
هلل  الخال�ص���ة  العبودي���ة  تحقي���ق 
تعال���ى.

يت �ص���ورَة الفاتح���ة الفتت���اح كت���اب  �ُص���مِّ
ى اأم الق���راآن ال�ص���تمالها  اهلل به���ا، وت�ص���َمّ
هلل،  توحي���د  م���ن  مو�صوعات���ه؛  عل���ى 
وعب���ادة، وغ����������ير ذل���ك، وه���ي اأعظ���م 
وه��������ي  ال������قراآن،  ف��������ي  �ص��������ورة 

���بُع المثان���ي. ال�َصّ
 با�ص����م اهلل اأب���داأ ق���راءة الق���راآن، 

م�صتعي������ًنا ب���ه تع�������الى م������تبرًكا ب�����ذكر 
ا�ص���مه. وقد ت�صمنت الب�ص���ملة ثالثة من 
اأ�صماء اهلل الح�صنى، وهي: 1 -  »اهلل«؛ 
اأخ����ص  وه���و  بح���ق،  المعب���ود  اأي: 
اأ�صم��������اء اهلل تع������الى، وال ي������صمى ب���ه 
ْح�َمن«؛ اأي: ذو  غيره �صبحانه. 2 -  »الرَّ
الرحم���ة الوا�ص���عة. فه���و الرحم���ن بذات���ه. 
الرحم���ة  ذو  اأي:  ِحي���م«؛  »الرَّ  -  3
الوا�صل���ة. فه���و يرح���م برحمت���ه م���ن �ص���اء 
م���ن خلق���ه ومنه���م الموؤمنون م���ن عباده.

اأنواع  وجميع  الكامل،  الثناء   

والكمال  الجالل  �صفات  من  المحامد 
هي هلل وحده دون من �صواه؛ اإذ هو رب 
والعالمون  ومدبره.  وخالقه  �صيء  كل 
جمع عاَلم، وهم كل ما �صوى اهلل تعالى.

 ثن���اء عل���ى اهلل تعال���ى بع���د حم���ده 

ف���ي االآية ال�ص���ابقة.
باأن���ه المال���ك   تمجي���د هلل تعال���ى 

لك������ل م������ا ف��ي ي���������وم القي����امة، حيث ال 
تملك نف�ص لنف�ص �صيًئا. ف��»يوم الدين«: 

يوم الجزاء والح�صاب. 
���ك وح���دك باأن���واع العب���ادة   نخ�صُّ

والطاع���ة، ف���ال ن�ص���رك مع���ك غي���رك، ومن���ك وح���دك نطل���ب الع���ون ف���ي كل �ص���وؤوننا، فِبَي���ِدَك الخي���ر كل���ه، وال ُمعي���ن �ص���واك.
تنا عليه، وزدنا ه��دى. و»ال�صراط الم�صتقيم« هو الطريق الوا�صح الذي ال  �ن��ا اإل���ى ال�ص���راط  الم�ص���تقيم، وا�صل��ك بنا في�ه، وثِبّ  ُدلَّ

 . اعوجاج فيه، وهو االإ�صالم الذي اأر�صل اهلل به محمًدا 
يقين وال�ص���هداء وال�صالحين وَح�ُص���َن اأولئك رفيًق���ا، غير طريق   طري���ق الذي���ن اأنعم���ت عليه���م م���ن عب���ادك بهدايته���م؛ كالنبيي���ن وال�صِدّ

المغ�صوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق ال�صالين عن الحق الذين لم يهتدوا اإليه لتفريطهم في طلب الحق 
واالهتداء اإليه كالن�صارى.

   افتتح اهلل تعالى كتابه بالب�صملة؛ لير�صد عباده اأن يبدوؤوا اأعمالهم واأقوالهم بها طلًبا لعونه وتوفيقه.
   من هدي عباد اهلل ال�صالحين في الدعاء البدء بتمجيد اهلل والثناء عليه �صبحانه، ثم ال�صروع في الطلب.

   تحذي���ر الم�ص���لمين م���ن التق�صي���ر ف���ي طل���ب الح���ق كالن�ص���ارى ال�صالي���ن، اأو ع���دم العم���ل بالح���ق ال���ذي عرف���وه كاليه���ود المغ�ص���وب 
عليه�����م. 

   دلَّت ال�صورة على اأن كمال االإيمان يكون باإخال�ص العبادة هلل تعالى وطلب العون منه وحده دون �صواه.
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ف����ي  الخ��الف����ة  بتح�ق�ي����ق  االأم������ر 
االأر����ص باإقام���ة االإ�ص���الم، واال�صت�ص���الم 
بن��������ي  ح�����ال  م���ن  والتح�����ذير  هلل، 

اإ�ص���رائيل.

يت �ص���ورة البق���رة به���ذا اال�ص���م  �ُص���مِّ
ل���ورود ق�ص���ة بق���رة بن���ي اإ�ص���رائيل فيه���ا، 
وفيها اإ�ص���ارة اإلى وجوب الم�ص���ارعة اإلى 
تطبيق �صرع اهلل، وعدم التلكوؤ  فيه كما 

ح�ص���ل م���ن يهود.
الح���روف  م���ن  ه���ذه    

الت���ي افُتِتح���ت به���ا بع����ص �ص���ور الق���راآن، 
وه���ي ح���روٌف   هجائي���ة ال معن���ى له���ا في 
نف�ص���ها اإذا ج���اءت مف���ردة هكذا )اأ، ب، 
ت، اإل���خ(، وله���ا حكم���ة ومغ���زى؛ حيث  ال 
يوج���د ف���ي الق���راآن م���ا ال حكم���ة ل���ه، ومن 
اأه���م ِحَكمه���ا: االإ�ص���ارة اإل���ى التح���دي 
ن م���ن الح���روف  بالق���راآن ال���ذي يتك���وَّ
نف�صها التي يعرفونها ويتكلمون بها؛ لذا  
ياأت���ي غالًبا بعدها ذك���ٌر للقراآن الكريم، 

كم���ا ف���ي ه���ذه ال�ص���ورة.
 ذل���ك الق���راآن العظي���م ال �ص���ك في���ه، 

ال م���ن جه���ة تنزيل���ه، وال م���ن حي���ث لفظه 
ومعن���اه، فه���و كالم اهلل، يه���دي المتقين 

اإل���ى الطريق المو�صل اإليه.
 الذي���ن يوؤمن���ون بالغي���ب وه���و    

كل م���ا ال ُي���درك بالحوا����ص وغ���اب عّن���ا، 
مما اأخبر اهلل عنه اأو اأخبر عنه ر�صوله، 
كالي���وم االآخ���ر، وه���م الذي���ن يقيم���ون 
ال�ص���الة باأدائه���ا وف���ق م���ا �ص���رع اهلل 
م���ن �ص���روطها، واأركانه���ا، وواجباته���ا، 
و�ص���ننها، وه���م الذي���ن ينفق���ون مم���ا 
رزقه���م اهلل، باإخ���راج الواج���ب كال���زكاة، اأو غي���ر الواج���ب ك�صدق���ة التط���وع؛ رج���اء ث���واب اهلل، وه���م الذي���ن يوؤمن���ون بالوحي ال���ذي اأنزل اهلل 
علي���ك - اأيه���ا النب���ي - وال���ذي اأن���زل عل���ى �ص���ائر االأنبي���اء  من قبلك دون تفريق، وهم الذي���ن يوؤمنون اإيماًنا جازًما باالآخرة وما فيها من 

الث���واب والعق���اب.
���ٍن م���ن طري���ق الهداي���ة، وه���م الفائ���زون ف���ي الدني���ا واالآخ���رة بَنيله���م م���ا يرج���ون ونجاته���م  ف���ون به���ذه ال�صف���ات عل���ى َتمكُّ  ه���وؤالء الُمَتّ�صِ

مم���ا يخافون.

يب دليل على اأنه من عند اهلل؛ اإذ ال يمكن لمخلوق اأن يدعي ذلك في كالمه.    الثقة المطلقة في نفي الَرّ
مون له.    ال ينتفع بما في القراآن الكريم من الهدايات العظيمة اإال المتقون هلل تعالى المعِظّ

  م���ن اأعظ���م مرات���ب االإيم���اِن االإيم���اُن بالغي���ب؛ الأن���ه يت�صم���ن الت�ص���ليم هلل تعال���ى ف���ي كل م���ا تف���رد بعلم���ه م���ن الغي���ب، ولر�ص���وله بم���ا اأخب���ر 
عنه �ص���بحانه.

 كثي���ًرا م���ا يق���رن اهلل تعال���ى بي���ن ال�ص���الة وال���زكاة؛ الأنَّ ال�ص���الة اإخال����ص للمعب���ود، وال���زكاة اإح�ص���ان للعبي���د، وهم���ا عن���وان ال�ص���عادة 
والنج���اة. 

   االإيمان باهلل تعالى وعمل ال�صالحات يورثان الهداية والتوفيق في الدنيا، والفوز والفالح في االأُخرى.



ولما بيَّن اهلل �صفات الموؤمنين المتقين 
الذي�ن �صل�ح ظاهره�م وباطنه�م، ذك�ر 
الذي�ن  الكافري�ن  م�ن  طائف�ة  �صف�ات 

ف�صد ظاهرهم وباطنهم، فقال: 
 اإن الذي���ن حق���ت عليه���م كلم���ة اهلل 

بع���دم االإيم���ان م�ص���تمرون عل���ى �صاللهم 
وعنادهم، فاإنذارك لهم وعدمه �ص���واء.

قلوبه���م  عل���ى  طب���ع  اهلل  الأن   

فاأغلقه���ا عل���ى م���ا فيه���ا من باط���ل، وطبع 
عل���ى �ص���معهم ف���ال ي�ص���معون الحق �ص���ماع 
َقب���ول وانقي���اد، وجع���ل عل���ى اأب�صاره���م 
غط���اء فال يب�ص���رون الحق مع و�صوحه، 

وله���م ف���ي االآخ���رة ع���ذاب عظي���م.
الكافري���ن  �صف���ات  اهلل  ���ن  بيَّ ولم���ا 
���ن  الذي���ن ف�ص���د ظاهره���م وباطنه���م؛ بَيّ
�صف���ات المنافقي���ن الذين ف�ص���د باطنهم 
و�صل���ح ظاهره���م فيم���ا يب���دو للنا����ص، 

فق���ال:
يزعم���ون  طائف���ة  النا����ص  وم���ن   

اأنه���م موؤمن���ون، يقول���ون ذل���ك باأل�ص���نتهم 
خوًف���ا عل���ى دمائه���م واأمواله���م، وه���م في 

الباطن كافرون. 
 يعتق���دون بجهله���م اأنه���م يخدع���ون 

اهلل والموؤمني���ن باإظهار االإيمان واإبطان 
الكف���ر، ولكنه���م ال ي�ص���عرون بذل���ك؛ الأن 
اهلل تعالى يعلم ال�صر واأخفى، وقد اأَْطَلع 

الموؤمنين عل���ى �صفاتهم واأحوالهم.
ا،  �ص���كًّ قلوبه���م  ف���ي  اأن  وال�ص���بب   

هم، والجزاء  ا اإلى �ص���كِّ فزادهم اهلل �ص���كًّ
م���ن جن����ص العم���ل، ولهم ع���ذاب األيم في 
الدرك االأ�صفل من النار، ب�صبب كذبهم 
عل���ى اهلل وعل���ى النا����ص، وتكذيبه���م بم���ا 

. ج���اء ب���ه محمد 
ف���ي  االإف�ص���اد  ع���ن  ُنه���وا  واإذا   

وغيره���ا،  والذن���وب  بالكف���ر  االأر����ص 
اأنك���روا وزعم���وا اأنه���م ه���م اأ�صح���اب 

واالإ�ص���الح. ال�ص���الح 
 والحقيقة اأنهم هم اأ�صحاب االإف�صاد، ولكنهم ال ي�صعرون بذلك، وال ي�صعرون اأن فعلهم عين الف�صاد.

؛ اأجاب���وا عل���ى �ص���بيل اال�ص���تنكار واال�ص���تهزاء بقوله���م: اأنوؤم���ن كاإيم���ان ِخف���اِف   واإذا اأُم���روا باالإيم���ان كم���ا اآم���ن اأ�صح���اب محم���د 

العق���ول؟! والح���ق اأنه���م ه���م ال�ص���فهاء، ولكنه���م يجهل���ون ذل���ك.
قن���ا بم���ا توؤمن���ون ب���ه؛ يقول���ون ذل���ك خوًف���ا م���ن الموؤمنين، واإذا ان�صرف���وا عن الموؤمنين اإلى روؤ�ص���ائهم   واإذا التق���وا الموؤمني���ن قال���وا: �صَدّ

منفردين بهم، قالوا موؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم: اإنا معكم على طريقتكم، ولكنا نوافق الموؤمنين ظاهًرا �صخرية بهم وا�صتهزاًء.
 اهلل ي�ص���تهزئ به���م ف���ي مقابل���ة ا�ص���تهزائهم بالموؤمني���ن، ج���زاًء له���م من جن����ص عملهم، ولهذا اأج���رى لهم اأحكام الم�ص���لمين في الدنيا، 

واأما في االآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم، وكذلك يمهلهم ليتمادوا في �صاللهم وطغيانهم، فيبقوا حائرين مترددين.
 اأولئ���ك المنافق���ون المو�صوف���ون بتل���ك ال�صف���ات ه���م الذين ا�ص���تبدلوا الكفر باالإيم���ان، فما ربحت تجارتهم؛ لخ�ص���ارتهم االإيمان باهلل، 

وما كانوا مهتدين اإلى الحق.

   اأن من طبع اهلل على قلوبهم ب�صبب عنادهم وتكذيبهم ال تنفع معهم االآيات واإن عظمت.
   اأن اإمهال اهلل تعالى للظالمين المكذبين لم يكن عن غفلة اأو عجز عنهم، بل ليزدادوا اإثًما، فتكون عقوبتهم اأعظم.



 �صرب اهلل لهوؤالء املنافقني مثلني: 

مثلهم  فاأما  مائيًّا،  ومثاًل  ناريًّا،  مثاًل 
الن�������اري: ف��������هم كمثل من اأوقد ناًرا 
لي�صت�صيء بها، فلما �صطع نورها وظن 
ما  فذهب  خمدت،  ب�صوئها  ينتفع  اأنه 
من  فيها  ما  وبقي  اإ�صراق،  من  فيها 
ال  ظلمات  يف  اأ�صحابها  فبقي  اإحراق، 

يرون �صيًئا، وال يهتدون �صبياًل.
الح���ق  ي�ص���معون  ال  �ص���مٌّ  فه���م   

ب���ه،  ينطق���ون  ُبْك���ٌم ال  قب���ول،  �ص���ماع 
عم���ي ع���ن اإب�ص���اره، ف���ال يرجع���ون ع���ن 

�صالله���م.
 واأم���ا مثله���م املائ���ي: فه���م كمث���ل 

مط���ر كثي���ر، م���ن �ص���حاب في���ه ظلم���ات 
مرتاكم���ة ورع���د وب���رق، ن���زل عل���ى ق���وم 
ون  فاأ�صابه���م ذعر �ص���ديد، فجعلوا ي�ص���دُّ
اآذانه���م باأط���راف اأ�صابعه���م، م���ن �ص���دة 
�ص���وت ال�صواع���ق خوًفا من املوت، واهلل 

حمي���ط بالكافري���ن ال يعجزون���ه.
ملعان���ه  �ص���دة  م���ن  ال���رق  ي���كاد   

و�ص���طوعه ياأخ���ذ اأب�صارهم، كلما وم�ص 
ال���رق له���م واأ�ص���اء تقدم���وا، واإذا مل 
ي�ص���ئ بق���وا ف���ي الظالم، فلم ي�ص���تطيعوا 
التحرك، ولو �ص���اء اهلل لذهب ب�ص���معهم 
واأب�صارهم بقدرته ال�ص���املة لكل �صيء؛ 
ف���ال تعود اإليهم؛ الإعرا�صهم عن احلق. 
ف���كان املط���ر مث���اًل للق���راآن، و�ص���وت 
ال�صواع���ق مث���اًل مل���ا في���ه م���ن الزواج���ر، 
و�ص���وء ال���رق مث���اًل لظه���ور احل���ق له���م 
اأحياًن���ا، وجع���ل �ص���د االآذان م���ن �ص���دة 
ال�صواع���ق، مث���اًل الإعرا�صه���م عن احلق 
وع���دم اال�ص���تجابة ل���ه، ووج���ه ال�ص���به بني 
املنافق���ني واأ�صح���اب امَلَثَل���ني؛ ه���و ع���دم 
اال�صتفادة، ففي املثل الناري: مل ي�صتفد 
م�ص���توقدها غري الظالم واالإحراق، ويف 
املث���ل املائ���ي: مل ي�ص���تفد اأ�صح���اب املط���ر 
عه���م ويزعجه���م م���ن الرع���د  اإال م���ا يرِوّ

وال���رق، وهك���ذا املنافق���ون ال ي���رون يف االإ�ص���الم اإال ال�ص���دة والق�ص���وة.
وملا ذكر اهلل اأنواع النا�ص من موؤمنني وكافرين ومنافقني؛ ناداهم جميعا داعيا اإياهم اإىل اإفراده بالعبادة، فقال:

 ي���ا اأيه���ا النا����س اعب���دوا ربك���م وح���ده دون �ص���واه؛ الأن���ه ال���ذي خلقك���م وخل���ق االأمم ال�ص���ابقة لك���م، رج���اء اأن جتعل���وا بينك���م وب���ني عذاب���ه 

وقاي���ة؛ بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهيه.
 فه���و ال���ذي جع���ل لك���م االأر����ص ب�ص���اًطا ممه���ًدا، وجع���ل ال�ص���ماء م���ن فوقه���ا ُمحكمة البني���ان، وهو املنعم باإن���زال املطر، فاأنب���ت به خمتلف 

. الثمار من االأر�ص، لتكون رزًقا لكم، فال جتعلوا هلل �صركاء واأمثااًل واأنتم تعلمون اأنه ال خالق اإال اهلل 
، فنتحداك���م اأن تعار�ص���وه باالإتي���ان ب�ص���ورة واح���دة   واإن كنت���م - ي���ا اأيه���ا النا����س - ف���ي �ص���ك م���ن الق���راآن املُن���زل عل���ى عبدن���ا حمم���د 

عونه. مماثل���ة ل���ه، ول���و كان���ت اأق�ص���ر �ص���ورة من���ه، ونادوا من ا�ص���تطعتم م���ن اأن�صارك���م اإن كنتم �صادقني فيم���ا تَدّ
 ف���اإن مل تفعل���وا ذل���ك - ول���ن تق���دروا علي���ه اأب���ًدا - فاتق���وا الن���ار الت���ي توق���د بالنا����ص امل�ص���تحقني للع���ذاب، وباأن���واع احلج���ارة مم���ا كان���وا 

يعبدونه وغريها، هذه النار قد اأعدها اهلل وهياأها للكافرين. 

   اأن اهلل تعاىل يخذل املنافقني يف اأ�صد اأحوالهم حاجة واأكرثها �صدة؛ جزاء نفاقهم واإعرا�صهم عن الهدى.
ًرا لنا.     من اأعظم االأدلة على وجوب اإفراد اهلل بالعبادة اأنه تعاىل هو الذي خلق لنا ما يف الكون وجعله م�صَخّ

   عجز اخللق عن االإتيان مبثل �صورة من القراآن الكرمي يدل على اأنه تنزيل من حكيم عليم.



 واإذا كان الوعيد ال�صابق للكافرين؛ 

الم�����وؤم�نين   - الن�بي  اأيها   - ر  ف����ب�ِصّ
بما  ال�صالحات؛  يعملون  الذين  باهلل 
االأن���هار  تج�����ري  ج����نات  من  هم  ي�صرُّ
كلما  واأ�صجارها،  ق�صورها  تحت  م����ن 
اأُطعموا من ثمارها الطيبة رزًقا؛ قالوا 
من �صدة ال�ّصَبِه بثمار الدنيا: هذا مثل 
الثمار التي رزقنا من قبل، وُقدمت لهم 
ثمار مت�صابهة في �صكلها وا�صمها حتى 
ُيْقِبُلوا عليها بحكم المعرفة بها، ولكنها 
ولهم في  مختلفة في طعمها ومذاقها، 
اأة من كل ما تنفر منه  الجنة اأزواج مبَرّ
ر  وَّ ُيَت�صَ مما  طبًعا  وُي�ْصَتْقَذر  النف�ص، 
ال  دائم  نعيم  في  وهم  الدنيا،  اأهل  في 

ينقطع، بخالف نعيم الدنيا المنقطع.
ي�ص�تحي م�ن �ص�رب  اإن اهلل  ال   

المث�ل  في�ص�رب  �ص�اء،  بم�ا  االأمث�ال 
بالبعو�صة، فما فوقها في الِكَبر اأو دونها 
َغ�ر، والنا��ص اأم�ام ه�ذا نوعان:  ّ ف�ي ال�صِ
موؤمن����ون وك���اف����رون، فاأما ال����موؤمنون 
في�صدق�ون ويعلم�ون اأّن م�ن وراء �صرب 
الم�ث���ل ب����ها حك���م���ة، واأم����ا الك��افرون 
اال�ص�تهزاء  �ص�بيل  عل�ى  فيت�ص�اءلون 
به�ذه  االأمث�ال  اهلل  �ص�رب  �ص�بب  ع�ن 
كالبعو��ص،  الحق���ي����رة؛  المخلوق�ات 
والذب�اب، والع�ن��كبوت، وغيره�ا، فياأتي 
الج�واب م�ن اهلل: اإن ف�ي ه�ذه االأمث�ال 
للنا��ص،  واختب�اًرا  وتوجيه�اٍت  هداي�اٍت 
فمنه�م م�ن ي�ص��لُّهم اهلل به�ذه االأمث�ال 
كثي�ر،  وه�م  تدبره�ا،  ع�ن  الإعرا�صه�م 
اتعاظه�م  ب�ص�بب  يهديه�م  م�ن  ومنه�م 
به�ا، وه�م كثي�ر، وال ي�ص�ل اإال م�ن كان 
ا لل�ص�الل، وه�م الخارجون عن  م�ص�تحقًّ

كالمنافقي�ن. طاعت�ه؛ 
 الذي���ن ينق�ص���ون عه���د اهلل ال���ذي 

اأخ���ذه عليه���م بعبادت���ه وح���ده واتب���اع 
ر�ص���وله ال���ذي اأخب���رت ب���ه الر�ص���ل قبل���ه، 

ويقطعون ما اأمر اهلل بو�صله كاالأرحام، وي�صعون لن�صر الف�صاد ف�ي االأر�ص بالمعا�صي، فهوؤالء هم الناق�صة حظوظهم في الدنيا واالآخرة.
 اإن اأمرك���م - اأيه���ا الكف���ار - لعج���ب! كي���ف تكف���رون ب���اهلل، واأنت���م ت�ص���اهدون دالئ���ل قدرت���ه ف���ي اأنف�ص���كم، فق���د كنت���م عدًم���ا ال �ص���يء، 

فاأن�ص���اأكم واأحياك���م، ث���م ه���و يميتك���م الموت���ة الثاني���ة، ث���م يحييك���م الحي���اة الثاني���ة، ث���م يرجعك���م اإلي���ه ليحا�ص���بكم عل���ى م���ا قدمت���م.
ى ع���دده، واأنتم تنتفعون به وت�ص���تمتعون   واهلل وح���ده ال���ذي خل���ق لك���م جمي���ع م���ا ف���ي االأر����ص م���ن اأنه���ار واأ�ص���جار وغي���ر ذلك مم���ا ال ُيْح�صَ

ره لكم، ثم ق�صد اإلى خلق ال�صماء فخلقهن �صبع �صماوات م�صتويات، وهو الذي اأحاط علمه بكل �صيء. بما �صَخّ

   من كمال النعيم في الجنة اأن ملذاتها ال يكدرها اأي نوع من التنغي�ص، وال يخالطها اأي اأذى.
   االأمثال التي ي�صربها اهلل تعالى ال ينتفع بها اإال الموؤمنون؛ الأنهم هم الذين يريدون الهداية ب�صدق، ويطلبونها بحق.

   من اأبرز �صفات الفا�صقين نق�ُص عهودهم مع اهلل ومع الخلق، وقطُعُهم لما اأمر اهلل بو�صله، و�صعُيُهم بالف�صاد في االأر�ص.
   االأ�صل في االأ�صياء االإباحة والطهارة؛ الأن اهلل تعالى امتَنّ على عباده باأن خلق لهم كل ما في االأر�ص.



�ص���بحانه  اأن���ه  تعال���ى  اهلل  يخب���ر   

ق���ال للمالئك���ة: اإن���ه �ص���يجعل ف���ي االأر�ص 
���ا، للقي���ام  ب�ص���ًرا يخُل���ف بع�صه���م بع�صً
ف�ص����األ  اهلل،  طاع���ة  عل���ى  بعمارته���ا 
ه����م  - �ص���وؤال ا�صتر�ص���اد  الم����الئكُة رَبّ
وا�ص���تفهام - ع���ن الحكم���ة من جعل بني 
اآدم خلفاء في االأر�ص، وهم �صيف�صدون 
فيه���ا، ويريق���ون الدم���اء ظلًم���ا، قائلي���ن: 
ونح���ن اأه���ل طاعت���ك، ُنَنّزُه���ك حامدي���ن 
ل���ك، ومعّظمي���ن جالل���ك وكمال���ك، ال 
نفُت���ُر ع���ن ذل���ك، فاأجابه���م اهلل ع���ن 
�ص���وؤالهم: اإن���ي اأعل���م م���ا ال تعلم���ون م���ن 
الِحَك���ِم الباه���رة في خلقهم، والمقا�صد 

العظيمة من ا�صتخالفهم. 
عَلّم���ه  اآدم   منزل���ة  ولبي���ان   

اهلل تعال���ى اأ�ص���ماء االأ�ص���ياء كله���ا م���ن 
الحي���وان والجم���اد وغير ذل���ك؛ األفاظها 
يات  ومعانيه���ا، ث���م عر����ص تل���ك الم�ص���َمّ
اأخبرون���ي  قائ���اًل:  المالئك���ة  عل���ى 
فيم���ا  �صادقي���ن  كنت���م  اإن  باأ�ص���مائها 
تقول���ون: اإنك���م اأك���رم م���ن ه���ذا المخل���وق 

واأف�ص���ل من���ه.
بنق�صه�م  ُمْعتِرفي�ن   - قال�وا   

ُنَنّزُه�ك  اإل�ى اهلل -:  ُمْرِجعي�ن الف�ص�ل 
ن�ا ع�ن االعترا�ص عليك  م�ك ي�ا رَبّ ونعِظّ
نعل�م  ال  فنح�ن  و�ص�رعك،  ُحكم�ك  ف�ي 
اأن�ت  اإن�ك  علم�ه،  رزقتن�ا  م�ا  اإال  �ص�يًئا 
�ص�يء،  علي�ك  يخف�ى  ال  ال�ذي  العلي�م 
الحكيم الذي ت�صع االأمور في موا�صعها 

و�ص�رعك. ق�درك  م�ن 
الآدم:  تعال���ى  اهلل  ق���ال  وعندئ���ذ   

يات،  الم�ص���َمّ تل���ك  باأ�ص���ماء  اأخبره���م 
فلم���ا اأخبره���م كم���ا عَلّم���ه رب���ه، ق���ال اهلل 
للمالئك���ة: األ���م اأق���ل لك���م: اإن���ي اأعل���م م���ا 
خف���ي ف���ي ال�ص���ماوات وف���ي االأر����ص، 
واأعل���م م���ا ُتْظه���رون م���ن اأحوالك���م وم���ا 
 يبي���ن اهلل  ُث���ون ب���ه اأنف�ص���كم.  تحِدّ
تعالى اأنه اأمر المالئكة بال�صجود الآدم �صجود تقدير واحترام، ف�صجدوا م�صارعين المتثال اأمر اهلل، اإال ما كان من اإبلي�ص الذي كان من 
 وقلنا: يا اآدم ا�ص���كن  ���ًرا عل���ى اآدم، ف�ص���ار بذل���ك م���ن الكافري���ن ب���اهلل تعال���ى.  ���ا عل���ى اأم���ر اهلل ل���ه بال�ص���جود وتَكبُّ الج���ن، فامتن���ع اعترا�صً
�ص فيه، في اأي مكان من الجنة، واإياكما اأن تقربا هذه ال�ص���جرة التي  اأنت وزوجك - حواء - الجنة، وُكال منها اأكاًل هنيًئا وا�ص���ًعا ال ُمَنِغّ
 فلم يزل ال�ص���يطان يو�صو����ص لهم���ا ويزين؛ حت���ى اأوقعهما في  نهيتكم���ا ع���ن االأكل منه���ا، فتكون���ا م���ن الظالمي���ن بع�صي���ان م���ا اأمرتك���م ب���ه. 
الزل���ل والخطيئ���ة ب���االأكل م���ن تل���ك ال�ص���جرة الت���ي نهاهما اهلل عنه���ا، فكان جزاوؤهما اأن اأخرجهما اهلل من الجن���ة التي كانا فيها، وقال اهلل 
لهما ولل�صيطان: انزلوا اإلى االأر�ص، بع�صكم اأعداء بع�ص، ولكم في تلك االأر�ص ا�صتقرار وبقاء وَتَمتٌُّع بما فيها من خيرات اإلى اأن تنتهي 
 فاأخ���ذ اآدم م���ا األق���ى اهلل اإلي���ه م���ن كلم���ات، واألهم���ه الدع���اء به���ن، وه���ي المذكورة في قول���ه تعال���ى: {قَاَل َربََّنا  اآجالك���م، وتق���وم ال�ص���اعة. 
َّـــْم َتْغفِـــْر َلــَـا َوتَرَْحَْنـــا َلَُكوَنـــنَّ ِمـــَن اْلَاِسِيـــَن} )االأع���راف: 23(، فقب���ل اهلل توبت���ه، وغف���ر ل���ه، فه���و �ص���بحانه  نُفَســـَنا ِإَون ل

َ
َظلَْمَنـــا أ

كثي���ر التوب���ة عل���ى عب���اده، رحي���ٌم بهم.

   الواجب على الموؤمن اإذا خفيت عليه حكمة اهلل في بع�ص خلقه واأَْمِرِه اأن ي�صِلّم هلل في خلقه واأَْمِرِه.
   َرَفَع القراآن الكريم منزلة العلم، وجعله �صبًبا للتف�صيل بين الخلق.

َي اهلل بها.    الِكْبُر هو راأ�ص المعا�صي، واأ�صا�ص كل بالء ينزل بالخلق، وهو اأول مع�صية ُع�صِ



م���ن  جميًع���ا  انزل���وا  له���م:  قلن���ا   

الجن���ة اإل���ى االأر�ص، ف���اإن جاءتكم هداية 
عل���ى اأي���دي ر�ص���لي، فم���ن اتبعه���ا واآم���ن 
بر�صلي فال خوف عليهم في االآخرة، وال 
ه���م يحزن���ون عل���ى ما فاتهم م���ن الدنيا.

وكذب���وا  كف���روا  الذي���ن  واأم���ا   

باآياتن���ا؛ فاأولئ���ك ه���م اأ�صح���اب الن���ار، ال 
يخرج���ون منه���ا اأب���ًدا.

 ي���ا اأبن���اء نب���ي اهلل يعق���وب تذك���روا 

نع���م اهلل المتتالي���ة عليك���م وا�ص���كروها، 
والتزم���وا بالوف���اء بعه���دي اإليك���م؛ م���ن 
االإيمان بي وبر�ص���لي، والعمل ب�ص���رائعي، 
ف���اإن وفيت���م ب���ه اأوفي���ت بعه���دي لك���م فيما 
وعدتك���م ب���ه؛ م���ن الحي���اة الطيب���ة ف���ي 
الدني���ا، والج���زاء الح�ص���ن ي���وم القيام���ة، 
واإي���اي وح���دي فخافون���ي وال تنق�ص���وا 

عه���دي.
اأنزلت���ه  ال���ذي  بالق���راآن  واآِمن���وا   

عل���ى محم���د  موافًق���ا لم���ا ج���اء ف���ي 
الت���وراة قب���ل تحريفه���ا ف���ي �ص���اأن توحي���د 
، واح���ذروا من اأن  اهلل، ونب���وة محم���د 
تكونوا اأول فريق يكفر به، وال ت�ص���تبدلوا 
باآيات���ي الت���ي اأنزلته���ا ثمًن���ا قلياًل من جاه 

ورئا�صة، واتقوا غ�صبي وعذابي. 
 وال تخلط���وا الح���ق - ال���ذي اأنزلت���ه 

عل���ى ر�ص���لي - بم���ا تفت���رون م���ن اأكاذيب، 
وال تكتم���وا الح���ق ال���ذي ج���اء ف���ي كتبك���م 
، م���ع علمك���م ب���ه  م���ن �صف���ة محم���د 

ويقينك���م من���ه.
باأرك�����انها  تام�����ة  ال�ص����الة  واأّدوا   

زكاة  واأخ����رجوا  و�ص���ننها،  وواجباته���ا 
اأموالك���م الت���ي جعله���ا اهلل ف���ي اأيديك���م، 
واخ�صع���وا هلل م���ع الخا�صعين له من اأمة 

. محم���د 
 م�ا اأقب�ح اأن تاأمروا غيركم باالإيمان 

وفعل الخير، وُتعر�صوا اأنتم عنه نا�صين 
اأنف�صكم، واأنتم تقروؤون التوراة، عاِلمين بما فيها من االأمر باتباع دين اهلل، وت�صديق ر�صله، اأفال تنتفعون بعقولكم؟!

 واطلب���وا الع���ون عل���ى كل اأحوالك���م الديني���ة والدنيوي���ة؛ بال�صب���ر وبال�ص���الة الت���ي تقربك���م اإل���ى اهلل وت�صلك���م ب���ه، فيعينك���م ويحفظك���م 

ويذه���ب م���ا بك���م م���ن �ص���ر، واإن ال�صالة ل�ص���اقة وعظيم���ة اإال عل���ى الخا�صعين لربهم.
 وذلك الأنهم هم الذين يوقنون اأنهم واردون على ربهم ومالقوه يوم القيامة، واأنهم اإليه راجعون ليجازيهم على اأعمالهم.

لتك���م عل���ى اأه���ل زمانك���م   ي���ا اأبن���اء نب���ي اهلل يعق���وب، اذك���روا نعم���ي الديني���ة والدنيوي���ة الت���ي اأنعم���ت به���ا عليك���م، واذك���روا اأن���ي ف�صَّ

المعا�صري���ن لك���م بالنب���وة والمل���ك.
 واجعل���وا بينك���م وبي���ن ع���ذاب ي���وم القيام���ة وقاي���ة بفع���ل االأوام���ر وترك النواهي، ذلك اليوم الذي ال تغني فيه نف����ص عن نف����ص �ص���يًئا، وال 

ُتْقَبُل فيه �ص���فاعة اأحد بدفع �صر اأو جلب نفع اإال باإذن من اهلل، وال يوؤخذ فداء ولو كان ملء االأر�ص ذهًبا، وال نا�صر لهم في ذلك اليوم، 
فاإذا لم ينفع �صافع وال فداء وال نا�صر، فاأين المفر؟!

   من اأعظم الخذالن اأن ياأمر االإن�صان غيره بالبر، وين�صى نف�صه.
   ال�صبر وال�صالة من اأعظم ما يعين العبد في �صوؤونه كلها.

   في يوم القيامة ال َيْدَفُع العذاَب عن المرء ال�صفعاُء وال الفداُء، وال ينفعه اإال عمله ال�صالح.



 واذك���روا ي���ا بن���ي اإ�ص���رائيل حي���ن 

اأنقذناك���م م���ن اأتب���اع فرع���ون الذي���ن 
الع���ذاب؛  اأ�صن���اف  يذيقونك���م  كان���وا 
حي���ث يقتل���ون اأبناءك���م ذبًح���ا، حت���ى ال 
يك���ون لكم بق���اء، ويتركون بناتكم اأحياًء 
حت���ى يك���نَّ ن�ص���اء ليخدمنه���م؛ اإمعاًنا في 
اإذاللك���م واإهانتك���م، وف���ي اإنجائك���م م���ن 
بط�ص فرعون واأتباعه اخت������بار عظ����يم 

م������ن ربك������م؛ لعلك���م ت�ص���كرون.
 واذك�������روا م�����ن نعم�����نا علي������كم 

اأن �صق��قنا لك����م البحر فجعلناه طريًقا 
ياب�ًص�����ا ت�صي������رون ف������يه، فاأنج������يناكم، 
واأغ��رقن�����ا ع������دوكم ف��رع����ون واأتب����اعه 

اأم���ام اأعينك���م واأنت���م تنظ���رون اإليه���م.
النع���م  ه���ذه  م���ن  واذك���روا   

مواعَدَتن���ا مو�ص���ى اأربعي���ن ليل���ًة ِلَيِت���َمّ 
فيه���ا اإن���زال الت���وراة ن���وًرا وه���دى، ث���م ما 
كان منكم اإال اأن عبدتم العجل في تلك 
الم���دة، واأنت���م ظالم���ون بفعلك���م ه���ذا.

 ث���م تجاوزن���ا عنك���م بع���د توبتك���م، 

فل���م نوؤاخذك���م لعلك���م ت�ص���كرون اهلل 
بح�ص���ن عبادت���ه وطاعت���ه.

 واذك���روا م���ن ه���ذه النع���م اأن اآتين���ا 

مو�ص��������ى  الت���������وراة ف�������رقاًنا بي������ن 
الح�������ق والب������اطل وتمي�����يًزا بي���ن الهدى 
وال�ص���الل لعلك���م تهتدون بها اإلى الحق.
 واذك���������روا م������ن ه�������ذه الن������عم 

اأن وفقكم اهلل للتوبة من عبادة العجل، 
حي�����ث ق�������ال م������و�صى  لك�����م: اإنك���م 
ظلمت���م اأنف�ص���كم باتخاذك���م العج���ل اإلًها 
تعبدون���ه، فتوب���وا وارجع���وا اإل���ى خالقك���م 
وُموجدك���م، وذل���ك ب���اأن يقت���ل بع�صك���م 
ا؛ والتوبة على هذا النح�������و خ�������ير  بع�صً
لك��م من التمادي في الكفر الموؤدي اإلى 
الخل���ود ف���ي الن���ار، فقمتم بذل���ك بتوفيق 
من اهلل واإعانة، فتاب عليكم؛ الأنه كثير 

التوب���ة رحي���م بعباده.
 واذكروا حين قال اآباوؤكم مخاطبين مو�ص���ى  بجراأة: لن نوؤمن لك حتى نرى اهلل ِعَياًنا ال ُيْحجب عّنا، فاأخذتكم النار المحرقة، 

فقتلتكم وبع�صكم ينظر اإلى بع�ص.
 ثم اأحييناكم بعد موتكم لعلكم ت�صكرون اهلل على اإنعامه عليكم بذلك.

 وم���ن نعمن���ا عليك���م اأن اأر�ص���لنا ال�ص���حاب يظلك���م م���ن ح���ر ال�صم����ص لّم���ا ُتْهُت���م ف���ي االأر����ص، واأنزلن���ا عليك���م م���ن نعمن���ا �ص���راًبا حل���ًوا مث���ل 

���َمانى، وقلن���ا لك���م: كل���وا م���ن طيبات ما رزقناك���م. وما نق�صونا �ص���يًئا بجحده���م هذه النعم  الع�ص���ل، وطائ���ًرا �صغي���ًرا طي���ب اللح���م ي�ص���به ال�صُّ
وكفرانه���ا، ولك���ن ظلم���وا اأنف�ص���هم بنق����ص حظه���ا من الث���واب وتعري�صه���ا للعقاب.

   ِعَظُم نعم اهلل وكثرتها على بني اإ�صرائيل، ومع هذا لم تزدهم اإال تكبًُّرا وعناًدا.
   �َصَعُة ِحلم اهلل تعالى ورحمته بعباده، واإن عظمت ذنوبهم.

ُل بين الحق والباطل.    الوحي هو الَفْي�صَ



اهلل  نع���م  م���ن  واذك���روا   

عليك���م حي���ن قلن���ا لك���م: ادخل���وا 
بي���ت المقد����ص، وكل���وا مم���ا في���ه م���ن 
الطيب���ات م���ن اأي م���كان �ص���ئتم اأكاًل 
هنيًئ���ا وا�ص���ًعا، وكون���وا ف���ي دخولك���م 
وا�ص���األوا  هلل،  خا�صعي���ن  راكعي���ن 
اهلل قائلي���ن: ربن���ا ُح���َطّ عن���ا ذنوبن���ا؛ 
الذي���ن  و�ص���نزيد  لك���م،  ن�ص���تجب 
اأح�ص���نوا ف���ي اأعماله���م ثواًب���ا عل���ى 

اإح�ص���انهم.
الذي���ن ظلم���وا  م���ن  كان  فم���ا   

منه���م اإال اأن بدل���وا العم���ل، وحّرف���وا 
عل���ى  يزحف���ون  فدخل���وا  الق���ول، 
���ة ف���ي �ص���عرة،  اأدباره���م، وقال���وا: َحَبّ
م�ص���تهزئين باأم���ر اهلل تعال���ى؛ ف���كان 
الج���زاء اأن اأن���زل اهلل على الظالمين 
منه���م عذاًب���ا م���ن ال�ص���ماء ب�ص���بب 
خروجه���م ع���ن ح���د ال�ص���رع ومخالف���ة 

االأم���ر.
 واذك���روا م���ن نع���م اهلل عليك���م 

لّم���ا كنت���م ف���ي الِتّي���ه، ونالكم العط����ص 
ال�ص���ديد، فت�ص���ّرع مو�ص���ى  اإل���ى 
رب���ه و�ص���األه اأن ي�ص���قيكم؛ فاأمرن���اه اأن 
ي�ص���رب بع�صاه الحج���ر؛ فلما �صربه 
تفج���رت من���ه اثنتا ع�ص���رة عيًنا بعدد 
قبائلك���م، وانبع���ث منه���ا الم���اء، وبّينا 
ل���كل قبيل���ة م���كان �ص���ربها الخا����ص 
به���ا، حت���ى ال يق���ع ن���زاع بينه���م، وقلن���ا 
لك���م: كل���وا وا�ص���ربوا م���ن رزق اهلل 
ال���ذي �ص���اقه اإليك���م بغي���ر جه���د منكم 
وال عم���ل، وال ت�ص���عوا ف���ي االأر����ص 

مف�ص���دين فيه���ا.
 واذك���روا حي���ن كفرت���م نعم���ة 

ربك���م فَمِلْلُت���م م���ن اأكل م���ا اأن���زل اهلل 
���ْلوى، وقلت���م:  عليك���م م���ن الَم���ِنّ وال�َصّ
لن ن�صبر على طعام واحد ال يتغير، 
فطلبت���م م���ن مو�ص���ى  اأن يدع���و 

رها وِقَثّائها )ي�صبه الخيار لكنه اأكبر( وحبوبها وعد�صها وب�صلها؛ طعاًما؛ فقال  اهلل اأن يخرج لكم من نبات االأر�ص من بقولها وُخ�صَ
مو�ص���ى  - م�ص���تنكًرا طلبك���م: اأت�ص���تبدلون ال���ذي ه���و اأق���ل واأدن���ى باملن وال�ص���لوى، وهو خ���ري واأكرم، وقد كان ياأتيك���م دون عناء وتعب-: 
انزل���وا م���ن ه���ذه االأر����ص اإل���ى اأي قري���ة، ف�ص���تجدون م���ا �ص���األتم ف���ي حقوله���ا واأ�ص���واقها. وباتباعه���م الأهوائه���م واإعرا�صه���م المتك���رر عم���ا 
اختاره اهلل لهم؛ الزمهم الهوان والفقر والبوؤ�ص، ورجعوا بغ�صب من اهلل؛ الإعرا�صهم عن دينه، وكفرهم باآياته، وقتلهم اأنبياءه ظلًما 

وعدواًن���ا؛ كل ذل���ك ب�ص���بب اأنه���م ع�ص���وا اهلل وكان���وا يتج���اوزون ح���دوده.
 

د بعقوبة اهلل تعالى.    كل من يتالعب بن�صو�ص ال�صرع ويحّرفها فيه �َصَبٌه من اليهود، وهو ُمتوعَّ
   ِعَظُم ف�صل اهلل تعالى على بني اإ�صرائيل، وفي مقابل ذلك �صدة جحودهم وعنادهم واإعرا�صهم عن اهلل و�صرعه.

   اأن من �صوؤم المعا�صي وتجاوز حدود اهلل تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان، وت�صلط االأعداء عليه.



 اإن َم���ن اآم���ن ِم���ن ه���ذه االأم���ة، 

وكذل���ك م���ن اآمن من االأمم الما�صية 
قب���ل بعث���ة محم���د  م���ن ي����هود 
ون�ص���ارى و�ص��ابئ����ة - وه���م ط������ائفة 
م���ن اأتب�����اع بع����ص االأنبي���اء - م���ن 
تحق���ق فيه���م االإيم���ان ب���اهلل وبالي���وم 
االآخ���ر؛ فله���م ثوابه���م عن���د ربهم، وال 
خ���وف عليه���م مم���ا ي�ص���تقبلونه ف���ي 
االآخ���رة، وال يحزن���ون عل���ى م���ا فاتهم 

م���ن الدني���ا.
عليك���م  اأخذن���ا  م���ا  واذك���روا   

م���ن العه���د الموؤك���د، م���ن االإيم���ان 
ب���اهلل ور�ص���له، ورفعن���ا الجب���ل فوقك���م 
تخويًفا لكم وتحذيًرا من ترك العمل 
بالعه���د، اآمري���ن لكم باأخ���ذ ما اأنزلنا 
عليك���م م���ن الت���وراة بج���د واجته���اد، 
دون ته���اون وك�ص���ل، واحفظ���وا ما فيه 
وتدب���روه؛ لعلك���م بفع���ل ذل���ك تتق���ون 

ع���ذاب اهلل تعال���ى.
 فم�ا كان منك�م اإال اأن اأعر�صت�م 

الموؤك�د  العه�د  اأخ�ذ  بع�د  وع�صيت�م 
عليك�م  اهلل  ف�ص�ل  ول�وال  عليك�م، 
بقب�ول  ورحمت�ه  عنك�م،  بالتج�اوز 
الخا�ص�رين  م�ن  لكنت�م  توبتك�م؛ 
ب�ص�بب ذل�ك االإعرا��ص والع�صي�ان.

 ولق���د علمت���م خب���ر اأ�ص���الفكم 

علًم���ا ال لب����ص في���ه؛ حي���ث اعت���دوا 
م  بال�صي���د ي���وم ال�ص���بت ال���ذي ُح���ِرّ
عليه���م ال�صي���د في���ه، فاحتال���وا عل���ى 
ذل���ك بن�ص���ب ال�ص���باك قب���ل ي���وم 
ال�ص���بت، وا�ص���تخراجها ي���وم االأح���د؛ 
فجع���ل اهلل ه���وؤالء المتحايلي���ن ق���ردة 
منبوذي���ن عقوبة لهم عل���ى تحايلهم.

 فجعلن���ا ه���ذه القري���ة المعتدي���ة 

عبرة لما جاورها من القرى، وعبرة 
لم���ن ياأت���ي بعده���ا؛ حت���ى ال يعم���ل 
بعملها في�ص���تحق عقوبتها، وجعلناها 

���ن يتع���دى ح���دوده. تذك���رة للمتقي���ن الذي���ن يخاف���ون عق���اب اهلل وانتقام���ه ِمَمّ
، حي���ث اأخبره���م باأم���ر اهلل له���م اأن يذبح���وا بق���رة م���ن البق���ر، فب���داًل   واذك���روا م���ن خب���ر اأ�ص���الفكم م���ا ج���رى بينه���م وبي���ن مو�ص���ى 

ِتين: اأتجعلنا مو�صًعا لال�صتهزاء؟! فقال مو�صى: اأعوذ باهلل اأن اأكون من الذين َيْكِذُبون على اهلل، وي�صتهزئون  من الم�صارعة قالوا ُمَتعِنّ
بالنا�ص.

 قال���وا لمو�ص���ى: ادُع لن���ا رب���ك حت���ى يبي���ن لن���ا �صف���ة البق���رة الت���ي اأََمَرن���ا بذبحه���ا، فق���ال له���م: اإن اهلل يق���ول: اإنه���ا بق���رة لي�ص���ت كبي���رة 

ال�ص���ن وال �صغي���رة، ولك���ن و�ص���ط بين ذل���ك، فباِدروا بامتث���ال اأمر ربكم.
: ادُع ربك حتى يبين لنا ما لونها، فقال لهم مو�ص���ى: اإن اهلل يقول: اإنها بقرة   فا�ص���تمروا في جدالهم وتعنُّتهم قائلين لمو�ص���ى 

ف���رة، ُتعج���ب كل م���ن ينظ���ر اإليه���ا. �صف���راء �ص���ديدة ال�صُّ
 

َيّ عند اهلل هو االإ�صالم، ال يقبل غيره،  ، واأما بعد بعثته فاإن الدين الَمْر�صِ    الُحكم المذكور في االآية االأولى ِلَما قبل بعثة النبي 
كما قال اهلل تعالى: { ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ } )اآل عمران: 85(.

���ُل اهلل العقوب���ة عل���ى بع����ص المعا�ص���ي ف���ي الدني���ا قب���ل االآخ���رة؛ لتك���ون تذك���رة يتع���ظ به���ا النا����ص فيح���ذروا مخالف���ة اأم���ر اهلل     ق���د ُيَعِجّ
تعالى.

ًعا في ال�صريعة، قد ُيعاَقُب بالت�صديد عليه.    اأّن من �صيَّق على نف�صه و�صّدد عليها فيما ورد مو�صَّ



 ث���م تم���ادوا ف���ي تعنُّته���م قائلي���ن: 

ادُع لن���ا رب���ك حت���ى يبي���ن لن���ا مزي���ًدا م���ن 
�صفاتها؛ الأن البقر المت�صف بال�صفات 
المذك���ورة كثي���ر ال ن�ص���تطيع تعيينه���ا م���ن 
بينه���ا. موؤكدي���ن اأنه���م - اإن �ص���اء اهلل - 
مهت���دون اإل���ى البق���رة المطل���وب ذبحه���ا.

 فق���ال له���م مو�ص���ى: اإن اهلل يق���ول: 

اإن �صف���ة ه���ذه البق���رة اأنه���ا غي���ر مذّلل���ة 
بالعم���ل ف���ي الحراث���ة، وال ف���ي �ص���قاية 
االأر����ص، وه������ي �ص�����المة م���ن العي���وب، 
ل����ي�ص في������ها ع������المة م�����ن ل�������ون اآخ���ر 
غي�������ر لون�����ها االأ�صف���ر، وعندئ���ذ قال���وا: 
االآن جئ������ت بالو�ص������ف الدق�����يق ال���ذي 
���ن البق���رة تماًم���ا، وذبحوه���ا بع���د اأن  يعِيّ
اأو�ص���كوا اأال يذبحوه���ا ب�ص���بب الج���دال 

والتعن���ت.
واح���ًدا  قتلت���م  حي���ن  واذك���روا   

منك���م فتدافعت���م، كلٌّ يدف���ع ع���ن نف�ص���ه 
تهم���ة القت���ل، ويرم���ي به���ا غي���ره، حت���ى 
تنازعت���م، واهلل ُمخ���رج م���ا كنتم تخفونه 

م���ن قت���ل ذل���ك الب���ريء.
 فقلن���ا لك���م: ا�صرب���وا القتي���ل بج���زء 

م���ن البق���رة الت���ي اأُِمْرت���م بذبحه���ا؛ ف���اإن 
اهلل �ص���ُيحييه ليخب���ر َم���ن القات���ل! ففعلوا 
ذل���ك فاأخب���ر بقاتل���ه. ومث���ل اإحي���اء ه���ذا 
المي���ت يحي���ي اهلل الموت���ى ي���وم القيام���ة، 
ويريك���م الدالئ���ل البين���ة عل���ى قدرت���ه، 
���ا ب���اهلل  لعلك���م تعقلونه���ا فتوؤمن���ون حقًّ

تعال���ى.
 ث���م ق�ص���ت قلوبك���م م���ن بع���د ه���ذه 

المواع���ظ البليغة والمعج���زات الباهرة، 
حت���ى �ص���ارت مث���ل الحج���ارة، ب���ل اأ�ص���د 
�صالب���ة منه���ا؛ فه���ي ال تتح���ول عن حالها 
اأب���ًدا، واأم���ا الحج���ارة فتتغي���ر وتتح���ول، 
ف���اإن م���ن الحج���ارة م���ا يتفج���ر من���ه 
االأنه���ار، واإن منه���ا لم���ا يت�ص���قق فيخ���رج 
من���ه الم���اء ينابي���ع جاري���ة ف���ي االأر����ص، 

ينتفع بها النا�ص والدواب، ومنها ما ي�صقط من اأعالي الجبال خ�صية من اهلل ورهبة، ولي�صت كذلك قلوبكم، وما اهلل بغافل عما تعملون، 
ب���ل ه���و عال���م ب���ه، و�ص���يجازيكم علي���ه.

 اأفترج���ون - اأيه���ا الموؤمن���ون - بع���د اأن علمت���م حقيق���ة ح���ال اليه���ود وعناده���م اأن يوؤمن���وا، وي�ص���تجيبوا لك���م؟! وق���د كان جماع���ة م���ن 

���رون األفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفته���م بها، وهم يعلمون ِعَظم  علمائه���م ي�ص���معون كالم اهلل المن���ّزل عليه���م ف���ي الت���وراة؛ ث���م يغِيّ
جريمتهم.

ه���م الموؤمني���ن اعترفوا لهم ب�صدق النبي محمد  و�صحة ر�ص���الته وهو ما ت�ص���هد   م���ن تناق�ص���ات اليه���ود ومكره���م اأنه���م اإذا لق���ي بع�صُ

له التوراة، ولكن حين يخلو اليهود بع�صهم ببع�ص يتالومون فيما بينهم ب�صبب هذه االعترافات؛ الأن الم�صلمين يقيمون عليهم بها الحجة 
فيما �صدر عنهم من االعتراف ب�صدق النبوة.

   اأن بع�ص قلوب العباد اأ�صد ق�صوة من الحجارة ال�صلبة؛ فال تلين لموعظة، وال َتِرقُّ لذكرى.
   اأن الدالئل والبينات - واإن عظمت - ال تنفع اإن لم يكن القلب م�صت�صلًما خا�صًعا هلل.

   ك�صفت االآيات حقيقة ما انطوت عليه اأنف�ص اليهود، حيث توارثوا الرعونة والخداع والتالعب بالدين.



 ه�������وؤالء اليه�������ود ي�ص������لكون ه���ذا 

الم�ص�������لك الَم�ِص�����ين وكاأنه������م يغُفل���ون 
عن اأن اهلل يعلم ما يخفون من اأقوالهم 
واأفعالهم وما يعلنون منها، و�صيظهرها 

لعب���اده ويف�صحهم.
ال  طائف������ة،  اليه������ود  وم������ن   

يعلم���ون الت���وراة اإال ت���الوة، وال يفهم���ون 
م���ا دل���ت علي���ه، ولي����ص معه���م اإال اأكاذيب 
اأخذوه���ا م���ن كبرائه���م، يظن���ون اأنه���ا 

الت���وراة الت���ي اأنزله���ا اهلل.
ينتظ���ر  �ص���ديد  وع���ذاب  فه���الك   

ه���وؤالء الذي���ن يكتب���ون الكت���اب باأيديه���م 
ث���م يقول���ون - كذًب���ا -: ه���ذا م���ن عن���د 
اهلل؛ لي�ص���تبدلوا بالح���ق واتب���اع اله���دى 
ثمًن���ا زهي���ًدا ف���ي الدني���ا، مث���ل الم���ال 
والرئا�صة، فهالك وعذاب �صديد له�������م 
عل����ى ما كت���بته اأيديهم مما َيْكِذبون به 
عل���ى اهلل، وه���الك وعذاب �ص�������ديد لهم 
عل������ى م���ا يك�ص�������بونه م���ن وراء ذل���ك من 

م���ال ورئا�ص���ة.
ل���ن   :- وغ���روًرا  كذًب���ا   - وقال���وا   

نا النار ولن ندخلها اإال اأياًما قليلة،  تم�صَّ
ق���ل - اأيه���ا النب���ي - له���وؤالء: ه���ل اأخذت���م 
عل���ى ذل���ك وع���ًدا موؤك���ًدا م���ن اهلل؟ ف���اإن 
يخل���ف  ف���اإن اهلل ال  ذل���ك؛  لك���م  كان 
عه���ده، اأو اأنك���م تقولون على اهلل - كذًبا 

وزوًرا - م���ا ال تعلم���ون؟
 لي����ص االأم���ر كم���ا يتوه���م ه���وؤالء؛ 

ف���اإن اهلل يع���ذب كل م���ن ك�ص���ب �ص���يئة 
الكف���ر، واأحاط���ت ب���ه ذنوب���ه م���ن كل 
ج�������انب؛ ويج�������ازيهم بدخ�������ول الن���ار 

ومالزمته���ا، ماكثي�������ن في����ها اأب���ًدا.
 والذي���ن اآم�������نوا ب���اهلل ور�ص���وله، 

وعمل���وا االأعم���������ال ال�ص������الحة، ثوابه���م 
عن���د اهلل دخ���ول الجن���ة ومالزمته���ا، 

ماكثي���ن فيه���ا اأب���ًدا.
 - اإ�س���رائيل  بن���ي  ي���ا   - واذك���روا   

���دوا اهلل وال تعب���دوا مع���ه غي���ره، وب���اأن تح�ص���نوا اإل���ى الوالدين واالأق���ارب واليتامى والم�ص���اكين  العه���د الموؤك���د ال���ذي اأخذن���اه عليك���م، ب���اأن توِحّ
المحتاجين، وباأن تقولوا للنا����ص كالًما ح�ص���ًنا، اأمًرا بالمعروف ونهًيا عن المنكر بال غلظة و�ص���دة، وباأن توؤدوا ال�صالة تامة على نحو ما 
اأمرتكم، وباأن توؤتوا الزكاة ب�صرفها لم�صتحقيها طّيبة بها اأنف�صكم، ثم بعد هذا العهد الذي اأُخذ عليكم ان�صرفتم معر�صين عن الوفاء 

ب���ه اإال م���ن ع�صم���ه اهلل منك���م، فوف���ى هلل بعه���ده وميثاقه.

   بع�ص اأهل الكتاب يّدعي العلم بما اأنزل اهلل، والحقيقة اأن ال علم له بما اأنزل اهلل، واإنما هو الوهم والجهل.
   من اأعظم النا�ص اإثًما من يكذب على اهلل تعالى ور�صله ؛ فين�صب اإليهم ما لم يكن منهم.

ا لها. ا عنها ورف�صً    مع عظم المواثيق التي اأخذها اهلل تعالى على اليهود و�صدة التاأكيد عليها، لم يزدهم ذلك اإال اإعرا�صً



الم��وؤك������د  الع��ه������د  واذك�������روا   

ال���ذي اأخذن���اه عليك���م ف���ي الت���وراة م���ن 
تحري���م اإراق���ة بع�صك���م دم���اء بع����ص، 
���ا م���ن  وتحري���م اإخ���راج بع�صك���م بع�صً
دياره���م، ث���م اعترفت���م بم���ا اأخذن���اه 
عليك���م م���ن عهد بذل���ك، واأنتم ت�ص���هدون 

عل���ى �صحت���ه.
 ث���م اأنت���م تخالف���ون ه���ذا العه���د؛ 

���ا، وتخرجون فريًقا  فيقت���ل بع�صكم بع�صً
منك���م م���ن دياره���م م�ص���تعينين عليه���م 
باالأع���داء ظلًم���ا وعدواًن���ا، واإذا جاوؤوك���م 
اأ�صرى في اأيدي االأعداء �صعيتم في دفع 
الفدي���ة لتخلي�صه���م من اأ�ص���رهم، مع اأن 
م عليك���م،  اإخراجه���م م���ن دياره���م مح���َرّ
فكي���ف توؤمن���ون ببع����ص م���ا ف���ي الت���وراة 
م���ن وج���وب ف���داء االأ�ص���رى، وتكف���رون 
ببع����ص م���ا فيها من �صيان���ة الدماء ومنع 
���ا م���ن دياره���م؟!  اإخ���راج بع�صك���م بع�صً
فلي����ص لل���ذي يفع���ل ذل���ك منكم ج���زاء اإال 
ال���ذل والمهان���ة ف���ي الحي���اة الدني���ا، واأما 
ف���ي االآخ���رة فاإن���ه ُيَرّد اإلى اأ�ص���د العذاب، 
ولي����ص اهلل بغاف���ل عم���ا تعمل���ون، ب���ل ه���و 

مطل���ع علي���ه، و�ص���يجازيكم ب���ه.
 اأولئ���ك الذي���ن ا�ص���تبدلوا الحي���اة 

الدني���ا باالآخ���رة، اإيث���اًرا للفان���ي عل���ى 
الباق���ي، ف���ال ُيَخف���ف عنه���م الع���ذاب ف���ي 
االآخ���رة، ولي����ص له���م نا�ص���ر ين�صره���م 

يومئ���ذ.
الت���وراة،  مو�ص���ى  اآتين���ا  ولق���د   

واأتبعن���اه بر�ص���ل م���ن بع���ده عل���ى اأث���ره، 
واآتي�����نا عي�������صى اب���ن م�������ريم االآي������ات 
ن���َة ل�صدق���ه؛ كاإحي���اء  الوا�صح���ة المبِيّ
اأعم���ى،  ُول���د  َم���ن  واإب���راء  الموت���ى، 
بالمَل���ِك  ْين����اه  وق�وَّ االأبر����ص،  واإب���راء 
، اأفكلم���ا جاءك���م - ي���ا بن���ي  جب�����ريل 
اإ�س���رائيل - ر�ص���ول م���ن عن���د اهلل بم���ا ال 
يواف���ق اأهواءك���م ا�ص���تكبرتم عل���ى الح���ق، 

ب���ون، وفريًق���ا تقتل���ون؟! وتعاليت���م عل���ى ر�ص���ل اهلل؛ ففريًق���ا منه���م تكِذّ
 لق���د كان���ت حج���ة اليه���ود ف���ي ع���دم اتب���اع محم���د  قوله���م: اإن قلوبن���ا ُمَغّلف���ة ال ي�ص���ل اإليه���ا �ص���يء مم���ا تق���ول وال تفهم���ه، ولي����ص الح���ال 

كم���ا زعم���وا، ب���ل َطَرَده���م اهلل م���ن رحمته بكفره���م فال يوؤمنون اإال بقلي���ل مما اأنزل اهلل.

   من اأعظم الكفر: االإيمان ببع�ص ما اأنزل اهلل والكفر ببع�صه؛ الأن فاعل ذلك قد جعل اإل����هه هواه.
   ِعَظم ما بلغه اليهود من العناد، واتباع الهوى، والتالعب بما اأنزل اهلل تعالى.

   ف�صل اهلل تعالى ورحمته بخلقه، حيث تابع عليهم اإر�صال الر�صل واإنزال الكتب لهدايتهم للر�صاد. 
   اأن اهلل يعاق���ب المعر�صي���ن ع���ن اله���دى المعاندي���ن الأوام���ره بالطب���ع عل���ى قلوبه���م وطرده���م م���ن رحمت���ه؛ ف���ال يهت���دون اإل���ى الح���ق، وال 

يعملون به. 



الكري���م  الق���راآن  جاءه���م  ولم���ا   

م���ن عن���د اهلل وه���و مواف���ق لم���ا ف���ي 
الت���وراة واالإنجي���ل ف���ي االأ�ص���ول العام���ة 
ال�صحيح���ة، وكان���وا م���ن قب���ل نزول���ه 
يقول���ون: �ص���ننت�صر عل���ى الم�ص���ركين 
وُيْفت���ح لن���ا حي���ن ُيْبع���ث نب���ي فنوؤم���ن ب���ه 
ونتبع���ه، فلم���ا جاءه���م الق���راآن ومحم���د 
 عل���ى ال�صف���ة الت���ي عرفوه���ا والح���ق 
ال���ذي علم���وه؛ كفروا ب���ه، فلعنة اهلل على 

الكافري���ن ب���اهلل ور�ص���وله.
ح�ظ  ب�ه  ا�ص�تبدلوا  ال�ذي  بئ��ص   

ور�ص�له؛  ب�اهلل  االإيم�ان  م�ن  اأنف�ص�هم 
ر�ص�له،  وكذب�وا  اهلل  اأن�زل  بم�ا  فكف�روا 
النب�وة  اإن�زال  ب�ص�بب  وح�ص�ًدا  ظلًم�ا 
فا�ص�تحقوا   ، محم�د  عل�ى  والق�راآن 
غ�صًبا م�صاعًفا من اهلل تعالى بكفرهم 
، وب�ص�بب تحريفه�م الت�وراة  بمحم�د 
م�ن قب�ل. وللكافري�ن بنب�وة محم�د  

القيام�ة. ي�وم  ُم�ِذلٌّ  ع�ذاب 
 واإذا قي���ل له���وؤالء اليه���ود: اآمن���وا 

بم���ا اأَن���زل اهلل عل���ى ر�ص���وله م���ن الح���ق 
واله���دى، قال���وا: نوؤم���ن بم���ا اأُن���زل عل���ى 
اأنبيائن���ا، ويكف���رون بم���ا �ص���واه مم���ا اأُنزل 
، م���ع اأن ه���ذا الق���راآن  عل���ى محم���د 
ه���و الح���ق المواف���ق لم���ا معه���م م���ن اهلل، 
ا  ول���و كان���وا يوؤمن���ون بما اأُن���زل عليهم حقًّ
الآمن���وا بالق���راآن. ق���ل - اأيه���ا النب���ي - 
جواًب���ا له���م: ِل���َم تقتل���ون اأنبي���اء اهلل م���ن 
ا بما جاوؤوكم  قب���ل اإن كنت���م موؤمني���ن حقًّ

ب���ه م���ن الح���ق؟!
مو�ص���ى  ر�ص���ولكم  جاءك���م  ولق���د   

 باالآي���ات الوا�صح���ات الدال���ة عل���ى 
�صدق���ه؛ ث���م بع���د ذل���ك جعلت���م العج���ل 
اإل����������ًها تعبدون���ه بع���د ذه���اب مو�ص���ى 
لميق���ات رب���ه، واأنتم ظالمون الإ�ص���راككم 
باهلل، وهو الم�صتحق للعبادة وحده دون 

�ص���واه.
، وقب���ول م���ا ج���اء ب���ه م���ن عن���د اهلل، ورفعن���ا فوقك���م الجب���ل تخويًف���ا لك���م،   واذك���روا حي���ن اأخذن���ا عليك���م عه���ًدا موؤك���ًدا باتب���اع مو�ص���ى 

وقلنا لكم: خذوا ما اآتيناكم من التوراة بجد واجتهاد، وا�ص���معوا �ص���ماع قبول وانقياد، واإال اأ�ص���قطنا الجبل عليكم، فقلتم: �ص���معنا باآذاننا 
وع�صين���ا باأفعالن���ا، وتمكن���ت عب���ادة العج���ل ف���ي قلوبه���م ب�ص���بب كفره���م. ق���ل - اأيه���ا النبي -: بئ����ص ال���ذي ياأمركم به هذا االإيم���ان من الكفر 

ب���اهلل اإن كنت���م موؤمني���ن؛ الأن االإيم���ان الح���ق ال يكون معه كفر.

   اليهود اأعظم النا�ص ح�صًدا؛ اإذ حملهم ح�صدهم على الكفر باهلل ورِدّ ما اأنزل، ب�صبب اأن الر�صول  لم يكن منهم.
   اأن االإيمان الحق باهلل تعالى يوجب الت�صديق بكل ما اأَنزل من كتب، وبجميع ما اأَر�صل من ر�صل.

   من اأعظم الظلم االإعرا�ص عن الحق والهدى بعد معرفته وقيام االأدلة عليه.
   من عادة اليهود نق�ص العهود والمواثيق، وهذا ديدنهم اإلى اليوم.



اإن   :- الن�������بي  اأيه���ا   - ق������ل   

ك�������انت لكم -يا يهود - الجنة في الدار 
االآخ���رة خال�ص���ة ال يدخله���ا غيرك���م م���ن 
النا����ص؛ فتمن���وا الم���وت واطلب���وه؛ لتنالوا 
ه���ذه المنزل���ة ب�ص���رعة، وت�ص���تريحوا م���ن 
اأعب���اء الحي���اة الدنيا وهمومها، اإن كنتم 

�صادقي���ن ف���ي دعواك���م ه���ذه.
 ول���ن يتمن���وا الم���وت اأب���ًدا؛ ب�ص���بب 

م���ا قدم���وه ف���ي حياته���م من الكف���ر باهلل، 
وتكذي���ب ر�ص���له، وتحري���ف كتب���ه، واهلل 
علي���م بالظالمي���ن منه���م وم���ن غيره���م، 

و�ص���يجازي كالًّ بعمل���ه.
 - الن�������بي  اأيه���ا   - ولَتِج�����َدّن   

عل���ى  ���ا  حر�صً النا����ص  اأ�ص���َدّ  اليه������وَد 
الحي���اة مهم���ا كان���ت حقي���رة ذليل���ة، ب���ل 
ه���م اأحر����ص م���ن الم�ص���ركين الذي���ن ال 
يوؤمن���ون بالبع���ث والح�ص���اب، وم���ع كونهم 
اأهَل كتاب، ويوؤمنون بالبعث والح�ص���اب؛ 
ف���اإن الواح���د منه���م يح���ب اأن يبل���غ عم���ره 
األف �صنة، ولي�ص بُمْبِعِده عن عذاب اهلل 
ل���ع عل���ى  ط���وُل عم���ره مهم���ا بل���غ، واهلل مَطّ
اأعمالهم ب�صير بها، ال يخفى عليه منها 

�ص���يء، و�ص���يجازيهم به���ا.
ق���ال  لم���ن   - النب���ي  اأيه���ا   - ق���ل   

م���ن اليه���ود: »اإن جبري���ل عدون���ا م���ن 
المالئكة«: من كان معادًيا لجبريل فاإنه 
ه���و ال���ذي َن���َزَل بالقراآن عل���ى قلبك باإذن 
م���ن اهلل، م�صدًق���ا لم���ا �ص���بق م���ن الكت���ب 
االإلهي���ة؛ كالت���وراة واالإنجي���ل، وداالًّ عل���ى 
الخير، ومب�ّصًرا للموؤمنين بما اأعده اهلل 
له���م م���ن النعي���م، فم���ن كان معادًي���ا لمن 

ه���ذه �صفت���ه وعمل���ه فه���و م���ن ال�صالي���ن.
 م���ن ك��������ان مع�����ادًيا هلل ومالئكت���ه 

ور�ص���له، ومعادًي���ا للَمَلكي���ن الُمَقّرَبْي���ن: 
ع���دو  اهلل  ف���اإن  وميكائي���ل؛  جبري���ل 
للكافري���ن منك���م وم���ن غيرك���م، وم���ن 
كان اهلل ع���دوه فق���د ع���اد بالخ�ص���ران 

المبي���ن.
 ولق���د اأنزلن���ا اإلي���ك - اأيه���ا النب���ي - عالم���ات وا�صح���ات عل���ى �صدق���ك فيم���ا جئ���ت ب���ه م���ن النب���وة والوح���ي، وم���ا يكف���ر به���ا م���ع و�صوحه���ا 

وبيانه���ا اإال الخارج���ون ع���ن دين اهلل.
 ومن �ص���وء حال اليهود اأنهم كلما اأخذوا على اأنف�ص���هم عهًدا - ومن جملته االإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد  - نق�صه 

فريق منهم، بل اأكثر هوؤالء اليهود ال يوؤمنون بما اأنزل اهلل تعالى حقيقة؛ الأن االإيمان يحمل على الوفاء بالعهد.
 ولم���ا جاءه���م محم���د  ر�ص���واًل م���ن عن���د اهلل وه���و مواف���ق لم���ا ف���ي الت���وراة م���ن �صفته، اأعر����ص فريق منه���م عما دلت علي���ه، وطرحوها 

وراء ظهورهم غير مبالين بها، م�ص���ابهين حال الجاهل الذي ال ينتفع بما فيها من الحق والهدى، فال يبالي بها.

   الموؤمن الحق يرجو ما عند اهلل من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء اهلل وال يخ�صى الموت.
   ِحر�ص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة.

   اأّن من عادى اأولياء اهلل المقربين منه فقد عادى اهلل تعالى.
   اإعرا�ص اليهود عن نبوة محمد  بعدما عرفوا ت�صديقه لما في اأيديهم من التوراة.

   اأنَّ من لم ينتفع بعلمه �صح اأن يو�صف بالجهل؛ الأنه �صابه الجاهل في جهله.



اتبع���وا  اهلل  دي���ن  ترك���وا  ولم���ا   
ُل���ُه ال�ص���ياطين كذًب���ا  ب���داًل عن���ه م���ا َتَتَقَوّ
، حي���ث  عل���ى ُمل���ك نب���ي اهلل �ص���ليمان 
زعمت اأنه َثّبت ملكه بال�ص���حر، وما كفر 
�صليمان بتعاطي ال�صحر    - كما زعمت 
اليه���ود - ولك���ن ال�ص���ياطين كف���روا حيث 
كانوا يعِلّمون النا�ص ال�صحر، ويعلمونهم 
ال�ص���حر ال���ذي اأُن���زل عل���ى المَلكي���ن: 
باب�������ل  بم�������دينة  وم���اروت،  ه���اروت 
بالع���������راق، امتح����اًنا وابتالء للن����ا�ص، 
وم�����ا ك�������ان ه���ذان المل���كان ُيَعِلّم���ان اأّي 
ن���ا ل���ه  اأح���د ال�ص���حر حت���ى يح���ّذراه ويبِيّ
بقولهما: اإنم��ا نح���ن ابت���الء وامتح��ان 
للنا����ص ف���ال تكف���ر بتعلم���ك ال�ص���حر، 
فم���ن ل���م يقب���ل ن�صحهم���ا تعَلّ���م منهم���ا 
ال�ص���حر، ومن���ه ن���وع يف���رق بي���ن الرج���ل 
وزوجت���ه، ب���زرع البغ�ص���اء بينهم���ا، وم���ا 
ي�ص���ر اأولئ���ك ال�ص���حرة اأَيّ اأح���د اإال ب���اإذن 
اهلل وم�ص���يئته، ويتعلم���ون م���ا ي�صره���م 
وال ينفعه���م، ولق���د علم اأولئك اليهود اأن 
م���ن ا�ص���تبدل ال�ص���حر بكت���اب اهلل م���ا ل���ه 
في االآخرة من حظ وال ن�صيب، ولبئ����ص 
م���ا باع���وا ب���ه اأنف�ص���هم حي���ث ا�ص���تبدلوا 
ال�ص���حر بوح���ي اهلل و�ص���رعه، ول���و كان���وا 
يعلم���ون م���ا ينفعهم م���ا اأقدموا على هذا 

العم���ل الَم�ِص���ين وال�ص���الل المبي���ن.
���ا،   ول���و اأن اليه���ود اآمن���وا ب���اهلل حقًّ
واتق���وه بفع���ل طاعت���ه وت���رك مع�صيت���ه؛ 
لكان ثواب اهلل خيًرا لهم مما هم عليه، 

ل���و كان���وا يعلمون م���ا ينفعهم.
الموؤمني���ن  تعال���ى  اهلل  يوج���ه   
اإل���ى ح�ص���ن اختي���ار االألف���اظ قائ���اًل لهم: 
تق�������ولوا  ال  اآمن������وا  ال������ذين  اأيه���ا  ي���ا 
اأحوالن���ا؛  راع  اأي:  كل������مة:{َراِعَنا}؛ 
الأن اليه���ود يحرفونه���ا ويخاطب���ون به���ا 
، يق�ص���دون به���ا معًنى فا�ص���ًدا  النب���ي 
وه���و الرعون���ة، فنه���ى اهلل ع���ن ه���ذه 
ا له���ذا الب���اب، واأم���ر عب���اده اأن يقول���وا ب���داًل عنه���ا: {اْنُظْرَن���ا}؛ اأي: انتظرن���ا نفه���م عن���ك ما تق���ول، وهي كلمة ت���وؤدي المعنى بال  الكلم���ة �ص���دًّ

مح���ذور. وللكافري���ن ب���اهلل ع���ذاب موؤل���م موج���ع.
َل عليك���م اأّي خي���ر من ربكم، قلياًل كان اأو كثي���ًرا، واهلل يخت�ص برحمته  ���ا كان���وا: اأه���ل كت���اب اأو م�ص���ركين - اأن ُيَن���زِّ  م���ا يح���ب الكف���ار - اأيًّ
م���ن النب���وة والوح���ي واالإيم���ان م���ن ي�ص���اء م���ن عباده، واهلل �صاحب الف�صل العظيم، فال خيَر ين���اُل اأحًدا من الخلق اإال منه، ومن ف�صله َبْعُث 

الر�صول واإنزاُل الكتاب.

   �صوء اأدب اليهود مع اأنبياء اهلل حيث ن�صبوا اإلى �صليمان  تعاطي ال�صحر، فبّراأه اهلل منه، واأَْكَذَبهم في زعمهم.
   اأن ال�صحر له حقيقة وتاأثير في العقول واالأبدان، وال�صاحر كافر، وحكمه القتل.

   ال يقع في ملك اهلل تعالى �صيء من الخير وال�صر اإال باإذنه وعلمه تعالى.
   �صد الذرائع من مقا�صد ال�صريعة، فكل قول اأو فعل يوهم اأموًرا فا�صدة يجب تجنبه والبعد عنه.

   اأن الف�صل بيد اهلل تعالى وهو الذي يخت�ص به من ي�صاء برحمته وحكمته.



 يبي���ن اهلل تعال���ى اأن���ه حي���ن يرف���ع 
حك���م اآي���ة م���ن الق���راآن اأو يرف���ع لفظه���ا 
فين�ص���اها النا����ص، فاإن���ه �ص���بحانه ياأت���ي 
بم���ا ه���و اأنف���ع منها ف���ي العاج���ل واالآجل، 
اأو بم���ا ه���و مماث���ل له���ا، وذل���ك بعل���م اهلل 
وحكمت���ه، واأن���ت تعلم - اأيه���ا النبي - اأن 
اهلل عل���ى كل �ص���يء قدي���ر، فيفع���ل م���ا 

ي�ص���اء، وَيْحُك���ُم م���ا يري���د.
 ق���د علم���ت - اأيه���ا النب���ي - اأن اهلل 
هو مالك ال�صماوات واالأر�ص، يحكم ما 
يري���د، فياأم���ر عباده بما �ص���اء، وينهاهم 
ر م���ن ال�ص���رع م���ا �ص���اء  عم���ا �ص���اء، وُيق���ِرّ
وين�ص���خ م���ا �ص���اء، وم���ا لك���م بع���د اهلل م���ن 
ول���ي يتول���ى اأمورك���م، وال ن�صي���ر يدف���ع 
عنك���م ال�ص���ر، ب���ل اهلل هو ول���ي ذلك كله 

والق���ادر عليه.
 ل�ي��������ص م����ن �ص�����اأن�ك����م - اأي�ه��������ا 
الم�وؤمن����ون - اأن ت�ص���األوا ر�ص��ولك��������م 
- �ص������وؤال اعت�����را�ص وتعنُّ��ت - ك�م����ا 
�ص���األ ق���وم مو�صى نب�ي����هم من ق���ب���ل؛ 

ك�ق��������ول�����ه������������م: { ۇ  ۇ  ۆ } 
)الن�صاء: 153(، ومن ي�صت�بدل الك�ف��ر  
باالإيم���ان ف�ق��د �ص��ل ع������ن الط������ريق 
الو�صط الذي هو ال�صراط الم�صتقيم.

 تمن�ى كثي�ر م�ن اليه�ود والن�ص�ارى 
وك�م من بع�د اإيمانكم كفاًرا كما  اأن يردُّ
كنت�م تعب�دون االأوث�ان، ب�ص�بب الح�ص�د 
ال�ذي في اأنف�ص�هم، يتمنون ذلك بعدما 
تبي�ن له�م اأن ال�ذي ج�اء ب�ه النب�ي ح�ق 
م�ن اهلل، فاعف�وا - اأيه�ا الموؤمن�ون - 
جهله�م  ع�ن  وتج�اوزوا  اأفعاله�م،  ع�ن 
ياأت�ي  حت�ى  نفو�ص�هم،  ف�ي  م�ا  و�ص�وء 
اأم�ر اهلل  اأت�ى  حك�م اهلل فيه��م - وق�د 
�ُر بي�ن  ه�ذا وحكم�ه، ف�كان الكاف�ر ُيخَيّ
االإ�ص�الم اأو دفع الجزية اأو القتال - اإن 
اهلل على كل �صيء قدير، فال يعجزونه.

ث���م بع���د اأم���ر اهلل تعال���ى الموؤمني���ن 
بال�صب���ر عل���ى االأذى اأمره���م بالثب���ات عل���ى دينه���م، وتقوي���ة اإيمانه���م؛ فق���ال:

 اأّدوا ال�ص���الة تام���ة باأركانه���ا وواجباته���ا و�ص���ننها، واأخرج���وا زكاة اأموالك���م اإل���ى م�ص���تحقيها، ومهم���ا تعمل���وا م���ن عم���ل �صال����ح ف�����ي 
حياتك���م، فتقدم���وه قب���ل مماتك���م ذخ���ًرا الأنف�ص���كم؛ تج���دوا ثواب���ه عند ربكم يوم القيام���ة، فيجازيكم به، اإن اهلل بم���ا تعملون ب�صير فيجازي 

ك������الًّ بعمله.
���ا، وق���ال الن�ص���ارى:   وقال���ت كل طائف���ة م���ن اليه���ود والن�ص���ارى: اإن الجن���ة خا�ص���ة به���م، فق���ال اليه���ود: ل���ن يدخله���ا اإال م���ن كان يهوديًّ
ا عليه���م: هات���وا حجتك���م عل���ى م���ا  ���ا، تل���ك اأمنياته���م الباطل���ة واأوهامه���م الفا�ص���دة، ق���ل - اأيه���ا النب���ي - رادًّ ل���ن يدخله���ا اإال م���ن كان ن�صرانيًّ

ا ف���ي دعواكم. تزعم���ون اإن كنت���م �صادقي���ن حقًّ
 اإنم���ا يدخ���ل الجن���ة كل م���ن اأخل����ص هلل متوجًه���ا اإلي���ه، وه���و - م���ع اإخال�ص���ه - مح�ص���ٌن ف���ي عبادت���ه باتب���اع م���ا ج���اء ب���ه الر�ص���ول، ف���ذاك 
الذي يدخل الجنة من اأي طائفة كان، وله ثوابه عند ربه، وال خوف عليهم فيما ي�صتقبلون من االآخرة، وال هم يحزنون على ما فاتهم من 

الدني���ا. وه�������ي اأو�ص���اف ال تتحق���ق بع���د مج���يء النب���ي محم���د  اإاّل ف���ي الم�ص���لمين.
 

   اأن االأمر كله هلل، فيبدل ما ي�صاء من اأحكامه و�صرائعه، ويبقي ما ي�صاء منها، وكل ذلك بعلمه وحكمته.
ها اهلل من االإيمان واتباع الر�صول، حتى تمنوا رجوعها اإلى الكفر كما كانت.    َح�َصُد كثيٍر من اأهل الكتاب هذه االأمة، لما خ�صَّ



 وقال���ت اليه���ود: لي�ص���ت الن�ص���ارى 
عل���ى دي���ن �صحي���ح، وقال���ت الن�ص���ارى: 
لي�ص���ت اليه���ود عل���ى دي���ن �صحي���ح، وكلٌّ 
يتل���و ف���ي كتاب���ه ت�صدي���ق م���ا كف���ر ب���ه، 
دون  االأنبي���اء  ب���كل  باالإيم���ان  واالأم���ر 
تفري���ق، م�ص���ابهين ف���ي فعله���م ه���ذا ق���ول 
الذي���ن ال يعلم���ون م���ن الم�ص���ركين؛ حي���ن 
ب���وا بالر�ص���ل كله���م وبم���ا اأُن���زل عليهم  كَذّ
م���ن الكت���ب، فله���ذا يحك���م اهلل بي���ن 
الُمخَتِلفي���ن جميًعا يوم القيامة، بحكمه 
العدل الذي اأخبر به عباده: باأنه ال فوز 
اإال باالإيم���ان ب���كل م���ا اأن���زل اهلل تعال���ى.

 ال اأح�����د اأ�ص�������دُّ ظ�������لًما م����ن ال���ذي 
من���ع اأن يذك���ر ا�ص���م اهلل ف���ي م�ص���اجده، 
َفَمَن���َع ال�ص���الة والذك���ر وت���الوة الق���راآن 
فيها، و�صعى جاهًدا مت�صّبًبا في خرابها 
واإف�ص���ادها؛ بهدمه���ا اأو المن���ع م���ن اأداء 
العب���ادة فيه���ا، اأولئ���ك ال�ص���اعون ف���ي 
خرابه���ا م���ا كان ينبغ���ي له���م اأن يدخل���وا 
ترج���ف  خائفي���ن  اإال  اهلل  م�ص���اجد 
اأفئدته���م؛ لم���ا ه���م علي���ه م���ن الكف���ر 
وال�ص���د ع���ن م�ص���اجد اهلل، له���م ف���ي 
الحي���اة الدني���ا ذل وه���وان عل���ى اأي���دي 
الموؤمني���ن، وله���م ف���ي االآخ���رة ع���ذاب 
عظي���م عل���ى منعهم النا����ص من م�ص���اجد 

اهلل.
 وهلل مل���ك الم�ص���رق والمغ���رب وم���ا 
بينهم���ا، َياأُم���ر عب���اده بم���ا �ص���اء، فحيثم���ا 
تتوجه���ون فاإنك���م ت�ص���تقبلون اهلل تعال���ى، 
ف���اإْن اأمرك���م با�ص���تقبال بي���ت المقد����ص 
القبل���ة،  ف���ي  اأخطاأت���م  اأو  الكعب���ة،  اأو 
اأو �َص���َقّ عليك���م ا�ص���تقبالها؛ ف���ال ح���رج 
عليك���م؛ الأن الجه���ات كلها هلل تعالى، اإن 
اهلل وا�ص���ع ي�صع َخْلَقُه برحمته وتي�صيره، 

علي���م بنياته���م واأفعاله���م.
والن�����صارى  اليه���ود  وق���ال   
والم�ص���ركون: اتخ���ذ اهلل ل���ه ول���ًدا! تن���ّزه 
وتقّد����ص ع���ن ذل���ك، فه���و الغن���ي ع���ن خلق���ه، واإنما يتخ���ذ الولد من يحتاج اإليه، بل له  ملك ما في ال�ص���ماوات واالأر�ص، كل الخالئق عبيد 

ل���ه �ص���بحانه، خا�صع���ون ل���ه، يت�ص���رف فيه���م بم���ا ي�ص���اء.
 واهلل �ص���بحانه ُمن�ص���ئ ال�ص���ماوات واالأر����ص وم���ا فيهم���ا عل���ى غي���ر مث���ال �ص���ابق، واإذا ق���ّدر اأم���ًرا واأراده فاإنما يقول لذلك االأم���ر: {ُكْن}؛ 

فيك���ون عل���ى م���ا اأراد اهلل اأن يك���ون، ال رادَّ الأم���ره وق�صائ���ه.
 وق���ال الذي���ن ال يعلم���ون م���ن اأه���ل الكت���اب والم�ص���ركين عن���اًدا للح���ق: ِل���َم ال يكلمن���ا اهلل دون وا�ص���طة، اأو تاأتينا عالمة ح�ص���ية خا�صة بنا؟ 
ومثل قولهم هذا قالت االأمم المكذبة من قبُل لر�ص���لها، واإن اختلفت اأزمنتهم واأمكنتهم، ت�ص���ابهت قلوب هوؤالء مع قلوب من تقدمهم في 

الكفر والعناد والعتو، قد اأو�صحنا االآيات لقوم يوقنون بالحق اإذا ظهر لهم، ال يعتريهم �صك، وال يمنعهم عناد.
 اإن���ا اأر�ص���لناك - اأيه���ا النب���ي - بالدي���ن الح���ق ال���ذي ال ِمْرَي���َة في���ه؛ لتب�ص���ر الموؤمني���ن بالجن���ة، وتن���ذر الكافري���ن بالن���ار، ولي����ص علي���ك اإال 

الب���الغ المبي���ن، ول���ن ي�ص���األك اهلل ع���ن الذين ل���م يوؤمنوا بك م���ن اأ�صحاب الجحيم.
 

   الكفر ملة واحدة واإن اختلفت اأجنا�ص اأهله واأماكنهم، فهم يت�صابهون في كفرهم وقولهم على اهلل بغير علم.
   اأعظم النا�ص ُجْرًما واأ�صدهم اإثًما من ي�صد عن �صبيل اهلل، ويمنع من اأراد فعل الخير. 

   تنّزه اهلل تعالى عن ال�صاحبة والولد، فهو �صبحانه ال يحتاج لخلقه.



 يخاط���ب اهلل نبي���ه موجًه���ا مح���ذًرا 
قائ���اًل ل���ه: ل���ن تر�ص���ى عن���ك اليه���ود وال 
���ى تت���رك االإ�ص���الم، وتتب���ع  الن�ص���ارى حتَّ
م���ا ه���م علي���ه، ق���ل: اإن كت���اب اهلل وبيان���ه 
���ا، ال م���ا ه���م علي���ه م���ن  ه���و اله���دى حقًّ
الباط���ل، ولئ���ن ح�ص���ل االتب���اع له���م منك 
���ذي  اأو م���ن اأح���د م���ن اأتباع���ك بع���د الَّ
ج���اءك م���ن الح���ق الوا�ص���ح فلن تجد من 
اهلل منا�ص���رة اأو معون���ة، وه���ذا م���ن ب���اب 
بي���ان خط���ورة ت���رك الح���ق ومج���اراة اأهل 

الباطل. 
ع���ن  الكري���م  الق���راآن  يتح���دث   
طائف���ة م���ن اأه���ل الكت���اب يعمل���ون بما في 
اأيديه���م م���ن كت���ب منزل���ة ويتبعونه���ا ح���َقّ 
اتباعه���ا، ه���وؤالء يج���دون ف���ي ه���ذه الكتب 
عالم���ات دال���ة عل���ى �ص���دق النب���ي محمد 
، وله���ذا �ص���ارعوا اإل���ى االإيم���ان ب���ه، 
وطائفة اأخرى اأ�صرت على كفرها فكان 

له���ا الخ�ص���ران.
 ي���ا بن���ي اإ�س���رائيل، اذك���روا نعمت���ي 
الديني���ة والدنيوي���ة الت���ي اأنعم���ت به���ا 
عليك���م، واذك���روا اأني ف�صلتكم على اأهل 

زمانك���م بالنب���وة والمل���ك.
ع���ذاب  وبي���ن  بينك���م  واجعل���وا   
ي���وم القيام���ة وقاي���ًة؛ باتب���اع اأوام���ر اهلل 
واجتناب نواه����يه، ف���اإنه ال ُتْغِني - ف���ي 
ذلك الي�����وم - نف�ٌص عن نف�ص �صيًئا، وال 
ُيْقب���ل منه���ا فيه اأي فداء مهما َعُظَم، وال 
تنفعه���ا في���ه �ص���فاعة م���ن اأح���د مهم���ا عال 
مكان���ه، ولي����ص له���ا ن�صي���ر ين�صره���ا م���ن 

اهلل. دون 
 واذك���ر حي���ن اختب���ر اهلل اإبراهي���م 
 بم���ا اأم���ره ب���ه م���ن اأح���كام وتكالي���ف، 
فق���ام به���ا واأت���م اأداءه���ا عل���ى اأكمل وجه، 
ق���ال اهلل لنبي���ه اإبراهي���م: اإن���ي جاعل���ك 
للنا����ص ق���دوة ُيْقت���َدى ب���ك ف���ي اأفعال���ك 

واأخالق���ك، ق���ال اإبراهي���م: واجع���ل - ي���ا رب - م���ن ذريت���ي كذل���ك اأئم���ة يقتدي بهم النا����ص، ق���ال اهلل مجيًبا اإياه: ال ين���ال عهدي لك باالإمامة 
ف���ي الدي���ن الظالمي���ن م���ن ذريت���ك.

 واذك���ر حي���ن جع���ل اهلل البي���ت الح���رام مرجًع���ا للنا����ص تتعل���ق ب���ه قلوبه���م، كلم���ا رحل���وا عن���ه رجع���وا اإلي���ه، وجعل���ه اأمًن���ا له���م، ال ُيعَت���دى 
عليهم فيه. وقال للنا�ص: اتخذوا من الَحَجر - الذي كان يقف عليه اإبراهيم وهو يبني الكعبة - مكاًنا لل�صالة. واأو�صينا اإبراهيم وابنه 

اإ�ص���ماعيل بتطهي���ر البي���ت الح���رام م���ن االأق���ذار واالأوث���ان وتهيئته لم���ن اأراد التعبد في���ه بالطواف واالعت���كاف وال�صالة وغيرها.
 واذك���ر - اأيه���ا النب���ي - حي���ن ق���ال اإبراهي���م وه���و يدع���و رب���ه: رب اجعل مك���ة بلًدا اآمًنا، ال ُيتعر�ص فيه الأحد ب�ص���وء، وارزق اأهله من اأنواع 
���ا بالموؤمني���ن ب���ك وبالي���وم االآخ���ر، قال اهلل: ومن كفر منهم فاإني اأمّتعه بما اأرزق���ه في الدنيا متاًعا قلياًل، ثم  الثم���رات، واجعل���ه رزًق���ا خا�صًّ

في االآخ��رة اأُلِجئه ُمكرًها اإلى عذاب النار، وبئ�ص الم�صير الذي يرجع اإليه يوم القيامة.

   اأن الم�صلمين مهما فعلوا من خير لليهود والن�صارى؛ فلن ير�صوا حتى ُيخرجوهم من دينهم، ويتابعوهم على �صاللهم.
   االإمامة في الدين ال ُتَنال اإال ب�صحة اليقين وال�صبر على القيام باأمر اهلل تعالى.

ل على اأهله باأنواع االأرزاق.    بركة دعوة اإبراهيم  للبلد الحرام، حيث جعله اهلل مكاًنا اآمًنا للنا�ص، وتف�صّ



 واذك���ر - اأيه���ا النب���ي - حي���ن كان 
يرفع اإبراهيم واإ�صماعيل اأ�ص�ص الكعبة، 
وهم���ا يق���والن - ف���ي خ�ص���وع وتذل���ل -: 
ربن���ا تقب���ل من���ا اأعمالن���ا - ومنه���ا بن���اء 
هذا البيت- اإنك اأنت ال�صميع لدعائنا، 

العلي���م بنياتن���ا واأعمالن���ا.
ُم�صَت�ص���ِلَمين  واجعلن���ا  ربن���ا   
الأم���رك، خا�صَعي���ن ل���ك، ال ن�ص���رك معك 
اأحًدا، واجعل من ذريتنا اأمة م�صت�ص���لمة 
فن���ا عبادت���ك كي���ف تك���ون،  ل���ك، وعِرّ
وتج���اوز ع���ن �ص���يئاتنا وتق�صيرن���ا ف���ي 
طاعت���ك؛ اإن���ك اأن���ت الت�������واب عل���ى م���ن 

ت���اب م���ن عب���ادك، الرحي���م به���م.
 ربن���ا وابع���ث فيه���م ر�ص���واًل منه���م 
م���ن ذري���ة اإ�ص���ماعيل، يتلو عليه���م اآياتك 
ة،  ���نَّ المنزل���ة، ويعلمه���م الق���راآن وال�صُّ
ويطهره���م م���ن ال�ص���رك والرذائ���ل؛ اإنك 
اأنت القوي الغالب، الحكيم في اأفعالك 

واأحكام���ك.
 وال اأحد ين�صرف عن دين اإبراهيم 
  اإلى غيره من االأديان اإال من ظلم 
نف�صه ب�صفهه و�صوء تدبيره بتركه الحق 
اإلى ال�صالل، ور�صي لها بالهوان. ولقد 
اخترناه في الدنيا ر�صواًل وخلياًل، واإنه 
في االآخرة لمن ال�صالحين الذين اأدوا 
اأعلى  فنالوا  عليهم،  اهلل  اأوجب  ما 

الدرجات.
اإل����ى  لم���ص����ارعته  اهلل  اخ��ت����اره   
االإ�ص���الم حي���ن ق���ال ل���ه رب���ه: اأخل����ص ل���ي 
العب���ادة، واخ�ص���ع ل���ي بالطاع���ة، فق���ال 
مجيًب���ا رب���ه: اأ�ص���لمت هلل خال���ق العب���اد 

ورازقه���م ومدب���ر �ص���وؤونهم.
���ى اإبراه���يُم اأب�ن����اءه ب�ه������ذه   وو�صّ

 ،{ tsr    } :الك�ل�م�������ة
��������ى به�ا ك���ذلك يعق����وُب اأبن�اءه؛  وو�صّ
قاال من�اديين اأبناءه�ما: اإن اهلل اخ��تار 

لك���������م دين االإ�ص�������الم، فا�صتم�����صكوا به حتى ياأتيكم الموت، واأنتم م�صلمون هلل ظاهًرا وباطًنا.
 اأم كنت���م حا�صري���ن خب���ر يعق���وب حي���ن ح�صرت���ه الوف���اة، حي���ن ق���ال الأبنائ���ه �ص���ائاًل اإياه���م: م���ا تعب���دون م���ن بع���د موت���ي؟ قال���وا جواًب���ا 

ل�ص���وؤاله: نعب���د اإل����������هك واإل�������ه اآبائ���ك اإبراهي���م واإ�ص���ماعيل واإ�ص���حاق، اإلًه���ا واح���ًدا ال �ص���ريك ل���ه، ونح���ن ل���ه وح���ده م�صت�ص���لمون ومنق���ادون.
َم���ْت م���ن عم���ل، فله���ا م���ا ك�ص���بت م���ن َح�ص���ن اأو �ص���يئ، ولك���م ما  ���ْت اإل���ى م���ا َقدَّ  تل���ك اأم���ة ق���د م�ص���ْت فيم���ن م�ص���ى قبلك���م م���ن االأم���م، واأْف�صَ
ك�صبتم، وال ُت�ْصاألون عن اأعمالهم، وال ُي�ْصاألون عن اأعمالكم، وال يوؤاَخذ اأحٌد بذنب غيره، بل ُيجاَزى كل واحد بما قدم، فال ي�صغلكم عمل 

م���ن م�ص���ى قبلك���م ع���ن النظ���ر ف���ي عملكم، فاإن اأحًدا لن ينفعه بعد رحم���ة اهلل غير عمله ال�صالح.

   الموؤمن المتقي ال يغتر باأعماله ال�صالحة، بل يخاف اأن ترد عليه، وال تقبل منه، ولهذا ُيْكِثُر �صوؤاَل اهلل َقبولها.
، حيث اأجاب اهلل دعاءه وجعل خاتم اأنبيائه واأف�صل ر�صله من اأهل مكة.    بركة دعوة اأبي االأنبياء اإبراهيم 

   دين اإبراهيم  هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة، ال يرغب عنها وال يزهد فيها اإال الجاهل المخالف لفطرته.
   م�صروعية الو�صية للذرية باتباع الهدى، واأخذ العهد عليهم بالتم�صك بالحق والثبات عليه.



 وق���ال اليه���ود له���ذه االأم���ة: كون���وا 
يه���وًدا ت�ص���لكوا �ص���بيل الهداي���ة، وق���ال 
الن�صارى: كونوا ن�صارى ت�ص���لكوا �ص���بيل 
الهداي���ة. ق���ل - اأيه���ا النب���ي - مجيًب���ا 
اإياه���م: ب���ل نتب���ع دي���ن اإبراهي���م، المائ���ل 
عن االأديان الباطلة اإلى ال��دين الح���ق، 
اأ�ص���ركوا م���ع اهلل  ول��������م يك����ن مم���ن 

اأحًدا. 
 - الموؤم���نون  اأيه��ا   - ق���ولوا   
م�ن  الباطل�ة  الدع�وى  ه�ذه  الأ�صح�اب 
وبالق�راآن  ب�اهلل  اآمن�ا  ون�ص�ارى:  يه���ود 
ال�ذي اأُن�زل اإلين�ا، واآمن����ا بم�����ا اأُن�����زل 
عل������ى اإبراه�������يم واأبن������ائه اإ�ص�ماعيل 
واإ�صح����اق ويعق����وب، واآمن����ا بم�ا اأُن�زل 
واآمن�ا  يعق�وب،  ول�د  م�ن  االأنبي�اء  عل�ى 
بالت������وراة الت�������ي اآتاه�ا اهلل مو�ص�����ى، 
واالإنج����يل ال�����ذي اآت�����اه اهلل عي��������صى، 
واآمن�ا بالكت�ب الت�ي اآتاه�ا اهلل االأنبي�اء 
جمي�����ًعا، ال نف������رق ب�ي�����ن اأح�د منه�م 
فن��وؤمن ببع�����ص ونك�������فر ببع����ص، ب�ل 
نوؤم�ن به�م جميًع�ا، ونح�ن ل�ه �ص�بحانه 

خا�صع�ون. منق�ادون  وح�ده 
والن�ص�ارى  اليه�ود  اآم�ن  ف�اإن   
وغيرهم من الكفار اإيماًنا مثل اإيمانكم؛ 
فقد اهتدوا اإلى الطريق الم�صتقيم الذي 
ارت�ص�اه اهلل، واإن اأعر�ص�وا ع�ن االإيم�ان 
ب�اأن كذب�وا باالأنبي�اء كله�م اأو ببع�صه�م 
ف�ال  وِع�داء،  اخِت�الف  ف�ي  ه�م  فاإنم�ا 
تحزن - اأيها النبي - فاإن اهلل �صيكفيك 
اأذاهم، ويمنعك من �ص�رهم، وين�صرك 
عليه�م، فه�و ال�ص�ميع الأقواله�م، والعليم 

بنياته�م واأفعاله�م.
 الزم���وا دي���ن اهلل ال���ذي فطرك���م 
علي���ه ظاه���ًرا وباطًن���ا، ف���ال اأح�ص���ن ديًن���ا 
م���ن دي���ن اهلل، فه���و مواف���ق للفط���رة، 
للمفا�ص���د،  مان���ع  للم�صال���ح،  جال���ب 
ال  وح���ده  هلل  عاب���دون  نح���ن  وقول���وا: 

ن�صرك معه غيره. 
 ق�������ل - اأيه����ا النب���ي -: اأتج�ادل�����وننا - ي���ا اأه���ل الكت���اب - ف���ي اأنك���م اأول���ى ب���اهلل ودين���ه مّن���ا؛ الأن دينك���م اأق���دم وكتابك���م اأ�ص���بق، فاإن ذلك ال 
ينفعكم، فاهلل هو ربنا جميًعا ال تخت�صون به، ولنا اأعمالنا التي ال ُت�صاألون عنها، ولكم اأعمالكم التي ال ُن�صاأل عنها، وكلٌّ �صُيْجَزى بعمله، 

ونحن مخل�صون هلل في العبادة والطاعة ال ن�صرك به �صيًئا.
 اأم تقول���ون - ي���ا اأه���ل الكت���اب -: اإن اإبراهي���م واإ�ص���ماعيل واإ�ص���حاق ويعق���وب واالأنبي���اء م���ن ول���د يعق���وب، كان���وا عل���ى مل���ة اليهودي���ة اأو 
الن�صرانية؟ قل - اأيها النبي - مجيًبا اإياهم: اأاأنتم اأعلم اأم اهلل؟! فاإن زعموا اأنهم كانوا على مَلّتهم فقد كذبوا؛ الأنَّ مبعثهم وموتهم كان 
قب���ل ن���زول الت���وراة واالإنجي���ل! وُعل���م بذل���ك اأن م���ا يقولون���ه ك���ذب عل���ى اهلل ور�ص���له، واأنهم كتموا الحق ال���ذي نزل عليهم، وال اأحد اأ�ص���د ظلًما 

من الذي كتم �ص���هادة ثابتًة عنده َعِلَمها من اهلل، كفعل اأهل الكتاب، ولي����ص اهلل بغافل عن اأعمالكم، و�ص���يجازيكم عليها.
 تل���ك اأم���ة ق���د م�ص���ت م���ن قبلك���م، واأف�ص���ت اإل���ى م���ا قدم���ت م���ن عم���ل، فله���ا م���ا ك�ص���بت م���ن االأعم���ال، ولك���م م���ا ك�ص���بتم، وال ت�ص���األون ع���ن 

اأعماله���م، وال ي�ص���األون ع���ن اأعمالك���م، ف���ال يوؤخ���ذ اأح���د بذن���ب اأح���د، وال ينتف���ع بعم���ل غيره، بل كلٌّ  �ص���يجازى عل���ى ما قدم.

.    اأن دعوى اأهل الكتاب اأنهم على الحق ال تنفعهم وهم يكفرون بما اأنزل اهلل على نبيه محمد 
ي الدين �صبغة لظهور اأعماله و�َصْمته على الم�صلم كما يظهر اأثر ال�صبغ في الثوب.    �ُصمِّ

   اأن اهلل تعالى قد َرَكَز في فطرِة خلقه جميًعا االإقراَر بربوبيته واألوهيته، واإنما ي�صلهم عنها ال�صيطان واأعوانه.



 �س���يقول الجه���ال ِخَف���اُف العق���ول 
م���ن اليه���ود، وَم���ْن عل���ى �س���اكلتهم م���ن 
المنافقي���ن: م���ا �س���رف الم�س���لمين ع���ن 
قبل���ة بي���ت المقد����س الت���ي كان���ت قبلته���م 
م���ن قب���ل؟! ق���ل - اأيه���ا النب���ي - مجيًب���ا 
الم�س���رق  مل���ك  وح���ده  هلل  اإياه���م: 
والمغ���رب وغيرهما م���ن الجهات، يوجه 
م���ن �س���اء م���ن عب���اده اإل���ى اأي جهة �س���اء، 
وهو �سبحانه يهدي من ي�ساء من عباده 
اإل���ى طري���ق م�س���تقيم ال اعوج���اج في���ه وال 

انح���راف.
 وكم���ا جعلن���ا لك���م قبل���ة ارت�سيناه���ا 
لكم؛ جعلناكم اأمة خياًرا عدواًل، و�سًطا 
بي���ن االأمم كله���ا، في العقائد والعبادات 
القيام���ة  ي���وم  لتكون���وا  والمعام���ات؛ 
�سهداء لر�سل اهلل اأنهم بّلغوا ما اأمرهم 
اهلل بتبليغ���ه الأممه���م، وليك���ون الر�س���ول 
محم���د  كذل���ك �س���هيًدا عليك���م اأن���ه 
بلغك���م م���ا اأُْر�ِس���ل ب���ه اإليك���م. وم���ا جعلن���ا 
تحوي���ل القبل���ة الت���ي كن���ت تتج���ه اإليه���ا؛ 
وه���ي بي���ت المقد����س، اإال لنع�������لم - عل���َم 
ظه������وٍر يت����رتب علي���ه الج����زاء - م���ن 
ير�س���ى بم���ا �س���رعه اهلل، وُيذع���ن ل���ه، 
فيتب���ع الر�س���ول، وم���ن يرت���د ع���ن دين���ه، 
ويتب���ع ه���واه، فا ُيذعن لما �س���رعه اهلل. 
ولق���د كان اأم���ر تحوي���ل القبل���ة االأول���ى 
عظيًم���ا اإال عل���ى الذي���ن وفقه���م اهلل 
لاإيم���ان ب���ه، وب���اأن م���ا ي�س���رعه لعب���اده 
اإنم���ا ي�س���رعه ِلِحَكٍم بالغ���ة. وما كان اهلل 
لي�سي���ع اإيمانك���م ب���اهلل، ومن���ه �ساتك���م 
الت���ي �سَلّيتموه���ا قب���ل تحوي���ل القبل���ة، اإن 
اهلل بالنا����س ل���روؤوف رحي���م، ف���ا ي�س���ق 

عليه���م، وال ي�سي���ع ث���واب اأعماله���م.
 ق���د راأين���ا - اأيه���ا النب���ي - تح���وُّل 
ًبا  وجهك ونظرك اإلى جهة ال�سماء، ترقُّ
وتحرًي���ا لن���زول الوح���ي ب�س���اأن القبل���ة 
هن���ك  وتحويله���ا اإل���ى حي���ث ُتح���ب، فلُنَوِجّ
اإلى قبلة ترت�سيها وتحبها - وهي بيت اهلل الحرام - بدل بيت المقد�س االآن، فا�سرف وجهك اإلى جهة بيت اهلل الحرام بمكة المكرمة، 
واأينم���ا كنت���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - فتوجه���وا اإل���ى جهت���ه عن���د اأداء ال�س���اة. واإن الذي���ن اأوت���وا الكت���اب م���ن اليه���ود والن�س���ارى ليعلم���ون اأن 
تحوي���ل القبل���ة ه���و الح���ق المن���زل م���ن خالقه���م ومدبر اأمرهم؛ لثبوته في كتابهم، ولي����س اهلل بغافل عما يعم���ل هوؤالء المعر�سون عن الحق، 

ب���ل ه���و �س���بحانه عال���م بذل���ك، و�س���يجازيهم عليه.
 واهلِل لئ���ن جئ���َت - اأيه���ا النب���ي - الذي���ن اأوت���وا الكت���اب م���ن اليه���ود والن�س���ارى م�سحوًب���ا ب���كل اآي���ة وبرهان على اأن تحوي���ل القبلة حق؛ ما 
توجهوا اإلى قبلتك عناًدا لما جئت به، وتكبًرا عن اتباع الحق، وما اأنت بمتوجه اإلى قبلتهم بعد اأن �سرفك اهلل عنها، وما بع�سهم بمتوجه 
ر الفريق االآخر، ولئن اتبعت اأهواء هوؤالء في �ساأن القبلة وغيرها من ال�سرائع واالأحكام من بعد ما  اإلى قبلة بع�سهم؛ الأن كاَّ منهم يكِفّ
ج���اءك م���ن العل���م ال�سحي���ح ال���ذي ال مري���ة في���ه؛ اإن���ك حينئذ لمن الظالمين بت���رك الهدى، واتباع الهوى. وهذا الخط���اب للنبي   للداللة 

على �سناعة متابعتهم، واإال فاإن اهلل قد ع�سم نبيه من ذلك، فهو تحذير الأمته من بعده.

َفه وقلَّة العقل.    اأن االعترا�س على اأحكام اهلل و�سرعه والتغافل عن مقا�سدها دليل على ال�َسّ
   ف�سُل هذه االأمة و�سرفها، حيث اأثنى عليها اهلل وو�سفها بالو�سطية بين �سائر االأمم.
   التحذير من متابعة اأهل الكتاب في اأهوائهم؛ الأنهم اأعر�سوا عن الحق بعد معرفته.

   جواز َن�ْسِخ االأحكام ال�سرعية في االإ�سام زمن نزول الوحي، حيث ُن�ِسَخ التوجه اإلى بيت المقد�س، و�سار اإلى الم�سجد الحرام.



م���ن  الكت���اب  اآتيناه���م  الذي���ن   
علم���اء اليه���ود والن�س���ارى؛ يعرف���ون اأمر 
تحوي���ل القبل���ة ال���ذي ه���و م���ن عام���ات 
نب���وة محم���د   عنده���م، كم���ا يعرف���ون 
اأوالده���م ويميزونه���م م���ن غيره���م، وم���ع 
ذل���ك ف���اإن طائف���ة منه���م ليكتم���ون الح���ق 
الذي جاء به، ح�س���ًدا من عند اأنف�س���هم، 

يفعل���ون ذل���ك وه���م يعلم���ون اأن���ه الح���ق.
  ه���ذا ه���و الح���ق م���ن رب���ك ف���ا 
ين  تكون���ن - اأيه���ا الر�س���ول - م���ن ال�س���اِكّ

ف���ي �سحت���ه.
 ول���كل اأم���ة م���ن االأم���م جه���ة يتجه���ون 
اإليها ح�س���ية كانت اأو معنوية، ومن ذلك 
اختاف االأمم في قبلتهم وما �سرع اهلل 
له���م، ف���ا ي�س���ر تن���وع وجهاته���م اإن كان 
باأم���ر اهلل و�سرع�����ه، ف�ت�������سابقوا اأنت����م 
- اأيه���ا الموؤمن���ون - اإل���ى فع���ل الخي���رات 
الت���ي اأُمرت���م بفعله���ا، و�س���يجمعكم اهلل 
م���ن اأي م���كان كنت���م في���ه ي���وم القيام���ة؛ 
ليجازيك���م عل���ى عملك���م، اإن اهلل عل���ى 
كل �س���يء قدي���ر، ف���ا يعج���زه جمعكم وال 

مجازاتك���م.
واأينم���ا  خرج���َت  م���كان  اأي  م���ن   
كن���ت - اأيه���ا النب���ي - اأن���ت واأتباع���ك، 
جه���ة  فا�س���تقبل  ال�س���اة،  واأردت 
الم�س���جد الح���رام، فاإن���ه الح���ق الُموح���ى 
ب���ه اإلي���ك م���ن رب���ك، وم���ا اهلل بغاف���ل عما 
تعمل���ون، بل هو ُمطلع عليه و�س���يجازيكم 

. به
اأيه���ا   - خرج���ت  م���كان  اأي  وم���ن   
النبي - واأردت ال�ساة، فا�ستقبل جهة 
الم�س���جد الح���رام، وب���اأي م���كان كنت���م 
-اأيها الموؤمنون - فا�ستقبلوا بوجوهكم 
جهت���ه اإذا اأردت���م ال�س���اة؛ لئ���ا يك���ون 
للنا����س حج���ة يحتج���ون به���ا عليك���م، اإال 
الذي���ن ظلم���وا منه���م، فاإنه���م �س���يبقون 
عل���ى عناده���م، ويحتجون عليك���م باأوهى 

الحج���ج، ف���ا تخ�س���وهم واخ�س���وا ربك���م وح���ده، بامتث���ال اأوامره واجتناب نواهيه، فاإن اهلل قد �س���رع ا�س���تقبال الكعبة م���ن اأجل اأن يتم نعمته 
عليك���م بتمييزك���م ع���ن �س���ائر االأم���م، والأج���ل هدايتك���م اإل���ى اأ�س���رف قبل���ة للنا����س.

  كم���ا اأنعمن���ا عليك���م نعم���ة اأخ���رى؛ حي���ث اأر�س���لنا اإليكم ر�س���واًل من اأنف�س���كم، يق���راأ عليكم اآياتنا، ويطهركم بما ياأمرك���م به من الف�سائل 
ة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من اأمور دينكم ودنياكم. نَّ والمعروف، وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكر، ويعلمكم القراآن وال�سُّ

  فاذكرون���ي بقلوبك���م وجوارحك���م؛ اأذكرك���م بالثن���اء عليك���م والحف���ظ لك���م، فالج���زاء م���ن جن����س العم���ل، وا�س���كروا لي نعمي الت���ي اأنعمت 
م عليكم. بها عليكم، وال تكفروني بجحودها، وا�س���تعمالها فيما ُحِرّ

  ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ا�س���تعينوا بال�سب���ر وال�س���اة عل���ى القي���ام بطاعت���ي والت�س���ليم الأم���ري، اإن اهلل م���ع ال�سابري���ن يوفقه���م 
ويعينهم. 

.   اإطالة الحديث في �ساأن تحويل القبلة؛ لما فيه من الداللة على نبوة محمد 
  ترك الجدال واال�ستغاُل بالطاعات والم�سارعة اإلى اهلل اأنفع للموؤمن عند ربه يوم القيامة.

  اأن االأعمال ال�سالحة المو�سلة اإلى اهلل متنوعة ومتعددة، وينبغي للموؤمن اأن ي�سابق اإلى فعلها؛ طلًبا لاأجر من اهلل تعالى.
  عظم �ساأن ذكر اهلل -جّل وعا- حيث يكون ثوابه ذكر العبد في الماأ االأعلى.



 وال تق�����ول���وا -اأيه����ا الم���وؤمن������ون- 
ف�ي  الجه�اد  ف�ي  ُيقتل�ون  �س�اأن م�ن  ف�ي 
�سبيل اهلل: اإنهم اأموات ماتوا كما يموت 
غيرهم، بل هم اأحياٌء عند ربهم، ولكن 
ال ُتدرك�ون حياته�م؛ الأنه�ا حي�اة خا�س�ة 
اهلل  م�ن  بوح�ي  اإال  لمعرفته�ا  �س�بيل  ال 

تعالى.
 ولَنْمتِحنّنكم باأنواع من الم�سائب؛ 
اأعدائكم،  من  الخوف  من  ب�سيء 
في  وبنق�س  الطعام،  لقلة  وبالجوع 
الح�سول  م�سقة  اأو  لذهابها  االأموال 
ب�سبب  االأنف�س  في  وبنق�س  عليها، 
االآفات التي تهلك النا�س، اأو بال�سهادة 
الثمرات  من  وبنق�س  اهلل،  �سبيل  في 
التي تنبتها االأر�س، وب�ّسر - اأيها النبي- 
بما  الم�سائب  تلك  على  ال�سابرين 

ي�سرهم في الدنيا واالآخرة.
 الذي���ن اإذا اأ�سابته���م م�سيب���ة م���ن 
ا وت�سليم: اإنا  تلك الم�سائب قالوا بر�سً
مل���ٌك هلل يت�س���رف فين���ا بم���ا ي�س���اء، واإن���ا 
اإلي���ه عائ���دون ي���وم القيام���ة، فه���و ال���ذي 
خلقن���ا وتف�س���ل علين���ا بمختل���ف النع���م، 

واإلي���ه مرجعن���ا ونهاي���ة اأمرنا.
 اأولئ���ك المت�سف���ون به���ذه ال�سف���ة 
له���م ثن���اء م���ن اهلل عليه���م ف���ي م���اأ 
المائك���ة االأعلى، ورحم���ة تنزل عليهم، 
واأولئك هم المهتدون اإلى طريق الحق. 
 اإنَّ الجبلي���ن المعروفي���ن بال�سف���ا 
معال���م  م���ن  الكعب���ة  ق���رب  والم���روة 
ال�س���ريعة الظاه���رة، فم���ن ق�س���د البي���ت 
الأداء ن�س���ك الح���ج اأو ن�س���ك العم���رة؛ 
ف���ا اإث���م علي���ه اأن ي�س���عى بينهم���ا. وف���ي 
ج م���ن  نف���ي االإث���م هن���ا طماأن���ٌة لم���ن َتَح���َرّ
الم�س���لمين م���ن ال�س���عي بينهم���ا اعتق���اًدا 
���ن تعالى  اأن���ه م���ن اأم���ر الجاهلي���ة، وق���د بيَّ
اأن ذل���ك م���ن منا�س���ك الح���ج. وم���ن َفَع���َل 
الم�س���تحبات من الطاع���ات متطوًعا بها 
 اإن الذين يخفون ما اأنزلنا  ا؛ فاإن اهلل �س���اكر له، يقبلها منه، ويجازيه عليها، وهو العليم بمن يفعل الخير، وي�س���تحق الثواب.  مخل�سً
َنات الدالة على �سدق النبي وما جاء به، من اليهود والن�سارى وغيرهم، من بعد ما اأظهرناه للنا�س في كتبهم؛ اأولئك يطردهم  من البِيّ
 اإال الذي���ن رجع���وا اإل���ى اهلل نادمي���ن عل���ى  اهلل م���ن رحمت���ه، ويدع���و عليه���م المائك���ة واالأنبي���اء والنا����س اأجمع���ون بالط���رد م���ن رحمت���ه. 
ن���وا م���ا كتموه م���ن الحق واله���دى، فاأولئك اأقب���ل رجوعهم اإلى  كتم���ان تل���ك االآي���ات الوا�سح���ات، واأ�سلح���وا اأعماله���م الظاه���رة والباطن���ة، وبَيّ
 اإن الذين كف���روا وماتوا على الكفر قبل اأن يتوبوا منه اأولئك عليهم لعنة  طاعت���ي، واأن���ا الت���واب عل���ى م���ن ت���اب م���ن العباد، الرحيم بهم. 
 مازمي���ن ه���ذه اللعن���ة، ال  اهلل بطرده���م م���ن رحمت���ه، وعليه���م دع���اء المائك���ة والنا����س كله���م بالط���رد م���ن رحم���ة اهلل واالإبع���اد منه���ا. 

ُيَخف���ف عنه���م الع���ذاب، ول���و يوًم���ا واح���ًدا، وال ُيْمهل���ون ي���وم القيام���ة.
 ومعبودك���م الح���ق - اأيه���ا النا����س - واح���د متف���ّرد ف���ي ذات���ه و�سفات���ه، ال معب���ود بح���ق غي���ره، وه���و الرح����من ذو الرحمة الوا�س���عة، الرحيم 

بعباده، حيث اأنعم عليهم النعم التي ال تح�سى.

ة اهلل تعالى في عباده، وقد وعد ال�سابرين على ذلك باأعظم الجزاء واأكرم المنازل.   االبتاء �ُسنَّ
  م�سروعية ال�سعي بين ال�سفا والمروة لمن حج البيت اأو اعتمر.

  م���ن اأعظ���م االآث���ام واأ�س���دها عقوب���ة كتم���ان الح���ق ال���ذي اأنزل���ه اهلل، والتلبي����س عل���ى النا����س، واإ�ساله���م ع���ن اله���دى ال���ذي ج���اءت ب���ه 
الر�سل.



 اإن في خلق ال�س�ماوات واالأر�س وما 
فيهم�ا م�ن عجائ�ب الخل�ق، وف�ي تعاقب 
اللي�ل والنه�ار، وف�ي ال�س�فن الت�ي تجري 
ف�ي مي�اه البح�ار حامل�ة م�ا ينفع النا��س 
م�ن طعام ولبا��س وتج�ارة، وغيرها مما 
م�ن  اهلل  اأن�زل  وفيم�ا  اإلي�ه،  يحتاج�ون 
ال�س�ماء م�ن م�اء فاأحي�ا ب�ه االأر��س بم�ا 
وفيم�ا  وال�كاأ،  ال�زرع  م�ن  فيه�ا  ينب�ت 
ن�سره فيها من كائنات حية، وفي تحويل 
الري�اح م�ن جه�ة لجه�ة، وف�ي ال�س�حاب 
ف�ي  اإن  واالأر��س،  ال�س�ماء  بي�ن  المذل�ل 
كل ذل�ك لدالئ�ل وا�سح�ة على وحدانيته 
�س�بحانه لمن يعقلون الُحجج، ويفهمون 

االأدل�ة والبراهي�ن.
ف�اإن  الوا�سح�ة  االآي�ات  تل�ك  وم�ع   
م�ن النا��س م�ن يتخذ م�ن دون اهلل اآلهة 
يجعل���ونهم نظ�راء هلل تعالى، يحب���ونهم 
ا  كما يحبون اهلل، والذين اآمنوا اأ�سد حبًّ
الأنه����م  لمع���بوداته���م؛  ه�وؤالء  م��ن  هلل 
ال ي�س�ركون م�ع اهلل اأح������ًدا، ويح����بونه 
ف�����ي ال�س�����راء وال�س���راء، واأما اأولئ����ك 
ح����ال  ف�ي  اآلهت���هم  يحب�ون  فاإنه���م 
ال�س�����راء، اأم�ا ف�ي ال�س�راء ف�ا يدع�ون 
ب�س�ركهم  الظالم�ون  ي�رى  ول�و  اهلل.  اإال 
وارتكاب ال�سيئات حاَله����م في االآخ����رة 
اأَنّ  حي�����ن ي�س����اهدون الع�ذاب؛ لعلم�وا 
واأن�ه  اهلل،  ه�و  جميًع�ا  بالق�وة  المتف�رد 
ي�رون  ل�و  لم�ن ع�س�اه،  الع�ذاب  �س�ديد 

ذل�ك لم�ا اأ�س�ركوا مع�ه اأح�ًدا.
 وذل�ك حي������ن يت���ب������راأ الروؤ�س�������اء 
المت��بوع���ون م�����ن ال���سع������فاء ال����ذين 
اتبعوهم؛ ِلما ي�س�اهدونه من اأهوال يوم 
القيامة و�س�دائده، وقد تقطعت بهم كل 

اأ�س�باب النجاة وو�سائلها.
لن�ا  لي�ت  واالأتب�اع:  ال�سعف�اء  وق�ال   
رجع�ة اإل�ى الدني�ا فنتب�راأ م�ن روؤ�س�ائنا 
اهلل  اأراه�م  وكم�ا  من�ا،  تب�روؤوا  كم�ا 

اأب�ًدا م�ن الن�ار. َنَدام�ات واأحزاًن�ا، ولي�س�وا بخارجي�ن  الع�ذاب ال�س�ديد ف�ي االآخ�رة يريه�م عاقب�ة متابعته�م لروؤ�س�ائهم عل�ى الباط�ل 
 ي�ا اأيه�ا النا��س كل�وا مم�ا ف�ي االأر��س م�ن حي�وان ونب�ات واأ�س�جار، مم�ا كان ك�س�به ح�ااًل وكان طيًب�ا ف�ي نف�س�ه غي�ر خبي�ث، وال تتبع�وا 
م�س�الك ال�س�يطان الت�ي ي�س�تدرجكم به�ا، اإن�ه لك�م ع�دو وا�سح الع�داوة، وال يجوز لعاق�ل اأن يتبع عدوه الذي يحر�س عل�ى اإيذائه و�ساله!

 فه�و اإنم�ا ياأمرك�م بم�ا ي�س�وء م�ن االآث�ام وم�ا يعظم من الذنوب، وب�اأن تقولوا على اهلل في العقائد وال�س�رائع بغير علم جاءكم عن اهلل 
اأو ر�سله.

ا هم اأعظم الخلق مح��بة هلل؛ الأنهم يطيعونه على كل حال في ال�سراء وال�سراء، وال ي�سركون معه اأحًدا.   الموؤمنون باهلل حقًّ
ا هلل تعالى.   في يوم القيامة تنقطع كل الروابط، وَيْبَراأُ كل خليل من خليله، وال يبقى اإال ما كان خال�سً

  التحذير من كيد ال�سيطان لتنوع اأ�ساليبه وخفائها وقربها من م�ستهيات النف�س.



 واإذا قي���ل له���وؤالء الكف���ار: اتبع���وا 
م���ا اأن���زل اهلل م���ن اله���دى والن���ور، قال���وا 
معاندين: بل نتبع ما وجدنا عليه اآباءنا 
م���ن المعتق���دات والتقالي���د، اأيتبع���ون 
اآباءه���م ول���و كان���وا ال يعقل���ون �س���يًئا م���ن 
اله���دى والن���ور، وال يهت���دون اإل���ى الح���ق 

���ى اهلل عن���ه؟! ال���ذي َيْر�سَ
 ومث���ل الذي���ن كف���روا ف���ي اتباعه���م 
الآبائه���م كالراع���ي ال���ذي ي�سي���ح منادًي���ا 
عل���ى بهائم���ه، فت�س���مع �سوت���ه، وال تفه���م 
مٌّ عن �سماع الحق �سماًعا  قوله، فهم �سُ
ينتفع���ون ب���ه، ُبك���ٌم قد خر�س���ت األ�س���نتهم 
ع���ن النط���ق بالح���ق، ُعم���ٌي ع���ن اإب�ساره، 
وله���ذا ال يعقل���ون اله���دى ال���ذي تدعوه���م 

اإليه.
 ي�ا اأيه�ا الذي�ن اآمن�وا ب�اهلل واتبع�وا 
ر�س�وله، كل�وا م�ن الطيبات الت�ي رزقكم 
اهلل واأباحه�ا لك�م، وا�س�كروا هلل ظاهًرا 
وباطًن�ا م�ا تف�س�ل به عليكم م�ن النعم، 
وِم�ن �ُس�كره تعال�ى اأن تعمل�وا بطاعت�ه، 
كنت�م  اإن  مع�سيت�ه،  تجتنب�وا  واأن 
ب�ه  ت�س�ركون  وال  وح�ده،  تعبدون�ه  �ا  حقًّ

�س�يًئا.
 اإنم�ا ح�رم اهلل عليك�م م�ن االأطعمة 
وال�دم  �س�رعية،  ذكاة  بغي�ر  م�ات  م�ا 
الم�س�فوح ال�س�ائل، ولحم الخنزير، وما 
ُذِك�ر علي�ه غي�ُر ا�س�م اهلل عن�د تذكيت�ه، 
�س�يء  اأَْكل  اإل�ى  االإن�س�ان  ا�سُط�َرّ  ف�اإذا 
وهو غير ظالم باالأكل منها دون حاجة، 
اإث�م  ف�ا  ال�س�رورة؛  لح�د  متج�اوز  وال 
علي�ه وال عقوب�ة، اإَنّ اهلل غفور لمن تاب 
م�ن عب�اده، رحيم بهم، ومن رحمته اأنه 
اأَْكل ه�ذه المحرم�ات عن�د  تج�اوز ع�ن 

اال�سط�رار.
 اإن الذي���ن يكتم���ون م���ا اأن���زل اهلل 
من الكتب وما فيها من داللة على الحق 
، كم���ا يفع���ل اليه���ود  ونب���وة محم���د 
ا قليًا كرئا�سة اأو جاه اأو مال؛ اأولئك ما ياأكلون في بطونهم حقيقة اإال ما يكون �سبًبا لتعذيبهم  والن�سارى، وي�سترون بكتمانهم لها ِعَو�سً

بالن���ار، وال يكلمه���م اهلل ي���وم القيام���ة بم���ا يحب���ون، ب���ل بم���ا ي�س���ووؤهم، وال ُيطهره���م وال ُيْثن���ي عليه���م، وله���م ع���ذاب األي���م.
 اأولئ���ك المت�سف���ون بكتم���ان العل���م ال���ذي يحت���اج اإلي���ه النا����س ه���م الذي���ن ا�س���تبدلوا ال�سال���ة باله���دى لّما كتم���وا العلم الحق، وا�س���تبدلوا 

ع���ذاب اهلل بمغفرت���ه، فم���ا اأ�سبره���م عل���ى فعل ما ي�س���بب لهم دخول الن���ار، كاأنهم ال يبالون بما فيها من عذاب ل�سبرهم عليها.
���ن وال ُتْكَت���م. واإن الذي���ن  ل الُكت���ب االإلهي���ة بالح���ق، وه���ذا يقت�س���ي اأن ُتبَيّ  ذل���ك الج���زاء عل���ى كتم���ان العل���م واله���دى ب�س���بب اأن اهلل ن���َزّ

اختلف���وا ف���ي الكت���ب االإلهي���ة فاآمن���وا ببع�سه���ا وكتم���وا بع�سه���ا لف���ي مفارق���ة ومنازع���ة بعي���دة للحق.

  اأكثر �سال الخلق ب�سبب تعطيل العقل، ومتابعة من �سبقهم في �سالهم، وتقليدهم بغير وعي.
  عدم انتفاع المرء بما وهبه اهلل من نعمة العقل وال�سمع والب�سر، يجعله مثل من فقد هذه النعم.

  من اأ�سد النا�س عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي اأنزله اهلل، والهدى الذي جاءت به ر�سله تعالى.
  من نعمة اهلل تعالى على عباده الموؤمنين اأن جعل المحرمات قليلة محدودة، واأما المباحات فكثيرة غير محدودة.



 لي����س الخي���ر الَمر�س���ي عن���د اهلل 
مج���رد االتج���اه اإل���ى جه���ة الم�س���رق اأو 
المغ���رب واالخت���اف ف���ي ذل���ك، ولك���ّن 
الخي���ر كلَّ الخي���ر فيم���ن اآم���ن ب���اهلل اإلًه���ا 
واح���ًدا، واآم���ن بي���وم القيام���ة، وبجمي���ع 
المائك���ة، وبجمي���ع الكت���ب المنزل���ة، 
وبجمي���ع االأنبي���اء دون تفري���ق، واأنف���ق 
الم���ال م���ع حبه والحر�س عليه على ذوي 
قرابت���ه، وم���ن فق���د اأباه دون �س���ن البلوغ، 
وذوي الحاج���ة، والغري���ب ال���ذي انقط���ع 
ف���ي ال�س���فر ع���ن اأهل���ه ووطن���ه، والذي���ن 
تعر�س لهم حاجٌة توجب �س���وؤال النا����س، 
و�س���رف الم���ال ف���ي تحري���ر الرق���اب 
قِّ واالأ�س���ر، واأق���ام ال�س���اة  ال���رِّ م���ن 
باالإتي���ان به���ا تام���ة عل���ى م���ا اأم���ر اهلل، 
ودف���ع ال���زكاة الواجب���ة، والذي���ن ُيوف���ون 
بعهده���م اإذا عاهدوا، والذين ي�سبرون 
على الفقر وال�سدة، وعلى المر�س، وفي 
ون، اأولئ���ك  وق���ت �س���دة القت���ال ف���ا َيِف���رُّ
المت�سف���ون به���ذه ال�سف���ات ه���م الذي���ن 
�سدق���وا اهلل ف���ي اإيمانه���م واأعماله���م، 
واأولئ���ك ه���م المتق���ون الذي���ن امتثل���وا م���ا 
اأمره���م اهلل به، واجتنبوا ما نهاهم اهلل 

. عنه
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل واتبع���وا 
ر�س���وله، ُفِر����سَ عليك���م ف���ي �س���اأن الذي���ن 
َيقتل���ون غيره���م عم���ًدا وعدواًن���ا، معاقبُة 
القات���ل بمث���ل جنايت���ه، فالح���ر ُيقت���ل 
بالح���ر، والعب���د ُيقت���ل بالعب���د، واالأنث���ى 
ُتقت���ل باالأنث���ى، ف���اإن عف���ا المقت���ول قب���ل 
موت���ه اأو عف���ا ول���ي المقت���ول مقاب���ل الدي���ة 
- وه���ي مق���دار م���ن الم���ال يدفع���ه القاتل 
مقاب���ل العف���و عن���ه - فعلى م���ن َعفا اتباُع 
القات���ل ف���ي طل���ب الدي���ة بالمع���روف ال 
بالَم���نِّ واالأذى، وعل���ى القات���ل اأداء الدية 
باإح�س���ان، م���ن غي���ر مماطل���ة وت�س���ويف، 
وذل���ك العف���و واأَْخ���ذ الدي���ة تخفي���ف م���ن 

ربك���م عليك���م، ورحم���ة به���ذه االأم���ة، فم���ن اعت���دى عل���ى القات���ل بع���د العف���و وقب���ول الدي���ة؛ فل���ه ع���ذاب األي���م م���ن اهلل تعال���ى.
 ولك���م فيم���ا �س���رعه اهلل م���ن الق�سا����س حي���اة لك���م؛ بحق���ن دمائك���م، ودف���ع االعت���داء بينك���م، ي���درك ذلك اأه���ل العقول الذي���ن يتقون اهلل 

تعالى باالنقياد ل�س���رعه والعمل باأمره.
ه ال�س���رع   ُفِر����سَ عليك���م اإذا ح�س���ر اأحَدك���م عام���اُت الم���وت واأ�س���باُبه، اإن ت���رك م���ااًل كثي���ًرا اأن يو�س���ي للوالدي���ن ول���ذوي القراب���ة بم���ا َحدَّ
وهو اأال يزيد عن ثلث المال، وِفْعُل هذا حقٌّ موؤكد على المتقين هلل تعالى. وقد كان هذا الحكم قبل نزول اآيات المواريث، فلما نزلت اآيات 

المواريث بيَّنت َمن يرث الميت ومقدار ما يرث.
 فم���ن غّي���ر ف���ي الو�سي���ة بزي���ادة اأو نق����س اأو من���ع بع���د علم���ه بالو�سي���ة؛ فاإنم���ا يك���ون اإث���م ذل���ك التبدي���ل عل���ى المغّيري���ن ال عل���ى المو�س���ي، 

اإن اهلل �س���ميع الأق���وال عبي���ده، علي���م باأفعالهم، ال يفوته �س���يء من اأحوالهم.

  الِبرُّ الذي يحبه اهلل يكون بتحقيق االإيمان والعمل ال�سالح، واأما التم�سك بالمظاهر فقط فا يكفي عنده تعالى.
  من اأعظم ما يحفظ االأنف�س، ويمنع من التعدي والظلم؛ تطبيق مبداأ الق�سا�س الذي �سرعه اهلل في النف�س وما دونها.

ل ما فيها.   ِعَظُم �ساأن الو�سية، وال �سيما لمن كان عنده �سيء ُيو�سي به، واإثُم من غيَّر في و�سية الميت وبدَّ



الو�سي�ة  �ساح�ب  م�ن  عل�م  فم�ن   
ف�ي  َج�������ْوًرا  اأو  الح�������ق،  ع�ن  مي������ًا 
�ي  المو�سِ اأف�س�د  م�ا  فاأ�سل�ح  الو�سي�ة؛ 
بن�سح�ه، واأ�سل�ح بي�ن المختلفي�ن عل�ى 
الو�سي�ة، ف�ا اإث�م علي�ه، ب�ل ه�و ماأج�ور 
عل�ى اإ�ساح�ه، اإن اهلل غف�ور لم�ن ت�اب 

م�ن عب�اده، رحي�م به�م.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   
واتبع���وا ر�س���وله ُفِر����سَ عليك���م ال�سي���ام 
م���ن ربك���م كم���ا ُفِر����سَ عل���ى االأم���م م���ن 
قبلك���م؛ لعلك���م تتق���ون اهلل ب���اأن تجعل���وا 
بينك���م وبي���ن عذاب���ه وقاي���ة باالأعم���ال 

ال�سالح���ة وم���ن اأعظمه���ا ال�سي���ام.
اأن  عليك���م  المف����رو�س  ال�س����يام   
َنِة، فمن  ت�س��وموا اأياًما قلي��لة م����ن ال�سَّ
���ا ي�س���ق مع���ه  ���ا مر�سً كان منك���م مري�سً
ال�س�������وم، اأو م�س���افًرا؛ فله اأن يفط��������ر، 
ث���م عل���������يه اأن يق�س���ي بق���در ما اأف��������طر 
م���ن االأي���ام. وعل������ى الذي���ن ي�س���تطيعون 
وه���ي  اأفط���روا،  اإذا  فدي���ة  ال�سي���ام 
اإطع���ام م�س���كيٍن ع���ن كل ي���وم يفط���رون 
في���ه، فم���ن زاد عل���ى اإطع���ام م�س���كين 
واح���د، اأو اأطع���م م���ع ال�سي���ام فه���و خي���ر 
ل���ه. و�سومك���م خي���ر لك���م م���ن االإفط���ار 
واإعطاء الفدية، اإن كنتم تعلمون ما في 
ال�س���وم م���ن الف�س���ل. وكان ه���ذا الحكم 
اأول م���ا �س���رع اهلل ال�سي���ام، ف���كان م���ن 
�س���اء �سام، ومن �س���اء اأفطر واأطعم، ثم 
اأوج���ب اهلل ال�سي���ام بعد ذل���ك، وفر�سه 

عل���ى كل بال���غ ق���ادر.
 �س���هر رم�س���ان ال���ذي ب���داأ في���ه ن���زول 
الق���راآن عل���ى النب���ي  ف���ي ليل���ة الق���در، 
اأنزل���ه اهلل هداي���ًة للنا����س، في���ه الدالئ���ل 
الوا�سح���ات م���ن اله���دى، والفرق���ان بين 
الح���ق والباط���ل، فم���ن ح���س����ر �س���هر 
رم�س���ان وه���و مق����يم �سحي���ح فلي�سم���ه 
���ا ي�س���ق علي���ه  وجوًب���ا، وم���ن كان مري�سً
ال�س���وم اأو م�س���افًرا؛ فل���ه اأن يفط���ر، واإذا اأفط���ر فالواج���ب علي���ه اأن يق�س���ي تلك االأيام التي اأفطرها، يريد اهلل بما �س���رع لكم اأن ي�س���لك بكم 
�سبيل الي�سر ال الع�سر، ولتكملوا عدة �سوم ال�سهر كله، ولتكبروا اهلل بعد ختام �سهر رم�سان ويوم العيد على اأن وفقكم ل�سومه، واأعانكم 

عل���ى اإكمال���ه، ولعلك���م ت�س���كرون اهلل عل���ى هدايتك���م له���ذا الدي���ن ال���ذي ارت�س���اه لك���م.
 واإذا �س���األك - اأيه���ا النب���ي - عب����ادي ع���ن ق����ربي واإجابت���ي لدعائه���م؛ فاإن���ي قري���ب منه���م، عال���م باأحواله���م، �س���امع لدعائه���م، ف���ا 
ا في دعائه، فلينق���ادوا لي والأوامري، وليثبتوا على  يحتاج���ون اإل���ى و�س���طاء، وال اإل���ى رف���ع اأ�سواته���م، اأُجي���ب دعوة الداعي اإذا دعاني مخل�سً

اإيمانه���م؛ ف���اإن ذل���ك اأنف���ع و�س���يلة الإجابت���ي، لعله���م ي�س���لكون بذلك �س���بيل الر�س���د في �س���وؤونهم الديني���ة والدنيوية.

���َل اهلل �س���هر رم�س���ان بجعل���ه �س���هر ال�س���وم وباإن���زال الق���راآن فيه، فهو �س���هر الق���راآن؛ ولهذا كان النبي  يتدار����س القراآن مع جبريل   َف�سَّ
ف���ي رم�س���ان، ويجته���د في���ه م���ا ال يجته���د ف���ي غي���ره.

  �سريعة االإ�سام قامت في اأ�سولها وفروعها على التي�سير ورفع الحرج، فما جعل اهلل علينا في الدين من حرج.
  ُقْرب اهلل تعالى من عباده، واإحاطته بهم، وعلمه التام باأحوالهم؛ ولهذا فهو ي�سمع دعاءهم ويجيب �سوؤالهم.



يح���رم  االأم���ر  اأول  ف���ي  كان  ق���د   
عل���ى الرج���ل اإذا نام في ليلة ال�سيام ثم 
ا�س���تيقظ قب���ل الفج���ر اأن ي���اأكل اأو يق���رب 
اأهل���ه، فن�س���خ اهلل ذل���ك، واأب���اح اهلل لك���م 
-اأيه���ا الموؤمن���ون- ف���ي ليال���ي ال�سي���ام 
جماع ن�سائكم، فهن �ستر واإعفاف لكم، 
واأنت���م �س���تر واإعف���اف له���ن، ال ي�س���تغني 
بع�سك���م ع���ن بع����س، َعِل���َم اهلل اأنك���م 
كنت���م تخون���ون اأنف�س���كم بفع���ل م���ا نهاك���م 
عن���ه، فرحمك���م وت���اب عليك���م، وخف���ف 
واطلب���وا  جامعوه���ن،  ف���االآن  عنك���م، 
م���ا ق���ّدر اهلل لك���م م���ن الذري���ة، وكل���وا 
وا�س���ربوا ف���ي الليل كله، حت���ى يتبين لكم 
طل���وع الفج���ر ال�س���ادق ببيا����س الفج���ر 
وانف�سال���ه ع���ن �س���واد اللي���ل، ث���م اأكمل���وا 
ال�سي���ام باالإم�س���اك ع���ن المفط���رات 
م���ن طل���وع الفج���ر حت���ى تغي���ب ال�سم����س، 
وال تجامع���وا الن�س���اء واأنت���م معتكف���ون 
ف���ي الم�س���اجد؛ الأن ذل���ك يبطل���ه. تل���ك 
االأح���كام المذك���ورة ه���ي ح���دود اهلل بي���ن 
الح���ال والح���رام ف���ا تقربوه���ا اأب���ًدا؛ 
فاإن من اقترب من حدود اهلل يو�سك اأن 
يق���ع ف���ي الح���رام، وبمث���ل ه���ذا البي���ان 
الوا�س���ح الجلي لتل���ك االأحكام يبين اهلل 
اآيات���ه للنا����س لعله���م يتقونه بفع���ل ما اأمر 

وت���رك م���ا نه���ى.
 وال ياأخ���ذ بع�سك���م م���ال بع�سك���م 
ب  بوج���ه غير م�س���روع، كال�س���رقة والَغ�سْ
والغ����س، وال تخا�سم���وا به���ا اإل���ى الح���كام 
لتاأخ���ذوا ط��������ائفة م���ن اأم�������وال الن�������ا�س 
مت����لّب�����سين بالمع�سي���ة، واأنت���م تعلم���ون 
عل���ى  فاالإق���دام  ذل���ك،  ح���رم  اأن اهلل 
الذن���ب م���ع العل���م بتحريم���ه اأ�س���د ُقْبًح���ا 

واأعظ���م عقوب���ة.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - ي�س���األونك   
ع���ن تكوي���ن االأهل���ة وتغي���ر اأحواله���ا، ق���ل 
مجيًبا اإياه�������م عن ح�����كمة ذلك: اإن������ها 

م�����واقيت للن������ا�س، يعرف�������ون بها اأوق�������ات ع����باداتهم؛ كاأ�س������هر الح���ج، و�س�ه�������ر ال�س����ي�����ام، وَتَم���������ام الَح�����ْول ف����ي الزك�����اة، ويع�رفون 
اأوقاتهم في المعامات؛ كتحديد اآجال الديات والديون. ولي�س البر والخير اأن تاأتوا البيوت من ظهورها حال اإحرامكم بالحج اأو العمرة 
-كما كنتم تزعمون في الجاهلية- ولكن البر حقيقًة برُّ من اتقى اهلل في الظاهر والباطن، ومجيئكم للبيوت من اأبوابها اأي�سر لكم واأبعد 
عن الم�سقة؛ الأن اهلل لم يكلفكم بما فيه ع�سر وم�سقة عليكم، واجعلوا بينكم وبين عذاب اهلل وقاية بالعمل ال�سالح، لعلكم تفلحون بنيل 

م���ا ترغب���ون في���ه، والنج���اة مما ترهب���ون منه.
 وقاتل���وا - ابتغ���اء رف���ع كلم���ة اهلل - الذي���ن ُيقاتلونك���م م���ن الكف���ار لي�سدوك���م ع���ن دي���ن اهلل، وال تتج���اوزوا ح���دود اهلل بقت���ل ال�سبي���ان 

والن�س���اء وال�س���يوخ، اأو بالتمثي���ل بالقتل���ى ونح���و ذل���ك، اإنَّ اهلل ال يح���ب المتجاوزي���ن لح���دوده فيم���ا �س���رع وحكم.

  م�سروعية االعتكاف، وهو لزوم الم�سجد للعبادة؛ ولهذا ُينهى عن كل ما يعار�س مق�سود االعتكاف، ومنه مبا�سرة المراأة.
  النهي عن اأكل اأموال النا�س بالباطل، وتحريم كل الو�سائل واالأ�ساليب التي تقود لذلك، ومنها الر�سوة.

  تحريم االعتداء والنهي عنه؛ الأن هذا الدين قائم على العدل واالإح�سان.



لقيتموه���م،  حي���ث  واقتلوه���م   
واأخرجوهم من المكان الذي اأخرجوكم 
دِّ  من���ه، وهو مك���ة، والفتنة الحا�سلة ب�سَ
الموؤم���ن ع���ن دين���ه ورجوع���ه اإل���ى الكف���ر 
تبدوؤوه���م  وال  القت���ل.  م���ن  اأعظ���م 
بقتال عند الم�س���جد الحرام تعظيًما له 
حت���ى يبدوؤوك���م بالقت���ال في���ه، ف���اإن بدوؤوا 
بالقتال في الم�سجد الحرام فاقتلوهم، 
ومث���ل ه���ذا الج���زاء - وه���و قتله���م اإذا 
اعت���دوا ف���ي الم�س���جد الح���رام- يك���ون 
 ف���اإن انته���وا ع���ن  ج���زاء الكافري���ن. 
قتالك���م وكفره���م فانته���وا عنه���م، اإن 
اهلل غف���ور لم���ن ت���اب ف���ا يوؤاخذه���م 
ال  به���م  رحي���م  ال�س���ابقة،  بذنوبه���م 
 وقاتل���وا الكف���ار  يعاجله���م بالعقوب���ة. 
���دٌّ  حت���ى ال يك���ون منه���م �س���رك وال �سَ
للنا����س ع���ن �س���بيل اهلل وال كف���ر، ويك���ون 
الدي���ن الظاه���ر دي���ن اهلل، ف���اإن انته���وا 
ع���ن كفره���م و�سده���م ع���ن �س���بيل اهلل 
فاترك���وا قتاله���م، فاإنه ال عدوان اإال على 
الظالمي���ن بالكف���ر وال�س���د ع���ن �س���بيل 
 ال�س���هر الح���رام ال����ذي مّكَنك���م  اهلل. 
واأداء  الح���رم  دخ���ول  م���ن  في���ه  اهلل 
العمرة �سنَة �َسبع، هو ِعَو�س عن ال�سهر 
الح���رام ال���ذي �سدك���م في���ه الم�س���ركون 
، والُحرم���ات  ع���ن الح���رم �س���نَة �ِس���تٍّ
-كحرمة البلد الحرام وال�سهر الحرام 
واالإح���رام- يج���ري فيه���ا الق�سا����س من 
المعتدي���ن، فم���ن اعت���دى عليك���م فيه���ا 
فعامل���وه بمث���ل فعل���ه، وال تتج���اوزوا ح���د 
المماثل���ة، اإن اهلل ال يح���ب المتجاوزي���ن 
لح���دوده، وخاف���وا اهلل في تجاوز ما اأذن 
لك���م في���ه، واعلم���وا اأن اهلل م���ع المتقي���ن 
 واأنفقوا المال  له بالتوفيق والتاأييد. 
ف���ي طاع���ة اهلل م���ن الجه���اد وغي���ره، وال 
تلقوا باأنف�سكم اإلى الهاك، باأن تتركوا 
الجه���اد والب���ذل في �س���بيله، اأو باأن تلقوا 
باأنف�س���كم فيما يكون �س���بًبا لهاككم، واأح�س���نوا في عباداتكم ومعاماتكم واأخاقكم، اإن اهلل يحب المح�س���نين في كل �س���وؤونهم، فيعظم 
ين، مبتغين وجه اهلل تعالى، فاإذا ُمِنْعُتم من اإتمامهما بمر�س اأو بعدوٍّ اأو نحو   واأدوا الحج والعمرة تامَّ لهم الثواب، ويوفقهم للر�ساد. 
ذل���ك؛ فعليك���م ذب���ح م���ا تي�س���ر م���ن اله���دي - م���ن االإب���ل اأو البق���ر اأو الغن���م - لتتحلَّل���وا م���ن اإحرامكم. وال تحلق���وا روؤو�س���كم اأو تق�سروها حتى 
يبل���غ اله���دي المو�س���ع ال���ذي يح���لُّ في���ه ذبح���ه، ف���اإن كان ممنوًع���ا م���ن الح���رم فليذبح حي���ث ُمنع، واإن كان غي���ر ممنوع من الح���رم فليذبح في 
ا، اأو به اأذى من �سعر راأ�سه؛ كقمل ونحوه، َفَحَلق راأ�سه ب�سبب ذلك،  الحرم يوم النحر وما بعده من اأيام الت�سريق. فمن كان منكم مري�سً
فا حرج عليه، وعليه اأن يفدي عن ذلك؛ اإما ب�سيام ثاثة اأيام، اأو باإطعام �س���تة م�س���اكين من م�س���اكين الحرم، اأو بذبح �س���اة توزع على 
فقراء الحرم، فاإذا كنتم غير خائفين فمن ا�ستمتع منكم باأداء العمرة في اأ�سهر الحج، وتمتع بما حُرَم عليه من محظورات االإحرام اإلى 
اأن يح���رم بالح���ج م���ن عام���ه؛ فليذب���ح م���ا تي�س���ر له من �س���اة اأو ي�س���ترك �س���بعة ف���ي ذبح بعير اأو بقرة، ف���اإذا لم يقدر على اله���دي فعليه �سيام 
ثاثة اأيام من اأيام المنا�سك بداًل منه، وعليه �سيام �سبعة اأيام بعد رجوعه اإلى اأهله، ليكون مجموع االأيام ع�سرة كاملة، ذلك التمتع مع 
وجوب الهدي اأو ال�سيام للعاجز عن الهدي هو لغير اأهل الحرم ومن يقيم قريًبا من الحرم، واتقوا اهلل باتباع ما �سرع، وتعظيم حدوده، 

واعلم���وا اأن اهلل �س���ديد العق���اب لم���ن خال���ف اأم���ره.
   مق�س���ود الجه���اد وغايت���ه َجْع���ل الحك���م هلل تعال���ى واإزال���ة م���ا يمن���ع النا����س م���ن �س���ماع الح���ق والدخ���ول في���ه.    ت���رك 
الجهاد والقعود عنه من اأ�سباب هاك االأمة؛ الأنه يوؤدي اإلى �سعفها وطمع العدو فيها.    وجوب اإتمام الحج والعمرة لمن �سرع فيهما، 

وج���واز التحل���ل منهم���ا بذبح هدي لم���ن ُمِنع عن الحرم.



معلوم���ات،  اأ�س���هر  الح���ج  وق���ت   
تب���داأ ب�س���هر �س���وال، وتنته���ي بع�س���ر ذي 
الحج���ة، فم���ن اأوج���ب عل���ى نف�س���ه الح���ج 
ف���ي ه���ذه االأ�س���هر واأح���رم ب���ه؛ َح���ُرَم 
علي���ه الجم���اع ومقدمات���ه، ويتاأك���د ف���ي 
حق���ه ُحْرم���ة الخ���روج ع���ن طاع���ة اهلل 
الزم���ان  المعا�س���ي؛ لعظ���م  بارت���كاب 
والم���كان، ويح���رم عليه الج���دال الموؤدي 
اإل���ى الغ�س���ب والخ�سوم���ة، وم���ا تفعل���وا 
م���ن خي���ر يعلم���ه اهلل فيجازيك���م ب���ه. 
وا�س���تعينوا عل���ى اأداء الح���ج باأخ���ذ م���ا 
تحتاج���ون اإلي���ه م���ن طع���ام و�س���راب، 
واعلموا اأن خير ما ت�س���تعينون به في كل 
�س���وؤونكم هو تقوى اهلل تعالى، فخافوني 
بامتث���ال اأوام���ري واجتن���اب نواه���ّي ي���ا 

ذوي العق���ول ال�س���ليمة.
تطلب���وا  اأن  اإث���م  عليك���م  لي����س   
وغيره���ا  بالتج���ارة  الح���ال  ال���رزق 
ف���ي اأثن���اء الح���ج، ف���اإذا دفعت���م م���ن 
عرف���ات بع���د وقوفك���م فيه���ا يوم التا�س���ع، 
متوجهي���ن اإل���ى مزدلف���ة ليلة العا�س���ر من 
ذي الحج���ة؛ فاذك���روا اهلل بالت�س���بيح 
والتهلي���ل والدع���اء عند الم�س���عر الحرام 
بمزدلفة، واذكروا اهلل لهدايته لكم اإلى 
معال���م دين���ه، ومنا�س���ك ح���ج بيت���ه، فق���د 
كنت���م م���ن قب���ل ذل���ك م���ن الغافلي���ن ع���ن 

�س���ريعته.
 ث���م ادفع���وا م���ن عرف���ات كم���ا كان 
ي�سن���ع الن�����ا�س المقت������دون باإبراهي���م 
، ال كم���ا كان ي�سن���ع م���ن ال يق���ف بها 
من اأهل الجاهلية، واطلبوا المغفرة من 
اهلل عل���ى تق�سيرك���م ف���ي اأداء م���ا �س���رع، 
اإن اهلل غفور لمن تاب من عباده، رحيم 

بهم.
الح���ج،  اأعم���ال  اأنهيت���م  ف���اإذا   
وفرغتم منها فاذكروا اهلل، واأكثروا من 
الثن���اء علي���ه، كَفْخِرك���م باآبائكم وثنائكم 

، والنا����س مختلف���ون، فمنه���م الكاف���ر الم�س���رك ال���ذي  عليه���م، اأو اأ�س���د ذك���ًرا هلل م���ن ذك���ر اآبائك���م؛ الأن كل نعم���ة تتنّعم���ون به���ا ه���ي من���ه 
ال يوؤم���ن اإال به���ذه الحي���اة الدني���ا، ف���ا ي�س���األ رب���ه اإال نعيمه���ا وزينته���ا م���ن ال�سح���ة والم���ال والول���د، ولي����س له���م ن�سي���ب مم���ا اأع���د اهلل لعب���اده 

الموؤمني���ن ف���ي االآخ���رة، لرغبته���م ف���ي الدني���ا واإعرا�سه���م ع���ن االآخ���رة.
 وفري���ق م���ن النا����س موؤم���ن ب���اهلل يوؤم���ن باالآخ���رة، في�س���األ رب���ه نعي���م الدني���ا والعم���ل ال�سال���ح فيه���ا، كم���ا ي�س���األه الف���وز بالجن���ة وال�س���امة 

من ع���ذاب النار.
 اأولئ���ك الداع���ون بَخْي���َري الدني���ا واالآخ���رة له���م ح���ظٌّ م���ن ث���واب عظي���م بم���ا اكت�س���بوا م���ن االأعم���ال ال�سالح���ة ف���ي الدني���ا، واهلل �س���ريع 

الح�س���اب لاأعم���ال.

  يجب على الموؤمن التزود في �سفر الدنيا و�سفر االآخرة، ولذلك ذكر اهلل اأن خير الزاد هو التقوى.
  م�سروعية االإكثار من ذكر اهلل تعالى عند اإتمام ن�سك الحج.

 اخت���اف مقا�س���د النا����س؛ فمنه���م م���ن جع���ل هّم���ه الدني���ا، ف���ا ي�س���األ رب���ه غيره���ا، ومنه���م م���ن ي�س���األه خي���ر الدني���ا واالآخ���رة، وه���ذا ه���و 
ق. الموفَّ



 واذك���روا اهلل بالتكبي���ر والتهلي���ل 
ف���ي اأي���ام قائ���ل؛ ه���ي: الح���ادي ع�س���ر 
والثان���ي ع�س���ر والثال���ث ع�س���ر م���ن ذي 
���ل وخ���رج م���ن من���ى  الحج���ة، فم���ن تعجَّ
بع���د الرم���ي ف���ي الي���وم الثان���ي ع�س���ر فل���ه 
ذلك، وال اإثم عليه؛ الأن اهلل خفف عنه، 
ومن تاأخر اإلى الثالث ع�س���ر حتى يرمي 
فل���ه ذل���ك، وال ح���رج علي���ه، وق���د ج���اء 
، كل ذلك  باالأكمل، واتبع فعل النبي 
لم���ن اتق���ى اهلل ف���ي حج���ه فج���اء ب���ه كم���ا 
اأم���ر اهلل، واتق���وا اهلل بامتث���ال اأوام���ره 
واجتن���اب نواهي���ه، واأيقن���وا اأنك���م اإلي���ه 
وح���ده ترجع���ون وت�سي���رون، فيجازيك���م 

عل���ى اأعمالك���م.
اأيها   - النا�س منافق يعجبك   ومن 
الدني��ا،  ه����ذه  ف�����ي  ك�����امه   - النبي 
لتظ����ن  المن��ط���ق، حتى  فتراه ح�س����ن 
���ده  َق�سْ واإنما  ون�س���حه،  �س����دقه 
اهلل  وُي�س����ِهد  وماله،  نف�سه  حف����ُظ 
قلبه من  في  ما  على   - كاذب  وه���و   -
الخ�سومة  �سديد  وهو  وخير،  اإيمان 

والعداوة للم�سلمين.
 واإذا اأدب���ر عن���ك وفارق���ك �س���عى 
مجته���ًدا ف���ي االأر����س م���ن اأجل اأن ُيف�س���د 
ويقت���ل  ال���زرع،  وُيْتِل���ف  بالمعا�س���ي، 
الموا�س���ي، واهلل ال يح���ب الف�س���اد ف���ي 

االأر����س، وال يح���ب اأهل���ه.
 واإذا قي���ل لذل���ك المف�س���د - عل���ى 
�س���بيل الن�س���ح -: ات���ق اهلل بتعظي���م 
ح���دوده واجتن���اب نواهي���ه، منعت���ه االأََنَفُة 
والِكْب���ر ع���ن الرجوع اإل���ى الحق، وتمادى 
ف���ي االإث���م، فج���زاوؤه ال���ذي يكفي���ه دخ���ول 
والمق���ام  الم�س���تقر  ولبئ����س  جهن���م، 

الأهله���ا.
 وم���ن النا����س موؤم���ن يبي���ع نف�س���ه، 
فيبذلها طاعة لربه، وجهاًدا في �س���بيله 
وطلًب���ا لمر�سات���ه، واهلل وا�س���ع الرحم���ة 

بعب���اده، روؤوف به���م.
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل واتبع���وا ر�س���وله ادخل���وا ف�����ي االإ�س���ام جميع���ه، وال تترك���وا من���ه �س���يًئا، كم���ا يفع���ل اأه���ل الكت���اب م���ن االإيم���ان 

ببع�س الكتاب والكفر ببع�سه، وال تتبعوا م�سالك ال�سيطان؛ الأنه لكم عدو وا�سح العداوة ُمْظِهُرها. 
 ف���اإن وق���ع منك���م زل���ل ومي���ل م���ن بع���د م���ا جاءتك���م الدالئل الوا�سحات التي ال َلب����س فيها؛ فاعلموا اأن اهلل عزيز ف���ي قدرته وقهره، حكيم 

موه. في تدبيره وت�سريعه، فخافوه وَعظِّ
 م���ا ينتظ���ر ه���وؤالء المتبع���ون م�س���الك ال�س���يطان المائل���ون ع���ن طري���ق الح���ق اإال اأن ياأتيه���م اهلل يوم القيام���ة اإتياًنا يليق بجاله �س���بحانه، 
في ُظَلل من ال�سحاب للق�ساء بينهم، وتاأتيهم المائكة محيطة بهم من كل جانب، وعندئذ ُيق�سى اأمر اهلل فيهم، وُيفرُغ منه، واإلى اهلل 

�سبحانه وحده ترجع اأمور الخائق و�سوؤونهم.

  التقوى حقيقة ال تكون بكثرة االأعمال فقط، واإنما بمتابعة هدي ال�سريعة وااللتزام بها.
  الحكم على النا�س ال يكون بمجرد اأ�سكالهم واأقوالهم، بل بحقيقة اأفعالهم الدالة على ما اأخفته �سدورهم.

  االإف�ساد في االأر�س بكل �سوره من �سفات المتكبرين التي تازمهم، واهلل تعالى ال يحب الف�ساد واأهله.
  ال يكون المرء م�سلًما حقيقة هلل تعالى حتى ُي�َسلِّم لهذا الدين كله، ويقبله ظاهًرا وباطًنا.



بن���ي   - النب���ي  اأيه���ا   - ا�س���األ   
���ن  اإ�س���رائيل �س���وؤال توبي���خ له���م: ك���م بيَّ
اهلل تعال���ى لك���م م���ن اآي���ة وا�سح���ة دال���ة 
فكذبتموه���ا  الر�س���ل؟!  �س���دق  عل���ى 
واأعر�ست���م عنه���ا، وم���ن يب���دل نعم���ة اهلل 
كف���ًرا وتكذيًب���ا بع���د معرفته���ا وظهورها؛ 
للكافري���ن  العق���اب  �س���ديد  ف���اإن اهلل 

المكذبي���ن.
���ن للذي���ن كف���روا ب���اهلل الحي���اة   ُح�سِّ
الدني���ا وم���ا فيها من ُمَتع زائلة، وملذات 
منقطع���ة، وي�س���تهزئون بالذي���ن اآمن���وا 
ب���اهلل والي���وم االآخ���ر، والذي���ن اتق���وا اهلل 
بفع���ل اأوام���ره وت���رك نواهي���ه ف���وق هوؤالء 
الكافري���ن ف���ي االآخ���رة، حي���ث ينزله���م 
اهلل ف���ي جن���ات ع���دن، واهلل يعط���ي م���ن 

ي�س���اء م���ن خلق���ه ب���ا ع���ّد وال ح�س���اب.
 كان النا����س اأم���ة واح���دة متفقي���ن 
على الهدى، على دين اأبيهم اآدم، حتى 
اأ�سلته���م ال�س���ياطين، فاختلف���وا بي���ن 
موؤم���ن وكاف���ر، فاأج���ل ذل���ك بع���ث اهلل 
الر�س���ل مب�س���رين اأهل االإيمان والطاعة 
بما اأعد اهلل لهم من رحمته، ومنذرين 
اأه���ل الكف���ر بم���ا اأوعده���م اهلل ب���ه م���ن 
�س���ديد عقاب���ه، واأن���زل م���ع ر�س���له الكت���ب 
م�س���تملة عل���ى الح���ق ال���ذي ال �س���ك في���ه؛ 
ليحكموا بين النا����س فيما اختلفوا فيه. 
وم���ا اختل���ف ف���ي الكت���اب، ال���ذي اأن����زله 
اهلل - وه���و الت���وراة - اإال الذي���ن اأُعط���وا 
علم���ه م���ن اليه���ود، بع���د م���ا جاءته���م 
حجج اهلل اأنه حق من عنده، ال ي�س���عهم 
االخت���اف في���ه، ظلًما منهم، فوّفق اهلل 
الموؤمني���ن لمعرف���ة اله���دى م���ن ال�سال 
باإذنه واإرادته، واهلل يه������دي من ي�س���اء 
اإل���ى ط������ريق م�س���تقيم ال اعوج���اج في���ه، 

وه���و طري���ق االإيم���ان.
الموؤمن���ون-  اأيه���ا   - ظننت���م  اأم   
ي�سبك���م  ول���م  الج�������نة  تدخ������لوا  اأن 

ابتاٌء مثل ابت������اء الم���ا�س�����ين م������ن ق�بل������كم، ح������يث اأ�سابهم �سدة الفقر والمر�س، وزلزلتهم المخ������اوف، حت���ى بل����غ به����م ال���باء اأن 
ي�ستعجلوا ن�سر اهلل، فيقول الر�سول والموؤمنون معه: متى ياأتي ن�سر اهلل؟ اأال اإن ن�سر اهلل قريب من الموؤمنين به، المتوكلين عليه. 

 ي�س���األك اأ�سحاب���ك - اأيه���ا النب���ي -: م���اذا ينفق���ون م���ن اأمواله���م المتنوعة، واأي���ن ي�سعونها؟ قل مجيًبا اإياهم: ما اأنفقتم من خير - وهو 
الحال الطيب - فلي�سرف للوالدين، ولاأدنى منكم من قراباتكم بح�سب الحاجة، وللمحتاج من اليتامى، وللُمعِدمين الذين لي�س لهم 
مال، وللم�س���افر الذي انقطع به ال�س���فر عن اأهله ووطنه، وما تفعلوا - اأيها الموؤمنون - من خير قليًا كان اأو كثيًرا فاإن اهلل به عليم، ال 

يخفى عليه منه �سيء، و�سيجازيكم عليه. 

   ترك �سكر اهلل تعالى على نعمه وترك ا�ستعمالها في طاعته يعر�سها للزوال ويحيلها باًء على �ساحبها.
   االأ�س���ل اأن اهلل خل���ق عب���اده عل���ى فط���رة التوحي���د واالإيم���ان ب���ه، واإبلي����س واأعوان���ه ه���م الذي���ن �سرفوه���م ع���ن ه���ذه الفط���رة اإل���ى ال�س���رك 

به. 
ا. ها بع�سً ا، ويلعن بع�سُ ها بع�سً    اأعظم الخذالن الذي يوؤدي للف�سل اأن تختلف االأمة في كتابها و�سريعتها، فيكّفر بع�سُ
   الهداية للحق الذي يختلف فيه النا�س، ومعرفة وجه ال�سواب بيد اهلل، وُيطلب منه تعالى باالإيمان به واالنقياد له.

ة اهلل تعالى في اأوليائه، فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من االإيمان به والتوكل عليه.    االبتاء �ُسنَّ
   من اأعظم ما يعين على ال�سبر عند نزول الباء، االقتداء بال�سالحين واأخذ االأ�سوة منهم.



اأيه��������ا    - علي�����������ك�����م  ُف�������ِر�س   
الموؤمن�����ون - القتال في �سبيل اهلل وهو 
مكروه للنف�س بطبعها؛ لما فيه من بذل 
الم���ال والنف����س، ولعلك���م تكره���ون �س���يًئا 
وه���و ف���ي الواقع خير ونف���ع لكم؛ كالقتال 
ف���ي �س���بيل اهلل، فم���ع ِعظ���م ثواب���ه في���ه 
الن�س���ر عل���ى االأع���داء ورف���ع كلم���ة اهلل، 
ولعلك���م تحب���ون �س���يًئا وه���و �س���ر ووب���ال 
عليك���م؛ كالتخلف ع���ن الجهاد، فاإن فيه 
الخ���ذالن وت�س���لط االأع���داء، واهلل يعل���م 
���ا خير االأمور و�س���رها، واأنتم ال  علًم���ا تامًّ
تعلم���ون ذل���ك، فا�س���تجيبوا الأم���ره؛ ففي���ه 

الخي���ر لكم.
  ي�ساألك النا�س - اأيها النبي - عن 
ذي  الحرم:  االأ�سهر  في  القتال  حكم 
ورجب،  والمحرم  الحجة  وذي  القعدة 
هذه  في  القتال  اإياهم:  مجيًبا  قل 
وم�ستنكر،  اهلل  عند  عظيم  االأ�سهر 
كما اأن ما يقوم به الم�سركون من �سد 
عن �سبيل اهلل م�ستقبح كذلك، ومن����ع 
الح����رام،  الم�سج��د  ع����ن  الموؤمن���ين 
منه  الحرام  الم�سجد  اأهل  واإخراج 
ال�سهر  في  القتال  من  اهلل  عند  اأعظم 
الحرام، وال�سرك الذي هم فيه اأعظم 
على  الم�سركون  يزال  وال  القتل.  من 
الموؤمنون-  اأيها   - يقاتلونكم  ظلمهم 
اإلى  الحق  دينكم  عن  يردوكم  حتى 
اإلى ذلك  ا�ستطاعوا  اإن  الباطل  دينهم 
دينه،  عن  منكم  يرجع  ومن  �سبيًا، 
ويمت وهو على الكفر باهلل؛ فقد بطل 
عمله ال�سالح، وماآله في االآخرة دخول 

النار ومازمتها اأبًدا.
 اإن الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل ور�س���وله، 
والذي���ن ترك���وا اأوطانه���م مهاجري���ن اإل���ى 
اهلل ور�س���وله، وقاتل���وا لتك���ون كلم���ة اهلل 
ه���ي العلي���ا؛ اأولئ���ك يطمع���ون ف���ي رحم���ة 
اهلل ومغفرته، واهلل غفور لذنوب عباده 

رحي���م بهم.
 ي�س���األك اأ�سحاب���ك - اأيه���ا النب���ي - ع���ن الخم���ر )وه���ي: كل م���ا غط���ى العق���ل واأذهب���ه(؛ ي�س���األونك ع���ن حك���م �س���ربها وبيعه���ا و�س���رائها؟ 
وي�ساألونك عن حكم الِقمار )وهو: ما ُيوؤخذ من المال عن طريق المناف�سات التي فيها عو�س من الطرفين الم�ستِرَكين في المناف�سة(؟ 
ق���ل مجيًب���ا اإياه���م: فيهم���ا م�س���ار ومفا�س���د ديني���ة ودنيوي���ة كثي���رة؛ من ذه���اب العقل والم���ال، والوقوع في الع���داوة والبغ�س���اء، وفيهما منافع 
قليل���ة كالمكا�س���ب المالي���ة، و�سررهم���ا واالإث���م الحا�س���ل بهم���ا اأكب���ر م���ن نفعهم���ا، وم���ا كان �س���ّره اأكث���ر م���ن نفعه؛ ف���اإن العاقل يجتنب���ه، وهذا 
البيان من اهلل فيه تمهيد لتحريم الخمر. وي�ساألك اأ�سحابك - اأيها النبي - عن قدر ما ينفقونه من اأموالهم على وجه التطوع والتبرع؟ 
قل مجيًبا اإياهم: اأنفقوا من اأموالكم الذي يزيد عن حاجتكم )وقد كان هذا اأول االأمر، ثم �سرع اهلل بعد ذلك الزكاة الواجبة في اأموال 

مخ�سو�س���ة واأن�سب���ة معين���ة(، وبمث���ل ه���ذا البيان الذي ال لب����س فيه يبين اهلل لكم اأحكام ال�س���رع لعلكم تتفكرون.

   الجهل بعواقب االأمور قد يجعل المرء يكره ما ينفعه ويحب ما ي�سره، وعلى المرء اأن ي�ساأل اهلل الهداية للر�ساد.
   جاء االإ�سام بتعظيم الحرمات والنهي عن االعتداء عليها، ومن اأعظمها �سد النا�س عن �سبيل اهلل تعالى.

   ال يزال الكفار اأبًدا حرًبا على االإ�سام واأهله حتَّى يخرجوهم من دينهم اإن ا�ستطاعوا، واهلل موهن كيد الكافرين.
   االإيمان باهلل تعالى، والهجرة اإليه، والجهاد في �سبيله؛ اأعظم الو�سائل التي ينال بها المرء رحمة اهلل ومغفرته.

   حّرمت ال�سريعة كل ما فيه �سرر غالب واإن كان فيه بع�س المنافع؛ مراعاة لم�سلحة العباد.



 �س���رع ذل���ك لك���ي تتفك���روا فيم���ا 
ينفعك���م ف���ي الدني���ا واالآخ���رة. وي�س���األك 
اأ�سحاب���ك - اأيه���ا النب���ي - ع���ن قيامه���م 
بالوالي���ة عل���ى اليتام���ى: كي���ف يت�سرفون 
ف���ي التعام���ل معه���م؟ وه���ل يخلط���ون 
اأمواله���م معه���م ف���ي النفق���ة والمطاعم���ة 
لكم  والم�س���اكنة؟ قل مجيًبا اإياهم: تف�سُّ
عليهم باإ�ساح اأموالهم من غير عو�س 
اأو مخالط���ة ف���ي اأمواله���م؛ خير لكم عند 
اهلل واأعظ���ُم اأج���ًرا، وه���و خي���ر له���م ف���ي 
اأمواله���م؛ لم���ا في���ه م���ن حف���ظ اأمواله���م 
عليه���م، واإْن ت�س���اركوهم ب�س���م ماله���م 
اإل���ى مالكم في المعا����س والم�س���كن ونحو 
ذلك؛ فا حرج في ذلك، فهم اإخوانكم 
ف���ي الدي���ن، واالإخ������وة يعي���ن بع�س������هم 
���ا، ويق������وم بع�س�����هم عل���ى �س���وؤون  بع�سً
بع�س، واهلل يعلم من يريد االإف�س���اد من 
االأولياء بم�ساركة اليتامى اأموالهم ممن 
يريد االإ�ساح، ولو �ساء اأن ي�سق عليكم 
ف���ي �س���اأن اليتام���ى ل�س���ّق عليك���م، ولكن���ه 
 ي�س���ر لك���م �س���بيل التعام���ل معه���م؛ 
الأن �س���ريعته مبني���ة عل���ى الي�س���ر، اإن اهلل 
عزي���ز ال يغالب���ه �س���يء، حكي���م ف���ي َخْلِق���ه 
 وال تت��������زوجوا  وتدبي���ره وت�س���ريعه.  
-اأي�������ها الموؤمن�����ون- الم�س���ركات ب���اهلل 
حت���ى يوؤم���ّن ب���اهلل وح���ده، ويدخل���ن ف���ي 
دين االإ�سام، واإنَّ امراأة مملوكة موؤمنة 
ب���اهلل ور�س���وله خير من ام���راأة حرة تعبد 
االأوث���ان، ول���و اأعجبتكم بجمالها ومالها، 
جوا الم�س���لمات رجااًل م�س���ركين،  وال تزوِّ
ولعب���د ممل���وك موؤمن باهلل ور�س���وله خير 
م���ن ح���رٍّ م�س���رك، ول���و اأعجبك���م، اأولئ���ك 
المت�سف���ون بال�س���رك -رج���ااًل ون�س���اًء- 
يدع���ون باأقواله���م واأفعاله���م اإل���ى م���ا 
يق���ود اإل���ى دخ���ول الن���ار، واهلل يدع���و اإل���ى 
االأعم���ال ال�سالحة التي تقود اإلى دخول 
الجن���ة والمغف���رة م���ن الذن���وب باإذن���ه 

 وي�س���األك اأ�سحاب���ك - اأيه���ا النب���ي - ع���ن الحي����س )وه���و دم  وف�سل���ه، ويبي���ن اآيات���ه للنا����س لعله���م يعتب���رون بم���ا دل���ت علي���ه فيعمل���ون به���ا. 
طبيعي يخرج من رحم المراأة في اأوقات مخ�سو�سة(؟ قل مجيًبا اإياهم: الحي�س اأذى للرجل والمراأة، فاجتنبوا جماع الن�ساء في وقته، 
وال تقربوه���ن بال���وطء حت���ى ينقط���ع ال���دم عنهن، ويتطهرن منه بالُغ�س���ل، ف���اإذا انقطع وتطهرن منه فجامعوهن على الوجه الذي اأباح لكم: 
 زوجاتك���م محل زرع  طاه���رات ف���ي ُقُبله���ن، اإن اهلل يح���ب المكثري���ن م���ن التوب���ة م���ن المعا�س���ي، والمبالغي���ن ف���ي الطه���ارة م���ن االأخب���اث. 
لكم يلدن لكم االأوالد؛ كاالأر�س التي تخرج الثمار، فاأتوا محل الزرع - وهو الُقبل - ِمن اأي جهة �س���ئتم وكيفما �س���ئتم اإذا كان في الُقبل، 
وقدم���وا الأنف�س���كم بفع���ل الخي���رات، ومن���ه اأن يجام���ع الرج���ل امراأت���ه بق�سد التقرب اإل���ى اهلل، ورجاء الذرية ال�سالح���ة، واتقوا اهلل بامتثال 
اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، ومنه���ا م���ا �س���رع لكم في �س���اأن الن�س���اء، واعلم�����وا اأنكم ماقوه يوم القي�������امة، واقفون بين يدي���ه، ومجازيكم على 
 وال تجعلوا  اأعم������الكم، وب�ّس���ر - اأيه���ا النب���ي - الموؤمني���ن بم���ا ي�س���رهم عن���د لق���اء ربه���م م���ن النعي���م المقي���م، والنظر اإل���ى وجهه الكري���م. 
روا عن اأيمانكم،  الحل���ف ب���اهلل حج���ة مانع���ة، م���ن فع���ل الب���ر والتقوى واالإ�ساح بين النا����س، بل اإذا حلفتم على ترك البر؛ فافعل���وا البر وكفِّ

واهلل �س���ميع الأقوالك���م، علي���م باأفعالك���م، و�س���يجازيكم عليه���ا.
    تحري���م الن���كاح بي���ن الم�س���لمين والم�س���ركين، وذل���ك لُبع���د م���ا بي���ن ال�س���رك واالإيم���ان.     دل���ت االآي���ة عل���ى ا�س���تراط 
الول���ي عن���د عق���د الن���كاح؛ الأن اهلل تعال���ى خاط���ب االأولي���اء لّم���ا نه���ى ع���ن تزوي���ج الم�س���ركين.    ح���ث ال�س���ريعة عل���ى الطه���ارة الح�س���ية م���ن 
النجا�س���ات واالأق���ذار، والطه���ارة المعنوي���ة م���ن ال�س���رك والمعا�س���ي.     ترغي���ب الموؤم���ن ف���ي اأن يك���ون نظ���ره ف���ي اأعمال���ه - حت���ى م���ا يتعل���ق 

بالمل���ذات - اإل���ى ال���دار االآخ���رة، فيق���دم لنف�س���ه م���ا ينفع���ه فيها.



 ال يحا�س���بكم اهلل ب�س���بب االأيم���ان 
الت���ي تج���ري عل���ى األ�س���نتكم م���ن غي���ر 
ق�س���د؛ كق���ول اأحدك���م: ال واهلل، وبل���ى 
واهلل، ف���ا كف���ارة عليك���م وال عقوب���ة 
ف���ي ذل���ك، ولك���ن يحا�س���بكم عل���ى م���ا 
ق�سدتم���وه م���ن تل���ك االأيم���ان، واهلل 
غف���ور لذن���وب عب���اده، حلي���م ال يعاجلهم 
 للذين يحلفون على ترك  بالعقوبة. 
جم���اع ن�س���ائهم انتظ���ار م���دة ال تزي���د 
ع���ن اأربع���ة اأ�س���هر، ابت���داء م���ن حلفه���م، 
وه���و م���ا ُيع���رف باالإي���اء، ف���اإن رجع���وا 
اإل���ى جم���اع ن�س���ائهم بع���د حلفه���م عل���ى 
ترك���ه ف���ي م���دة اأربع���ة اأ�س���هر فم���ا دون؛ 
ف���اإن اهلل غف���ور يغف���ر له���م م���ا ح�س���ل 
منه���م، ورحي���م بهم حيث �س���رع الكفارة 
 واإن  مخرًج���ا م���ن ه���ذا اليمي���ن.  
ق�س���دوا الط���اق با�س���تمرارهم عل���ى 
ت���رك جم���اع ن�س���ائهم وع���دم الرج���وع 
اإليه فاإن اهلل �سميع الأقوالهم التي منها 
الطاق، علي���م باأحوالهم ومقا�سدهم، 
 والمط������لقات  و�س���يجازيهم عليه���ا. 
ينتظ��������رن باأنف�س���هن ث���اث ِحَي����سٍ ال 
يتزوج���ن خاله���ا، وال يج���وز له���ن اأن 
ُيخفي���ن م���ا خل���ق اهلل ف���ي اأرحامه���ن 
م���ن الحم���ل، اإن ك���ن �سادق���ات ف���ي 
االإيم���ان باهلل والي���وم االآخر، واأزواجهن 
المطلق���ون له���ن اأح���ق بمراجعته���ن ف���ي 
م���دة الع���دة، اإن ق�س���دوا بالمراجع���ة 
االألف���ة واإزال���ة م���ا وق���ع ب�س���بب الط���اق، 
وللزوج���ات م���ن الحق���وق والواجب���ات 
مثل الذي الأزواجهن عليهن بما تعارف 
علي���ه النا����س، وللرج���ال درج���ة اأعل���ى 
عليه���ن، م���ن الِقَوام���ة واأم���ر الط���اق، 
واهلل عزي���ز ال يغلب���ه �س���يء، حكي���م ف���ي 
 الط���اق ال���ذي  �س���رعه وتدبي���ره.  
يمتل���ك في���ه الزوج الرجعة طلقتان، باأن 
يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق، ثم يراجع، 
ث���م بع���د الطلقتي���ن اإم���ا اأن يم�س���كها ف���ي ع�سمت���ه م���ع المعا�س���رة بالمع���روف، اأو يطلقه���ا الثالث���ة م���ع االإح�س���ان اإليه���ا واأداء حقوقه���ا، وال يِح���لُّ 
لك���م - اأيه���ا الأزواج - اأن تاأخ���ذوا مم���ا دفعت���م اإل���ى زوجاتك���م م���ن المه���ر �س���يًئا، اإال اأن تك���ون الم���راأة كاره���ًة لزوجه���ا ب�س���بب ُخُلق���ه اأو َخْلق���ه، 
ويظ���ن الزوج���ان ب�س���بب ه���ذا الُك���ره ع���دم وفائهم���ا بم���ا عليهما من الحق���وق، فليعر�سا اأمرهما عل���ى من له بهما �سلة قراب���ة اأو غيرها، فاإن 
خ���اف االأولي���اء ع���دم قيامهم���ا بالحق���وق الزوجي���ة بينهم���ا، ف���ا ح���رج عليهم���ا اأن َتْخَل���ع الم���راأة نف�س���ها بم���ال تدفع���ه لزوجه���ا مقاب���ل فراقها. 
تل���ك االأح���كام ال�س���رعية ه���ي الفا�سل���ة بي���ن الح���ال والح���رام، فا تتجاوزوه���ا، ومن يتجاوز ح���دود اهلل بين الحال والح���رام؛ فاأولئك هم 
 ف���اإن طلقه���ا زوجه���ا طلق���ة ثالث���ة ل���م يح���ل ل���ه نكاحه���ا  الظالم���ون الأنف�س���هم باإيراده���ا م���وارد اله���اك، وتعري�سه���ا لغ�س���ب اهلل وعقاب���ه. 
م���ن جدي���د حت���ى تت���زوج رج���ًا غي���ره زواًجا �سحيًحا لرغب���ة ال لق�سد التحليل، ويجامعها في هذا النكاح، فاإن طلقها الزوج الثاني اأو توفي 
عنه���ا؛ ف���ا اإث���م عل���ى الم���راأة وزوجه���ا االأول اأن يتراجع���ا بعق���د ومهر جديدين، اإن غلب على ظنهما اأنهما يقوم���ان بما يلزمهما من االأحكام 

ال�س���رعية، وتل���ك االأح���كام ال�س���رعية يبينه���ا اهلل الأنا����س يعلم���ون اأحكام���ه وح���دوده؛ الأنه���م ه���م الذي���ن ينتفع���ون به���ا.
���ن اهلل تعال���ى اأح���كام الن���كاح والط���اق بياًن���ا �س���امًا حت���ى يع���رف النا����س ح���دود الح���ال والحرام ف���ا يتجاوزونها.       بيَّ
ا بطلقتين  ����م اهلل �ساأن النكاح وحرم التاعب فيه باالألفاظ فجعلها ملزمة، واألغى التاعب بكثرة الطاق والرجعة فجعل لها حدًّ  ع�ظَّ
رجعيتين ثم تحرم عليه اإال اأن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها، اأو يموت عنها.     المعا�سرة الزوجية تكون بالمعروف، فاإن تعذر ذلك فا 

باأ�س من الطاق، وال حرج على اأحد الزوجين اأن يطلبه.



فق���ارْبَن  ن�ساءكم  طل��قتم  واإذا   
انتهاء عدتهن؛ فلكم اأن ُتراجعوهن 
رجعة  دون  بالمعروف  تتركوهن  اأو 
حتى تنق�سي عدتهن، وال ُتراجعوهن 
الأجل االعتداء عليهن واالإ�سرار بهن 
ومن  الجاهلية،  في  ُيفعل  كان  كما 
بهن؛  االإ�سرار  بق�سد  ذلك  يفعل 
لاإثم  بتعري�سها  نف�سه  ظلم  فقد 
والعقوبة، وال تجعلوا اآيات اهلل محل 
والتجروؤ  بها  بالتاعب  ا�ستهزاء 
عليكم،  اهلل  نعم  واذكروا  عليها، 
من  عليكم  اأنزل  ما  اأعظمها  ومن 
بهذا  يذكركم  ة،  نَّ وال�سُّ القراآن 
اهلل  وخافوا  وترهيًبا،  لكم  ترغيًبا 
نواهيه،  واجتناب  اأوامره  بامتثال 
عليم،  �سيء  بكل  اهلل  اأن  واعلموا 
فا يخفى عليه �سيء، و�سيجازيكم 

باأعمالكم.
 واإذا طلقت���م ن�س���اءكم اأق���ل م���ن 
ثاث طل�����قات، وانتهت عدتهن، فا 
تمنع�����وهن - اأيه���ا الأولي���اء - حينئ���ذ 
من العودة اإلى اأزواجهن بعقد ونكاح 
جديد اإذا رغبن في ذلك، وترا�سين 
م���ع اأزواجه���ن علي���ه، ذل���ك الحك���م 
���ر  المت�سم���ن النه���ي ع���ن منعه���ن ُيذكَّ
ب���ه م���ن كان منكم يوؤم���ن باهلل واليوم 
االآخر، ذلكم اأكثر نماء للخير فيكم، 
واأ�س���د ُطْه���ًرا الأعرا�سك���م واأعمالك���م 
م���ن االأدنا����س، واهلل يعل���م حقائ���ق 
االأم���ور وعواقبه���ا واأنت���م ال تعلم���ون 

ذلك.
 والوال���دات ير�سع���ن اأوالده���ن 
�س���نتين كاملتي���ن، ذل���ك التحدي���د 
ب�س���نتين لم���ن ق�س���د اإكم���ال م����دة 
الر�ساع���ة، وعل���ى وال���د الطف���ل نفق���ة 
الوال���دات المر�سع���ات المطلق���ات 

ولبا�سهن، بح�سب ما تعارف عليه النا�س مما ال يخالف ال�سرع، ال يكلف اهلل نف�ًسا اأكثر من �سعتها وقدرتها، وال يحل الأحد االأبوين اأن 
يتخذ الولد و�سيلة اإ�سرار لاآخر، وعلى وارث الطفل اإذا ُعِدَم االأب، وكان الطفل لي�س له مال مثل ما على االأب من الحقوق. فاإن اأراد 
االأب���وان فط���ام الول���د قب���ل تم���ام ال�س���نتين ف���ا اإث���م عليهم���ا ف���ي ذل���ك، اإذا كان بعد ت�س���اورهما وترا�سيهم���ا على ما فيه م�سلح���ة المولود، 
واإن اأردت���م اأن تطلب���وا الأوالدك���م مر�سع���ات غي���ر االأمه���ات؛ فا اإثم عليكم اإذا �س���لمتم ما اتفقت���م عليه مع المر�سعة من اأجرة بالمعروف 
با نق�س اأو مماطلة، واتقوا اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، واعلموا اأن اهلل بما تعملون ب�سير، فا يخفى عليه �سيء من ذلك، 

و�سيج������ازيكم عل���ى م���ا قدمت���م م���ن اأعم���ال.

ِته عن الزواج، اأو اإجبارها على ما ال تريد. ِل َمْوِليَّ    نهي الرجال عن ظلم الن�ساء �سواء كان ِبَع�سْ
   َحِفَظ ال�سرع لاأم حق الر�ساع، واإن كانت مطلقة من زوجها، وعليه اأن ينفق عليها ما دامت تر�سع ولده.

   نهى اهلل تعالى الزوجين عن اتخاذ االأوالد و�سيلة يق�سد بها اأحدهما االإ�سرار باالآخر.
   الحث على اأن تكون كل ال�سوؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على الت�ساور والترا�سي بين الزوجين.



ويترك���ون  يموت���ون  والذي���ن   
وراءهم زوج����ات غ�ي������ر ح�����وام��ل؛ 
ينت�ظرن باأنف�س�����هن وج�����وًبا م������دة 
اأي�����ام،  وع�س�����رة  اأ�س�����هر  اأربع������ة 
الخ�����روج  ع�����ن  ف�����يها  يمت�����نعن 
م�����ن بي�ت ال��زوج، وع�������ن ال��زي�ن�����ة 
وال�����زواج، ف������اإذا انق�������ست ه�����ذه 
الم�����دة؛ ف���ا اإث���م علي������كم - اأيه���ا 
الأولي���اء - فيم���ا فعلن باأنف�س���هن مما 
كان ممنوًع���ا عليه���ن في تل���ك المدة، 
على الوجه المعروف �س���رًعا وعرًفا، 
واهلل بم���ا تعمل���ون خبي���ر ال يخف���ى 
علي���ه �س���يء م���ن ظاهرك���م وباطنكم، 

و�س���يجازيكم علي���ه.
التلمي���ح  ف���ي  عليك���م  اإث���م  وال   
بالرغب���ة ف���ي خطب���ة المعت���دة م���ن 
وف���اة اأو ط���اق بائ���ن، دون الت�سري���ح 
بالرغب���ة؛ كاأن يق���ول: اإذا انق�س���ت 
ُت���ِك فاأخبرين���ي، وال اإث���م عليك���م  ِعدَّ
فيما اأخفيتم في اأنف�سكم من الرغبة 
ف���ي ن���كاح المعت���دة بع���د انق�س���اء 
عدته���ا، عل���م اهلل اأنكم �س���تذكرونهن 
ل�س���دة رغبتك���م فيه���ن، فاأب���اح لك���م 
التلمي���ح دون الت�سري���ح، واح���ذروا 
ا عل���ى الن���كاح وه���ن  اأن تتواع���دوا �س���رًّ
ف���ي م���دة الع���دة، اإال وف���ق المع���روف 
من القول وهو التعري�س، وال ُتبرموا 
عقد النكاح في زمن العدة، واعلموا 
ف���ي  ت�سمرون���ه  م���ا  يعل���م  اهلل  اأن 
اأنف�س���كم مما اأب���اح لكم وحرم عليكم 
فاحذروه، وال تخالفوا اأمره، واعلموا 
اأن اهلل غف���ور لم���ن ت���اب م���ن عب���اده، 

حلي���م ال يعاج���ل بالعقوب���ة.
طلقت���م  اإن  عليك���م  اإث���م  ال   
زوجاتك���م الائ���ي عقدت���م عليه���ن 
قب���ل اأن تجامعوه���ن وقب���ل اأن توجب���وا 
مه���ًرا مح���دًدا له���ن، ف���اإذا طلقتموه���ن عل���ى ه���ذه الحال ف���ا يجب لهن عليكم مهر، واإنما يجب اإعطاوؤهن �س���يًئا يتمتعن به، ويجبر ك�س���ر 
ّيًقا عليه قليل المال، وهذا العطاء حق ثابت على المح�س���نين  ���ًعا عليه كثير المال اأو ُم�سَ نفو�س���هن، بح�س���ب اال�س���تطاعة �س���واء كان ُمو�سَّ

ف���ي اأفعاله���م ومعاماته���م.
 واإن طلقت���م زوجاتك���م الائ���ي عقدت���م عليه���ن قب���ل جماعه���ن وق���د اأوجبت���م له���ن مه���ًرا مح���دًدا، فيج���ب عليك���م دف���ع ن�س���ف المه���ر 
الم�س���مى اإليه���ن، اإال اأن ي�س���محن لك���م ب���ه - اإن ك���ّن ر�س���يدات - اأو ي�س���مح االأزواج اأنف�س���هم بب���ذل المه���ر كام���ًا له���ن، واأن تت�س���امحوا ف���ي 
الحقوق بينكم اأقرب اإلى خ�سية اهلل وطاعته، وال تتركوا - اأيها النا�س - تف�سل بع�سكم على بع�س، والم�سامحة في الحقوق، فاإن اهلل 

بم���ا تعمل���ون ب�سي���ر، فاجته���دوا ف���ي ب���ذل المعروف لتنالوا ث���واب اهلل عليه.

   م�سروعية الِعدة على من توفي عنها زوجها باأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة اأربعة اأ�سهر وع�سرة اأيام.
   معرفة الموؤمن باطاع اهلل عليه َتْحِمُله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده. 

   الحث على المعاملة بالمعروف بين االأزواج واالأقارب، واأن يكون العفو والم�سامحة اأ�سا�س تعاملهم فيما بينهم.



ال�سل���وات  عل���ى  حافظ�������وا   
اهلل،  اأم�������ر  كم������ا  تام���ة  باأدائه���ا 
ال�س�������اة  عل���ى  وح��اف�����ظوا 
الو�سط��������ى بي����ن ال��س����لوات وه�����ي 
�س�����اة الع������سر، وق��وم�����وا هلل ف���ي 

خا�س���عين. مطيعي���ن  �ساتك���م 
 ف���اإن خفت���م م���ن ع���دوٍّ ونح���وه، 
فل���م تقدروا عل���ى اأدائها تامًة ف�سلوا 
م�س��اة على اأرج��لكم اأو راك��بين على 
االإب���ل والخي�����ل ونح�����وها، اأو عل���ى اأي 
ف�������اإذا  ت�ق�����درون عل�����يها،  �سف������ة 
زال الخ����������وف عنك���م فاذك���روا اهلل 
بجمي���ع اأن���واع الذك���ر، ومن���ه ال�س���اة 
على كمالها وتمامها، مثل ما علمكم 
م���ا ل���م تكون���وا تعلمون���ه م���ن الن���ور 

واله���دى.
ويتركون  منكم  يموتون  والذين   
يو�سوا  اأن  عليهم  اأزواًجا  وراءهم 
والنفقة  بال�سكنى  ُيمتَّعن  باأن  لهن 
ورثتكم؛  ُيخرجهن  ال  كامًا  عاًما 
ووفاء  اأ�سابهن،  لما  لهن  جبًرا 
اإكمال  قبل  خ���رجن  فاإن  للميت، 
اإثم  فا  اأنف�سهن  تل��قاء  من  الع���ام 
في  فعلن  فيما  عليه����ن  وال  عليك����م 
اأنف�سه��ن من التزين والتطيب، واهلل 
عزيز ال غالب له، حكيم في تدبيره 
و�س��رعه وق����دره. ه�����ذا وق���د ذهب 
اأن حكم  اإلى  المف�س�����رين  جمه����ور 
تعالى:  بق���وله  من�س���وخ  االآية  ه����ذه 
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)البقرة: ٢٣٤(. 
 وللمطلق�ات مت�اع يمتَّع�ن ب�ه م�ن 
اأو غي�ر ذل�ك، جب�ًرا  م�ال  اأو  ك�س�وة 
بالط�اق،  المنك�س�رة  لخواطره�ن 
ح�ال  مراع�اة  م�ن  المع�روف  وف�ق 
ال�زوج من قلة اأو كثرة، وهذا الحكم 

ح�ق ثاب�ت عل�ى المتقي�ن هلل تعال�ى بامتث�ال اأم�ره واجتن�اب نهي�ه.
 مث���ل ذل���ك البي���ان ال�س���ابق يبي���ن اهلل لك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - اآيات���ه الم�س���تملة عل���ى ح���دوده واأحكام���ه؛ لعلكم تعقلونه���ا وتعملون بها؛ 

فتنالون الخير في الدنيا واالآخرة.
 األ���م يبل���غ علم���ك - اأيه���ا النب���ي - خب���ر الذي���ن خرج���وا م���ن بيوته���م وه���م خل���ق كثي���ر خوًف���ا م���ن الم���وت ب�س���بب الوب���اء اأو غي���ره، وه���م 
طائف���ة م���ن بن���ي اإ�س���رائيل، فق���ال له���م اهلل: موت���وا ؛ فمات���وا، ث���م اأعادهم اأحياء، ليبين له���م اأن االأمر كله بيده �س���بحانه، واأنهم ال يملكون 

ا، اإن اهلل لذو عطاء وف�سل على النا����س، ولكن اأكثر النا����س ال ي�س���كرون اهلل على نعمه. الأنف�س���هم نفًعا وال �سرًّ
 وقاتل���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون - اأع���داء اهلل، ن�س���رة لدين���ه ورفع���ة لكلمت���ه، واعلم���وا اأن اهلل �س���ميع الأقوالك���م، علي���م بنياتك���م واأفعالك���م، 

و�سيجازيكم عليها.
ق   م���ن ذا ال���ذي يعم���ل عم���ل الُمقر����س، فينف���ق مال���ه ف���ي �س���بيل اهلل بني���ة ح�س���نة ونف����س طيبة؛ ليع���ود علي���ه اأ�سعاًفا كثي���رة؟ واهلل ي�سيِّ

في الرزق وال�سحة وغيرها، ويو�س���ع في ذلك كله بحكمته وعدله، واإليه وحده ترجعون في االآخرة، فيجازيكم على اأعمالكم.

   الحث على المحافظة على ال�ساة واأدائها تامة االأركان وال�سروط، فاإن �سق عليه �سلَّى على ما تي�سر له من الحال.
   رحمة اهلل تعالى بعباده ظاهرة، فقد بين لهم اآياته اأتم بيان لاإفادة منها.

   اأن اهلل تعالى قد يبتلي بع�س عباده في�سيِّق عليهم الرزق، ويبتلي اآخرين ب�سعة الرزق، وله في ذلك الحكمة البالغة.



اأيه���ا   - علم���ك  يبل���غ  اأمل   
النب���ي - خ���ر االأ�س���راف م���ن بن���ي 
 ، اإ�س���رائيل بع���د زم���ن مو�س���ى 
ح���ن قال���وا لنب���ي له���م: اأق���م لن���ا َمِل���ًكا 
نقات���ل مع���ه يف �س���بيل اهلل، فق���ال 
له���م نبيه���م: لعلك���م اإن فر����س اهلل 
عليك���م القت���ال اأال تقاتل���وا يف �س���بيل 
اهلل! قال���وا منكري���ن ظن���ه فيه���م: اأّي 
مان���ع مينعن���ا م���ن القت���ال يف �س���بيل 
اهلل م���ع وج���ود ما يقت�س���ي ذلك منا؟ 
فق���د اأَخرَجن���ا اأعداوؤن���ا م���ن اأوطانن���ا، 
واأ�س���روا اأبناءن���ا، فنقات���ل ال�س���تعادة 
اأوطانن���ا وتخلي����س اأَ�ْس���َرانا، فلم���ا 
فر����س اهلل عليه���م القت���ال اأعر�س���وا 
اإال  ب���ه  وع���دوا  مب���ا  يوّف���وا  مل  اإذ 
قل���ة منه���م، واهلل علي���م بالظامل���ن 
املعر�س���ن ع���ن اأم���ره، الناق�س���ن 

لعه���ده، و�س���يجازيهم عل���ى ذل���ك.
 وق���ال له���م نبيه���م: اإن اهلل ق���د 
اأق������ام لكم ط����ال������وت مل������ًكا علي���كم 
لتقاتلوا حت���ت رايته، ق��ال اأ�سرافهم 
م�ستنكرين هذا االختيار ومعرت�سن 
علي���ه: كي�����ف يك���ون ل���ه املُل���ك علين���ا، 
ونح���ن اأوىل باملُل���ك من���ه؛ اإذ ل���م يك���ن 
من اأبن����اء الم����لوك، ول���م ُيْعَط مااًل 
وا�س���ًعا ي�س���تعين به على الملك؟! قال 
له���م نبيه���م: اإن اهلل اخت���اره عليك���م، 
وزاده عليكم �سعة في العلم وقوة في 
الج�س���م، واهلل يوؤت���ي ملك���ه م���ن ي�س���اء 
بحكمته ورحمته، واهلل وا�سع الف�سل 
يعطي من ي�ساء، عليم بمن ي�ستحقه 

من خلقه.
 وق���ال له���م نبيه���م: اإن عام���ة 
�س���دق اختي���اره مل���ًكا عليك���م؛ اأن َي���ُرد 
اهلل عليكم التابوت - وكان �سندوًقا 
يعظ������مه بنو اإ�س������رائيل اأُخذ منهم - 
في���ه طماأنين���ة ت�ساحب���ه، وفي���ه بقاي���ا مم���ا ترك���ه اآل مو�س���ى واآل هارون، مث���ل الع�سا، وبع�س من االألواح، اإن يف ذل���ك لعامة بينة لكم اإن 

ا. كنت���م موؤمنن حقًّ

   التنبيه اإلى اأهم �سفات القائد التي توؤهله لقيادة النا�س؛ وهي العلم بما يكون قائًدا فيه، والقوة عليه.
   اإر�ساد من يتولى قيادة النا�س اإلى اأال يغتر باأقوالهم حتى يبلوهم، ويختبر اأفعالهم بعد اأقوالهم.

   اأن االعتب���ارات الت���ي ق���د ت�س���تهر بي���ن النا����س ف���ي وزن االآخري���ن والحك���م عليه���م قد ال تك���ون هي الموازين ال�سحيح���ة عند اهلل تعالى، 
بل هو �سبحانه ي�سطفي من ي�ساء من خلقه بحكمته وعلمه.



 فلم���ا خ���رج طال���وت بالجن���ود 
عن البلد قال لهم: اإن اهلل مختبركم 
بنه���ر، فم���ن �س���رب من���ه فلي����س عل���ى 
طريقت���ي، وال ي�ساحبن���ي ف���ي قت���ال، 
وم���ن ل���م ي�س���رب من���ه فاإن���ه عل���ى 
طريقت���ي، وي�ساحبن���ي ف���ي القت���ال، 
اإال م���ن ا�سط���ر ف�س���رب مق���دار غرفة 
بك���فِّ ي���ده ف���ا �س���يء علي���ه، ف�س���رب 
الجن���ود اإال قلي���ًا منه���م �سب���روا على 
عدم ال�س���رب مع �س���دة العط�س، فلما 
ج���اوز طال���وت النه���ر ه���و والموؤمن���ون 
مع���ه، ق���ال بع����س جنوده: ال ق���درة لنا 
الي���وم عل���ى قت���ال جال���وت وجن���وده، 
وعندئ���ذ ق���ال الذي���ن يوقن���ون اأنه���م 
ماق���و اهلل ي���وم القيام���ة: ك���م م���ن 
طائف���ة موؤمن���ة قليل���ة الع������دد غل������بت 
ط������ائفة كاف�����رة كثي���رة الع���دد ب���اإذن 
اهلل وعون���ه، فالعب���رة ف���ي الن�س���ر 
م���ع  واهلل  بالكث���رة،  ال  باالإيم���ان 
يوؤيده���م  عب���اده  م���ن  ال�سابري���ن 

وين�سره���م.
لجالوت  ظاهرين  خرجوا  ولما   
بالدعاء  اهلل  اإلى  توجهوا  وجنوده 
بَّ عل���ى قل����وبنا  ق���ائل����ين: رب�ن���ا �سُ
اأق��دامنا  وث�بت  ا،  �س��بًّ ال�سب����ر 
اأمام عدونا،  َنِفّر وال ننهزم  حتى ال 
على  وتاأييدك  بقوتك  وان�سرنا 

القوم الكافرين.
وقت���ل  اهلل،  ب���اإذن  فهزموه���م   
داوُد قائَده���م جال���وت، واآت���اه اهلل 
المل���ك والنب���وة، وعلم���ه مم���ا ي�س���اء 
م���ن اأن���واع العل���وم، فجم���ع ل���ه بي���ن م���ا 
ي�سل���ح الدني���ا واالآخرة. ول���وال اأنَّ من 
ة اهلل اأن ي������ردَّ بب������ع�س ال�������نا�س  �ُس���نَّ
ف�س����اد بع�س������هم؛ لف����سدت االأر�س 
بت�س��������لط المف�س���دين فيه���ا، ولك���ن 

اهلل ذو ف�س���ل عل���ى جمي���ع المخلوق���ات.
 تل������ك اآي���ات اهلل الوا�سح�������ة البين���ة نتلوه���ا علي���ك - اأيه���ا النب���ي - مت�سمن���ة �سدًق���ا ف���ي االأخب���ار، وع���داًل ف���ي االأح���كام، واإن���ك لم���ن 

المر�س���لين م���ن رب العالمي���ن.

�س جي�سه الأنواع االختبارات التي يتميز بها جنوده ويعرف الثابت من غيره.    من حكمة القائد اأن ُيعرِّ
َفر.    العبرة في الن�سر لي�ست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط، واإنما معونة اهلل وتوفيقه اأعظم االأ�سباب للن�سر والظَّ

   ال يثبت عند الفتن وال�سدائد اإال من َعَمَر اليقيُن باهلل قلوَبهم، فمثل اأولئك ي�سبرون عند كل محنة، ويثبتون عند كل باء. 
   ال�سراعة اإلى اهلل تعالى بقلب �سادق متعلق به من اأعظم اأ�سباب اإجابة الدعاء، وال �سيما في مواطن القتال.

ة اهلل تعالى وحكمته اأن يدفع �سر بع�س الخلق وف�سادهم في االأر�س ببع�سهم.    من �ُسنَّ



 اأولئ���ك الر�س���ل الذي���ن ذكرناه���م 
لن���ا بع�سه���م عل���ى بع����ض ف���ي  ل���ك، ف�سَّ
الوح���ي والأتب���اع والدرج���ات، منه���م م���ن 
، ومنه���م م���ن  َكلََّم���ه اهلل مث���ل مو�س���ى 
؛ اإذ  رفع���ه درج���ات عالية مثل محمد 
اأُر�ِس���ل للنا����ض كله���م، وُخِتَمت ب���ه النبوة، 
َل���ت اأمته على الأمم، واآتينا عي�س���ى  وُف�سِّ
ابن مريم المعجزات الوا�سحات الدالة 
عل���ى نبوت���ه؛ كاإحي���اء الموت���ى واإب���راء 
الأكم���ه والأبر����ض، واأيدن���اه بجبريل  
َتْقوي���ًة ل���ه عل���ى القي���ام باأم���ر اهلل تعال���ى. 
ول���و �س���اء اهلل ما اقتت���ل الذين جاوؤوا من 
بع���د الر�س���ل م���ن بعد ما جاءته���م الآيات 
الوا�سح���ة، ولك���ن اختلف���وا فانق�س���موا؛ 
فمنه���م م���ن اآم���ن ب���اهلل، ومنه���م من كفر 
ب���ه، ول���و �س���اء اهلل األ يقتتل���وا م���ا اقتتلوا، 
ولك���ن اهلل يفع���ل م���ا يري���د، فيه���دي م���ن 
ي�س���اء اإل���ى الإيم���ان برحمت���ه وف�سل���ه، 

وي�س���ل م���ن ي�س���اء بعدل���ه وحكمت���ه.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   
واتبع���وا ر�س���وله، اأنفق���وا مم���ا رزقناك���م 
م���ن ُمختل���ف الأم���وال الح���ال، م���ن قب���ل 
اأن ياأت���ي ي���وم القيام���ة، حينئ���ذ ل بي���ٌع 
في���ه يكت�س���ب من���ه الإن�س���ان م���ا ينفع���ه، 
ول �سداق���ة تنفع���ه ف���ي وق���ت ال�س���دة، ول 
ا اأو َتجل���ب نفًع���ا اإل  و�س���اطة َتدف���ع �س���رًّ
بع���د اأن ي���اأذن اهلل لم���ن ي�س���اء وير�س���ى، 
ا لكفرهم  والكاف���رون ه���م الظالمون حقًّ

ب���اهلل تعال���ى.
 اهلل ال���ذي ل اإل���ه ُيعب���د بح���قٍّ اإل ه���و 
وح���ده دون �س���واه، الح���ي حي���اة كامل���ة ل 
م���وت فيه���ا ول نق����ض، القي���وم الذي قام 
بنف�س���ه فا�س���تغنى ع���ن جمي���ع خلق���ه، وبه 
قام���ت جمي���ع المخلوق���ات ف���ا ت�س���تغني 
عنه في كل اأحوالها، ل ياأخذه نعا�ض ول 
ن���وم؛ لكم���ال حيات���ه وقيوميت���ه، ل���ه وحده 
مل���ك م���ا ف���ي ال�س���ماوات وم���ا ف���ي الأر����ض، ل يمل���ك اأح���د اأن ي�س���فع عن���ده لأحد اإل بع���د اإذنه ور�ساه، يعل���م ما م�سى من اأم���ور خلقه مما وقع، 
وم���ا ي�س���تقبلونه مم���ا ل���م يق���ع، ول يحيط���ون ب�س���يء م���ن علم���ه تعال���ى اإل بم���ا �س���اء اأن يطلعه���م علي���ه، اأح���اط كر�س���يه - وه���و: مو�س���ع َقَدم���ي 
ال���رب - بال�س���ماوات والأر����ض عل���ى �َس���َعِتهما وِعَظِمهم���ا، ول ُيْثِقُل���ه اأو ي�س���ق عليه حفظهم���ا، وهو الَعليُّ بذاته وَقْدِره وَقْه���ِره، العظيم في ملكه 

و�سلطانه.
�س���د م���ن  ���ن ف���ا حاج���ة ب���ه اإل���ى اإك���راه اأح���د علي���ه، ق���د تمي���ز الرُّ  ل اإك���راه لأح���د عل���ى الدخ���ول ف���ي دي���ن الإ�س���ام؛ لأن���ه الدي���ن الح���ق البيِّ
ال�س���ال، فم���ن يكف���ر ب���كل م���ا يعب���د م���ن دون اهلل ويتب���راأ منه���ا، ويوؤمن باهلل وحده؛ فقد ا�ستم�س���ك من الدين باأقوى �س���بب ل ينقطع للنجاة 

ي���وم القيام���ة، واهلل �س���ميع لأق���وال عب���اده، علي���م باأفعالهم، و�س���يجازيهم عليها.
 

   اأن اهلل تعالى قد فا�سل بين ر�سله واأنبيائه، بعلمه وحكمته �سبحانه.
   اإثبات �سفة الكام هلل تعالى على ما يليق بجاله، واأنه قد كلم بع�ض ر�سله كمو�سى ومحمد عليهما ال�ساة وال�سام.

   الإيمان والهدى والكفر وال�سال كلها بم�سيئة اهلل وتقديره، فله الحكمة البالغة، ولو �ساء لهدى الخلق جميًعا.
.    اآية الكر�سي هي اأعظم اآية في كتاب اهلل، لما ت�سمنته من ربوبية اهلل واألوهيته وبيان اأو�سافه 

ا وَقبول، فا اإكراه في دين اهلل تعالى.    اتباع الإ�سام والدخول فيه يجب اأن يكون عن ر�سً

ة ر�سوله اأعظم و�سيلة لل�سعادة في الدنيا، والفوز في الآخرة.    ال�ستم�ساك بكتاب اهلل و�ُسَنّ



 اهلل يت�������ولى ال������ذين اآمن��������وا ب���ه، 
يوف�ق��������هم وين�س������رهم، ويخ�������رجهم 
م������ن ظل������مات الكف���ر والج�������هل، اإل���ى 
ن���ور الإيم���ان والعل���م، والذي���ن كف���روا 
اأول������ياوؤهم الأن�������داد والأوث���ان، ال�������ذين 
زين���وا له�������م الكف���ر، فاأخرجوه���م م���ن 
ن���ور الإيم���ان والعل���م اإل���ى ظلم���ات الكف���ر 
والجه���ل، اأولئ���ك اأ�سحاب النار هم فيها 
ماكث���ون اأب���ًدا. ولم���ا ذك���ر اهلل الفريقي���ن 
�س���رب مثالي���ن عل���ى الفريقي���ن فق���ال: 

 ه���ل راأي���ت - اأيه���ا النب���ي - اأعج�������ب 
م���ن ج�����راأة الط������اغية ال���ذي ج���ادل 
اإبراهي���م  ف���ي ربوبي���ة اهلل وتوحي���ده، 
وق���د وق���ع من���ه ذل���ك لأن اهلل اآت���اه الُمل���ك 
اإبراهي���م �سف���ات  ل���ه  فبّي���ن  فطغ���ى، 
رب���ه قائ���ًا: رب���ي ال���ذي يحي���ي الخائ���ق 
وُيِميُته���ا، ق���ال الطاغية عن���اًدا: اأنا اأُحيي 
واأمي���ت ب���اأن اأقت���ل م���ن اأ�س���اء واأعف���و عمن 
اأ�س���اء، فاأت���اه اإبراهي���م  بحجة اأخرى 
اأعظ���م، ق���ال ل���ه: اإن رب���ي ال���ذي اأعب���ده 
ياأت���ي بال�سم����ض م���ن جه���ة الم�س���رق، فاأت 
به���ا اأن���ت من جهة المغرب، فما كان من 
الطاغي���ة اإل اأن تحّي���ر وانقط���ع، وُغل���ب 
من قوة الحجة، واهلل ل يوفق الظالمين 

ل�س���لوك �س���بيله؛ لظلمه���م وطغيانه���م.
 اأو ه�����ل راأي���ت ِمْث�����َل ال����ذي َم���ّر عل���ى 
قري�����ة �س�ق������طت �سق��وف����ها، وت�ه�������دمت 
ج�����درانها، وهل�����ك �س���كانها، فاأ�سبح���ت 
موح�س�����ة ُمْقف�����رة، ق������ال ه������ذا الرج������ل 
متع�ج�����ًبا: ك�ي����ف يحي���ي اهلل اأه���ل ه���ذه 
القري���ة بع���د موتها؟! فاأم������اته اهلل م������دة 
مئ������ة ع������ام، ثم اأحياه، و�س���األه فقال له: 
ك���م مكث���ت ميًتا؟ قال مجيًبا: مكثت مدة 
يوم اأو بع�ض يوم. قال له: بل مكثت مئة 
�س���نة تامة، فانظر اإلى ما كان معك من 
الطع���ام وال�س���راب، فه���ا ه���و ذا ب���اٍق على 

حاله لم يتغير، مع اأن اأ�سرع ما ي�سيبه التغير الطعام وال�سراب، وانظر اإلى حمارك الميت، ولنجعلك عامة بينة للنا�ض دالة على قدرة 
اهلل عل���ى بعثه���م، وانظ���ر اإل���ى عظ���ام حم���ارك الت���ي تفرقت وتباعدت، كي���ف نرفعها ون�سم بع�سها اإلى بع�ض، ثم نك�س���وها بعد ذلك اللحم، 

ونعي���د فيه���ا الحي���اة، فلم���ا راأى ذل���ك تبي���ن ل���ه حقيق���ة الأم���ر، وعل���م ق���درة اهلل، فق���ال معترًف���ا بذل���ك: اأعل���م اأن اهلل عل���ى كل �س���يء قدي���ر.
 

   من اأعظم ما يميز اأهل الإيمان اأنهم على هدى وب�سيرة من اهلل تعالى في كل �سوؤونهم الدينية والدنيوية، بخاف اأهل الكفر.
   من اأعظم اأ�سباب الطغيان الغرور بالقوة وال�سلطان حتى يعمى المرء عن حقيقة حاله.

   م�سروعية مناظرة اأهل الباطل لبيان الحق، وك�سف �سالهم عن الهدى.
   عظم قدرة اهلل تعالى؛ فا ُيْعِجُزُه �سيء، ومن ذلك اإحياء الموتى.



 واذك���ر - اأيه���ا النب���ي - حي���ن ق���ال 
: ي���ا رب اأرن���ي بب�س���ري  اإبراهي���م 
كي���ف يك���ون اإحي���اء الموت���ى؟! ق���ال ل���ه 
اهلل: اأَول���م توؤم���ن به���ذا الأم���ر؟ ق���������ال 
اإبراهي������م: بلى قد اآم�������نت، ولكن زيادة 
ف���ي طماأنين���ة قلبي، فاأمره اهلل وقال له: 
خ���ذ اأربع���ة من الطي���ر، فا�سممهنَّ اإليك 
ْعه���ن، ث���م اجع���ل عل���ى كل جب���ل م���ن  وقطِّ
الجب���ال الت���ي حول���ك ج���زًءا منه���ن، ث���م 
ناِده���ن ياأتي�����نك �سع������ًيا م�س������رعات ق���د 
ع���ادت اإليهن الحياة. واعلم يا اإبراهيم 
اأن اهلل عزي���ز ف���ي ملك���ه، حكيم في اأمره 

و�س���رعه وخلق���ه.
 َمَث�������ل ث���واب الم���وؤم����نين ال�����ذين 
ينفق���ون اأمواله���م ف���ي �س���بيل اهلل كمث���ل 
حب�����ة ي�سعه���ا ال���زارع ف���ي اأر����ض طيب���ة 
فتنب���ت �س���بع �س���نابل، ف���ي كل �س���نبلة 
منه���ا مئ���ة حب���ة، واهلل ي�ساع���ف الث���واب 
لم��������ن ي�س��������اء م���ن عب�������اده، فيعطيه���م 
اأجره��������م دون ح�س��������اب، واهلل وا�س�������ع 
الف�س���ل والعط���اء، علي���م بم���ن ي�س���تحق 

الم�ساعف���ة.
ف���ي  اأمواله���م  يبذل���ون  الذي���ن   
طاع���ة اهلل ومر�سات���ه، ث���م ل ُيْتبع���ون 
بذله���م بم���ا يبط���ل ثواب���ه م���ن الَم���نِّ عل���ى 
النا����ض بالق���ول اأو الفع���ل، له���م ثوابه���م 
عن���د ربه���م، ول خ���وف عليه���م فيم���ا 
ي�س���تقبلونه، ول ه���م يحزن���ون عل���ى م���ا 

م�س���ى لعظ���م نعيمه���م.
 ق���ول كري���م ُتدِخ���ل ب���ه ال�س���رور عل���ى 
قل���ب موؤم���ن، وعف���و عم���ن اأ�س���اء اإل������يك؛ 
اأف�س������ل م���ن �سدق�����ة يتبعه���ا اإي�����ذاء 
ق علي���ه، واهلل  بالم���نِّ عل���ى المت�س���دَّ
غن�������ي عن عب�������اده، حل�������يم ل يعاجلهم 

بالعقوب���ة.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   
ق عليه واإيذائه، فاإن َمثَل من يفعل ذلك َمثُل الذي يبذل اأمواله بق�سد اأن  واتبعوا ر�سوله، ل تف�سدوا ثواب �سدقاتكم بالَمنِّ على المت�سدَّ
يراه النا�ض ويمدحوه، وهو كافر ل يوؤمن باهلل ول بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب، فَمَثُل هذا َمَثُل حجر اأمل�ض فوقه تراب، فاأ�ساب 
ذلك الحجر مطر غزير، فاأزاح التراَب عن الحجر وتركه اأمل�ض ل �سيء عليه، فكذلك الُمراوؤون يذهب ثواب اأعمالهم ونفقاتهم ول يبقى 

منه���ا عن���د اهلل �س���يء، واهلل ل يه���دي الكافري���ن اإل���ى م���ا ير�سي���ه تعال���ى وينفعه���م ف���ي اأعماله���م ونفقاته���م.
 

   مرات���ب الإيم���ان ب���اهلل ومن���ازل اليقي���ن ب���ه متفاوت���ة ل ح���د له���ا، وكلم���ا ازداد العب���د نظ���ًرا ف���ي اآي���ات اهلل ال�س���رعية والكوني���ة زاد اإيماًن���ا 
ويقيًنا.

   َبْعُث اهلل تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته �سبحانه.
   ف�سل الإنفاق في �سبيل اهلل وعظم ثوابه، اإذا �ساحبته النية ال�سالحة، ولم يلحقه اأذى ول ِمّنة محبطة للعمل.

   من اأح�سن ما يقدمه المرء للنا�ض ُح�سن الخلق من قول وفعل َح�َسن، وعفو عن م�سيء.



 ومث���ل الموؤمني���ن الذي���ن يبذل���ون 
اأمواله���م طلًب���ا لر�س���وان اهلل، مطمئن���ًة 
اأنف�ُس���هم ب�س���دق وع���د اهلل غيَر مكرهة، 
كمث���ل ب�س���تان عل���ى م���كان مرتف���ع طي���ب، 
ثم���ًرا  فاأنت���ج  غزي���ر،  مط���ر  اأ�ساب���ه 
م�ساعًف���ا، ف���اإن ل���م ي�سب���ه مط���ر غزي���ر 
اأ�ساب���ه مط���ر خفي���ف فاكتف���ى ب���ه لطي���ب 
اأر�س���ه، وكذل���ك نفق���ات المخل�سي���ن 
واإن  اأجره���ا  وي�ساع���ف  اهلل  يقبله���ا 
كان���ت قليل���ة، واهلل بم���ا تعمل���ون ب�سي���ر، 
ف���ا يخف���ى علي���ه ح���ال المخ�ل�س����ين 
والمرائين، و�س���يجازي كاًّ بما ي�ستحق.
ث���م �س���رب تعال���ى مث�����اًل ي�س���ور ب���ه 

ح���ال المنف���ق مال���ه ري���اًء فق���ال:
يك���ون  اأن  ف���ي  اأحدك���م  اأيرغ���ب   
ل���ه ب�س���تان في���ه نخ���ل وعن���ب تج���ري ف���ي 
خال���ه المي���اه العذب���ة، ل���ه في���ه م���ن كل 
اأن���واع الثمرات الطيبة، واأ�ساب �ساحَبه 
الِكَب���ُر فاأ�سب���ح �س���يًخا ل يق���در عل���ى 
العمل والك�سب، وله اأبناء �سغار �سعفاء 
ل ي�س���تطيعون العمل، فاأ�سابت الب�س���تاَن 
ري���ٌح �س���ديدة فيه���ا ن���ار �س���ديدة، فاحترق 
الب�س���تان كل���ه، وه���و اأح���وج م���ا يك���ون اإلي���ه 
لكب���ره و�سع���ف ذريت���ه؟! فح���ال المنف���ق 
مال���ه ري���اء للنا����ض مثل هذا الرج���ل؛ َيِرُد 
عل���ى اهلل ي���وم القيام���ة ب���ا ح�س���نات، في 
وق���ت ه���و اأ�س���د م���ا يك���ون حاجة له���ا. مثل 
هذا البيان يبين اهلل لكم ما ينفعكم في 

الدني���ا والآخ���رة لعلك���م تتفك���رون في���ه.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   
الم���ال  م���ن  اأنفق���وا  ر�س���وله،  واتبع���وا 
الحال الطيب الذي ك�س���بتموه، واأنفقوا 
مم���ا اأخرجن���ا لكم من نب���ات الأر�ض، ول 
تق�س���دوا اإل���ى ال���رديء من���ه فتنفق���وه، 
ول���و اأُعط���ي لك���م م���ا اأخذتم���وه اإل اإذا 
تغا�سيت���م عن���ه مكرهي���ن عل���ى رداءت���ه، 

فكي���ف تر�س���ون هلل م���ا ل تر�س���ون لأنف�س���كم؟! واعلم���وا اأن اهلل غن���ي ع���ن نفقاتك���م، محم���ود ف���ي ذات���ه واأفعال���ه.
ولما اأمرهم باإنفاق الطيب حذرهم من كيد ال�سيطان وو�ساو�سه، فقال:

 ال�س���يطان يخوفك���م م���ن الفق���ر، ويحثك���م عل���ى البخ���ل، ويدعوك���م اإلى ارتكاب الآث���ام والمعا�سي، واهلل يعدكم مغف���رة عظيمة لذنوبكم، 
ورزًقا وا�سًعا، واهلل وا�سع الف�سل، عليم باأحوال عباده.

 يوؤت���ي ال�س���داد ف���ي الق���ول والإ�ساب���ة ف���ي العم���ل م���ن ي�س���اء م���ن عب���اده، وم���ن يعط ذل���ك فقد اأُعط���ي خيًرا كثي���ًرا، ول يتذكر ويتع���ظ باآيات 
اهلل اإل اأ�سحاب العقول الكاملة التي ت�س���ت�سيء بنوره، وتهتدي بهديه.

 
���ا واثق���ون م���ن وع���د اهلل وثواب���ه، فه���م ينفق���ون اأمواله���م ويبذل���ون ب���ا خ���وف ول ح���زن ول التف���ات اإل���ى و�ساو����ض    الموؤمن���ون ب���اهلل تعال���ى حقًّ

ال�س���يطان كالتخوي���ف بالفقر والحاجة.
يها.    الإخا�ض من اأعظم ما يبارك الأعمال وُينمِّ

   اأعظم النا�ض خ�سارة من يرائي بعمله النا�ض؛ لأنه لي�ض له من ثواب على عمله اإل مدحهم وثناوؤهم.



قليل���ًة  نفق���ٍة  م���ن  اأنفقت���م  وم���ا   
كان���ت اأو كثي���رة ابتغ���اء مر�س���اة اهلل، 
اأو التزمت���م فع���ل طاع���ة هلل م���ن عن���د 
اأنف�س���كم ل���م تكلف���وا به���ا؛ ف���اإن اهلل يعل���م 
ذل���ك كل���ه، ف���ا ي�سي���ع عن���ده �س���يء منه، 
و�سيجازيكم عليه اأعظم الجزاء، ولي�ض 
للظالمي���ن المانعي���ن لم���ا يج���ب عليه���م، 
المتعدي���ن لح���دود اهلل، اأن�س���اٌر يدفعون 

عنه���م ع���ذاب ي���وم القيام���ة.
م���ن  تبذل���ون  م���ا  ُتْظِه���روا  اإن   
ال�سدق���ة  َفِنْع���م  بالم���ال  ال�سدق���ة 
وتعطوه���ا  تخفوه���ا  واإن  �سدقتك���م، 
الفق���راء فه���و خي���ر لك���م م���ن اإظهاره���ا؛ 
لأنه اأقرب اإلى الإخا�ض. وفي �سدقات 
المخل�سين �س���تر لذنوبهم ومغفرة لها، 
واهلل بما تعملون خبير، فا يخفى عليه 

�س���يء م���ن اأحوالك���م.
 - النب���ي  اأيه���ا   - علي���ك  لي�����ض   
هدايته���م لقب���ول الح���ق والنقي���اد ل���ه 
وحمله���م علي���ه، واإنم���ا تج���ب علي���ك 
دللته���م اإل���ى الح���ق وتعريفه���م ب���ه، ف���اإن 
التوفي���ق للح���ق والهداي���ة اإلي���ه بي���د اهلل، 
وه���و يه���دي م���ن ي�س���اء. وم���ا تنفق���وا م���ن 
خي���ر فنفع���ه عائ���د اإليك���م؛ لأن اهلل غن���ي 
هلل،  خال�س���ة  نفقتك���م  ولتك���ن  عن���ه، 
���ا ل ينفق���ون اإل طلًب���ا  فالموؤمن���ون حقًّ
لمر�س���اة اهلل، وم���ا تنفق���وا م���ن خي���ر 
قلي���ًا كان اأو كثي���ًرا فاإنك���م ُتْعَطوَن ثوابه 
���ا غي���ر منقو����ض، ف���اإن اهلل ل يظل���م  تامًّ

اأح���ًدا.
ولم���ا ذك���ر الإنف���اق ف���ي �س���بيله ودع���ا 
الموؤمنين اإليه بيَّن لهم الم�سارف التي 

ينفق���ون فيه���ا، فقال:
 اجعلوه���ا للفق���راء الذي���ن منعه���م 
الجه���اد ف���ي �س���بيل اهلل م���ن ال�س���فر طلًبا 
لل���رزق، يظنه���م الجاهل بحالهم اأغنياء 
لتعففه���م ع���ن ال�س���وؤال، ويعرفه���م المطل���ع عليه���م بعاماته���م، م���ن الحاج���ة الظاه���رة عل���ى اأج�س���امهم وثيابه���م، وم���ن �سفاتهم اأنهم لي�س���وا 
ين في م�ساألتهم، وما تنفقوا من مال وغيره فاإن اهلل به عليم، و�سيجازيكم عليه اأعظم الجزاء. ك�سائر الفقراء الذين ي�ساألون النا�ض ُمِلحِّ

ا وعاني���ة ب���ا ري���اء ول �س���معة، فله���م ثوابه���م عن���د ربه���م ي���وم   الذي���ن ينفق���ون اأمواله���م ابت����غاء مر�س�����اة اهلل ف���ي اللي���ل والنه���ار، �س���رًّ
القيام���ة، ول خ���وف عليه���م فيم���ا ي�س���تقبلونه م���ن اأمره���م، ول ه���م يحزن���ون عل���ى م���ا فاته���م م���ن الدني���ا، ف�س���ًا م���ن اهلل ونعم���ة.

 
   اإذا اأخل����ض الموؤم���ن ف���ي نفقات���ه و�سدقات���ه ف���ا ح���رج علي���ه ف���ي اإظهاره���ا واإخفائه���ا بح�س���ب الم�سلح���ة، واإن كان الإخف���اء اأعظ���م اأج���ًرا 

وثواًب���ا لأنها اأقرب لاإخا�ض.
   دعوة الموؤمنين اإلى اللتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من اإظهار حالهم و�سوؤال النا�ض.

   م�سروعية الإنفاق في �سبيل اهلل تعالى في كل وقت وحين، وعظم ثوابها، حيث وعد تعالى عليها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة.



���ب تعال���ى ف���ي الإنف���اق ف���ي  ���ا رغَّ ولمَّ
�سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين 
ر مم���ا يناق�ض ذلك وهو  الم�س���لمين؛ حذَّ

الرب���ا، فقال:  
 الذي���ن يتعامل���ون بالرب���ا وياأخذون���ه 
ل يقوم���ون ي���وم القيام���ة م���ن قبوره���م 
اإل مث���ل م���ا يق���وم ال���ذي ب���ه م����ض م���ن 
ال�س���يطان، فيق���وم م���ن قب���ره يخب���ط كم���ا 
يخبط من به �سرع في قيامه و�سقوطه؛ 
ذل���ك ب�س���بب اأنه���م ا�س���تحلوا اأكل الرب���ا، 
ول���م يفرق���وا بي���ن الربا وبين ما اأحل اهلل 
م���ن مكا�س���ب البي���ع، فقال���وا: اإنم���ا البي���ع 
مث���ل الرب���ا ف���ي كون���ه ح���اًل، ف���كل منهما 
ي���وؤدي اإل���ى زي���ادة الم���ال ونمائ���ه، ف���رد 
اهلل عليه���م واأبط���ل قيا�س���هم واأكذبه���م، 
وبّي���ن اأن���ه تعال���ى اأح���ل البي���ع لم���ا في���ه من 
نف���ع ع���ام وخا����ض، وح���رم الرب���ا لم���ا في���ه 
م���ن ظل���م واأكل لأم���وال النا����ض بالباط���ل 
ب���ا مقاب���ل، فم���ن جاءت���ه موعظ���ة م���ن 
رب���ه فيه���ا النه���ي والتحذي���ر م���ن الرب���ا، 
فانته���ى عن���ه وت���اب اإلى اهلل من���ه؛ فله ما 
م�س���ى م���ن اأخ���ذه للربا، ل اإثم عليه فيه، 
واأم���ره اإل���ى اهلل فيم���ا ي�س���تقبل بعد ذلك، 
وم���ن ع���اد اإل���ى اأخ���ذ الرب���ا بع���د اأن بلغ���ه 
النه���ي م���ن اهلل، وقام���ت علي���ه الحج���ة؛ 
فقد ا�س���تحق دخول الن���ار والخلود فيها. 
وهذا الخلود في النار المق�سود به اأكل 
الربا م�ستحاًّ له اأو المق�سود به البقاء 
الطوي���ل فيه���ا، ف���اإن الخل���ود الدائ���م فيها 
ل يكون اإل للكفار، اأما اأهل التوحيد فا 

يخل���دون فيه���ا.   
�س���بيله  ف���ي  الإنف���اق  اهلل  ذك���ر  ولم���ا 
���ن الف���رق بينهم���ا ف���ي  واأَْخ���ذ الرب���ا، بيَّ

الج���زاء، فق���ال: 
الرب���وي  الم���ال  اهلل  ُيهل���ك   
���ا بتلف���ه ونح���و ذل���ك،  وُيذِهُب���ه، اإم���ا ح�سًّ
اأو معًن���ى بن���زع البرك���ة من���ه، ويزي���د 

يه���ا بم�ساعف���ة ثوابه���ا، فالح�س���نة بع�س���ر اأمثالها اإلى �َس���بع ِمئة �سعف اإلى اأ�سعاف كثيرة، ويب���ارك في اأموال المت�سدقين،  ال�سدق���ات وينمِّ
 اإن الذين اآمنوا باهلل واتبعوا ر�سوله، وعملوا  واهلل ل يحب كل من كان كافًرا عنيًدا، م�ستحاًّ للحرام، متمادًيا في المعا�سي والآثام. 
الأعم���ال ال�سالح���ة، واأدوا ال�س���اة تام���ة عل���ى م���ا �س���رع اهلل، واآت���وا زكاة اأمواله���م لم���ن ي�س���تحقها؛ لهم ثوابهم عند ربه���م، ول خوف عليهم 
 ي���ا اأيه���ا الذين اآمنوا ب���اهلل واتبعوا ر�س���وله، خافوا  فيم���ا ي�س���تقبلونه م���ن اأموره���م، ول ه���م يحزن���ون عل���ى م���ا فاته���م م���ن الدني���ا ونعيمها. 
ا باهلل وبما  اهلل ب���اأن تمتثل���وا اأوام���ره وتجتنب���وا نواهي���ه، واترك���وا المطالب���ة بم���ا بق���ي لك���م من اأموال ربوية عند النا����ض، اإن كنتم موؤمني���ن حقًّ

نهاك���م عن���ه م���ن الرب���ا.
 ف���اإن ل���م تفعل���وا م���ا اأُِمرت���م ب���ه فاعلم���وا وا�س���تيقنوا بح���رب م���ن اهلل ور�س���وله، واإن تبتم اإلى اهلل وتركت���م الربا فلكم َقْدُر م���ا اأقر�ستم من 
ين مع�س���ًرا   واإن كان م���ن تطالبونه بالدَّ روؤو����ض اأموالك���م، ل َتظِلم���ون اأح���ًدا باأخ���ذ زي���ادة عل���ى راأ����ض مالك���م، ول ُتظَلم���ون بالنق����ض منه���ا. 
ين اأو  روا مطالبت���ه اإل���ى اأن يتي�س���ر ل���ه المال، ويج���د ما يق�سي به الدين، واأن تت�سدقوا عليه بت���رك المطالبة بالدَّ ل يج���د �س���داد دين���ه، ف�����اأَخِّ
 وخافوا عذاَب يوم ترجعون فيه جميًعا اإلى اهلل، وتقومون  اإ�سقاط بع�سه عنه، خير لكم اإن كنتم تعلمون ف�سل ذلك عند اهلل تعالى. 

بين يديه، ثم ُتعطى كلُّ نف����ض جزاء ما ك�س���بت من خير اأو �س���ر، ل ُيظلمون بنق�ض ثواب ح�س���ناتهم، ول بزيادة العقوبة على �س���يئاتهم.
     من اأعظم الكبائر اأكل الربا، ولهذا توع���د اهلل تعالى اآكله بالح��رب وبالمحق في الدنيا والتخ��بط في الآخ���رة.

   اللت���زام باأح���كام ال�س���رع ف���ي المعام���ات المالي���ة ين���زل البرك���ة والنم���اء فيها.    ف�سل ال�سبر على المع�س���ر، والتخفيف عنه بالت�سدق 
ين اأو كله. عليه ببع�ض الَدّ



ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   
ْي���ِن،  واتبع���وا ر�س���وله، اإذا تعاملت���م بالدَّ
���ا اإل���ى م���دة  ب���اأن َداَي���َن بع�سك���م بع�سً
ْي���َن، وليكت���ب  مح���ددة فاكتب���وا ذل���ك الدَّ
بينك��������م ك���������اتب بالح�����ق والإن��س���اف 
المواف���ق لل�س���رع، ول يمتن���ع الكات���ب اأن 
ي���ن بم���ا يواف���ق م���ا علَّم���ه اهلل  يكت���ب الدَّ
م���ن الكتاب���ة بالع���دل، فْلَيكت���ْب م���ا ُيْمِلي���ه 
ال���ذي علي���ه الح���ق، حت���ى يك���ون ذل���ك 
اإق���راًرا من���ه، وليتق اهلل رب���ه، ول َينُق�ض 
ي���ن �س���يًئا ف���ي ق���دره اأو نوع�����ه اأو  م���ن الدَّ
كيفيت���ه، ف���اإن كان ال���ذي علي���ه الح���ق ل 
كان �سعيًف���ا  اأو  الت�س���رف،  يح�س�������ن 
ل�سغ���ره اأو جنون���ه، اأو كان ل ي�س���تطيع 
الإم���اء لَخَر�ِس���ه ونح���و ذل���ك، فْليُق���م 
بالإم�������اء عن���ه وليُّ���ه الم�س������وؤول عن���ه 
واطل�������بوا  والإن�س�������اف.  بالح���������ق 
�سه��������ادة رجل�������ين عاقل�������ين عدلي���ن، 
ف���������اإن ل���م يوج���د رج���ان فا�ست�س���هدوا 
رج���ًا وامراأت�����ين تر�س������ون دين����������هم 
واأم�������انتهم، حت�������ى اإذا ن�س�������يت اإح���دى 
المراأتي���ن ذّكرته���ا اأخته���ا، ول يمتن���ع 
ال�س���هود اإذا ُطِل���ب منه���م ال�س���هادة عل���ى 
ين، وعليهم اأداوؤها اإذا ُدعوا لذلك،  الدَّ
ي���ن  ْبك���م المل���ل م���ن كتاب���ة الدَّ ول ُي�سِ
قليًا كان اأو كثيًرا اإلى مدته المحددة، 
ين اأعدل في �سرع اهلل، واأبلغ  فكتابة الدَّ
ف���ي اإقام���ة ال�س���هادة واأدائه���ا، واأق���رب 
ي���ن ومقداره  اإل���ى نف���ي ال�س���ك في نوع الدَّ
ومدت���ه، اإل اإذا كان التعاق���د بينك���م على 
تج���ارة ف���ي �سل�������عة حا�س�������رة وثم�������ن 
حا�س���ر؛ ف���ا ح���رج ف���ي ت���رك الكتاب���ة 
حينئذ لعدم الحاجة اإليها، وي�س���رع لكم 
الإ�س���هاد من�������ًعا لأ�سب���������اب الن����������زاع، 
ول يج���وز الإ�س���رار بالُكّت���اِب وال�س���هود، 
ول يج���وز له���م الإ�س���رار بم���ن طل���ب 
كتابته���م اأو �س���هادتهم، واإن يق���ع منك���م 
الإ�س���رار فاإن���ه خ���روج ع���ن طاع���ة اهلل اإل���ى مع�سيت���ه. وخاف���وا اهلل - اأيه���ا الموؤمن���ون- ب���اأن تمتثل���وا م���ا اأمرك���م ب���ه، وتجتنبوا م���ا نهاكم عنه، 

ويعلِّمك���م اهلل م���ا في���ه �س���اح دنياك���م واآخرتك���م، واهلل ب���كل �س���يء علي���م، ف���ا يخف���ى علي���ه �س���يء.
 

ين و�سائر المعامات المالية دفًعا لاختاف والتنازع.     م�سروعية توثيق الَدّ
   ثبوت الولية على القا�سرين اإما ب�سبب عجزهم، اأو �سعف عقلهم، اأو �سغر �سنهم.

   م�سروعية الإ�سهاد على الإقرار بالديون والحقوق.
   اأن من تمام الكتابة والعدل فيها اأن يح�سن الكاتب الإن�ساء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بح�سبها.

   ل يجوز الإ�سرار باأحد ب�سبب توثيق الحقوق وكتابتها، ل من جهة اأ�سحاب الحقوق، ول من جهة من يكتبه وي�سهد عليه. 



 واإن كنت���م م�س���افرين ول���م تج���دوا 
ين، فيكفي اأن  كاتًبا يكتب لكم وثيقة الدَّ
ُيْعط���ي ال���ذي علي���ه الح���ق رهًن���ا يقب�س���ه 
�ساح���ب الح���ق، يك���ون �سماًن���ا لحق���ه، 
اإل���ى اأن يق�س���ي المدي���ن م���ا علي���ه م���ن 
َدي���ن، ف���اإن َوِث���َق بع�سك���م ببع����ض لم تلزم 
ين  كتابة ول اإ�س���هاد ول رهن، ويكون الدَّ
حينئذ اأمانة في ذمة الَمِدين يجب عليه 
اأداوؤه لدائن���ه، وعلي���ه اأن يتق���ي اهلل ف���ي 
ه���ذه الأمان���ة ف���ا ينك���ر منه���ا �س���يًئا، فاإن 
اأنك���ر كان عل���ى م���ن �س���هد المعامل���ة اأن 
يوؤدي ال�س���هادة، ول يجوز له اأن يكتمها، 
وم���ن يكتمه���ا فاإن قلب���ه قلٌب فاجر، واهلل 
بم���ا تعمل���ون علي���م، ل يخفى عليه �س���يء، 

و�س���يجازيكم عل���ى اأعمالك���م.
 هلل وح���ده م���ا ف���ي ال�س���ماوات وم���ا 
ف��������ي الأر����ض خل������ًقا ومل������ًكا وتدبي���ًرا، 
واإن ُتظه�������روا م���ا ف������ي قلوبك���م اأو تخفوه 
يعلم���ه اهلل، و�سيحا�س���بكم علي���ه، فيغف���ر 
بع���د ذل���ك ل������من ي�س���اء ف�س���ًا ورحم���ة، 
ويع���ذب م���ن ي�س���اء ع���دًل وحكم���ًة، واهلل 

عل���ى كل �س���يء قدي���ر.
ب���كل  محم���د   الر�س���ول  اآم���ن   
م���ا اأُن���زل اإلي���ه م���ن رب���ه، والموؤمن���ون 
اآمن���وا كذل���ك، كله���م جميًعا اآمن���وا باهلل، 
واآمن���وا بجمي���ع مائكت���ه، وجمي���ع كتب������ه 
الت���ي اأنزله���ا على الأنبياء، وجميع ر�س���له 
الذي���ن اأر�س���لهم، اآمن���وا به���م قائلي���ن: ل 
نف���رق بي���ن اأح���د م���ن ر�س���ل اهلل، وقال���وا: 
�س���معنا م���ا اأمرتن���ا ب���ه ونهيتن���ا عن���ه، 
واأطعن���اك بفع���ل م���ا اأم���������رت ب���ه وت�����رك 
م���ا نهي���ت عن���ه، ون�س���األك اأن تغف���ر لن���ا ي���ا 
ربن���ا، ف���اإن مرجعن���ا اإلي���ك وحدك في كل 

�سوؤوننا. 
 ل يكل���ف اهلل نف�ًس���ا اإل م���ا تطي���ق م���ن الأعم���ال؛ لأن دي���ن اهلل مبن���ي عل���ى الي�س���ر ف���ا م�س���قة في���ه، فم���ن ك�س���ب خي���ًرا فل���ه ث���واب م���ا عم���ل 
ا فعليه جزاء ما اكت�س���ب من ذنب ل يحمله عنه غيره. وقال الر�س���ول والموؤمنون: ربنا ل تعاقبنا اإن  ل ُيْنَق�ُض منه �س���يء، ومن ك�س���ب �س���رًّ
ن�س���ينا اأو اأخطاأنا في فعل اأو قول با ق�سد منا، ربنا ول تكلِّفنا ما ي�س���ق علينا ول نطيقه، كما كلَّفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم 
لنا ما ي�سق علينا ول نطيقه من الأوامر والنواهي، وتجاوز عن ذنوبنا، واغفر لنا، وارحمنا بف�سلك، اأنت ولينا ونا�سرنا  كاليهود، ول تحمِّ

فان�سرن���ا على القوم الكافرين.
 

   جواز اأخذ الرهن ل�سمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق، اإل اإذا َوِثَق المتعاملون بع�سهم ببع�ض.
   حرمة كتمان ال�سهادة واإثم من يكتمها ول يوؤديها.

   كمال علم اهلل تعالى واطاعه على خلقه، وقدرته التامة على ح�سابهم على ما اكت�سبوا من اأعمال.
   تقرير اأركان الإيمان وبيان اأ�سوله.

   قام هذا الدين على الي�سر ورفع الحرج والم�سقة عن العباد، فا يكلفهم اهلل اإل ما يطيقون، ول يحا�سبهم على ما ل ي�ستطيعون.



اإثب�����ات اأن دي���ن الإ�س������ام ه�����و الح���ق 
ا عل���ى �س���بهات اأه���ل الكت���اب، وتثبيت���ا  ردًّ

للموؤمني���ن.

يت �س���ورة اآل  ه���ي �س���ورة مدني���ة، �ُس���مِّ
عم���ران لذك���ر اآل عم���ران فيه���ا ف���ي الآية 
  ه���ذه  )33( م���ن ال�س���ورة. 
الح���روف المقطع���ة تق���ّدم َنظيُره���ا ف���ي 
�س���ورة البق���رة، وفيه���ا اإ�س���ارة اإل���ى عج���ز 
العرب عن الإتيان بمثل هذا القراآن مع 
اأن���ه موؤل���ف م���ن مث���ل ه���ذه الح���روف التي 
ُبِدئ���ت به���ا ال�س���ورة، والت���ي ُيرّكبون منها 
 اهلل ال���ذي ل اإل�����ه ُيعب���د  كامه���م. 
بحق اإل هو وحده دون �سواه، الحي حياة 
كامل���ة ل م���وت فيه���ا ول نق����ض، القيُّ���وم 
ال���ذي ق���ام بنف�س���ه فا�س���تغنى ع���ن جمي���ع 
خلق���ه، وبه قامت جميع المخلوقات فا 

ت�ستغ������ني عن���ه ف���ي كل اأحواله���ا.
اأيه���ا   - عل���������يك  ل  ن������زَّ    

الن�����بي- الق���راآن بال�س���دق ف���ي الأخب���ار 
والع���دل ف���ي الأحكام، موافًقا لما �س���بقه 
م���ن الكت���ب الإلهي���ة، فا تعار����ض بينها، 
واأن���زل الت���وراة عل���ى مو�س���ى، والإنجي���ل 
على عي�سى  ِمن قبِل تنزيل القراآن 
علي���ك، وهذه الكت���ب الإلهية كلها هداية 
واإر�س���اد للنا����ض اإل���ى م���ا في���ه �س���اح 
دينه���م ودنياه���م، واأن���زل الفرق���ان الذي 
يع���رف ب���ه الحق من الباطل والهدى من 
ال�سال. والذين كفروا باآيات اهلل التي 
اأنزله���ا علي���ك له���م ع���ذاب �س���ديد. واهلل 
عزي���ز ل ُيغالب���ه �س���يء، ذو انتق���ام مم���ن 
 اإن اهلل ل  ب ر�سله وخالف اأمره.  كذَّ
 هو الذي يخلقكم �سوًرا �ستى في بطون  يخفى عليه �سيء في الأر�ض ول في ال�سماء، قد اأحاط علمه بالأ�سياء كلها ظاهرها وباطنها.  
اأمهاتك���م كي���ف ي�س���اء، م���ن ذك���ٍر اأو اأنث���ى، وح�س���ن اأو قبي���ح، واأبي����ض اأو اأ�س���ود، ل معبود بحق غيره، العزيز ال���ذي ل ُيَغاَلب، الحكيم في خلقه 
 ه���و ال���ذي اأن���زل علي���ك - اأيه���ا النب���ي - الق���راآن، منه اآيات وا�سحة الدللة، ل لب����ض فيها، هي اأ�سل الكتاب ومعظمه،  وتدبي���ره و�س���رعه.  
وهي المرجع عند الخت��اف، ومنه اآيات اأُخر محتملة لأكثر من معنى، يلتب�ض معناها على اأكثر النا�ض، فاأما الذين في قلوبهم ميل عن 
الح���ق فيترك���ون الُمْحك���م، وياأخ���ذون بالمت�س���ابه الُمْحتم���ل؛ يبتغ���ون بذل���ك اإثارة ال�س���بهة واإ�سال النا����ض، ويبتغ���ون بذلك تاأويله���ا باأهوائهم 
على ما يوافق مذاهبهم الفا�سدة، ول يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي توؤول اإليها اإل اهلل. والرا�سخون في العلم المتمكنون 
منه يقولون: اآمنا بالقراآن كله؛ لأنه كله من عند ربنا، ويف�سرون المت�سابه بما اأُْحِكم منه. وما يتذكر ويتعظ اإل اأ�سحاب العقول ال�سليمة.  
ل قلوبنا عن احلق بعد اأن هديتنا اإليه، و�س���لِّمنا مما اأ�ساب املنحرفني املائلني عن احلق، وهب   وهوؤلء الرا�س���خون يقولون: ربنا ل ُتِ

لن���ا رحم���ة وا�س���عة م���ن عن���دك ته���دي به���ا قلوبن���ا، وتع�سمن���ا به���ا م���ن ال�س���ال، اإن���ك - ي���ا ربن���ا - الوهاب كث���ر العطاء.  
 ربنا اإنك �ستجمع النا�ض جميًعا اإليك لح�سابهم في يوم ل �سك فيه، فهو اآت ل محالة، اإنك - يا ربنا - ل تخلف الميعاد.

     اأق��ام اهلل الحجة وقطع العذر عن الخلق باإر�س��ال الر�سل واإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الب��اطل.  
���ا.      م���ن اأ�س���ول     كم���ال عل���م اهلل تعال���ى واإحاطت���ه بخلق���ه، ف���ا يغي���ب عن���ه �س���يء ف���ي الأر����ض ول ف���ي ال�س���ماء، �س���واء كان ظاه���ًرا اأو خفيًّ
اأه���ل الإيم���ان الرا�س���خين ف���ي العل���م اأن يف�س���روا م���ا ت�س���ابه م���ن الآي���ات بم���ا اأُْحِكم منها.      م�س���روعية دعاء اهلل تعالى و�س���وؤاله الثبات على 

الحق، والر�س���د في الأمر، ول �س���يما عند الفتن والأهواء.



 اإن الذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�س���له 

ل���ن تمن���ع عنه���م اأمواله���م ول اأولده���م 
عذاَب اهلل، ل في الدنيا ول في الآخرة، 
واأولئ���ك المت�سف���ون بتل���ك ال�سف���ات هم 
حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامة.

ك�س���اأن  الكافري���ن  ه���وؤلء  و�س���اأن   

اآل فرع���ون وَم���ن قبلهم من الذين كفروا 
باهلل وكذبوا باآياته، فعذبهم اهلل ب�سبب 
ول  اأمواله���م  تنفعه���م  ول���م  ذنوبه���م، 
اأولده���م، واهلل �س���ديد العق���اب لم���ن 

ب باآيات���ه. كف���ر ب���ه، وك���ذَّ
 ق�������ل - اأيه��ا الر�س������ول - لل������ذين 

دياناته��م:  اخت��اف  عل��ى  كف��روا 
عل��ى  وتموت��ون  الموؤمن��ون،  �س��يغلبكم 
الكف��ر، ويجمعك��م اهلل اإل��ى ن��ار جهن��م، 

وبئ���ض الفرا���ض لك��م.
وعب���رة  دلل���ة  لك���م  كان  ق���د   

ف���ي فرقتي���ن التقت���ا للقت���ال ي���وم ب���در، 
اإحداهم���ا فرق���ة موؤمن���ة وه���ي ر�س���ول 
اهلل  واأ�سحاب���ه، تقات���ل ف���ي �س���بيل 
اهلل لتك���ون كلم���ة اهلل ه���ي العلي���ا، وكلم���ة 
الذي���ن كف���روا ال�س���فلى، والأخ���رى فرق���ة 
كاف���رة وه���م كف���ار مك���ة الذي���ن خرج���وا 
فخًرا ورياًء وع�سبية، يراهم الموؤمنون 
ْعفيه���م حقيق���ًة راأي عي���ن، فن�س���ر  �سِ
بن�س���ره  يوؤي���د  واهلل  اأولي���اءه،  اهلل 
م���ن ي�س���اء، اإن ف���ي ذل���ك لعب���رة وعظ���ة 
لأ�سح���اب الب�سائ���ر، ليعلم���وا اأن الن�سر 
لأه���ل الإيم���ان واإن َق���لَّ عدده���م، واأن 
الهزيمة لأهل الباطل واإن كثر عددهم.

���ن للنا����ض   يخب���ر اهلل تعال���ى اأن���ه َح�سَّ

- ابتاًء لهم - حب ال�سهوات الدنيوية: 
مثل الن�س���اء، والبنين، والأموال الكثيرة 
المجتمع���ة م���ن الذهب والف�سة، والخيل 
الُمعلَّم���ة الح�س���ان، والأنع���ام م���ن الإب���ل 
والبق���ر والغن���م، وزراع���ة الأر����ض، ذل���ك 
���ُع ب���ه فت���رة ث���م  مت���اع الحي���اة الدني���ا ُيَتمتَّ

ي���زول، ف���ا ينبغ���ي للموؤم���ن اأن يتعل���ق ب���ه، واهلل عن���ده وح���ده ح�س���ن المرج���ع، وه���و الجن���ة الت���ي عر�سه���ا ال�س���ماوات والأر�ض.
ه اهلل اإلى ما هو خير من ذلك فقال: ولما كانت �سهوات الدنيا منقطعة َنبَّ

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: اأاأخبرك���م بخي���ر م���ن تل���ك ال�س���هوات؟ للذي���ن اتق���وا اهلل بفع���ل طاعت���ه وت���رك مع�سيت���ه جن���اٌت تج���ري م���ن تح���ت 

ق�سوره���ا واأ�س���جارها الأنه���ار، خالدي���ن فيه���ا ل يدركه���م م���وت ول فن���اء، وله���م فيه���ا اأزواج مطه���رات م���ن كل �س���وء ف���ي َخْلِقه���ن واأخاقه���ن، 
وله���م م���ع ذل���ك ر�س���وان م���ن اهلل يح���لُّ عليه���م فا ي�س���خط عليهم اأبًدا، واهلل ب�سير باأحوال عباده، ل يخفى عليه �س���يء منها، و�س���يجازيهم 

عليها.
 

   اأن غرور الكفار باأموالهم واأولدهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب اهلل تعالى اإذا نزل بهم.
   الن�سر حقيقة ل يتعلق بمجرد العدد والُعدة، واإنما بتاأييد اهلل تعالى وعونه.

   َزَيّن اهلل تعالى للنا�ض اأنواًعا من �سهوات الدنيا ليبتليهم، وليعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها.
   كل نعيم الدنيا ولذاتها قليل زائل، ل يقا�ض بما في الآخرة من النعيم العظيم الذي ل يزول.



الذي���ن  اأه���ل الجن���ة ه���وؤلء ه���م   

يقول���ون ف���ي دعائه���م لربه���م: ربن���ا اإنن���ا 
اآمن���ا ب���ك، وبم���ا اأنزل���ت عل���ى ر�س���لك، 
واتبعنا �س���ريعتك؛ َفاْغِفْر لنا ما ارتكبنا 

بن���ا ع���ذاب الن���ار. م���ن ذن���وب، وجنِّ
فع�ل  عل�ى  ال�ساب�رون  وه�م   

م�ا  وعل�ى  ال�س�يئات،  وت�رك  الطاع�ات 
ي�سيبه�م م�ن الب�اء، وه�م ال�سادق�ون 
ف�ي اأقوالهم واأعمالهم، وهم المطيعون 
هلل طاعة تامة، وهم المنفقون اأموالهم 
ف�ي �س�بيل اهلل، وه�م الم�س�تغفرون اآخر 
اللي�ل؛ لأن الدع�اء في�ه اأق�رب لاإجابة، 

ويخل�و في�ه القل�ب م�ن ال�س�واغل.
الإل����ه  ه���و  اأن���ه  عل���ى  اهلل  �س���هد   

المعب���ود بح���ق دون �س���واه، وذل���ك بم���ا 
اأق���ام م���ن الآي���ات ال�س���رعية والكوني���ة 
الدال���ة عل���ى األوهيت���ه، و�س���هد عل���ى ذل���ك 
العل���م عل���ى  اأه���ل  و�س���هد  المائك���ة، 
ذل���ك ببيانه���م للتوحي���د ودعوته���م اإلي���ه، 
ف�س���هدوا عل���ى اأعظ���م م�س���هود ب���ه وه���و 
توحي���د اهلل وقيام���ه تعال���ى بالع���دل ف���ي 
خلق���ه و�س���رعه، ل اإل�����ه اإل ه���و العزي���ز 
ال���ذي ل يغالب���ه اأح���د، الحكي���م في خلقه 

وتدبي���ره وت�س���ريعه.
اهلل  عن���د  المقب���ول  الدي���ن  اإن   

ه���و الإ�س���ام، وه���و النقي���اد هلل وح���ده 
بالطاع���ة وال�ست�س���ام ل���ه بالعبودي���ة؛ 
والإيم���ان بالر�س���ل جميًع���ا اإل���ى خاتمه���م 
ب���ه  اهلل  خت���م  ال���ذي   ، محم���د 
الر�س���الت، فا َيْقَبُل غير �س���ريعته. وما 
اختل���ف اليه���ود والن�س���ارى ف���ي دينه���م 
وافترق���وا �س���يًعا واأحزاًب���ا اإل م���ن بع���د ما 
قام���ت عليه���م الحج���ة بم���ا جاءه���م م���ن 
ا على الدنيا. ومن  العلم، ح�سًدا وحر�سً
يكف���ر باآي���ات اهلل المنزل���ة عل���ى ر�س���وله 
ف���اإن اهلل �س���ريع الح�س���اب لم���ن كف���ر ب���ه 

ب ر�س���له. وك���ذَّ
 ف���اإن جادل���وك - اأيه���ا الر�س���ول - ف���ي الح���ق ال���ذي ن���زل علي���ك، فق���ل مجيًب���ا اإياه���م: اأ�س���لمت اأن���ا وم���ن تبعن���ي م���ن الموؤمني���ن هلل تعال���ى، 

وقل - اأيها الر�س���ول - لأهل الكتاب والم�س���ركين: اأاأ�س���لمتم هلل تعالى مخل�سين له متبعين لما ِجئُت به؟ فاإن اأ�س���لموا هلل واتبعوا �س���ريعتك 
فقد �سلكوا �سبيل الهدى، واإن اأعر�سوا عن الإ�سام فلي�ض عليك اإل اأن تبلغهم ما اأر�سلت به، واأمرهم اإلى اهلل، فهو تعالى ب�سير بعباده، 

و�س���يجازي كل عامل بما عمل.
 اإن الذي���ن يكف���رون بحج���ج اهلل الت���ي اأنزله���ا عليه���م، ويقتل���ون اأنبي���اءه بغي���ر ح���ق، واإنم���ا ظلًم���ا وعدواًن���ا، ويقتل���ون الذين ياأم���رون بالعدل 

���ر هوؤلء الكفار القتلة بعذاب األيم. من النا����ض، وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ب�سِّ
 اأولئ���ك المت�سف���ون بتل���ك ال�سف���ات ق���د بطل���ت اأعماله���م ف���ا ينتفع���ون به���ا ف���ي الدنيا ول ف���ي الآخرة، لع���دم اإيمانهم ب���اهلل، وما لهم من 

نا�سرين يدفعون عنهم العذاب.
 

. ر الذنوب ويقي عذاب النار الإيمان باهلل تعالى واتباع ما جاء به الر�سول     من اأعظم ما ُيكفِّ
   اأعظم �سهادة وحقيقة هي األوهية اهلل تعالى ولهذا �سهد اهلل بها لنف�سه، و�سهد بها مائكته، و�سهد بها اأولو العلم ممن خلق.

   البغي والح�سد من اأعظم اأ�سباب النزاع وال�سرف عن الحق.



 األ���م تنظ���ر - اأيه���ا النب���ي - اإل���ى 

ا من  ح���ال اليه���ود الذين اآتاه���م اهلل حظًّ
العلم بالتوراة وما دلَّت عليه من نبوتك، 
ُيْدَع���ون اإل���ى الرج���وع اإل���ى كت���اب اهلل 
الت���وراة ليف�س���ل بينه���م فيم���ا اختلف���وا 
في���ه، ث���م ين�س���رف فري���ق م���ن علمائه���م 
وروؤ�س���ائهم وه���م ُمْعِر�س���ون ع���ن حكم���ه 
اإذ لم يوافق اأهواءهم، وكان الأولى بهم 
-وه���م يزعم���ون اتباعهم له - اأن يكونوا 

اأ�س���رع النا����ض اإل���ى التحاك���م اإلي���ه.
الح���ق  ع���ن  الن�س���راف  ذل���ك   

عون اأن  والإعرا����ض عن���ه لأنه���م كان���وا يدَّ
الن���ار ل���ن تم�س���هم ي���وم القيام���ة اإل اأياًم���ا 
ه���م هذا  قليل���ة، ث���م يدخل���ون الجن���ة، فَغرَّ
الظ���ن ال���ذي اختلق���وه م���ن الأكاذي���ب 
والأباطي���ل فتج���روؤوا عل���ى اهلل ودين���ه.

 فكي���ف يك���ون حاله���م وندمه���م؟! 

�س���يكون غاي���ة ف���ي ال�س���وء اإذا جمعناه���م 
للح�س���اب ف���ي ي���وم ل �س���ك في���ه وه���و ي���وم 
ج���زاء  نف����ض  كل  واأعطي���ت  القيام���ة، 
م���ا عمل���ت عل���ى ق���در م���ا ت�س���تحق، م���ن 
غي���ر ظل���م بنق����ض ح�س���ناتها، اأو زي���ادة 

�س���يئاتها.
ُمْثنًي���ا   - الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

عل���ى رب���ك ومعّظًما ل���ه: اللَُّهمَّ اأنت مالك 
المل���ك كل���ه ف���ي الدني���ا والآخ���رة، توؤت���ي 
المل���ك م���ن ت�س���اء م���ن خلق���ك، وتنزع���ه 
ممن ت�ساء، وُتعز من ت�ساء منهم، وتذل 
م���ن ت�س���اء، وكل ذل���ك بحكمتك وعدلك، 
وبيدك وحدك الخير كله، واأنت على كل 

�س���يء قدير.
اأن���ك  قدرت���ك  مظاه���ر  وم���ن   

تدخ���ل اللي���ل ف���ي النه���ار فيط���ول وق���ت 
النه���ار، وتدخ���ل النهار ف���ي الليل فيطول 
وق���ت اللي���ل، وتخ���رج الح���ي م���ن المي���ت؛ 
كاإخ���راج الموؤم���ن م���ن الكاف���ر، وال���زرع 
م���ن الح���ب، وتخ���رج المي���ت م���ن الح���ي؛ 

كالكاف���ر م���ن الموؤم���ن، والبي�س���ة م���ن الدجاج���ة، وت���رزق م���ن ت�س���اء رزًق���ا وا�س���ًعا م���ن غي���ر ح�س���اب وع���ّد.
 ل تتخ���ذوا - اأيه���ا الموؤمن���ون - الكافري���ن اأولي���اء تحبونه���م وتن�سرونه���م م���ن دون الموؤمني���ن، وم���ن يفع���ل ذل���ك فقد ب���رئ من اهلل وبرئ 

اهلل من���ه، اإل اأن تكون���وا ف���ي �س���لطانهم فتخافوه���م عل���ى اأنف�س���كم، ف���ا ح���رج اأن تتق���وا اأذاه���م باإظهار اللين في ال���كام واللطف في الفعال، 
مع اإ�سمار العداوة لهم، ويحذركم اهلل نف�سه فخافوه، ول تتعر�سوا لغ�سبه بارتكاب المعا�سي، واإلى اهلل وحده رجوع العباد يوم القيامة 

لمجازاتهم على اأعمالهم.
 ق���ل - اأيه���ا النب���ي -: اإن ُتخف���وا م���ا ف���ي �سدورك���م مم���ا نهاك���م اهلل عن���ه كم���والة الكف���ار، اأو تظهروا ذلك يعلم���ه اهلل، ول يخفى عليه منه 

�س���يء، ويعل���م م���ا ف���ي ال�س���ماوات وم���ا ف���ي الأر����ض، واهلل على كل �س���يء قدير، ل يعجزه �س���يء.
 

   اأن التوفيق والهداية من اهلل تعالى، والعلم - واإن كثر وبلغ �ساحبه اأعلى المراتب - اإن لم ي�ساحبه توفيق اهلل لم ينتفع به المرء.
   اأن الملك هلل تعالى، فهو المعطي المانع، المعز المذل، بيده الخير كله، واإليه يرجع الأمر كله، فا ُي�ساأل اأحد �سواه.

د اهلل فاعله بالبراءة منه وبالح�ساب يوم القيامة.    خطورة تولي الكافرين، حيث توَعّ



نف����ض  كلُّ  تلق���ى  القيام���ة  ي���وم   

عمله���ا م���ن الخي���ر ق���د اأُت���ي ب���ه ل نق����ض 
في���ه، وال���ذي عمل���ت م���ن ال�س���وء تتمن���ى 
اأن بينه���ا وبين���ه زمًن���ا بعي���ًدا، واأن���ى له���ا 
م���ا تمن���ت! ويحذرك���م اهلل نف�س���ه، ف���ا 
الآث���ام،  بارت���كاب  لغ�سب���ه  تتعر�س���وا 
واهلل روؤوف بالعب���اد، وله���ذا يحذره���م 

ويخوفه���م.
كنتم  اإن   :- الر�سول  اأيها   - قل   

به  جئت  ما  فاتبعوا  ا  حقًّ اهلل  تحبون 
اهلل،  محبة  تنالوا  وباطًنا،  ظاهًرا 
لمن  غفور  واهلل  ذنوبكم،  لكم  ويغفر 

تاب من عباده رحيم بهم.
اأطيع���وا  الر�س���ول -:  اأيه���ا   - ق���ل   

اهلل واأطيع���وا ر�س���وله بامتث���ال الأوام���ر 
اأعر�س���وا  ف���اإن  النواه���ي،  واجتن���اب 
ع���ن ذل���ك ف���اإن اهلل ل يح���ب الكافري���ن 

المخالفي���ن لأم���ره واأم���ر ر�س���وله.
فاأ�س���جد  اآدم   اخت���ار  اهلل  اإن   

ل���ه مائكت���ه، واخت���ار نوًح���ا فجعل���ه اأول 
ر�س���ول اإل���ى اأه���ل الأر����ض، واخت���ار اآل 
اإبراهي���م فجعل النب���وة باقية في ذريته، 
واخت���ار اآل عم���ران؛ اخت���ار كل ه���وؤلء 

وف�سله���م عل���ى اأه���ل زمانه���م.
 ه���وؤلء المذك���ورون م���ن الأنبي���اء 

وذرياته���م الُمّتِبع���ون لطريقته���م ه���م 
ذري���ة بع�سه���ا مت�سل�س���ل م���ن بع����ض ف���ي 
توحيد اهلل وعمل ال�سالحات، يتوارثون 
والف�سائ���ل،  الم���كارم  بع�سه���م  م���ن 
علي���م  عب���اده،  لأق���وال  �س���ميع  واهلل 
باأفعاله���م؛ وله���ذا يخت���ار م���ن ي�س���اء 

منه���م، وي�سطف���ي منه���م م���ن ي�س���اء.
 اذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اإذ قال���ت 

: ي���ا رب  ام���راأة عم���ران وال���دة مري���م 
اإن���ي اأوجب���ت عل���ى نف�س���ي اأن اأجع���ل م���ا 
���ا لوجه���ك،  ف���ي بطن���ي م���ن حم���ل خال�سً
مح���ّرًرا م���ن كل �س���يء ليخدم���ك ويخ���دم 

بيت���ك، فتقب���ل من���ي ذل���ك، اإن���ك اأن���ت ال�س���ميع لدعائ���ي، العلي���م بنّيت���ي.
 فلم���ا ت���م حمُله���ا و�سع���ت م���ا ف���ي بطنه���ا، وقال���ت معت���ذرة - وق���د كان���ت ترج���و اأن يك���ون الحم���ل ذك���ًرا -: ي���ا رب اإن���ي ولدته���ا اأنث���ى، واهلل 

نتها بك هي  يتها مري���م، واإني َح�سَّ اأعل���م بم���ا ول���دت، ولي����ض الذك���ر ال���ذي كان���ت ترج���وه كالأنثى التي ُوِهبت لها في القوة والِخْلَقة. واإني �س���مَّ
وذريته���ا من ال�س���يطان المط���رود من رحمتك.

 . ���ل اهلل نذره���ا بَقب���ول ح�س���ن، واأن�س���اأها ن�س���اأًة ح�س���نة، وعط���ف عليه���ا قل���وب ال�سالحي���ن م���ن عباده، وجع���ل كفالتها اإل���ى زكريا   فتقبَّ

وكان زكريا كلما دخل عليها مكان العبادة وجد عندها رزًقا طيًبا مي�ّسًرا، فقال مخاطًبا اإياها: يا مريم، من اأين لك هذا الرزق؟ قالت 
مجيبة اإياه: هذا الرزق من عند اهلل، اإن اهلل يرزق من ي�س���اء رزًقا وا�س���ًعا بغير ح�س���اب.

 
   عظم مقام اهلل و�سدة عقوبته تجعل العاقل على حذر من مخالفة اأمره تعالى.

   برهان المحبة الحقة هلل ولر�سوله باتباع ال�سرع اأمًرا ونهًيا، واأما دعوى المحبة با اتباع فا تنفع �ساحبها.
   اأن اهلل تعالى يختار من ي�ساء من عباده وي�سطفيهم للنبوة والعبادة بحكمته ورحمته، وقد يخ�سهم باآيات خارقة للعادة. 



 عن���د ذل���ك ال���ذي راآه زكري���ا م���ن 

رزق اهلل تعال���ى لمري���م بنت عمران على 
غير المعتاد من �ُسننه تعالى في الرزق؛ 
رج���ا اأن يرزق���ه اهلل ول���ًدا م���ع الحال التي 
ه وُعْقم امراأته،  ه���و عليه���ا من تقدم �س���نِّ
فق���ال: ي���ا رب، ه���ب ل���ي ول���ًدا طيًب���ا، اإن���ك 

�س���ميٌع لدع���اء من دع���اك، مجيب له.
ل���ه  مخاطب���ة  المائك���ة  فنادت���ه   

وه���و ف���ي ح���ال قيام���ه لل�س���اة ف���ي مكان 
عبادت���ه بقوله���ا: اإن اهلل ُيب�ّس���رك بول���د 
يول���د ل���ك ا�س���مه يحي���ى، م���ن �سفت���ه اأن 
يك���ون م�سدًق���ا بكلم���ة م���ن اهلل، وه���و 
ا  عي�سى بن مريم - اأنه ُخِلق خلًقا خا�سًّ
بكلمة من اهلل - ويكون هذا الولد �سيًدا 
عل���ى قوم���ه ف���ي العل���م والعب���ادة، مانًع���ا 
نف�س���ه وحاب�س���ها ع���ن ال�س���هوات ومنه���ا 
ُقْرب���ان الن�س���اء، متفرًغ���ا لعب���ادة رب���ه، 
���ا م���ن ال�سالحي���ن. ���ا - نبيًّ ويك���ون - اأي�سً

���ا ب�س���رته المائك���ة   ق���ال زكري���ا لمَّ

بيحي���ى: ي���ا رب، كي���ف يك���ون ل���ي ول���د بعد 
اأن �س���رت �س���يًخا، وامراأت���ي عقي���م ل 
يول���د له���ا؟! ق���ال اهلل جواًب���ا عل���ى قول���ه: 
ك وُعْق���م  َمَث���ُل َخْل���ق يحي���ى عل���ى كب���ر �س���نِّ
زوجك؛ كخلق اهلل ما ي�س���اء مما يخالف 
الماأل���وف ع���ادة؛ لأن اهلل عل���ى كل �س���يء 
قدي���ر، يفع���ل م���ا ي�س���اء بحكمت���ه وعلم���ه.

اجع�������ل  رب،  ي���ا  زك�������ريا:  ق���ال   

ل����ي عام���ة عل���ى حم���ل امراأت���ي من���ي، 
ق���ال اهلل: عامت���ك الت���ي طلب���َت ه���ي: 
األ ت�س���تطيع كام النا����ض ثاث���ة اأي���ام 
بلياليه���ن اإل بالإ�س���ارة ونحوه���ا، م���ن 
غي���ر خل���ل ي�سيب���ك، فاأَكِث���ْر ِمن ذكر اهلل 

وت�س���بيحه ف���ي اآخ���ر النه���ار واأول���ه.
اأيه���ا الر�س���ول - حي���ن   -  واذك����ر 

قال���ت المائك���ة لمري���م  : اإن اهلل 
اخت���ارك لم���ا تت�سفي���ن ب���ه م���ن �سف���ات 
النقائ����ض،  م���ن  ���رك  وَطهَّ حمي���دة، 

واخت���ارك عل���ى ن�س���اء العالمي���ن ف���ي زمان���ك.
 يا مريم، اأطيلي القيام في ال�ساة، وا�سجدي لربك، واركعي له مع الراكعين من عباده ال�سالحين.

 ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم  من اأخبار الغيب نوحيه اإليك - اأيها الر�س���ول - وما كنت عند اأولئك العلماء وال�سالحين 

. حين اخت�سموا فيمن هو اأحق بتربية مريم، حتى لجوؤوا للقرعة فاألقوا اأقامهم، ففاز ق����لم زكريا 
 اذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اإذ قال���ت المائك���ة: ي���ا مري���م، اإن اهلل يب�ّس���رك بول���د يك���ون َخْلُق���ه م���ن غي���ر اأب، واإنم���ا بكلم���ة م���ن اهلل باأن يقول 

ل���ه: »ك���ن«، فيك���ون ول���ًدا ب���اإذن اهلل، وا�س���م ه���ذا الول���د: الم�س���يح عي�س���ى بن مريم، ل���ه مكانة عظيمة ف���ي الدنيا وفي الآخرة، وم���ن المقربين 
اإليه تعالى.

 
   عناية اهلل تعالى باأوليائه، فاإنه �سبحانه يجنبهم ال�سوء، وي�ستجيب دعاءهم.

رها من النقائ�ض، وجعلها مباركة. ل مريم  حيث اختارها اهلل على ن�ساء العالمين، وطَهّ    َف�سْ
   كلما عظمت نعمة اهلل على العبد َعُظم ما يجب عليه من �سكره عليها بالقنوت والركوع وال�سجود و�سائر العبادات.

   م�سروعية الُقْرعة عند الختاف فيما ل َبِيّنة عليه ول قرينة ت�سير اإليه.



 ويكل���م النا����ض وه���و طف���ل �سغي���ر 

قب���ل اأوان ال���كام، ويكلمه���م وه���و كبي���ر 
ُت���ه ورجولته، يخاطبهم بما  ق���د َكملت قوَّ
في���ه �س���اح اأم���ر دينه���م ودنياه���م، وه���و 
م���ن ال�سالحين في اأقوالهم واأعمالهم.
 قال���ت مري���م م�ستغ�����ربًة اأن يك���ون 

له���ا ول������د م���ن غ������ير زوج: كيف يكون لي 
ول���د ول���م يقربن���ي ب�س���ر ل ف���ي ح���ال ول 
ف���ي ح���رام؟! ق���ال له���ا المَل���ك: ِمث���ُل م���ا 
يخل���ق اهلل ل���ك ول���ًدا م���ن غي���ر اأب، 
ف�����اإنه يخ�������لق م������ا ي�س�������اء مما يخ������الف 
الماأل���وف والع���ادة، ف���اإذا اأراد اأم���ًرا ق���ال 

ل���ه: »ك���ن« فيك���ون، ف���ا يعج���زه �س���يء.
 وُيعلم�ه الكتاب�ة والإ�ساب�ة والتوفي�ق 

ف�ي الق�ول والعم�ل، ويعلمه الت�وراة التي 
، ويعلمه الإنجيل  اأنزلها على مو�سى 

الذي �س�ينزله عليه.
 ويجعل���ه - كذل���ك - ر�س���وًل اإل���ى 

بن���ي اإ�س���رائيل، حي���ث يق���ول له���م: اإن���ي 
ر�س���ول اهلل اإليك���م ق���د جئتك���م بعام���ة 
دال���ة عل���ى �س������دق نبوت���ي ه���ي: اأن���ي 
ر لك�������م من مادة الطين مثل �س���كل  اأُ�سوِّ
���ا  الطي���ر، فاأنف���خ في���ه في�سي���ر طي���ًرا حيًّ
ب���اإذن اهلل، واأ�س���في م���ن ُوِل���د اأعم�������ى 
في����ب�سر، وم����ن اأ�سي���ب ِبَبَر����ضٍ فيع���ود 
جل���ده �س���ليًما، واأُْحي����ي م���ن كان ميًت���ا، 
كل ذل���ك ب���اإذن اهلل، واأخب����ركم بم���ا 
تاأكل������ون وبم���ا تخبئ���ون ف���ي بيوتك���م م���ن 
طع���ام وتخفون���ه، اإن فيم���ا ذكرت���ه لك���م 
م���ن ه���ذه الأم���ور العظيم���ة الت���ي ل يق���در 
عليه���ا الب�س���ر؛ لعام���ًة ظاه���رة على اأني 
ر�سول من اهلل اإليكم، اإن كن����تم تريدون 

الإيم���ان، وت�س�����دقون بالبراهي���ن.
م�سدًق���ا   - كذل���ك   - وجئ��ت����كم   

لم���ا ن���زل قبل���ي م���ن الت���وراة، وجئتك���م 
م عليك���م م���ن  لأح���ل لك���م بع����ض م���ا ُح���رِّ
قب���ُل، تي�س���يًرا وتخفيًف���ا عليك���م، وجئتك���م بحج���ة وا�سح���ة عل���ى �سحة ما قل���ت لكم، فاتقوا اهلل بامتث���ال اأوامره واجتن���اب نواهيه، واأطيعوني 

فيم���ا اأدعوك���م اإلي���ه.
 ذل���ك لأن اهلل رب���ي وربك���م، فه���و وح���ده الُم�س���تِحقُّ اأن ُيط���اع وُيتق���ى، فاعب���دوه وح���ده، ه���ذا ال���ذي اأمرتك���م ب���ه م���ن عب���ادة اهلل وتق���واه ه���و 

الطري���ق الم�س���تقيم ال���ذي ل اعوج���اج في���ه.
 فلم���ا عل���م عي�س���ى  منه���م الإ�س���رار عل���ى الكف���ر، ق���ال مخاطًبا بني اإ�س���رائيل: من ين�سرني في الدعوة اإل���ى اهلل؟ قال الأ�سفياء من 

اأتباعه: نحن اأن�سار دين اهلل، اآمنا باهلل واتبعناك، وا�سهد - يا عي�سى - باأنا منقادون هلل بتوحيده وطاعته.
 

   �سرف الكتابة والخط وعلو منزلتهما، حيث بداأ اهلل تعالى بذكرهما قبل غيرهما.
   من �سنن اهلل تعالى اأن يوؤيد ر�سله بالآيات الدالة على �سدقهم، مما ل يقدر عليه الب�سر.

د عليه���م ف���ي بع����ض �س���رائع الت���وراة، وف���ي ه���ذا دلل���ة عل���ى وق���وع الن�س���خ بي���ن    ج���اء عي�س���ى  بالتخفي���ف عل���ى بن���ي اإ�س���رائيل فيم���ا �ُس���ِدّ
ال�سرائع.



  وقال الحواريون كذلك: ربنا اآمنا 

بما اأنزلت من الإنجيل، واتبعنا عي�سى 
بالحق  ال�ساهدين  مع  فاجعلنا   ،

الذين اآمنوا بك وبر�سلك.
اإ�سرائيل  بني  من  الكافرون  وَمَكر   

حيث �سعوا في قتل عي�سى  ، فمكر 
واألقى  في �سالهم،  فتركهم  بهم  اهلل 
اآخر، واهلل  �َسَبَه عي�سى  على رجل 
مكره  من  اأ�سد  ل  لأنه  الماكرين؛  خير 

تعالى باأعدائه.
���ا - حي���ن    ومك���ر اهلل به���م - اأي�سً

: ي���ا عي�س���ى،  ق���ال مخاطًب���ا عي�س���ى 
اإن���ي قاب�س���ك م���ن غي���ر م���وت، وراف���ٌع 
هك من ِرْج�ض  بدنك وروحك اإلي، وُمنزِّ
الذي���ن كف���روا ب���ك وُمبِع���دك عنه���م، 
وجاع���ل الذي���ن اتبع���وك عل���ى الدي���ن 
الح���ق - ومن���ه الإيم���ان بمحم���د   - 
ف���وق الذي���ن كف���روا بك اإلى ي���وم القيامة 
اإل���يَّ وح���دي  ث���م  بالبره���ان والع���زة، 
رجوعك���م ي���وم القيام���ة، فاأحك���م بينك���م 

بالح���ق فيم���ا كنت���م في���ه تختلف���ون.
 فاأما الذين كفروا بك وبالحق الذي 

في  �سديًدا  عذاًبا  فاأعذبهم  به  جئتهم 
وغيرها،  والذل  والأ�سر  بالقتل  الدنيا 
وفي الآخرة بعذاب النار، وما لهم من 

نا�سرين يدفعون عنهم العذاب.
 واأما الذين اآمنوا بك وبالحق الذي 

من  ال�سالحات  وعملوا  به،  جئتهم 
وغيرها؛  و�سلة  و�سيام  وزكاة  �ساة 
فاإن اهلل يعطيهم ثواب اأعمالهم تامة ل 
الحديث عن  �سيًئا، وهذا  ُينِق�ُض منها 
محمد  النبي  بعثة  قبل  الم�سيح  اأتباع 
ر به الم�سيُح نف�ُسه، واهلل   الذي ب�سَّ
الظلم  اأعظم  ومن  الظالمين،  يحب  ل 

ال�سرك باهلل تعالى وتكذيب ر�سله.
 ذل���ك ال���ذي نق���روؤه علي���ك م���ن خب���ر 

عي�سى  من العامات الوا�سحات الدالة على �سحة ما اأُنزل اإليك، وهو ِذْكٌر للمتقين، محكم ل ياأتيه الباطل.
  اإن مثل خلق عي�سى  عند اهلل كمثل خلق اآدم من تراب، من غير اأب ول اأم، واإنما قال اهلل له: كن ب�سًرا فكان كما اأراد تعالى، 

فكيف يزعمون اأنه اإل�ه بحجة اأنه ُخِلق من غير اأب، وهم يقرون باأن اآدم ب�سر، مع اأنه ُخِلق من غير اأب ول اأم؟!
دين، بل عليك الثبات على  ين الُمتردِّ   الحق الذي ل �سك فيه في �ساأن عي�سى  هو الذي نزل عليك من ربك، فا تكن من ال�ساكِّ

ما اأنت عليه من الحق.
  فمن جادلك - اأيها الر�سول - من ن�سارى نجران في اأمر عي�سى زاعًما اأنه لي�ض عبًدا هلل من بعد ما جاءك من العلم ال�سحيح في 

�ساأنه؛ فقل لهم: تعالوا ُنَناِد للح�سور اأبناءنا واأبناءكم، ون�ساءنا ون�ساءكم، واأنف�سنا واأنف�سكم، ونجتمع كلنا، ثم نت�سرع اإلى اهلل بالدعاء 
اأن ينزل لعنته على الكاذبين منا ومنكم.

 
   من كمال قدرته تعالى اأنه يعاقب من يمكر بدينه وباأوليائه، فيمكر بهم كما يمكرون.

، وبيان موافقته للعقل فهو لي�ض بدًعا في الخلقة، فاآدم المخلوق من غير اأب ول     بيان المعتقد ال�سحيح الواجب في �ساأن عي�سى 
اأم اأ�سد غرابة والجميع يوؤمن بب�سريته.

   م�سروعية الُمباهلة بين المتنازعين على ال�سفة التي وردت بها الآية الكريمة.



ل���ك م���ن   اإن ه���ذا ال���ذي ذكرن���ا 

�س���اأن عي�س���ى  هو الخبر الحق الذي 
ل ك���ذب في���ه ول �س���ك، وم���ا م���ن معب���ود 
بحق اإل اهلل وحده، واإن اهلل لهو العزيز 
ف���ي ملك���ه، الحكي���م ف���ي تدبي���ره واأم���ره 

وخلق���ه.
ب���ه،  جئ���ت  عم���ا  اأعر�س���وا  ف���اإن   

ول���م يتبع���وك؛ فذل���ك م���ن ف�س���ادهم، 
واهلل علي���م بالمف�س���دين ف���ي الأر����ض، 

و�س���يجازيهم عل���ى ذل���ك. 
تعال���وا   :- الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

ي���ا اأه���ل الكت���اب م���ن اليه���ود والن�سارى، 
نجتم���ع عل���ى كلم���ة ع���دٍل ن�س���توي فيه���ا 
جميًع���ا: اأن ُنْف���رد اهلل بالعبادة فا نعبد 
مع���ه اأح���ًدا �س���واه مهم���ا كان���ت منزلت���ه، 
���ا  وعل���ت مكانت���ه، ول يتخ���ذ بع�سن���ا بع�سً
اأرباًب���ا ُيعب���دون وُيطاع���ون م���ن دون اهلل، 
ف���اإن ان�سرف���وا ع���ن ه���ذا ال���ذي تدعوهم 
اإليه من الحق والعدل فقولوا لهم - اأيها 
الموؤمن���ون -: ا�س���هدوا باأن���ا م�ست�س���لمون 

هلل منق���ادون ل���ه تعال���ى بالطاع���ة.
 ي���ا اأه���ل الكت���اب ِل���َم تجادل���ون ف���ي 

مّل���ة اإبراهي���م  ؟ فاليه���ودي يزع���م 
���ا، والن�سران���ي  اأن اإبراهي���م كان يهوديًّ
���ا، واأنتم تعلمون  يزع���م اأن���ه كان ن�سرانيًّ
اأنَّ اليهودي���ة والن�سراني���ة ل���م تظه���ر اإل 
بع���د موت���ه بوق���ت طوي���ل، اأف���ا تدرك���ون 
بعقولكم بطان قولكم وخطاأ زعمكم؟!

 - الكت���اب  اأه���ل  ي���ا   - اأنت���م  ه���ا   

جادلت���م النب���ي   فيم���ا لك���م ب���ه عل���م 
م���ن اأم���ر دينك���م وم���ا اأُن���ِزل عليك���م، َفِل���م 
تجادلون فيما لي�ض لكم به علم من اأمر 
اإبراهيم ودينه، مما لي�ض في كتبكم ول 
ج���اءت ب���ه اأنبياوؤكم؟! واهلل يعلم حقائق 

الأم���ور وبواطنه���ا واأنت���م ل تعلم���ون.
 م���ا كان اإبراهي���م  عل���ى المل���ة 

اليهودي���ة، ول عل���ى الن�سراني���ة، ولك���ن 
كان مائ���ًا ع���ن الأدي���ان الباطل���ة، م�س���لًما هلل موح���ًدا ل���ه تعال���ى، وم���ا كان م���ن الم�س���ركين ب���ه كم���ا يزع���م م�س���ركو الع���رب اأنه���م عل���ى ملت���ه.

 ، ���ا بذلك هذا النب���ي محمد   اإن اأح���ق النا����ض بالنت�س���اب اإل���ى اإبراهي���م، ه���م الذي���ن اتبع���وا م���ا ج���اء ب���ه ف���ي زمان���ه، واأح���ق النا����ض اأي�سً

والذي���ن اآمن���وا ب���ه من هذه الأم���ة، واهلل نا�سر الموؤمنين به وحافظهم.
 يتمن���ى اأحب���اٌر م���ن اأه���ل الكت���اب م���ن اليه���ود والن�س���ارى اأن ي�سلوك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - ع���ن الح���ق ال���ذي هداك���م اهلل ل���ه، وم���ا ي�سل���ون 

اإل اأنف�س���هم؛ لأن �س���عيهم في اإ�سال الموؤمنين يزيد في �سالهم هم، وما يعلمون عاقبة اأفعالهم.
، واأنت���م   ي���ا اأه���ل الكت���اب م���ن اليه���ود والن�س���ارى ِل���َم تكف���رون باآي���ات اهلل الت���ي اأنزل���ت عليك���م وم���ا فيه���ا م���ن دلل���ٍة عل���ى نب���وة محم���د 

ت�س���هدون اأن���ه الح���ق الذي دلت علي���ه كتبكم؟!
 

   اأن الر�سالت الإلهية كلها اتفقت على كلمة عدل واحدة، وهي: توحيد اهلل تعالى والنهي عن ال�سرك.
   اأهمية العلم بالتاريخ؛ لأنه قد يكون من الحجج القوية التي ُتَردُّ بها دعوى المبطلين.

   اأحق النا�ض باإبراهيم  من كان على ملته وعقيدته، واأما مجرد دعوى النت�ساب اإليه مع مخالفته فا تنفع.
   َدلَِّت الآيات على حر�ض كفرة اأهل الكتاب على اإ�سال الموؤمنين من هذه الأمة ح�سًدا من عند اأنف�سهم.



تخلط���ون  ل���م  الكت���اب  اأه���ل  ي���ا   

الح���ق ال���ذي اأُن���زل ف���ي كتبك���م بالباط���ل 
م���ن عندك���م، وتخف���ون ما فيها من الحق 
 ، واله���دى، ومن���ه �سح���ة نب���وة محم���د 
واأنت���م تعلم���ون الحق من الباطل والهدى 

م���ن ال�س���ال؟!
 وقال���ت جماع���ة م���ن علم���اء اليه���ود: 

اآِمن���وا ف���ي الظ��������اهر بالق�������راآن ال���ذي 
اأُن�������ِزل عل���ى الم������وؤمنين اأول النه���ار، 
ون ف���ي  واكف���روا ب���ه اآخ���ره، لعله���م ي�ُس���كُّ
دينه���م ب�س���بب كفرك���م ب���ه بع���د اإيمانك���م 
فيرجع���ون عن���ه قائلي���ن: ه���م اأعل���م من���ا 

بكت���ب اهلل وق���د رجع���وا عن���ه.
اإل  ت�سدق���وا  ول  ���ا:  اأي�سً وقال���وا   

م���ن ك����������ان تابًع���ا ل��دين�ك����������م، ق�������ل 
-اأيه���ا الر�س���ول -: اإن اله���دى اإل���ى الح���ق 
ه���و ه���دى اهلل تعال���ى، ل م���ا اأنت���م علي���ه 
من تكذيب وعناد، مخافة اأن يوؤتى اأحد 
م���ن الف�س���ل مث���ل م���ا اأوتيت���م، اأو مخاف���ة 
اأن يحاجوك���م عن���د ربك����م اإن اأق�����ررتم 
بم���ا اأُن���زل عليه���م، ق���ل - اأيها الر�س���ول-: 
اإن الف�س���ل بي���د اهلل يوؤتي���ه م���ن ي�س���اء من 
عب���اده، ل يقت�س���ر ف�سل���ه عل���ى اأم���ة دون 
اأم���ة، واهلل وا�س���ع الف�س���ل علي���م بم���ن 

ي�س���تحقه.
 يخ��ت��������ض برح���م����ته م�����ن ي�س������اء 

م���ن خلق���ه، فيتف�س���ل علي���ه بالهداي���ة 
والنب���وة واأن���واع العطاء، واهلل ذو الف�سل 

العظيم الذي ل حّد له. 
 وم���ن اأه���ل الكت���اب َم���ْن اإن تاأمن���ه 

عل���ى م��������ال كث������ير ي������وؤدِّ اإلي�������ك م���ا 
ائتمنت���ه علي���ه، ومنه���م م���ن اإن َت�ْس���تاأِمنه 
عل���ى م���ال قلي���ل ل ي���وؤدِّ اإلي���ك م���ا ائتمنت���ه 
علي���ه اإل اإن ظلل���ت ُتل���حُّ علي���ه بالمطالب���ة 
والتق�����ا�سي، ذل���ك م������ن اأج������ل قول�����هم 
وظن��ه�����م الف������ا�سد: لي�������ض عل������ينا ف���ي 
الع��������رب واأكل اأمواله���م اإث���م؛ لأن اهلل 

اأباح�����ها لن���ا، يق�����ولون ه���ذا الك���ذب وه���م يعلم���ون افتراءه���م عل���ى اهلل.
 لي����ض الأمر كما زعموا، بل عليهم حرج، ولكن من اأوفى بعهده مع اهلل من الإيمان به وبر�س���له، ووفى بعهده مع النا����ض فاأدى الأمانة، 

واتقى اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه؛ فاإن اهلل يحب المتقين و�سيجازيهم على ذلك اأكرم الجزاء.
 اإن الذي���ن ي�س���تبدلون بو�سي���ة اهلل اإليه���م باتب���اع م���ا اأنزل���ه ف���ي كتاب���ه واأر�س���ل ب���ه ر�س���له، وباأيمانه���م الت���ي قطعوه���ا بالوف���اء بعه���د اهلل، 

ا قليًا من متاع الدنيا، ل ن�سيب لهم من ثواب الآخرة، ول يكلمهم اهلل بما ي�سرهم، ول ينظر اإليهم نظر رحمة يوم  ي�ستبدلون بها عو�سً
القيام���ة، ول يطهره���م من َدن����ض ذنوبهم وكفره���م، ولهم عذاب األيم.

 
   من علماء اأهل الكتاب من يخدع اأتباع ملتهم، ول يبين لهم الحق الذي دلت عليه كتبهم، وجاءت به ر�سلهم.

   من و�سائل الكفار الدخول في الدين والت�سكيك فيه من الداخل.
   اهلل تعالى هو الوهاب المتف�سل، يعطي من ي�ساء بف�سله، ويمنع من ي�ساء بعدله وحكمته، ول ينال ف�سله اإل بطاعته.
   كل ِعَو�ٍض في الدنيا عن الإيمان باهلل والوفاء بعهده - واإن كان عظيًما - فهو قليل حقير اأمام ثواب الآخرة ومنازلها.



 واإن م���ن اليه���ود لطائف���ة َيْحِرف���ون 

األ�س���نتهم بذك���ر م���ا لي����ض م���ن الت���وراة 
المنزل���ة م���ن عن���د اهلل، لتظن���وا اأنه���م 
يق���روؤون الت���وراة، وم���ا ه���و م���ن الت���وراة، 
ب���ل ه���و من كذبه���م وافترائهم على اهلل، 
ويقول���ون: م���ا نقروؤه منزل من عند اهلل، 
ولي����ض ه���و م���ن عن���د اهلل، ويقول���ون عل���ى 
اهلل الك���ذب وه���م يعلم���ون كذبه���م عل���ى 

اهلل ور�س���له.
يوؤتي���ه  اأن  لب�س���ر  ينبغ���ي  م���ا كان   

اهلل كتاًب���ا من���زًل م���ن عن���ده، ويرزق���ه 
���ا؛ ث���م يق���ول  العل���م والفه���م، ويخت���اره نبيًّ
للنا����ض: كون���وا عب���اًدا ل���ي م���ن دون اهلل، 
ولك���ن يق���ول له���م: كون���وا علم���اء عاملي���ن 
مربي���ن للنا����ض م�سلحي���ن لأموره���م 
المن���زل  الكت���اب  تعليمك���م  ب�س���بب 
للنا����ض، وبما كنتم تدر�س���ونه منه حفًظا 

وفهًما. 
 ول ينبغي له - كذلك - اأن ياأمركم 

اأرباًب�ا  والنبيي�ن  المائك�ة  تتخ�ذوا  اأن 
تعبدونه�م م�ن دون اهلل، اأيج�وز من�ه اأن 
ياأمركم بالكفر باهلل بعد انقيادكم اإليه 

وا�ست�س�امكم له؟!
اأيه���ا الر�س���ول - حي���ن   -  واذك���ر 

اأخ���ذ اهلل العه������د الموؤك������د على النبيين 
قائ���ًا له���م: مهم���ا اأعطيتك���م م���ن كت���اب 
اأنزل���ه عليك���م، وحكم���ة اأعلمك���م اإياه���ا، 
بل���غ م���ن المكان���ة  اأحدك���م م���ا  وبل���غ 
والمنزل���ة، ث���م جاءكم ر�س���ول من عندي 
- وه���و محم���د  - م�س���دق لم���ا معك���م 
م���ن الكت���اب والحكم���ة؛ لتوؤمن���ن بما جاء 
ب���ه، ولتن�سرن���ه متبعين له، فهل اأقررتم 
- اأيه���ا الأنبي���اء - بذل���ك، واأخذت���م عل���ى 
ذل���ك عهدي ال�س���ديد؟ فاأجاب���وا قائلين: 
اأقررن���ا ب���ه، ق���ال اهلل: ا�س���هدوا عل���ى 
اأنف�س���كم وعل���ى اأممك���م، واأن���ا معك���م م���ن 

ال�س���اهدين عليك���م وعليه���م.
 فمن اأعر�ض بعد هذا العهد الموؤكد بال�سهادة من اهلل ور�سله؛ فاأولئك هم الخارجون عن دين اهلل وطاعته.

 اأفغي���ر دي���ن اهلل ال���ذي اخت���ار لعب���اده - وه���و الإ�س���ام - َيْطُل���ُب ه���وؤلء الخارج���ون ع���ن دي���ن اهلل وطاعت���ه؟! ول���ه - �س���بحانه - انق���اد 

وا�ست�س���لم كل م���ن ف���ي ال�س���ماوات والأر����ض م���ن الخائ���ق، طوًع���ا ل���ه كح���ال الموؤمني���ن، وَكْرًه���ا كح���ال الكافري���ن، ث���م اإلي���ه تعال���ى يرج���ع 
الخائ���ق كله���م ي���وم القيام���ة للح�س���اب والج���زاء.

 
   �سال علماء اليهود ومكرهم في تحريفهم كام اهلل، وكذبهم على النا�ض بن�سبة تحريفهم اإليه تعالى.

   كل من يدعي اأنه على دين نبي من اأنبياء اهلل اإذا لم يوؤمن بمحمد عليه ال�ساة وال�سام فهو ناق�ض لعهده مع اهلل تعالى.
   اأعظم النا�ض منزلًة العلماُء الربانيون الذين يجمعون بين العلم والعمل، ويربُّون النا�ض على ذلك.

هم وفاجرهم.    اأعظم ال�سال الإعرا�ض عن دين اهلل تعالى الذي ا�ست�سلم له �سبحانه الخائق كلهم َبرُّ



اآمن���ا   :- الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

ب���اهلل اإل����ًها، واأطعن���اه فيم���ا اأمرن���ا ب���ه، 
علين���ا،  اأنزل���ه  ال���ذي  بالوح���ي  واآمن���ا 
وبم���ا اأنزل���ه عل���ى اإبراهي���م واإ�س���ماعيل 
اأنزل���ه  وبم���ا  ويعق�������وب،  واإ�سح������اق 
عل���ى الأنبي���اء م���ن ول���د يعق���وب، وبم���ا 
اأُوت���ي مو�س���ى وعي�س���ى والنبي���ون جميًع���ا 
م���ن الكت���ب والآي���ات م���ن ربه���م، ل نف���رق 
بينه���م فنوؤم���ن ببع����ض ونكف���ر ببع����ض، 
ونح���ن منق���ادون هلل وح���ده م�ست�س���لمون 

ل���ه تعال���ى.
الدي���ن  غي���ر  ديًن���ا  يطل���ب  وم���ن   

ال���ذي ارت�س���اه اهلل وه���و دي���ن الإ�س���ام؛ 
فل���ن يقب���ل اهلل ذل���ك من���ه، وه���و ف���ي 
الآخ��������رة م���ن الخ�������ا�سرين لأنف������سهم 

بدخولهم النار. 
ب���ه  لاإيم���ان  اهلل  يوف���ق  كي���ف   

وبر�س���وله قوًما كفروا بعد اإيمانهم باهلل 
و�سه�������ادتهم اأن م���ا ج������اء ب���ه الر�س���ول 
محم���د  ح���ق، وجاءته���م الب����راه������ين 
الوا�س���ح���ة على �س����حة ذلك؟! واهلل ل 
يوفق لاإيمان به القوم الظالمين الذين 

اخت���اروا ال�س���ال ب���دًل ع���ن اله���دى.
 اإنَّ ج���زاء اأولئ���ك الظالمي���ن الذي���ن 

اخت���اروا الب�������اطل اأنَّ عليه���م لعن���ة اهلل 
والم�����ائكة والن������ا�ض اأجم������عين، فه���م 

ُمبَع���ُدون ع���ن رحم������ة اهلل مط���رودون.
الن���ار ل يخرج���ون  ف���ي   خالدي���ن 

منه���ا، ول ُيَخف���ف عنهم عذابها، ول هم 
ُيوؤّخ���رون ليتوب���وا ويعت���ذروا.

بع���د  اإل���ى اهلل  الذي���ن رجع���وا  اإل   

كفره���م وظلمه���م، واأ�سلح���وا عمله���م؛ 
ف���اإن اهلل غف���ور لم���ن ت���اب م���ن عب���اده 

رحي���م به���م.
 اإن الذي���ن كف������روا بع���د اإيمانه���م، 

وا�س���تمروا عل���ى كفره���م حت���ى عاين���وا 
الم���وت؛ ل���ن تقب���ل منه���م التوب���ة عن���د 

ح�س���ور الم���وت لذه���اب وقته���ا، واأولئ���ك ه���م ال�سال���ون ع���ن ال�س���راط الم�س���تقيم المو�س���ل اإل���ى اهلل تعال���ى.
 اإن الذي���ن كف���روا ومات���وا عل���ى كفره���م؛ فل���ن ُيْقب���ل من اأحدهم وزن الأر�ض ذهًبا ولو قّدم���ه مقابل انفكاكه من النار، اأولئك لهم عذاب 

األيم، وما لهم من نا�سرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب.
 

   يجب الإيمان بجميع الأنبياء الذين اأر�سلهم اهلل تعالى، وجميع ما اأنزل عليهم من الكتب، دون تفريق بينهم.
   ل يقبل اهلل تعالى من اأحد ديًنا اأيًّا كان بعد بعثة النبي محمد  اإل الإ�سام الذي جاء به. 

   َمْن اأ�سر على ال�سال، وا�ستمر عليه، فقد يعاقبه اهلل بعدم توفيقه اإلى التوبة والهداية.
   باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يح�سره الموت، اأو ت�سرق ال�سم�ض من مغربها، فعندئذ ل ُتْقبل منه التوبة.

   ل ينجي المرء يوم القيامة من عذاب النار اإل عمله ال�سالح، واأما المال فلو كان ملء الأر�ض لم ينفعه �سيًئا.



 - الموؤمنون  اأيها   - تدركوا  لن   

تنفقوا  ومنزلتهم حتى  البر  اأهل  ثواب 
التي  اأموالكم  من  اهلل  �سبيل  في 
قليًل  �سيء  من  تنفقوا  وما  تحبونها، 
بنياتكم  عليم  اهلل  فاإن  كثيًرا  اأو  كان 

واأعمالكم، و�سيجازي كلًّ بعمله.
كانت  الطـــيبة  الأطـعـمة  جمـــيع   

م عليهم  حلًل لبني اإ�سرائيل، ولم ُيَحرَّ
نف�سه  على  يعقوب  مه  حرَّ ما  اإل  منها 
قبل نزول التوراة، ل كما تزعم اليهود 
قل  التوراة،  في  كان  التحريم  اأن ذلك 
لهم - اأيها النبي -: فاأح�سروا التوراة 
هذا  في  �سادقين  كنتم  اإن  واقروؤوها 
بها.  ياأتوا  ولم  فبهتوا،  عونه،  تدَّ الذي 
وهو مثال يدل على افتراء اليهود على 

التوراة وتحريف م�سمونها.
اهلل  علــى  الكــذب  افتــرى  فمــن    

مــه  َحرَّ مــا  بــاأن  الحجــة؛  ظهــور  بعــد 
مــه على نف�ســه من غير  يعقــوب   َحرَّ
تحريــم مــن اهلل؛ فاأولئك هم الظالمون 
لأنف�سهم بترك الحق بعد ظهور حجته.

اهلل  �سـدق   :- النب�ي  اأيه�ا   - قـل   

، وفي كل  فيمـا اأخبـر به عـن يعقوب 
مـا اأنـزل و�سـرع، فاتبعـوا ديـن اإبراهيـم 
، فقـد كان مائـًل عـن الأديـان كلهـا 
اإلـى ديـن الإ�سـلم، ولـم ي�سـرك مع اهلل 

غيـره اأبًدا.
 اإن اأول بيت بني في الأر�س للنا�س 

جميًعا من اأجل عبادة اهلل هو بيت اهلل 
بيت مبارك،  بمكة، وهو  الذي  الحرام 
وفيه  والدنيوية،  الدينية  المنافع  كثير 

هداية للعالمين جميًعا.
  في هذا البيت علمات ظاهرات 

كالمنا�سك  وف�سله؛  �سرفه  على 
والم�ساعر، ومن هذه العلمات الَحَجر 
رفع  اأراد  لما  اإبراهيم  عليه  قام  الذي 
جدار الكعبة، ومنها اأن من دخله يزول 
د هذا البيت لأداء منا�سك الحج، لمن كان منهم قادًرا على الو�سول اإليه، ومن  الخوف عنه ول يناله اأذى. ويجب هلل على النا�س َق�سْ

كفر بفري�سة الحج فاإن اهلل غني عن هذا الكافر وعن العالمين اأجمعين.
، ومنها براهين جاءت بها    قل - اأيها النبي -: يا اأهل الكتاب من اليهود والن�سارى ِلَم تجحدون البراهين على �سدق النبي 

التوراة والإنجيل؟! واهلل مطلع على عملكم هذا، �ساهد عليه، و�سيجازيكم به.
  قل - اأيها النبي -: يا اأهل الكتاب من اليهود والن�سارى ِلَم تمنعون عن دين اهلل َمْن اآمن به من النا�س تطلبون لدين اهلل ميًل عن 

الحق اإلى الباطل، ولأهله �سلًل عن الهدى، واأنتم �سهداء على اأن هذا الدين هو الحق م�سدق لما في كتبكم؟! ولي�س اهلل بغافل عما 
تعملون من الكفر به، وال�سد عن �سبيله، و�سيجازيكم به.

 يا اأيها الذين اآمنوا باهلل واتبعوا ر�سوله، اإن تطيعوا طائفة من اأهل الكتاب من اليهود والن�سارى فيما يقولونه، وتقبلوا راأيهم فيما 
يزعمونه؛ ُيْرِجُعوكم اإلى الكفر بعد الإيمان ب�سبب ما فيهم من الح�سد وال�سلل عن الهدى.

   َكِذُب اليهود على اهلل تعالى واأنبيائه، ومن كذبهم زعمهم اأن تحريم يعقوب  لبع�س الأطعمة نزلت به التوراة. 
   اأعظم اأماكن العبادة واأ�سرفها البيت الحرام، فهو اأول بيت و�سع لعبادة اهلل، وفيه من الخ�سائ�س ما لي�س في �سواه.

   َذَكَر اهلل وجوب الحج باأوكد األفاظ الوجوب تاأكيًدا لوجوبه.



اإيمانكم  بعد  باهلل  تكفرون  وكيف   
الأعظم  ال�ســــبب  معكـــــم  واأنـــتم  به، 
ُتْقراأ  اهلل  فاآيات  الإيمان!  على  للثبات 
نها  ُيبيِّ محمد   ور�ســــوله  عليكم، 
اهلل  بكــــتاب  َي�ْستْمــــ�ِسك  ومــــن  لكـــم، 
اإلى  اهلل  وّفقــــه  فقد  ر�ســــوله؛  و�ُســــنَّة 

طــــريق م�ستقيم ل اعوجاج فيه.
 ي�ا اأيه�ا الذي�ن اآمن�وا بـاهلل واتبعـوا 

الَمَخافـة،  ربكـم حـق  ر�ســـوله، خافــــوا 
وذلـك باتبـاع اأوامـره واجتنـاب نواهيـه، 
و�سـكره علـى نعمه، وا�ستم�سـكوا بدينكم 

حتـى ياأتيكـم المـوت واأنتـم علـى ذلك.
 - الموؤمن�ون  اأيه�ا   - ـكوا  وَتم�سَّ  

مـا  ترتكــــبوا  ول  ة،  ـنَّ وال�سُّ بالكتـاب 
يوقعكـم في التفـرق، واذكروا اإنعام اهلل 
عليكـم حيـن كنتـم اأعـداًء قبـل الإ�سـلم 
فجـــــمع  الأ�سـباب،  اأقـل  علـى  تتقاتلـون 
بيــــن قلـــوبــــكم بالإ�ســـــلم، فـ�ســــرتم 
بف�سلـه اإخواًنـا فـي الديـن، متراحمـــين 
متنا�سحيـن، وكنتم قبل ذلك ُم�ْسـِرفين 
على دخول النار بكفركم، فاأنجاكم اهلل 
منهـا بالإ�سـلم وهداكـم للإيمان. وكما 
ـن لكـم اهلل هـذا يبيـن لكـم مـا ي�سلـح  بيَّ
اأحوالكـم فـي الدنيـا والآخـرة، لتهتـدوا 
وت�ســـــلكوا  الر�ســــــاد،  طــــريق  اإلـى 

ال�سـتقامة. �سبــــــيل 
الموؤمنون-  اأيها   - منــكم  ولتكن   

جماعة يدعون اإلى كل خير يحبه اهلل، 
عليه  دل  الذي  بالمعروف  وياأمرون 
عن  وينهون  العقل،  نه  وح�سَّ ال�سرع 
وقبَّحه  ال�سرع  عنه  نهى  الذي  المنكر 
العقل، والمت�سفــــون بهـــــــذه ال�ســــفة 
الدنيا  في  التــــام  الفــــوز  اأهل  هــــم 

والآخرة.
 ول تكونوا - اأيها الموؤمنون - مثل 

ف�ساروا  تفرقوا  الذين  الكتاب  اأهل 
اأحزاًبا و�سيًعا، واختلفوا في دينهم من 

بعد ما جاءتهم الآيات الوا�سحة من اهلل تعالى، واأولئك المذكورون لهم عذاب عظيم من اهلل.
 يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة، حين َتْبَي�سُّ وجوه اأهل الإيمان من الفرح وال�سعادة، وَت�ْسودُّ وجوه الكافرين من الحزن 
ت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال توبيًخا لهم: اأكفرتم بتوحيد اهلل وعهِده الذي اأخذ عليكم باأل ت�سركوا  والكاآبة، فاأما الذين ا�سودَّ

به �سيًئا، بعد ت�سديقكم واإقراركم؟! فذوقوا عذاب اهلل الذي اأعده لكم ب�سبب كفركم.
 واأما الذين ابي�ست وجوههم فمقامهم في جنات النعيم، خالدين فيها اأبًدا، في نعيم ل يزول ول يحول.

 تلك الآيات المت�سمنة وعَد اهلل ووعيَده نقروؤها عليك - اأيها النبي - بال�سدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، وما اهلل يريد ظلًما 

لأي اأحد من العالمين، بل ل يعذب اأحًدا اإل بما ك�سبت يده.

   متابعة اأهل الكتاب في اأهوائهم تقود اإلى ال�سلل والبعد عن دين اهلل تعالى.
ة وال�ستم�ساك بهديهما اأعظم و�سيلة للثبات على الحق، والع�سمة من ال�سلل والفتراق. نَّ    العت�سام بالكتاب وال�سُّ

   الفتراق والختلف الواقع في هذه الأمة في ق�سايا العتقاد فيه م�سابهة لمن �سبق من اأهل الكتاب.
   وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن به فلح الأمة و�سبب تميزها.



مـــا  ُمْلـــُك  وحـــده  تعالـــى  وهلل   
فـــي ال�ســـماوات ومـــا فـــي الأر�ـــس، َخْلًقـــا 
ــر كل  ــر اأمـ ــى م�سيـ ــه تعالـ ــًرا، واإليـ واأَْمـ
ــدر  ــى قـ ــم علـ ــازي كلًّ منهـ ــه فيجـ خلقـ

ا�ســـتحقاقه.
اأمة محمد  - خير  يا   - كنتم   

في  للنا�س  اهلل  اأخرجها  التي  الأمم 
اإيمانكم وعملكم، واأنفع النا�س للنا�س، 
عليه  دل  الذي  بالمعروف  تاأمرون 
عن  وتنهون  العقل،  نه  وح�سَّ ال�سرع 
وقبَّحه  ال�سرع  عنه  نهى  الذي  المنكر 
جازًما  اإيماًنا  باهلل  وتوؤمنون  العقل، 
الكتاب  اأهل  اآمن  ولو  العمل.  ي�سدقه 
من اليهود والن�سارى بمحمد  لكان 
واآخرتهم.  دنياهم  لهم في  ذلك خيًرا 
بما جاء  يوؤمنون  قليل  الكتاب  اأهل  من 
، واأكثرهم هم الخارجون  به محمد 

عن دين اهلل و�سريعته.
فلن  عداوة  من  منهم  كان  ومهما   
ي�سروكم - اأيها الموؤمنون - في دينكم 
باأل�سنتهم،  اأذى  اإل  اأنف�سكم  في  ول 
وال�ستهزاء  الدين،  في  الطعن  من 
وا  َيِفرُّ قاتلوكم  واإن  ذلك،  ونحو  بكم 
رون عليكم  منهزمين اأمامكم، ول ُيْن�سَ

اأبًدا.
محيًطا  غار  وال�سَّ الهوان  ُجِعل   
ُوِجدوا،  اأينما  عليهم  م�ستمًل  باليهود 
فل َياأَمنون اإل بعــــهد اأو اأمـــن من اهلل 
بغ�سب  ورجعوا  النا�س،  من  اأو  تعــــالى 
الحـــاجة  عليهــم  وُجِعلت  اهلل،  من 
الذي  ذلك  بهم،  محيــطة  والفــــاقة 
ُجعل عليهم ب�سبب كفرهم باآيات اهلل، 
ا-  -اأي�سً وذلك  ظلًما،  لأنبيائه  وَقْتلهم 
لحدود  وتجاوزهم  ع�سيانهم  ب�سبب 

اهلل.
ا بيَّن اهلل حال غالب اأهل الكتــاب،  ولمَّ
على  م�ستقيمة  منهم  طائفة  حال  بيَّن 

الحق قائمة به فقال: 
 لـــي�س اأهــــــل الكـــــــتاب مت�سـاوين في حالهم، بل منهم طائفة م�ستقيمة على دين اهلل، قائمة باأمر اهلل ونهيه، يقروؤون اآيات اهلل في 

، ومن اأدرك منهم هذه البعثة اأ�سلم. لُّون هلل، كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي محمد  �ساعات الليل وهم ُي�سَ
 يوؤمنون باهلل واليوم الآخر اإيماًنا جازًما، وياأمرون بالمعروف والخير، وينهون عن المنكر وال�سر، ويبادرون اإلى اأفعال الخيرات، 

ويغتنمون موا�سم الطاعات، اأولئك المت�سفون بهذه ال�سفات من عباد اهلل الذين �سلحت نياتهم واأعمالهم.
 وما يفعله هوؤلء من خير قليًل كان اأو كثيًرا فلن ي�سيع عليهم ثوابه، ولن ينق�س اأجره، واهلل عليم بالمتقين الذين يمتثلون اأوامره، 

ويجتنبون نواهيه، ل يخفى عليه من اأعمالهم �سيء، و�سيجازيهم عليها.

   اأعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها - بعد الإيمان باهلل - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
   ق�سى اهلل تعالى بالذل على اأهل الكتاب لف�سقهم واإعرا�سهم عن دين اهلل، وعدم وفـــائهم بمـا اأُخذ عليهم من العهد.

 اأهل الكتاب لي�سوا على حال واحدة؛ فمنهم القائم باأمر اهلل، المتبع لدينه، الواقف عند حدوده، وهوؤلء لهم اأعظم الأجر والثواب. 
وهذا قبل بعثة النبي محمد  .



ـــن  ـــله ل ـــاهلل ور�س ـــروا ب ـــن كف  اإن الذي
تدفـــع عنهـــم اأموالهـــم ول اأولدهـــم مـــن 
اهلل �ســـيًئا، لـــن تـــرد عنهـــم عذابـــه، ولـــن 
تجلب لهم رحمته، بل �ســـتزيدهم عذاًبا 
وح�ســـرة، واأولئـــك هـــم اأ�سحـــاب النـــار 

الملزمـــون لهـــا.
 مثـــل مـــا ينفقـــه هـــوؤلء الكافـــرون 
فـــي وجـــوه البـــر، ومـــا ينتظرونـــه مـــن 
ــديد  ــرد �سـ ــا بـ ــح فيهـ ــل ريـ ــا؛ كمثـ ثوابهـ
اأنف�ســـهم  ظلمـــوا  قـــوم  َزْرَع  اأ�سابـــت 
ـــي وغيرهـــا، فاأتلفـــت زرعهـــم،  بالمعا�س
وقـــد رجـــوا منـــه خيـــًرا كثيـــًرا، فكمـــا 
اأتلفـــت هـــذه الريـــح الـــزرع فلـــم ُينتفع به، 
كذلـــك الكفـــر يبطل ثـــواب اأعمالهم التي 
يرجونهـــا، واهلل لـــم يظلمهـــم - تعالـــى 
عن ذلك - واإنما ظلموا اأنف�ســـهم ب�ســـبب 

كفرهـــم بـــه وتكذيبهـــم ر�ســـله.
 ي�ا اأيه�ا الذي�ن اآمن�وا بـاهلل واتبعـوا 
واأ�سفيـاء  اأَخـّلء  تتخـذوا  ل  ر�سـوله، 
علـى  ُتْطِلعونهـم  الموؤمنيـن،  غيـر  مـن 
ل  فهـم  اأحوالكـم،  وَخوا�ـّس  اأ�سـراركم 
وف�سـاد  م�سرتكـم  طلـب  فـي  ـرون  ُيَق�سِّ
ي�سركـم  مـا  ح�سـول  يتمنـون  حالكـم، 
الكراهيـة  ظهـرت  قـد  عليكـم،  وي�سـق 
بالطعـن  األ�سـنتهم،  علـى  والعـداوة 
واإف�سـاء  بينكـم،  والوقيعـة  دينكـم،  فـي 
مـن  �سدورهـم  تكتمـه  ومـا  اأ�سـراركم، 
الكراهيـة اأعظـم، قـد بينـا لكـم - اأيه�ا 
الموؤمن�ون - البراهيـن الوا�سحـة علـى 
مـا فيـه م�سالحكـم في الدنيـا والآخرة، 
اأنـزل  مـا  ربكـم  عـن  تعقلـون  كنتـم  اإن 

. عليكـم
 هـــا اأنتـــم - ي���ا ه���وؤالء الموؤمن���ون- 
ــم  ــون لهـ ــوم، وترجـ ــك القـ ــون اأولئـ تحبـ
الخيـــر، وهـــم ل يحبونكـــم، ول يرجـــون 
لكـــم الخيـــر، بـــل يبغ�سونكـــم، واأنتـــم 
توؤمنـــون بالُكُتـــِب ُكلهـــا، ومنهـــا كتبهـــم، 

وا اأطراف  ْقنا، واإذا انفرد بع�سهم ببع�س َع�سُّ دَّ وهم ل يوؤمنون بالكتاب الذي اأنزله اهلل على نبيكم، واإذا التقوا بكم قالوا باأل�سنتهم: �سَ
ـــا وغيًظـــا لمـــا اأنتـــم عليـــه مـــن الوحـــدة، واجتمـــاع الكلمـــة، وعزة الإ�ســـلم، ولما هـــم عليه من الذلة. قـــل - اأيها النب���ي - لأولئك  اأ�سابعهـــم َغمًّ

ـــا وغيًظـــا، اإن اهلل عليـــم بمـــا فـــي ال�ســـدور مـــن الإيمـــان والكفـــر، والخيـــر وال�ســـر. القـــوم: ابقـــوا علـــى مـــا اأنتـــم عليـــه حتـــى تموتـــوا َغمًّ
 اإن ت�سبكـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - نعمـــة مـــن ن�ســـر علـــى عـــدو، اأو زيـــادة فـــي مـــال وولد؛ ي�سبهـــم الهم والحـــزن، واإن ت�سبكم م�سيبة من 
ن�ســـر عـــدو اأو نق�ـــس فـــي مـــال وولـــد، يفرحوا بذلك، وي�ســـمتوا بكم، واإن ت�سبروا على اأوامـــر اهلل واأقداره، وتتقوا غ�سبه عليكم؛ ل ي�سركم 

مكرهم واأذاهم، اإن اهلل بما يعملون من الكيد محيط، و�سيردهم خائبين.
 واذكـــر - اأيه���ا النب���ي - حيـــن خرجـــت اأول النهـــار مـــن المدينـــة لقتـــال الم�ســـركين فـــي اأُحـــد، حيـــث اأََخـــْذَت ُتْنـــِزُل الموؤمنيـــن مواقعهم من 

القتال، فبيَّنت لكل واحد منزله، واهلل �ســـميع لأقوالكم، عليم باأفعالكم.

ى اإليهم باأحوال الموؤمنين واأ�سرارهم.    َنْهي الموؤمنين عن موالة الكافرين وَجْعلهم اأَِخّلء واأ�سفياء ُيْف�سَ
   من �سور عداوة الكافرين للموؤمنين فرحهم بما ي�سيب الموؤمنين من بلء ونق�س، وغيظهم اإن اأ�سابهم خير.

   الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكون بال�سبر وعدم اإظهار الخوف، ثم تقوى اهلل والأخذ باأ�سباب القوة والن�سر.



 اذكر - اأيها النبي - ما وقع لفرقتين 
وبني  �َسِلَمة،  بني  من  الموؤمنين  من 
بالرجوع  وا  وَهمُّ �سعفوا،  حين  حارثة، 
نا�سر  واهلل  المنافقون،  رجع  حين 
و�سرفهم  القتال  على  بتثبيتهم  هوؤلء 
وا به، وعلى اهلل وحده فليعتمد  عما َهمُّ

الموؤمنون في كل اأحوالهم.
 ولقـد ن�سركم اهلل على الم�سـركين 
م�سـت�سعفون  واأنتـم  بـدر  معركـة  فـي 
وذلـك لقلـة عددكـم وعتادكـم، فاتقـوا 

اهلل لعلكـم ت�سـكرون نعمـه عليكـم.
ــن قلـــت  ــر - اأيه���ا النب���ي - حيـ  اذكـ
ـــدر  ـــا لهـــم فـــي معركـــة ب ًت ـــن مثبِّ للموؤمني
بعدمـــا �ســـمعوا بَمـــَدٍد ياأتـــي للم�ســـركين: 
األن يكفيكم اأن يعينكم اهلل بثلثة اآلف 
مـــن الملئكـــة منزليـــن منـــه �ســـبحانه 

لتقويتكـــم فـــي قتالكـــم؟!
 بلـــى، اإن ذلـــك يكفــــــــــيكم. ولكـــــم 
ب�ســـارة بعـــون اآخـــر مـــن اهلل: اإن �سبرتـــم 
علـــى القتـــال، واتقيتـــم اهلل، وجاء المدد 
اإلـــى اأعدائكـــم مـــن �ســـاعتهم م�ســـرعين 
اإليكـــم، اإن ح�ســـل ذلـــك فـــاإن ربكـــم 
�ســـيعينكم بخم�ســـة اآلف مـــن الملئكـــة 
اأنف�ســـهم وخيولهـــم بعلمـــة  معلِّميـــن 

ظاهـــرة.
ــذا  ــون وهـ ــذا العـ ــل اهلل هـ ــا جعـ  ومـ
ا لكم،  الإمـــداد بالملئكـــة اإل خبًرا �ســـارًّ
تطمئـــن قلوبكـــم بـــه، واإل فـــاإن الن�ســـر 
حقيقـــة ل يكـــون بمجـــرد هـــذه الأ�ســـباب 
ـــا مـــن  الظاهـــرة، واإنمـــا الن�ســـر حقًّ
عنـــد اهلل العزيـــز الـــذي ل يغالبـــه اأحـــد، 

الحكيـــم فـــي تقديـــره وت�ســـريعه.
 هـــذا الن�ســـر الـــذي تحقـــق لكـــم فـــي 
غـــزوة بـــدر اأراد اهلل بـــه اأن يهلـــك طائفة 
من الذين كفروا بالقتل، ويخزي طائفة 
اأخـــرى، ويغيظهـــم بهزيمتهـــم، فيرجعوا 
 لمـــا دعـــا الر�ســـول علـــى  بف�ســـل وذل. 
روؤ�ســـاء الم�ســـركين بالهلك بعد ما وقع منهم في اأُحد؛ قال اهلل له: لي�ـــس لك من اأمرهم �ســـيء، بل الأمر هلل، فا�سبر اإلى اأن يق�سي اهلل 
 وهلل مـــا فـــي ال�ســـماوات  بينكـــم، اأو يوفقهـــم للتوبـــة في�ســـلموا، اأو ي�ســـتمروا علـــى كفرهـــم فيعذبهـــم، فاإنهـــم ظالمـــون م�ســـتحقون للعـــذاب. 
وما في الأر�س َخْلًقا وتدبيًرا، يغفر الذنوب لمن ي�ساء من عباده برحمته، ويعذب من ي�ساء بعدله، واهلل غفور لمن تاب من عباده، رحيم 
بـــوا اأخـــذ الربـــا زيـــادة م�ساعفـــة علـــى روؤو�ـــس اأموالكـــم التـــي اأقر�ستموهـــا، كمـــا    ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا بـــاهلل واتبعـــوا ر�ســـوله، تجنَّ بهـــم.   
   واجعلـــوا  يفعـــل اأهـــل الجاهليـــة، واتقـــوا اهلل بامتثـــال اأوامـــره واجتنـــاب نواهيـــه، لعلكـــم تنالـــون مـــا تطلبـــون مـــن خيـــر الدنيـــا والآخـــرة. 
  واأطيعـــوا اهلل ور�ســـوله بامتثـــال  بينكـــم وبيـــن النـــار التـــي اأعدهـــا اهلل للكافريـــن بـــه وقايـــة؛ وذلـــك بعمـــل ال�سالحـــات وتـــرك المحرمـــات. 

الأوامـــر واجتنـــاب النواهـــي، لعلكم تنالون الرحمـــة في الدنيا والآخرة.

   م�سروعية التذكير بالنعم والنقم التي تنزل بالنا�س حتى يعتبر بها المرء.
ل ن�سر اهلل على عباده ورحمته ولطفه بهم: التزاُم التقوى، وال�سبر على �سدائد القتال.    من اأعظم اأ�سباب َتَنزُّ
   الأمر كله هلل تعالى، فيحكم بما ي�ساء، ويق�سي بما اأراد، والموؤمن الحق ُي�َسلم هلل تعالى اأمره، وينقاد لحكمه.

   الذنوب - ومنها الربا - من اأعظــم اأ�ســـباب ِخذلن العبد، ول �سيما في مواطن ال�سدائد وال�سعاب.
   مجيء النهي عن الربا بين اآيات غزوة اأُحد ي�ســـعر ب�ســـمول الإ�ســـلم في �ســـرائعه وترابطها بحيث ي�ســـير اإلى بع�سها في و�ســـط الحديث 

عن بع�س.



 وبادروا و�سابقوا اإلى فعل الخيرات، 
الطاعـات؛  باأنـواع  اهلل  اإلـى  والتقـرب 
لتنالوا مغفرة من اهلل عظيمة، وتدخلوا 
والأر�ـس،  ال�سـماوات  عر�سهـا  جنـة 

عبـاده. مـن  للمتقيـن  اهلل  اأهـا  َهيَّ
 المتقون هم الذين يبذلون اأموالهم 
في �سبيل اهلل، في حال الي�سر والع�سر، 
على  القدرة  مع  غ�سبهم  والمانعون 
ظلمهم،  عمن  والمتجاوزون  النتقام، 
واهلل يحب المح�سنين المت�سفين بمثل 

هذه الأخلق.
كبيــرة  فعلــوا  اإذا  الذيــن  وهــم   
مــن الذنــوب، اأو نق�ســوا حــظ اأنف�ســهم 
ــروا اهلل  ــر، ذك ــا دون الكبائ ــكاب م بارت
للعا�سيــن،  وعيــده  وتذكــروا  تعالــى، 
ربهــم  مــن  فطلبــوا  للمتقيــن،  وَوْعــده 
نادميــن �ســتر ذنوبهم وعــدم موؤاخذتهم 
بهــا؛ لأنــه ل يغفر الذنوب اإل اهلل وحده، 
ولــم ي�ســروا علــى ذنوبهم، وهــم يعلمون 
اأنهــم مذنبــون، واأن اهلل يغفــر الذنــوب 

ــا. جميًع
 اأولئـك المت�سفـون بهـذه ال�سفـات 

الحميـدة، والخ�سـال المجيـدة، ثوابهم 
اأن ي�سـتر اهلل ذنوبهـم، ويتجـاوز عنهـا، 
ولهم في الآخرة جنات تجري من تحت 
ق�سورهـا الأنهـار، مقيميـن فيهـا اأبـًدا، 
بطاعـة  للعامليـن  الجـزاء  ذلـك  وِنْعـم 

اهلل.
 ولمـــا ابُتلـــي الموؤمنـــون بمـــا نـــزل 

بهـــم يـــوم اأُحـــد قـــال اهلل معزًيـــا لهـــم: قـــد 
م�ست من قبلكم �ُسنن اإلهية في اإهلك 
الكافريـــن، وجعل العاقبة للموؤمنين بعد 
ابتلئهـــم، ف�ســـيروا فـــي الأر�س فانظروا 
ـــن  ـــر المكذبي ـــف كان م�سي ـــن كي معتبري
هلل ور�سله، خلت ديارهم، وزال ملكهم.

 هـــذا القـــراآن الكريـــم بيـــان للحـــق 
وتحذيـــر مـــن الباطـــل للنا�ـــس اأجمعيـــن، وهـــو دللـــة اإلـــى الهـــدى، وزاجـــر للمتقيـــن؛ لأنهـــم هـــم المنتفعـــون بمـــا فيـــه مـــن الهدى والر�ســـاد.

 ول ت�سعفـــوا - اأيه���ا الموؤمن���ون - ول تحزنـــوا علـــى مـــا اأ�سابكـــم يـــوم اأُحـــد؛ ول ينبغي ذلك لكم، فاأنتـــم الأعلون باإيمانكم، والأعلون بعون 
اهلل ورجائكـــم ن�ســـره، اإن كنتـــم موؤمنيـــن بـــاهلل ووعـــده لعبـــاده المتقيـــن.

  اإن اأ�سابكـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - ِجـــَراح وَقْتـــل يـــوم اأُحـــد، فقـــد اأ�ســـاب الكفـــار ِجـــَراح وَقْتـــل مثـــل مـــا اأ�سابكـــم، والأيـــام ي�سرفها اهلل بين 
النا�س موؤمنهم وكافرهم بما �ساء من ن�سر وهزيمة؛ لِحَكم بالغة؛ منها: لَيْظَهر الموؤمنون حقيقًة من المنافقين، ومنها: لُيْكِرم من ي�ساء 

بال�سهــادة فـــي �سبيله، واهلل ل يحب الظالمين لأنف�سهم بترك الجهاد في �سبيله.

   الترغيب في الم�سارعة اإلى عمل ال�سالحات اغتناًما للأوقات، ومبادرة للطاعات قبل فواتها.
   من �سفات المتقين التي ي�ستحقون بها دخول الجنة: الإنفاق في كل حال، وكظم الغيظ، والعفو عن النا�س، والإح�سان اإلى الخلق.

   النظر في اأحوال الأمم ال�سابقة من اأعظم ما يورث العبرة والعظة لمن كان له قلب يعقل به.



َتْطهيـــُر  الحكـــم  هـــذه  ومـــن   
وتخلي�ـــس  ذنوبهـــم،  مـــن  الموؤمنيـــن 
ولُيْهِلـــك  المنافقيـــن،  مـــن  هـــم  فِّ �سَ

ويمحوهـــم. الكافريـــن 
 - الموؤمن���ون  اأيه���ا   - اأظننتـــم   
اأنكـــم تدخلـــون الجنة دون ابتـــلء و�سبٍر 
ـــبيل اهلل  ـــي �س ـــدون ف ـــه المجاه ـــر ب يظه
حقيقـــًة، وال�سابـــرون علـــى البـــلء الذي 

ي�سيبهـــم فيـــه؟!
 ولقـــد كنتـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - 

تتمنون لقاء الكفار لتنالوا ال�ســـهادة في 
�ســـبيل اهلل، كمـــا نالهـــا اإخوانكـــم في يوم 
بـــدر مـــن قبـــل اأن تلقـــوا اأ�ســـباب المـــوت 
و�ســـدته، فهـــا قـــد راأيتـــم فـــي يـــوم اأُحد ما 

تمنيتـــم، واأنتـــم تنظـــرون له عيـــــاًنا.
ولمـــا �ســـاع فـــي النا�ـــس يـــوم اأُحـــد اأن 
النبـــــي  ُقِتـــل، اأنـــزل اهلل معاتًبـــا مـــن 
قعـــد مـــن الموؤمنيـــن عـــن القتـــال ب�ســـبب 

ذلـــك فقـــال: 
 ومـــا محمـــد اإل ر�ســـول مـــن جن�ـــس 
من �ســـبقه من ر�ســـل اهلل الذين ماتوا اأو 
قتلـــوا، اأفـــاإن مـــات هـــو اأو قتـــل ارتددتـــم 
عـــن دينكـــم، وتركتـــم الجهـــاد؟! ومـــن 
ـــر اهلل  ـــن ي�س ـــه فل ـــد منكـــم عـــن دين يرت
�ســـيًئا؛ اإذ هو القوي العزيز، واإنما ي�سر 
المرتد نف�سه بتعري�سها لخ�سارة الدنيا 
ال�ســـاكرين  اهلل  و�ســـيجزي  والآخـــرة، 
لـــه اأح�ســـن الجـــزاء بثباتهـــم علـــى دينـــه، 

وجهادهـــم فـــي �ســـبيله.
  ومـا كانـت نف�ـس لتمـوت اإل بق�سـاء 
اهلل، بعـد اأن ت�سـتوفي المـدة التي كتبها 
اهلل وجعلهـا اأجـًل لها، ل تزيد عنها ول 
تنق�ـس. ومـن ُيـِرد ثـواب الدنيـا بعملـه 
ر له منها، ول ن�سيب  نعطـه بقـدر ما ُقدِّ
لـه فـي الآخـرة، ومـن ُيـِرد بعملـه ثـواب 
اهلل في الآخرة نعطه ثوابها، و�سـنجزي 

ال�سـاكرين لربهـم جـزاًء عظيًما.
 وكـــم مـــن نبـــي مـــن اأنبيـــاء اهلل قاتـــل معـــه جماعـــات مـــن اأتباعـــه كثيـــرة، فمـــا َجُبُنـــوا عـــن الجهـــاد لمـــا اأ�سابهـــم من قتـــل وجراح في �ســـبيل 

اهلل، ومـــا �سعفـــوا عـــن قتـــال العـــدو، ومـــا خ�سعـــوا له، بل �سبروا وثبتوا، واهلل يحب ال�سابرين على ال�ســـدائد والمكاره في �ســـبيله.
ـــا نـــزل بهـــم هـــذا البـــلء اإل اأن قالـــوا: ربنـــا اغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وتجاُوَزنـــا الحـــدود فـــي اأمرنـــا، وثبـــت   ومـــا كان قـــول هـــوؤلء ال�سابريـــن لمَّ

اأقدامنـــا عنـــد ملقـــاة عدونـــا، وان�سرنـــا علـــى القـــوم الكافريـــن بك.
 فاآتاهـــم اهلل ثـــواب الدنيـــا بن�سرهـــم والتمكيـــن لهـــم، واآتاهـــم الثـــواب الح�ســـن فـــي الآخـــرة بالر�ســـا عنهـــم، والنعيـــم المقيـــم فـــي جنـــات 

النعيـــم، واهلل يحب المح�ســـنين فـــي عبادتهم ومعاملتهم.

ة اإلــــــــهية يتميز بها المجاهدون ال�سادقون ال�سابرون من غيرهم.    البتلء �ُسنَّ
   يجب األ يرتبط الجهاد في �سبيل اهلل والدعوة اإليه باأحد من الب�سر مهما عل قدره ومقامه.

   اأعمار النا�س واآجالهم ثابتة عند اهلل تعالى، ل يزيدها الحر�س على الحيــاة، ول ينق�ســها الإقدام وال�سجاعة.
ته وعمله.    تختلف مقا�سد النا�س ونياتهم، فمنهم من يريد ثواب اهلل، ومنهم من يريد الدنيا، وكلٌّ �سُيجاَزى على نيَّ



واتبعوا  باهلل  اآمنوا  الذين  اأيها  يا   

من  كفروا  الذين  تطيعوا  اإن  ر�سوله، 
فيما  والم�سركين،  والن�سارى  اليهود 
ُيْرِجُعوكم  ال�سلل،  من  به  ياأمرونكم 
كفاًرا،  عليه  كنتم  ما  اإلى  اإيمانكم  بعد 

فترجعوا خا�سرين في الدنيا والآخرة.
 هوؤلء الكافرون لن ين�سروكم اإذا 

على  نا�سركم  هو  اهلل  بل  اأطعتموهم، 
خير  �سبحانه  وهو  فاأطيعوه،  اأعدائكم، 

النا�سرين، فل تحتاجون لأحد بعده.
 �سنلقي في قلوب الذين كفروا باهلل 

ي�ستطيعوا  ل  حتى  ال�سديد،  الخوف 
باهلل  اإ�سراكهم  ب�سبب  لقتالكم  الثبات 
اآلهًة عبدوها باأهوائهم، لم ينزل عليهم 
يرجعون  الذي  هم  وُم�ْستقرُّ حجة،  بها 
اإليه في الآخرة هو النار، وبئ�س م�ستقر 

الظالمين النار.
اأنجزكـــم اهلل مـــا وعدكـــم  ولقـــد   

بـــه مـــن الن�ســـر على اأعدائكم يـــوم اأُحد، 
حيـــن كنتـــم تقتلونهم قتًل �ســـديًدا باإذنه 
تعالـــى، حتـــى اإذا َجُبْنُتـــم و�سعفتـــم عـــن 
الثبـــات علـــى مـــا اأمركـــم بـــه الر�ســـول، 
واختلفتـــم بيـــن البقـــاء فـــي مواقعكـــم اأو 
تركها وجمع الغنائم، وع�سيتم الر�سول 
فـــي اأمـــره لكم بالبقاء فـــي مواقعكم على 
كل حـــال، وقـــع ذلـــك منكـــم مـــن بعـــد مـــا 
اأراكـــم اهلل مـــا تحبونـــه مـــن الن�ســـر علـــى 
اأعدائكم، منكم من يريد غنائم الدنيا، 
وهـــم الذيـــن تركوا مواقعهم، ومنكم من 
يريـــد ثـــواب الآخـــرة، وهـــم الذيـــن بقـــوا 
فـــي مواقعهـــم مطيعين اأمر الر�ســـول، ثم 
لكـــم اهلل عنهـــم، و�ســـلَّطهم عليكـــم؛  َحوَّ
ــر  ــر الموؤمـــن ال�سابـ ليختبركـــم، فيظهـ
ـــن زلـــت قدمـــه، و�سعفـــت  علـــى البـــلء ممَّ
نف�سه، ولقد عفا اهلل عما ارتكبتموه من 
، واهلل �ساحب  املخالفة لأمر ر�سوله  

ف�ســـل عظيـــم علـــى املوؤمنـــن حيـــث هداهـــم للإميـــان، وعفـــا عـــن �ســـيئاتهم، واأثابهـــم علـــى م�سائبهـــم.
 اذكروا - اأيها الموؤمنون - حين كنتم ُتْبِعدون في الأر�س هاربين يوم اأحد، لما اأ�سابكم الف�سل بمخالفة اأمر الر�سول، ول ينظر 

اأحد منكم لأحد، والر�سول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين الم�سركين قائًل: اإليَّ عباَد اهلل، اإليَّ عباَد اهلل، فجازاكم اهلل على هذا األًما 
و�سيًقا بما فاتكم من الن�سر والغنيمة، يتبعه األم و�سيق، وبما �ساع بينكم من َقْتل النبي، وقد اأنزل بكم هذا لكي ل تحزنوا على ما فاتكم 
من الن�سر والغنيمة، ول ما اأ�سابكم من قتل وجراح، بعدما علمتم اأن النبي لم ُيْقتل، حيث هانت عليكم كل م�سيبة واألم، واهلل خبير 

بما تعملون، ل يخفى عليه �سيء من اأحوال قلوبكم، ول اأعمال جوارحكم.

   التحذير من طاعة الكفار وال�سير في اأهوائهم، فعاقبة ذلك الخ�سران في الدنيا والآخرة.
   اإلقاء الرعب في قلوب اأعداء اهلل �سورٌة من �سور ن�سر اهلل لأوليائه الموؤمنين.

   من اأعظم اأ�سباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا والطمع في مغانمها، ومخالفة اأمر قائد الجي�س.
   من دلئل ف�سل ال�سحابة اأن اهلل يعقب بالمغفرة بعد ذكر خطئهم.



الألـــم  بعـــد  عليكـــم  اأنـــزل  ثـــم   

وال�سيـــق طماأنينـــة وثقـــة، َجعلـــت طائفـــة 
منكـــم - وهـــم الواثقـــون بوعـــد اهلل - 
يغطيهـــم النعا�ـــس ممـــا فـــي قلوبهـــم مـــن 
اأمـــن و�ســـكينة، وطائفـــة اأخـــرى لم ينلهم 
اأمـــن ول نعا�ـــس، وهـــم المنافقـــون الذين 
ل َهمَّ لهم اإل �سلمة اأنف�سهم، فهم في 
قلـــق وخـــوف، يظنـــون بـــاهلل ظـــن ال�ســـوء، 
مـــن اأن اهلل ل ين�ســـر ر�ســـوله ول يوؤيـــد 
عبـــاده، كظـــن اأهـــل الجاهليـــة الذيـــن لـــم 
ــوؤلء  ــول هـ ــدره، يقـ ــق قـ ــُدروا اهلل حـ َيْقـ
ــا  ــس لنـ ــاهلل: لي�ـ ــم بـ ــون لجهلهـ المنافقـ
مـــن راأٍي فـــي اأمـــر الخـــروج اإلـــى القتـــال، 
ــل - اأيه���ا  ــا، قـ ــا خرجنـ ــا مـ ــو كان لنـ ولـ
النبي - مجيًبا هوؤلء: اإن الأمر كله هلل، 
ر مـــا ي�ســـاء، ويحكـــم مـــا  فهـــو الـــذي ُيقـــدِّ
ر خروجكـــم. وهوؤلء  يريـــد، وهـــو مـــن قـــدَّ
المنافقـــون يخفـــون فـــي اأنف�ســـهم مـــن 
ال�ســـك وظـــن ال�ســـوء مـــا ل يظهـــرون لك، 
حيـــث يقولـــون: لـــو كان لنـــا فـــي الخـــروج 
راأي مـــا ُقِتلنـــا في هذا المكان، قل -اأيها 
ا عليهم: لو كنتم في بيوتكم  النبي - ردًّ
بعيديـــن عـــن مواطـــن القتـــل والمـــوت؛ 
لخـــرج مـــن َكتـــَب اهلل عليـــه القتـــل منكـــم 
اإلـــى حيـــث يكـــون َقْتلهـــم. ومـــا كتـــب اهلل 
ذلـــك اإل ليختبـــر مـــا فـــي �سدوركـــم مـــن 
نيـــات ومقا�ســـد، ويميـــز مـــا فيهـــا مـــن 
اإيمـــان ونفـــاق، واهلل عليـــم بالـــذي فـــي 
ــيء  ــه �سـ ــى عليـ ــاده، ل يخفـ ــدور عبـ �سـ

منهـــا.
ـــزموا منكـــم - ي���ا  ـــذين انهــــ  اإن الــــ

اأ�صح���اب محم���د  - يـــوم التقـــى َجْمـــُع 
الم�ســـركين فـــي اأُحـــٍد بجمـــع الم�ســـلمين، 
اإنمـــا حملهـــم ال�ســـيطان علـــى الزلـــل 
ب�سبب بع�س ما اكت�سبوه من المعا�سي، 
ولقـــد عفـــا اهلل عنهم فلـــم يوؤاخذهم بها 

ف�ســـًل منـــه ورحمـــة، اإن اهلل غفـــور لمـــن تـــاب، حليـــم ل يعاجـــل بالعقوبـــة.
 ي���ا اأي��������ها ال����������ذين اآم���ن����������وا بـــاهلل واتبعـــوا ر�ســـوله، ل تكونـــوا مثـــل الكفـــار مـــن المنافقيـــن، ويقولـــون لأقاربهم اإذا �ســـافروا يطلبون رزًقا، 

اأو كانـــوا ُغـــَزاة فماتـــوا اأو قتلـــوا: لـــو كانـــوا عندنـــا ولـــم يخرجـــوا، ولـــم يغـــزوا، لـــم يموتـــوا ولـــم يقتلـــوا، جعـــل اهلل هـــذا العتقـــاد فـــي قلوبهـــم 
ليـــزدادوا ندامـــة وحزًنـــا فـــي قلوبهـــم، واهلل وحـــده هـــو الـــذي يحيـــي ويميـــت بم�ســـيئته، ل يمنع َقـــَدَره قعـــوٌد ول ُيَعجُله خـــروٌج، واهلل بما تعملون 

ب�سيـــر، ل تخفـــى عليـــه اأعمالكم، و�ســـيجازيكم عليها.
 ولئـــن قتلتـــم فـــي �ســـبيل اهلل اأو متُّـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - لَيْغفـــرنَّ اهلل لكـــم مغفـــرة عظيمـــة، ويرحمكـــم رحمـــة منـــه، هـــي خيـــر مـــن هـــذه 

الدنيـــا ومـــا يجمـــع اأهلها فيها مـــن نعيمها الزائل.

   الجهل باهلل تعالى و�سفاته ُيورث �سوء العتقاد وف�ساد الأعمال.
   اآجال العباد م�سروبة محدودة، ل ُيعجلها الإقدام وال�سجاعة، وليوؤخرها الجبن والحر�س.

ة اهلل تعالى الجارية ابتلء عباده؛ ليميز الخبيث من الطيب.    من �ُسنَّ
   من اأعظم المنازل واأكرمها عند اهلل تعالى منازل ال�سهداء في �سبيله.



كان  حـــال  اأي  علـــى  ُمتُّـــم  ولئـــن   
وحـــده  فاإلـــى اهلل  ُقِتلتـــم؛  اأو  موتكـــم، 
علـــى  ليجازيكـــم  جميًعـــا؛  ترجعـــون 

اأعمالكم. 
 فب�ســـبب رحمـــة مـــن اهلل عظيمـــة 

كان ُخُلقـــك - اأيه���ا النب���ي - �ســـهًل مـــع 
اأ�سحابـــك، ولـــو كنـــت �ســـديًدا فـــي قولـــك 
ـــك،  ـــوا عن ـــب لتفرق ـــي القل ـــك، قا�س وفعل
فتجـــاوز عنهـــم تق�سيرهـــم فـــي حقـــك، 
واطلـــب لهـــم المغفـــرة، واطلـــب راأيهـــم 
فيمـــا يحتـــاج اإلـــى م�ســـورة، فـــاإذا عقـــدت 
عزمـــك علـــى اأمـــر بعد الم�ســـاورة فام�س 
فيـــه، وتـــوكل علـــى اهلل، اإن اهلل يحـــب 

المتوكليـــن عليـــه فيوفقهـــم ويوؤيدهـــم.
 اإن يوؤيدكـــم اهلل باإعانتـــه ون�ســـره 

فل اأحد يغلبكم، ولو اجتمع عليكم اأهل 
الأر�س، واإذا ترك ن�سركم وَوَكَلكم اإلى 
اأنف�ســـكم فل اأحد ي�ســـتطيع اأن ين�سركم 
مـــن بعـــده، فالن�ســـر بيـــده وحـــده، وعلـــى 
اهلل فليعتمـــد الموؤمنـــون ل علـــى اأحـــد 

�سواه.
اأن  الأنبيـــاء  مـــن  لنبـــي  كان  مـــا   

يخـــون باأخـــذ �ســـيء مـــن الغنيمـــة غيـــر مـــا 
اخت�ســـه بـــه اهلل، ومن َيُخـــْن منكم باأخذ 
�ســـيء مـــن الغنيمـــة، ُيعاَقـــب بـــاأن ُيف�ســـح 
ـــي حامـــًل مـــا اأخـــذه  ـــوم القيامـــة، فياأت ي
اأمـــام الخلـــق، ثـــم ُتعطـــى كل نف�ـــس جـــزاء 
ـــا غيـــر منقو�ـــس، وهم ل  مـــا اكت�ســـبته تامًّ
ـــيئاتهم، ول بنق�ـــس  ـــادة �س ُيظلمـــون بزي

ـــناتهم. ح�س
اتبـــع  مـــن  اهلل  عنـــد  ي�ســـتوي  ل   

مـــا ينـــال بـــه ر�ســـوان اهلل مـــن الإيمـــان 
والعمـــل ال�سالـــح، ومـــن كفر بـــاهلل وَعِمَل 
ــن  ــديد مـ ــب �سـ ــع بغ�سـ ــيئات، فرجـ ال�سـ
اهلل، وم�ســـتقره جهنـــم، و�ســـاءت مرجًعـــا 

ا. ــتقرًّ وم�سـ
 هم متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة عند اهلل، واهلل ب�سير بما يعملون، ل يخفى عليه �سيء، و�سيجازي كلًّ بعمله.

رهـم مـن ال�سـرك   لقـد اأنعـم اهلل علـى الموؤمنيـن واأح�سـن اإليهـم حيـن بعـث فيهـم ر�سـوًل مـن جن�سـهم، يقـراأ عليهـم القـراآن، ويطهِّ

ة، وقـد كانـوا مـن قبـل بعثـة هـذا الر�سـول فـي �سـلل وا�سـح عـن الهـدى والر�سـاد. ـنَّ والأخـلق الرذيلـة، ويعلمهـم القـراآن وال�سُّ
ْعَفيهـــا مـــن   اأعندمـــا اأ�سابتكـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - م�سيبـــة حيـــن ُهزمتـــم فـــي اأُحـــد، وُقِتـــل منكـــم مـــن ُقِتـــل، قـــد اأ�سبتـــم مـــن عدوكـــم �سِ

القتلـــى والأ�ســـرى يـــوم بـــدر، قلتـــم: مـــن اأيـــن اأ�سابنـــا هـــذا ونحن موؤمنون، ونبي اهلل فينـــا؟! قل - اأيها النبي -: مـــا اأ�سابكم من ذلك جاءكم 
ب�ســـببكم حين تنازعتم، وع�سيتم الر�ســـول، اإن اهلل على كل �ســـيء قدير؛ فين�سر من ي�ســـاء، ويخذل من ي�ســـاء.

   الن�سر الحقيقي من اهلل تعالى، فهو القوي الذي ل يحارب، والعزيز الذي ل يغالب.
   ل ت�ستوي في الدنيا حال من اتبع هدى اهلل وعمل به وحال من اأعر�س وكذب به، كما ل ت�ستوي منازلهم في الآخرة.

   ما ينزل بالعبد من البلء والمحن هو ب�سبب ذنوبه، وقد يكون ابتلء ورفع درجات، واهلل يعفو ويتجاوز عن كثير منها.



الَقْتـــل  مـــن  لكـــم  حـــدث  ومـــا   

والِجَراح والهزيمة يوم اأُحد حين التقى 
جمعكـــم وَجْمـــُع الم�ســـركين، فهـــو بـــاإذن 
اهلل وقـــدره؛ لحكمـــة بالغـــة حتـــى يظهـــر 

ــون. ــون ال�سادقـ الموؤمنـ
ـا قيل   وليظهـر المنافقـون الذيـن لمَّ

لهـم: قاتلـوا فـي �سـبيل اهلل، اأو ادفعـوا 
لـو  بتكثيركـم �سـواد الم�سـلمين؛ قالـوا: 
نعلـم اأنـه يكـون قتـال لتبعناكـم لكننا ل 
نـرى اأنـه يكون بينكم وبيـن القوم قتال، 
هـم فـي حالهم وقتئٍذ اأقرب اإلى ما يدل 
علـى كفرهـم ممـا يـدل علـى اإيمانهـم، 
يقولـون باأل�سـنتهم ما لي�ـس فـي قلوبهم، 
واهلل اأعلـم بمـا ُيْبِطنونـه في �سدورهم، 

و�سـيعاقبهم عليـه.
ــال،  ــن القتـ ــوا عـ ــن تخلَّفـ ــم الذيـ  هـ

ـــوم  ـــوا ي ـــن اأ�سيب ـــوا لقراباتهـــم الذي وقال
ـــا ولـــم يخرجـــوا  ـــو اأنهـــم اأطاعون اأُحـــد: ل
ا  للقتال َلَما قتلوا، قل - اأيها النبي - ردًّ
ـــكم المـــوت  ـــوا عـــن اأنف�س عليهـــم: فادفع
ـــم �سادقيـــن فيمـــا  اإذا نـــزل بكـــم اإن كنت
ادعيتمـــوه مـــن اأنهـــم لـــو اأطاعوكـــم مـــا 
قتلوا، واأن �ســـبب نجاتكم من الموت هو 

القعـــود عـــن الجهـــاد فـــي �ســـبيل اهلل.
 ول تظنن - اأيها النبي - اأن الذين 
ُقتلوا في الجهاد في �سبيل اهلل اأموات، 
ربهم  عند  خا�سة  حياة  اأحياء  هم  بل 
اأنواع  من  يرزقون  كرامته،  دار  في 

النعيم الذي ل يعلمه اإل اهلل.
 قـــد غمرتهـــم ال�ســـعادة، و�ســـملتهم 

الفرحة، بما َمنَّ اهلل عليهم من ف�سله، 
بهـــم  يلحـــق  اأن  وينتظـــرون  وياأملـــون 
اإخوانهـــم الذيـــن بقـــوا فـــي الدنيـــا، اأنهـــم 
ــن  ــينالون مـ ــاد ف�سـ ــي الجهـ ــوا فـ اإن قتلـ
الف�ســـل مثلهـــم، ول خـــوف عليهـــم فيمـــا 
ي�ســـتقبلونه مـــن اأمـــر الآخـــرة، ول هـــم 

يحزنـــون علـــى مـــا فاتهـــم مـــن حظـــوظ الدنيـــا.
 ويفرحـــون مـــع هـــذا بثـــواب كبيـــر ينتظرهـــم مـــن اهلل، وزيـــادة علـــى الثـــواب عظيمـــة، واأنـــه تعالـــى ل ُيْبطـــل اأجـــر الموؤمنين به، بـــل يوفيهم 

اأجورهـــم كاملة، ويزيدهم عليها.
 الذيـــن ا�ســـتجابوا لأمـــر اهلل ور�ســـوله عندمـــا ُدعـــوا اإلـــى الخـــروج للقتـــال فـــي �ســـبيل اهلل، وملقـــاة الم�ســـركين فـــي غزوة »حمراء الأ�ســـد« 

التـــي اأعقبـــت اأُُحـــًدا بعدمـــا اأ�سابتهـــم الجـــروح يـــوم اأُحـــد، فلـــم تمنعهـــم جروحهـــم مـــن تلبيـــة نـــداء اهلل ور�ســـوله. للذيـــن اأح�ســـنوا منهـــم فـــي 
اأعمالهـــم، واتقـــوا اهلل بامتثـــال اأوامـــره واجتنـــاب نواهيـــه، اأجـــر عظيـــم مـــن اهلل، وهـــو الجنة.

 الذيـــن قـــال لهـــم بع�ـــس الم�ســـركين: اإن قري�ًســـا بقيـــادة اأبي �ســـفيان قد جمعـــوا لكم جموًعا كثيرة لقتالكم والق�ســـاء عليكم، فاحذروهم 
واتقـــوا لقاءهـــم، فزادهـــم هـــذا الـــكلم والتخويـــف ت�سديًقـــا بـــاهلل وثقـــة بوعده، فخرجـــوا اإلى لقائهم وهـــم يقولون: يكفينـــا اهلل تعالى، وهو 

�س اإليه اأمرنا. ِنْعَم من نفوِّ

   من �سنن اهلل تعالى اأن يبتلي عباده؛ ليتميز الموؤمن الحق من المنافق، وليعلم ال�سادق من الكاذب.
   عظم منزلة الجهاد وال�سهادة في �سبيل اهلل وثواب اأهله عند اهلل تعالى حيث ينزلهم اهلل تعالى باأعلى المنازل.

   ف�سل ال�سحابة وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة؛ لما بذلوه من اأنف�سهم واأموالهم في �سبيل اهلل تعالى.



اإلـــى  خــــــروجهم  بعـــد  فرجـــــعوا   

»حمـــراء الأ�ســـد« بثـــواب عظيـــم من اهلل، 
ــن  ــلمة مـ ــم، و�سـ ــي درجاتهـ ــادة فـ وزيـ
عدوهـــم فلـــم ي�سبهـــم َقْتـــل ول ِجـــَراح، 
مـــن  مـــا ير�ســـي اهلل عنهـــم  واتبعـــوا 
التـــزام طاعتـــه والكـــف عـــن مع�سيتـــه، 
واهلل �ساحـــب ف�ســـل عظيـــم علـــى عبـــاده 

ــن. الموؤمنيـ
ال�سيطان،  لكم  الُمخوِّف  اإنما   

فـــل  واأعــوانه،  باأن�ســاره  يرهبكم 
تجـــبنوا عنــهم، فاإنهم ل حـــول لهم ول 
قوة، وخافوا اهلل وحده بالتزام طاعته، 

ا. اإن كنتم موؤمنين به حقًّ
 ول ُيوِقْعـــــك فـــي الحـــــزن - اأيه���ا 
الر�ص���ول - الذيـــن ي�ســـارعون فـــي الكفـــر 
مرتديـــن علـــى اأعقابهم من اأهل النفاق، 
فاإنهـــم لـــن ينالـــوا اهلل بـــاأي �ســـرر، واإنمـــا 
ي�ســـرون اأنف�ســـهم ببعدهـــم عـــن الإيمـــان 
بـــاهلل وطاعتـــه، يريـــد اهلل بخذلنهـــم 
وعدم توفيقهم األ يكون لهم ن�سيب في 
نعيـــم الآخـــرة، ولهـــم فيهـــا عـــذاب عظيم 

في النار. 
الكفـــر  ا�ســـتبدلوا  الذيـــن  اإن   

بالإيمـــان لـــن ي�سروا اهلل اأي �ســـيء، اإنما 
ي�ســـرون اأنف�ســـهم، ولهم عـــذاب األيم في 

الآخـــرة.
 ول يظنـــن الذيـــن كفـــروا بربهـــم، 

وعانـــدوا �ســـرعه، اأن اإمهالهـــم واإطالـــة 
عمرهـــم علـــى مـــا هـــم عليـــه مـــن كفـــٍر 
خيـــٌر لأنف�ســـهم، لي�ـــس الأمـــر كمـــا ظنـــوا، 
واإنمـــا نمهلهـــم ليـــزدادوا اإثًمـــا بكثـــرة 
المعا�ســـي علـــى اإثمهـــم، ولهـــم عـــذاب 

ُمـــِذّل.
اأن  اهلل  حكمـــة  مـــن  كان  مـــا   

ا، حتـــى يميزكم  َيَدَعكـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - علـــى مـــا اأنتـــم عليـــه مـــن اختـــلط بالمنافقيـــن وعـــدم تمايـــز بينكـــم، وعـــدم تبيـــن الموؤمنين حقًّ
باأنـــواع التكاليـــف والبتـــلءات، ليظهـــر الموؤمـــن الطيـــب مـــن المنافـــق الخبيث. ومـــا كان من حكمة اهلل اأن يطلعكم علـــى الغيب فُتميزوا بين 
الموؤمـــن والمنافـــق، ولكـــن اهلل يختـــار مـــن ر�ســـله مـــن ي�ســـاء، فيطلعـــه علـــى بع�ـــس الغيـــب؛ كمـــا اأطلـــع نبيـــه محمـــًدا  علـــى حـــال المنافقيـــن، 

ـــا وتتقـــوا اهلل بامتثـــال اأوامـــره واجتنـــاب نواهيـــه فلكـــم ثـــواب عظيـــم عنـــد اهلل. قـــوا اإيمانكـــم بـــاهلل ور�ســـوله، واإن توؤمنـــوا حقًّ فحقِّ
ـــًل منـــه، فيمنعون حق اهلل فيها، ل يظنُّوا اأن ذلك خير لهم، بل هو �ســـر لهم؛   ول يظنـــن الذيـــن يبخلـــون بمـــا اآتاهـــم اهلل مـــن النعـــم تف�سُّ

قون به يوم القيامة في اأعناقهم يعذبون به، وهلل وحده يوؤول ما في ال�سماوات والأر�س، وهو الحي بعد  لأن ما بخلوا به �سيكون َطْوًقا ُيَطوَّ
فناء خلقه كلهم، واهلل عليم بدقائق ما تعملون، و�سيجازيكم عليه.

   ينبغي للموؤمن األ يلتفت اإلى تخويف ال�سيطان له باأعوانه واأن�ساره من الكافرين، فاإن الأمر كله هلل تعالى.
   ل ينبغي للعبد اأن يغتر باإمهال اهلل له، بل عليه المبادرة اإلى التوبة، ما دام في زمن المهلة قبل فواتها.

   البخيل الذي يمنع ف�سل اهلل عليه اإنما ي�سر نف�سه بحرمانها المتاجرة مع اهلل الكريم الوهاب، وتعري�سها للعقوبة يوم القيامة.



 لقـــد �ســـمع اهلل قـــول اليهـــود حيـــن 

قالـــوا: »اإن اهلل فقيـــر حيـــث طلـــب منـــا 
القر�ـــس، ونحـــن اأغنيـــاء بمـــا عندنـــا مـــن 
ـــوا مـــن الإفـــك  ـــنكتب مـــا قال اأمـــوال«، �س
ـــى ربهـــم وقتلهـــم اأنبياءهـــم  ـــة عل والفري
بغيـــر حـــق، ونقـــول لهـــم: ذوقـــوا العـــذاب 

المحـــرق فـــي النـــار.
مـا  ب�ســـــبب  العــــــــذاب  ذلـك   

قــــدمت اأيديـــكم - اأيه�ا اليه�ود - مـن 
المعـــا�سي والمخـازي، وبـاأن اهلل لي�ـس 

مـن عبيـده. اأحـًدا  يظلـم 
-كذًبـــا  قالـــوا  الذيـــن  وهـــم   
وافتـــراء-: اإن اهلل اأو�سانـــا فـــي كتبـــه 
وعلـــى األ�ســـنة اأنبيائـــه األ نوؤمـــن لر�ســـول 
ـــه، وذلـــك  ـــا بمـــا ي�ســـدق قول ـــى ياأتين حت
بـــاأن يتقـــرب اإلـــى اهلل ب�سدقـــة ُتْحرُقهـــا 
نـــار تنـــزل مـــن ال�ســـماء، فكذبـــوا علـــى 
اهلل في ن�ســـبة الو�سية اإليه، وفي ح�سر 
دلئـــل �سدق الر�ســـل فيما ذكروا، ولهذا 
اأمـــر اهلل نبيـــه محمًدا  اأن يقول لهم: 
قـــد جاءكـــم ر�ســـل مـــن قبلـــي بالبراهيـــن 
وبالـــذي  �سدقهـــم،  علـــى  الوا�سحـــة 
ذكرتـــم مـــن الُقربـــان الـــذي تحرقـــه نـــار 
من ال�سماء، فِلَم كذبتموهم وقتلتموهم 

ـــون؟! ـــا تقول ـــن فيم ـــم �سادقي اإن كنت
 فـــاإن كذبـــوك - اأيه���ا النب���ي - فـــل 
تحزن، فهي عادة الكافرين، فقد ُكذب 
ر�ســـل كثـــر مـــن قبلـــك، جـــاوؤوا بالأدلـــة 
الوا�سحـــة، وبالكتـــب الم�ســـتملة علـــى 
ـــاب الهـــادي  المواعـــظ والرقائـــق، والكت

بمـــا فيـــه مـــن الأحـــكام وال�ســـرائع.
اأن  بـــد  ل  تكـــن  مهمـــا  نف�ـــس  كل   

تـــذوق المـــوت، فـــل يغتـــر مخلـــوق بهـــذه 
الدنيـــا، وفـــي يـــوم القيامـــة تعطـــون اأجور 
اأعمالكـــم كاملـــة غيـــر منقو�ســـة، فمـــن اأبعـــده اهلل عـــن النـــار، واأدخلـــه الجنـــة؛ فقد نـــال ما يرجو من الخيـــر، ونجا مما يخاف من ال�ســـر، وما 

الحيـــاة الدنيـــا اإل متـــاع زائـــل، ول يتعلـــق بهـــا اإل المخـــدوع.
 لُتختبـــرّن - اأيه���ا الموؤمن���ون - فـــي اأموالكـــم، بـــاأداء الحقـــوق الواجبة فيها، وبما ينزل بها من م�سائب، ولتختبُرنَّ في اأنف�ســـكم بالقيام 

بتكاليـــف ال�ســـريعة، ومـــا ينـــزل بكـــم مـــن اأنـــواع البـــلء، ولت�ســـمُعّن مـــن الذيـــن اأُعطـــوا الكتب مـــن قبلكم ومـــن الذين اأ�ســـركوا �ســـيًئا كثيًرا مما 
يوؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم، واإن ت�سبروا على ما ي�سيبكم من اأنواع الم�سائب والبتلءات، وتتقوا اهلل بفعل ما اأمر وَتْرك ما 

نهى، فاإن ذلك من الأمور التي تحتاج اإلى عزم، ويتناف�ـــس فيها المتناف�ســـون.

   من �سوء فعال اليهود وقبيح اأخلقهم اعتداوؤهم على اأنبياء اهلل بالتكذيب والقتل.
   كل فوز في الدنيا فهو ناق�س، واإنما الفوز التام في الآخرة، بالنجاة من النار ودخول الجنة.

   مـــن اأنـــواع البتـــلء الأذى الـــذي ينـــال الموؤمنيـــن فـــي دينهم واأنف�ســـهم من ِقَبل اأهل الكتاب والم�ســـركين، والواجـــب حينئذ ال�سبر وتقوى 
اهلل تعالى.



حيـن   - النب�ي  اأيه�ا   - واذكـر   

علمـاء  علـى  الموؤكـد  العهـد  اهلل  اأخـذ 
والن�سـارى؛  اليهـود  مـن  الكتـاب  اأهـل 
ُحنَّ للنا�ـس كتاب اهلل، ول تكتمون  لُتو�سِّ
مـا فيـه مـن الهـدى، ول مـا دل عليـه من 
، فمـا كان منهـم اإل اأن  نبـوة محمـد 
طرحـوا العهد، ولم يلتفتوا اإليه، فكتموا 
وا�سـتبدلوا  الباطـل،  واأظهـروا  الحـق 
بعهـد اهلل ثمًنـا زهيـًدا، كالجـاه والمـال 
الثمـن  هـذا  فبئ�ـس  ينالونـه،  قـد  الـذي 

اهلل. بعهـد  ي�سـتبدلونه  الـذي 
اأن   - النب�ي  اأيه�ا  ي�ا   - تظنـن  ل   

الذيـن يفرحـون بمـا فعلـوا مـن القبائح، 
لـم  بمـا  النا�ـس  يمدحهـم  اأن  ويحبـون 
هـم بَمْنجـاة  نَّ يفعلـوه مـن الخيـر، ل تظنَّ
من العذاب و�سلمة، بل محلهم جهنم، 

ولهـم فيهـا عـذاب موجـع.
ملـــك  غيـــره  دون  وحـــده  وهلل   

ال�ســـماوات والأر�ـــس ومـــا فيهمـــا َخْلًقـــا 
وتدبيـــًرا، واهلل علـــى كل �ســـيء قديـــر.

والأر�س  ال�سماوات  اإيجاد  في  اإن   

وفي  �سابق،  مثال  غير  على  َعَدٍم  من 
طوًل  وتفاوتهما  والنهار،  الليل  تعاقب 
لأ�سحاب  وا�سحة  لدلئَل  ًرا؛  وِق�سَ
خالق  على  تدلهم  ال�سليمة،  العقول 

الكون الم�ستحق للعبادة وحده.
وهـــم الذيـــن يذكـــرون اهلل علـــى   

كل اأحوالهـــم، فـــي حـــال قيامهـــم، وحـــال 
جلو�ســـهم، وفـــي حـــال ا�سطجاعهـــم، 
وُيْعِملـــون فكَرهـــم فـــي خلـــق ال�ســـماوات 
ـــا، مـــا خلقـــت  ـــا ربن ـــن: ي والأر�ـــس؛ قائلي
هـــت عـــن  هـــذا الخلـــق العظيـــم عبًثـــا، َتَنزَّ
بنـــا عـــذاب النـــار بتوفيقنـــا  العبـــث، فجنِّ

لل�سالحـــات وِحْفِظنـــا مـــن ال�ســـيئات.
تدخـــل  مـــن   - ربن���ا  ي���ا   - فاإنـــك   

النـــار مـــن خلقـــك فقـــد اأهنتـــه وف�سحتـــه، 
ـــه. ـــوم القيامـــة مـــن اأعـــوان يمنعـــون عنهـــم عـــذاب اهلل وعقاب ولي�ـــس للظالميـــن ي

ـــا للإيمـــان - وهـــو نبيـــك محمـــد  - يدعـــو قائـــًل: اآمنـــوا بـــاهلل ربكـــم اإلًهـــا واحـــًدا، فاآمنـــا بمـــا يدعـــو اإليـــه،   ربنـــا اإننـــا �ســـمعنا داعًي

واتبعنا �سريعته، فا�ستر ذنوبنا فل تف�سحنا، وتجاوز عن �سيئاتنا فل توؤاخذنا بها، وتوفنا مع ال�سالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك 
ال�سيئات.

 ربنـــا واأعطنـــا مـــا وعدتنـــا علـــى األ�ســـنة ر�ســـلك، مـــن الهدايـــة والن�ســـر فـــي الدنيـــا، ول تف�سحنـــا يـــوم القيامـــة بدخـــول النـــار، اإنـــك - ي���ا 

ربنا - كريم ل ُتْخلف وعدك. 

   من �سفات علماء ال�سوء من اأهل الكتاب: كتم العلم، واتباع الهوى، والفرح بمدح النا�س مع �سوء �سرائرهم واأفعالهم.
.    التفكر في خلق اهلل تعالى في ال�سماوات والأر�س وتعاقب الأزمان يورث اليقين بعظمة اهلل وكمال الخ�سوع له 

   دعاء اهلل وخ�سوع القلب له تعالى من اأكمل مظاهر العبودية.



باأنـــي  دعاءهـــم:  ربهـــم  فاأجـــاب   

ل اأ�سيـــع ثـــواب اأعمالكـــم َقّلـــت اأو كثرت، 
اأنثـــى،  اأو  ذكـــًرا  العامـــل  كان  �ســـواء 
فحكـــم بع�سكـــم مـــن بع�ـــس فـــي الملـــة 
ُينق�ـــس  ول  لَذَكـــٍر،  ُيـــزاد  ل  واحـــد، 
لأنثـــى، فالذيـــن هاجـــروا فـــي �ســـبيل 
اهلل، واأخرجهـــم الكفـــار مـــن ديارهـــم، 
طاعتهـــم  ب�ســـبب  الأذى  واأ�سابهـــم 
ـــوا  ـــبيل اهلل وُقِتُل ـــي �س ـــوا ف ـــم، وقاتل لربه
لتكـــون كلمـــة اهلل هـــي العليـــا - لأغِفـــرن 
لهـــم �ســـيئاتهم يـــوم القيامـــة، ولأتجاوزن 
عنهـــا، ولأدخلنهم جنـــات تجري الأنهار 
من تحت ق�سورها، ثواًبا من عند اهلل، 
واهلل عنده الجزاء الح�سن الذي ل مثل 

له.
 - النب���ي  اأيه���ا   - يخدعنـــك  ل   

ُّـــل الكافريـــن فـــي البـــلد، وَتَمكُّنهـــم  تنق
واأرزاقهـــم  تجاراتهـــم  و�ســـعة  منهـــا، 

فت�ســـعر بالَهـــمِّ والغـــم مـــن حالهـــم.
 فهـــذه الدنيـــا متـــاع قليـــل ل دوام 

لـــه، ثـــم بعد ذلك يكـــون م�سيرهم الذي 
ــم،  ــة: جهنـ ــوم القيامـ ــه يـ ــون اإليـ يرجعـ

وبئ�ـــس الِفرا�ـــُس لهـــم النـــار.
 لكـــِن الذيـــن اتقـــوا ربهـــم بامتثـــال 

اأوامـــره واجتنـــاب نواهيـــه لهـــم جنـــات 
ــا،  ــن تحـــت ق�سورهـ ــار مـ ــري الأنهـ تجـ
ا لهـــم  ماكثيـــن فيهـــا اأبـــًدا، جـــزاًء ُمَعـــدًّ
ــده اهلل  ــا اأعـ ــى، ومـ ــد اهلل تعالـ ــن عنـ مـ
لل�سالحيـــن من عباده خير واأف�سل مما 
يتقلـــب فيـــه الكفـــار مـــن ملـــذات الدنيـــا.

 لي�ـــس اأهـــل الكتـــاب �ســـواء، فـــاإن 

منهـــم طائفـــة يوؤمنـــون بـــاهلل وبمـــا اأنـــزل 
اإليكـــم مـــن الحـــق والهـــدى، ويوؤمنون بما 
اأنـــزل اإليهـــم فـــي كتبهـــم، ل يفرقـــون بين 
ر�سل اهلل، خا�سعين متذللين هلل، رغبة 
ــات اهلل  ــتبدلون باآيـ ــده، ل ي�سـ ــا عنـ فيمـ
ثمًنـــا قليـــًل مـــن متـــاع الدنيـــا، اأولئـــك المو�سوفـــون بهـــذه ال�سفـــات لهـــم ثوابهـــم العظيـــم عنـــد ربهـــم، اإن اهلل �ســـريع الح�ســـاب علـــى الأعمال، 

و�ســـريع الجـــزاء عليهـــا.
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا بـــاهلل واتبعـــوا ر�ســـوله، ا�سبـــروا علـــى تكاليف ال�ســـريعة، وعلى ما يعر�س لكم من م�سائـــب الدنيا، وغالبوا الكفار 

في ال�سبر فل يكونوا اأ�ســـد �سبًرا منكم، واأقيموا على الجهاد في �ســـبيل اهلل، واتقوا اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، لعلكم تنالون 
مطلوبكم بال�سلمة من النار ودخول الجنة.

   الأذى الـــذي ينـــال الموؤمـــن فـــي �ســـبيل اهلل في�سطـــره اإلـــى الهجـــرة والخـــروج والجهـــاد مـــن اأعظـــم اأ�ســـباب تكفيـــر الذنـــوب وم�ساعفـــة 
الأجور.

  لي�ســـت العبـــرة بمـــا قـــد ينعـــم بـــه الكافـــر فـــي الدنيـــا مـــن المـــال والمتـــاع واإن عظـــم؛ لأن الدنيـــا زائلـــة، واإنمـــا العبـــرة بحقيقـــة م�سيـــره فـــي 
الآخـــرة فـــي دار الخلود.

   مـــن اأهـــل الكتـــاب مـــن ي�ســـهدون بالحـــق الـــذي فـــي كتبهـــم، فيوؤمنـــون بمـــا اأنـــزل اإليهـــم وبمـــا اأنـــزل علـــى الموؤمنيـــن، فهـــوؤلء لهـــم اأجرهـــم 
مرتين.

   ال�سبر على الحق، ومغالبة المكذبين به، والجهاد في �سبيله، هو �سبيل الفلح في الآخرة.

١٧٦



وبنـاء  الم�سـلم  المجتمـع  تنظيـم 
علقاتـه، وحفـظ الحقـوق، والحث على 
الجهـاد، واإبطـال دعـوى قتـل الم�سـيح.

فيهـــا  الن�ســـاء  لذكـــر  بذلـــك  يت  �ُســـمِّ
ــن. ــن اأحكامهـ ــر مـ ــل كثيـ وتف�سيـ

ربكـــم،  اتقـــوا  النا����س،  اأيه���ا  ي���ا   

فهـــو الـــذي خلقكـــم مـــن نف�ـــس واحـــدة 
ـــق مـــن اآدم زوجـــه  هـــي اأبوكـــم اآدم، وخل
ـــر منهمـــا فـــي اأقطـــار  حـــواء اأمكـــم، ون�س
الأر�ـــس ب�ســـًرا كثيـــًرا ذكـــوًرا واإناًثـــا، 
ـــا  واتقـــوا اهلل الـــذي ي�ســـاأل بع�سكـــم بع�سً
بـــه بـــاأن يقـــول: اأ�ســـاألك بـــاهلل اأن تفعـــل 
كـــذا، واتقـــوا َقْطـــع الأرحـــام التـــي تربـــط 
بينكـــم، اإن اهلل كان عليكـــم رقيًبـــا، فـــل 
يفوتـــه �ســـيء مـــن اأعمالكم، بـــل يح�سيها 
 واأعطـــوا - اأيه���ا  ويجازيكـــم عليهـــا. 
االأو�صي���اء- اليتامـــى )وهـــم: مـــن فقـــدوا 
اآباءهـــم ولـــم يبلغـــوا الُحلـــم( اأموالهـــم 
ــدين، ول  ــوا را�سـ ــوا وكانـ ــة اإذا بلغـ كاملـ
لـــوا الحـــرام بالحـــلل؛ بـــاأن تاأخـــذوا  تتبدَّ
ــى،  ــوال اليتامـ ــن اأمـ ــس مـ ــد النفي�ـ ـ الجيِّ
وتدفعـــوا بدلـــه الـــرديء الخ�سي�ـــس مـــن 
ــى  ــوال اليتامـ ــذوا اأمـ ــم، ول تاأخـ اأموالكـ
م�سمومـــة اإلـــى اأموالكـــم، اإن ذلـــك كان 
 واإن خفتـــم  ذنًبـــا عظيًمـــا عنـــد اهلل. 
اليتيمـــات  تزوجتـــم  اإذا  تعدلـــوا  األ 
ـــا مـــن  ـــي تحـــت وليتكـــم، اإمـــا خوًف اللت
نق�ـــس مهرهـــن الواجـــب لهـــن، اأو اإ�ســـاءة 
معاملتهـــن، فدعوهن وتزوجوا الطيبات 
مـــن الن�ســـاء غيرهـــن، اإن �ســـئتم تزوجتم 
ًـــا اأو اأربعــًـا، فـــاإن خفتـــم األ  اثنتيـــن اأو ثلث

تعدلـــوا بينهـــن فاقت�ســـروا علـــى واحـــدة، اأو ا�ســـتمتعوا بمـــا ملكـــت اأيمانكـــم مـــن الإمـــاء؛ اإذ ل يجـــب لهن مثـــل ما يجب للزوجـــات من الحقوق، 
 واأعطوا  ذلـــك الـــذي ورد فـــي الآيـــة فـــي �ســـاأن اليتامـــى والقت�ســـار علـــى نكاح واحدة اأو ال�ســـتمتاع بالإماء اأقرب اإلى األ َتُجـــوُروا وتميلوا.  
 ول تعطـــوا - اأيها  الن�ســـاء مهورهـــن عطيـــة واجبـــة، فـــاإن طابـــت نفو�ســـهن ب�ســـيء مـــن المهـــر لكم بل اإكـــراه؛ فكلوه �ســـائًغا ل تنغي�س فيه. 
االأولياء - الأموال للذين ل يح�سنون الت�سرف، فهذه الأموال جعلها اهلل �سبًبا تقوم به م�سالح العباد واأمور معا�سهم، وهوؤلء لي�سوا اأهًل 
للقيام على الأموال وحفظها، واأنفقوا عليهم واك�سوهم منها، وقولوا لهم قوًل طيًبا، وِعُدوهم َموِعَدًة ح�سنة باأن تعطوهم مالهم اإذا بلغوا 
 واختبروا - اأيها االأولياء - اليتامى اإذا و�سلوا �سن البلوغ، باإعطائهم جزًءا من مالهم يت�سرفون فيه، فاإن  الر�سد وُح�ْسَن الت�سرف.  
اأح�سنوا الت�سرف فيه، وتبين لكم ر�سدهم؛ ف�سلموا اإليهم اأموالهم كاملة غير منقو�سة، ول تاأكلوا اأموالهم متجاوزين الحد الذي اأباحه 
اهلل لكم من اأموالهم عند الحاجة، ول تبادروا باأكلها خ�ســـية اأن ياأخذوها اإذا بلغوا، ومن كان منكم له مال ُيْغنيه فليمتنع عن الأخذ من 
مـــال اليتيـــم، ومـــن كان منكـــم فقيـــًرا ل مـــال لـــه فليـــاأكل بقدر حاجته، واإذا �ســـلمتم اإليهم اأموالهم بعد البلوغ وتبيُّن الر�ســـد منهم؛ فاأ�ســـهدوا 

علـــى ذلـــك الت�ســـليم حفًظـــا للحقـــوق، ومنًعـــا لأ�ســـباب الختـــلف، وكفـــى اهلل �ســـاهًدا علـــى ذلـــك، ومحا�ســـًبا للعبـــاد علـــى اأعمالهـــم.
ا.     الأ�سل الذي يرجع اإليه الب�سر واحد، فالواجب عليهم اأن يتقوا ربهم الذي خلقهم، واأن يرحم بع�سهم بع�سً

   اأو�ســـى اهلل تعالـــى بالإح�ســـان اإلـــى ال�سعفـــة مـــن الن�ســـاء واليتامـــى، بـــاأن تكـــون المعاملـــة معهـــم بيـــن العـــدل والف�ســـل.    جـــواز تعـــدد 
الزوجـــات اإلـــى اأربـــع ن�ســـاء، ب�ســـرط العـــدل بينهـــن، والقـــدرة علـــى القيـــام بمـــا يجـــب لهن.    م�ســـروعية الَحْجر على ال�ســـفيه الذي ل يح�ســـن 

الت�ســـرف، لم�سلحتـــه، وحفًظـــا للمـــال الـــذي تقـــوم بـــه م�سالـــح الدنيا مـــن ال�سياع.



 للرجـــال حـــظ ممـــا تركـــه الوالـــدان 

بعـــد  والأعمـــام  كالإخـــوة  والأقربـــون 
موتهـــم، قليـــًل كان اأو كثيـــًرا، وللن�ســـاء 
حـــظ ممـــا تركـــه هـــوؤلء؛ خلًفـــا لمـــا كان 
عليـــه اأمـــر الجاهلية من حرمان الن�ســـاء 
والأطفـــال مـــن الميـــراث، هـــذا الن�سيب 
ـــن المقـــداِر مفرو�ـــٌس مـــن اهلل  حـــق ُمبيَّ

تعالـــى.
 واإذا ح�ســـر َق�ْســـَم التركـــة مـــن ل 

يـــرث مـــن الأقـــارب واليتامـــى والفقـــراء؛ 
فاأعطوهـــم - علـــى �ســـبيل ال�ســـتحباب - 
مـــن هـــذا المـــال قبـــل ق�ســـمته مـــا تطيـــب 
فون اإليـــه، وقـــد  بـــه نفو�ســـكم، فهـــم ُمت�ســـوِّ
جاءكـــم بـــل عنـــاء، وقولـــوا لهـــم قـــوًل 

ح�ســـًنا ل قبـــح فيـــه.
ــوا  ــوا وتركـ ــو ماتـ ــن لـ  َوْلَيَخـــف الذيـ

خلفهـــم اأولًدا �سغـــاًرا �سعاًفـــا، خافـــوا 
عليهـــم مـــن ال�سيـــاع، فليتقـــوا اهلل فيمـــن 
تحت وليتهم من الأيتام بترك ظلمهم، 
ـــد موتهـــم مـــن  ـــر اهلل لهـــم بع ـــى يي�س حت
ــم،  ــنوا هـ ــا اأح�سـ ــم كمـ ــن لأولدهـ يح�سـ
وليح�ســـنوا فـــي حـــق اأولد مـــن يح�ســـرون 
ـــا  ـــوًل م�سيًب ـــم ق ـــوا له ـــاأن يقول ـــه ب و�سيت
للحـــق بـــاأل يظلـــم فـــي و�سيتـــه حـــقَّ ورثتـــه 
مـــن بعـــده، ول يحـــرم نف�ســـه مـــن الخيـــر 

بتـــرك الو�سيـــة.
اأمـــوال  ياأخـــذون  الذيـــن  اإن   

ظلًمـــا  فيهـــا  ويت�سرفـــون  اليتامـــى، 
وعدواًنـــا، اإنمـــا ياأكلون في اأجوافهم ناًرا 
تلتهـــب عليهـــم، و�ســـتحرقهم النـــار يـــوم 

القيامـــة.
فـــي  وياأمركـــم  اإليكـــم   يعهـــد اهلل 

�ســـاأن ميـــراث اأولدكـــم؛ اأن الميـــراث 
ن�سيـــب  مثـــل  للبـــن  بينهـــم  ُيق�ســـم 
ـــات دون  ـــت بن ـــرك المّي ـــاإن ت ـــن، ف البنتي
ولـــد ذكـــر؛ فللبنتيـــن فاأكثـــر الثلثـــان ممـــا 
تـــرك، واإن كانـــت بنًتـــا واحـــدة فلهـــا ن�ســـف مـــا تـــرك، ولـــكل واحد من اأبوي المّيِت �سد�ـــس ما تـــرك؛ اإن كان له ولد ذكـــًرا كان اأو اأنثى، واإن لم 
يكـــن لـــه ولـــد ول وارث لـــه غيـــر اأبويـــه؛ فلـــلأم الثلـــث، وباقـــي الميـــراث لأبيه، واإن كان للمّيِت اإخـــوة اثنان فاأكثر ذكوًرا كانوا اأو اإناًثا اأ�ســـقاء اأو 
ا، والباقي للأب تع�سيًبا، ول �سيء للإخوة، ويكون هذا الق�سم للميراث بعد تنفيذ الو�سية التي اأو�سى  غير اأ�سقاء؛ فلأمه ال�سد�س فر�سً
ين الذي عليه، وقد جعل اهلل تعالى ق�ســـمة الميراث على هذا؛ لأنكم  بها المّيت ب�ســـرط األ تزيد و�سيته عن ثلث ماله، وب�ســـرط ق�ساء الدَّ
ل تـــدرون َمـــْن ِمـــن الآبـــاء والأبنـــاء اأقـــرب لكـــم نفًعـــا فـــي الدنيـــا والآخرة، فقـــد يظن الميُت باأحد ورثتـــه خيًرا؛ فيعطيه المال كلـــه، اأو يظن به 
ا فيحرمـــه منـــه، وقـــد يكـــون الحـــال خـــلف ذلـــك، والـــذي يعلـــم ذلك كلـــه هو اهلل الـــذي ل يخفى عليه �ســـيء، ولذلك ق�ســـم الميراث على  �ســـرًّ
ـــن، وجعلـــه فري�ســـة منـــه واجبـــة علـــى عبـــاده، اإن اهلل كان عليًمـــا ل يخفـــى عليـــه �ســـيء مـــن م�سالـــح عبـــاده، حكيًما في �ســـرعه وتدبيره. مـــا بيَّ

   دلت اأحكام المواريث على اأن ال�سريعة اأعطت الرجال والن�ساء حقوقهم مراعية العدل بينهم وتحقيق الم�سلحة بينهم.
   التغليظ ال�سديد في حرمة اأموال اليتامى، والنهي عن التعدي عليها، وعن ت�سييعها على اأي وجه كان.

   لما كان المال من اأكثر اأ�سباب النزاع بين النا�س تولى اهلل تعالى ق�سمته في اأحكام المواريث.



ن�ســـف   - االأزواج  اأيه���ا   - ولكـــم   

ـــم يكـــن لهـــن  مـــا تركـــت زوجاتكـــم؛ اإن ل
ولـــد -ذكـــًرا كان اأو اأنثـــى - منكـــم اأو 
مـــن غيركـــم، فـــاإن كان لهـــن ولـــد - ذكـــًرا 
ـــع ممـــا تركـــن  ـــى - فلكـــم الرب كان اأو اأنث
مـــن المـــال، يق�ســـم لكـــم ذلك بعـــد تنفيذ 
و�سيتهـــن، وق�ســـاء مـــا عليهـــن مـــن ديـــن. 
ــم - اأيه���ا  ــا تركتـ ــع ممـ ــات الربـ وللزوجـ
االأزواج - اإن لـــم يكـــن لكـــم ولـــد - ذكـــًرا 
كان اأو اأنثـــى - منهـــن اأو مـــن غيرهـــن، 
فـــاإن كان لكـــم ولد - ذكـــًرا كان اأو اأنثى- 
ـــم لهـــن  ـــم، ُيق�س فلهـــن الثمـــن ممـــا تركت
ذلـــك بعـــد تنفيـــذ و�سيتكـــم، وق�ســـاء مـــا 
عليكـــم مـــن َدين. واإن مات رجل لي�ـــس له 
والـــد ول ولـــد، اأو ماتـــت امـــراأة لي�ـــس لهـــا 
ــا اأخ  ــت منهمـ ــد، وكان للميـ ــد ول ولـ والـ
لأم اأو اأخـــت لأم؛ فلـــكل واحـــد مـــن اأخيـــه 
ـــا،  لأمـــه اأو اأختـــه لأمـــه ال�سد�ـــس فر�سً
فـــاإن كان الإخـــوة لأم اأو الأخـــوات لأم 
ا  اأكثر من واحد؛ فلجميعهم الثلث فر�سً
ي�ســـتركون فيه، ي�ستوي في ذلك ذكرهم 
واأنثاهـــم، واإنمـــا ياأخـــذون ن�سيبهـــم هـــذا 
ـــاء مـــا  ـــت، وق�س ـــة المي ـــذ و�سي ـــد تنفي بع
عليـــه مـــن َديـــن، ب�ســـرط اأن تكـــون و�سيته 
ل ُتْدِخـــل ال�ســـرر على الورثـــة؛ كاأن تكون 
و�سيـــة باأكثـــر من ثلث مالـــه، هذا الحكم 
نتـــه الآية عهد من اهلل اإليكم  الـــذي ت�سمَّ
ـــح  اأوجبـــه عليكـــم، واهلل عليـــم بمـــا ي�سل
ــم ل  ــرة، حليـ ــا والآخـ ــي الدنيـ ــاده فـ عبـ

يعاجـــل العا�ســـي بالعقوبـــة.
ـــاأن   تلـــك الأحـــكام المذكـــورة فـــي �س

اليتامـــى وغيرهـــم، �ســـرائُع اهلل التـــي 
�ســـرعها لعبـــاده ليعملـــوا بهـــا، ومـــن يطـــع 
اهلل ور�ســـوله بامتثـــال اأوامـــره واجتنـــاب 
تجـــري  جنـــات  اهلل  يدخلـــه  نواهيـــه؛ 
الأنهـــار مـــن تحـــت ق�سورهـــا، ماكثيـــن 

ـــه فـــلح. ـــذي ل ي�ساهي ـــم ال ـــك الجـــزاء الإلهـــي هـــو الفـــلح العظي ـــاء، وذل ـــا ل يلحقهـــم فن فيه
 ومـــن يع�ـــس اهلل ور�ســـوله بتعطيـــل اأحكامـــه وتـــرك العمـــل بهـــا، اأو ال�ســـك فيهـــا، ويتجـــاوز حـــدود مـــا �ســـرعه؛ يدخلـــه نـــاًرا ماكًثـــا فيها، وله 

فيها عذاب ُمِذّل.

   ل تق�سم الأموال بين الورثة حتى يق�سى ما على الميت من دين، ويخرج منها و�سيته التي ل يجوز اأن تتجاوز ثلث ماله.
   التحذير من التهاون في ق�سمة المواريث؛ لأنها عهد اهلل وو�سيته لعباده الموؤمنين؛ فل يجوز تركها اأو التهاون فيها.

   من علمات الإيمان امتثال اأوامر اهلل، وتعظيم نواهيه، والوقوف عند حدوده.
   من عدل اهلل تعالى وحكمته اأن من اأطاعه وعده باأعظم الثواب، ومن ع�ساه وتعدى حدوده توعده باأعظم العقاب.



فاح�ســـة  يرتكبـــن  واللتـــي   

الزنـــى مـــن ن�ســـائكم مح�سنـــات وغيـــر 
ـــة  ـــن اأربع ـــهدوا عليه ـــات فا�ست�س مح�سن
ــهدوا  ــاإن �سـ ــدول، فـ ــلمين عـ ــال م�سـ رجـ
فـــي  فاحب�ســـوهن  بارتكابهـــا  عليهـــن 
البيـــوت عقوبـــة لهـــن، حتـــى تنق�ســـي 
ــن  ــل اهلل لهـ ــوت، اأو يجعـ ــن بالمـ حياتهـ
ـــن  ـــم َبّي ـــس. ث ـــق الحب� ـــر طري ـــا غي طريًق
اهلل ال�ســـبيل لهم بعد ذلك، ف�ســـرع جلد 
الِبْكـــر الزانيـــة مئـــة جلـــدة وتغريـــب عام، 

نـــة. ورجـــم الُمح�سَ
الزنى  فاح�سة  يرتكبان  واللذان   

غير  اأو  نْين  ُمْح�سَ  - الرجال  من 
واليد  بالل�سان  فعاقبوهما  َنْين-  مح�سَ
اأقلعا  فاإن  والزجر،  الإهانة  يحقق  بما 
اأعمالهما؛  و�سلحت  عليه،  كانا  ا  عمَّ
التائب  لأن  اأذاهما؛  عن  فاأعر�سوا 
اهلل  اإن  له،  ذنب  ل  كمن  الذنب  من 
عباده  من  تاب  من  على  تواًبا  كان 
من  النوع  بهذا  والكتفاء  بهم.  رحيًما 
ُن�ِسخ  ثم  الأمر،  اأول  في  كان  العقاب 
بعد ذلك بجلد الِبْكر وتغريبه، وبرجم 

ن. الُمح�سَ
الذيـــن  توبـــة  اهلل  يقبـــل  اإنمـــا   

اأقدموا على ارتكاب الذنوب والمعا�سي 
بجهـــل منهـــم لعاقبتهـــا و�ســـوؤمها - وهـــذا 
ـــٍب متعمـــًدا كان اأو  ـــاأن كل مرتكـــِب ذن �س
غيـــر متعمـــد - ثـــم يرجعـــون منيبيـــن اإلى 
ربهـــم قبـــل معاينة المـــوت، فاأولئك يقبل 
اهلل توبتهـــم، ويتجـــاوز عـــن �ســـيئاتهم، 
وكان اهلل عليًمـــا باأحـــوال خلقـــه، حكيًمـــا 

فـــي تقديـــره وت�ســـريعه.
الذيـــن  توبـــة  اهلل  يقبـــل  ول   

ــون  ــي، ول يتوبـ ــى المعا�سـ ون علـ ــرُّ ُي�سـ
منهـــا اإلـــى اأن يعاينـــوا �ســـكرات المـــوت، 
فعندئـــذ يقـــول الواحـــد منهـــم: اإنـــي تبـــت 
ون على  رُّ ون علـــى الكفر، اأولئك الع�ســـاة الُم�سِ رُّ الآن ممـــا ارتكبتـــه مـــن المعا�ســـي. ول يقبـــل اهلل - كذلـــك - توبـــة الذيـــن يموتـــون وهـــم ُم�سِ

ـــا. ـــا األيًم ـــم عذاًب ـــا له ـــى كفرهـــم؛ اأعددن ـــون وهـــم عل ـــن يموت ـــي، والذي المعا�س
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا بـــاهلل واتبعـــوا ر�ســـوله، ل يجـــوز لكـــم اأن ترثـــوا ن�ســـاء اآبائكم واأقاربكـــم كما ُيورُث المال، وتت�سرفـــوا فيهن بالزواج 

بهـــن، اأو تزويجهـــن ممـــن ت�ســـاوؤون، اأو منعهـــن مـــن الزواج. ول يجوز لكم اإم�ســـاك اأزواجكم اللتـــي تكرهونهن للإ�سرار بهن، حتى يتنازلن 
لكـــم عـــن بع�ـــس مـــا اأعطيتموهـــن مـــن مهـــر وغيـــره، اإل اأن يرتكبـــن فاح�ســـة وا�سحـــة كالزنى، فاإذا فعلن ذلـــك جاز لكم اإم�ســـاكهن والت�سييق 
عليهـــن حتـــى يفتديـــن منكـــم بمـــا اأعطيتموهـــن، و�ساحبوا ن�ســـاءكم �سحبة طيبة، بكف الأذى وبذل الإح�ســـان، فـــاإن كرهتموهن لأمر دنيوي 

فا�سبـــروا عليهـــن؛ فلعـــل اهلل يجعـــل فيما تكرهون خيًرا كثيًرا في الحياة الدنيا والآخرة.

   ارتكاب فاح�سة الزنى من اأكثر المعا�سي خطًرا على الفرد والمجتمع؛ ولهذا جاءت العقوبات عليها �سديدة.
   لطف اهلل ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب، وي�سر له اأ�سبابها، واأعانه على �سلوك �سبيلها.

   كل من ع�سى اهلل تعالى بعمد اأو بغير عمد فهو جاهل بقدر من ع�ساه جل وعل، وجاهل باآثار المعا�سي و�سوؤمها عليه.
  من اأ�ســـباب ا�ســـتمرار الحياة الزوجية اأن يكون نظر الزوج متوازنًا، فل يح�سر نظره فيما يكره، بل ينظر اأي�سا اإلى ما فيه من خير، 

وقد يجعل اهلل فيه خيًرا كثيًرا. 



 - االأزواج  اأيه���ا   - اأردتـــم  واإن   

ـــتبدال غيرهـــا بهـــا؛  تطليـــق امـــراأة، وا�س
فـــل حـــرج عليكـــم فـــي ذلـــك، واإن كنتـــم 
اأعطيتـــم التـــي عزمتـــم علـــى فراقهـــا ماًل 
كثيـــًرا مهـــًرا لهـــا؛ فـــل يجـــوز لكـــم اأخـــذ 
�ســـــيء منـــه، فـــاإنَّ اأَْخـــذ مـــا اأعطيتموهـــن 

ـــا واإثًمـــا وا�سًحـــا! ُيعـــدُّ افتـــراًء مبيًن
ــن  ــا اأعطيتموهـ ــذون مـ  وكيــــف تاأخـ
ـــم  ـــذي ح�ســـل بينكـــ ـــد الـ مـــن المهـــر بعـ
مـــن عــــــلقة ومـــودة وا�ســـتمتاع واطـــلع 
ـــرار، فـــاإن الطمـــع بمـــا فـــي  ـــى الأ�ســــ علـــ
اأيديهـــن مـــن مـــال بعـــد هـــذا اأمــــــر ُمنَكـــر 
وم�ستـــــــقَبح، وقــــــد اأخـــذن منكم عهـــــــًدا 
ــًقا �ســـديًدا، وهو ا�ستحللهن بكلمة  موثَّ

اهلل تعالـــى و�ســـرعه.
جـــوا مـــا تزوجـــه اآباوؤكـــم   ول تتزوَّ

م، اإل مــــــا  مـــــن الن�ســـاء؛ فـــاإن ذلـــك محرَّ
�سبــــــق مــــــن ذلـــك قبــــل الإ�ســـلم فـــل 
موؤاخـــذة عليـــه، ذلـــك اأن تـــزوج الأبنــــــاء 
مـــن زوجـــــــات اآبائــــــهم اأمـــــٌر يعظـــم 
ُقْبُحـــه، و�ســـبب غ�ســـب اهلل علـــى فاعلـــه، 

و�ساء طريًقا لمن �سلكها. 
ــم  ــكاح اأمهاتكـ ــم نـ م اهلل عليكـ ــرَّ  َحـ

واإن َعَلْون؛ اأي: اأم الأم وجدتها من جهة 
الأب اأو الأم، وبناتكـــم واإن نزلـــن؛ اأي: 
بنتهـــا وبنـــت بنتهـــا، وكذلـــك بنـــات البـــن 
وبنـــات البنـــت واإن نزلـــن، واأخواتكـــم 
مـــــــن اأبـــويكــــــــم اأو مــــــــن اأحـــــدهما، 
وعمـــــــاتكم، وكـــــــذلك عمــــــات اآبائكـــم 
واأمهـــاتكــــــم واإن َعَلــــــْون، وخـــــالتكم، 
وكذلـــك خـــالت اأمهاتكـــم واآبائكـــم واإن 
عَلــــــْون، وبنـــــات الأخ وبنــــــات الأخـــت، 
واأولدهـــن واإن نزلـــوا، واأمهاتكـــم اللتـــي 
ـــة،  ـــن الر�ساع ـــم م ـــم، واأخواتك اأر�سعنك
واأمهـــات زوجاتكـــم �ســـواء دخلتـــم بهـــن 
اأو لـــم تدخلـــوا بهـــن، وبنـــات زوجاتكـــم 
مـــن غيركـــم اللتـــي ين�ســـاأن ويتربيـــن في 

بيوتكـــم غالًبـــا، وكذلـــك اإذا لـــم يتربيـــن فيهـــا، اإن كنتـــم دخلتم باأمهاتهن، واأما اإذا لم تدخلوا بهن فل حرج عليكم في نكاح بناتهن، وحرم 
عليكـــم نـــكاح زوجـــات اأبنائكـــم الذيـــن مـــن اأ�سلبكـــم، ولـــو لـــم يدخلـــوا بهـــن، ويدخـــل في هذا الحكـــم زوجـــات اأبنائكم مـــن الر�ساعة، وحرم 
عليكـــم الجمـــع بيـــن الأختيـــن مـــن الن�ســـب اأو الر�ساعـــة اإل مـــا م�ســـى مـــن ذلـــك فـــي الجاهليـــة فقـــد عفـــا اهلل عنـــه، اإن اهلل كان غفـــوًرا لعبـــاده 

ة تحريـــم الجمـــع كذلـــك بيـــن المـــراأة وعمتهـــا اأو خالتهـــا. ـــنَّ التائبيـــن اإليـــه، رحيًمـــا بهـــم. وثبـــت فـــي ال�سُّ

   اإذا دخل الرجل بامراأته فقد ثبت مهرها، ول يجوز له التعدي عليه اأو الطمع فيه، حتى لو اأراد فراقها وطلقها.
   حرم اهلل تعالى نكاح زوجات الآباء؛ لأنه فاح�سة تمقتها العقول ال�سحيحة والفطر ال�سليمة.

   بيـــن اهلل تعالـــى بيانــًـا مف�ســـًل مـــن يحـــل نكاحـــه مـــن الن�ســـاء ومـــن يحـــرم، �ســـواء اأكان ب�ســـبب الن�ســـب اأو الم�ساهـــرة اأو الر�ســـاع؛ تعظيًما 
ل�ســـاأن الأعرا�س، و�سيانة لها من العتداء.



 وح���رم عليك���م ن���كاح المت�������زوجات 

م���ن الن�س���اء، اإال م���ا ملكتموه���ن بال�س���بي 
ف���ي الجه���اد ف���ي �س���بيل اهلل، فيح���ل 
لك���م وطوؤه���ن بع���د ا�س���تبراء اأرحامه���ن 
عليك���م  ذل���ك  اهلل  فر����ض  بحي�س���ة، 
���ا، واأح���ل اهلل م���ا ع���دا ذلك���م م���ن  فر�سً
الن�س���اء، اأن تطلب���وا باأموالك���م اإح�س���ان 
غي���ر  بالح���ال  واإعفافه���ا  اأنف�س���كم 
قا�سدي���ن الزن���ى، فم���ن تمتعت���م به���ن 
الت���ي  مهوره���ن  فاأعطوه���ن  بالن���كاح 
جعله���ا اهلل فري�س���ة واجب���ة عليك���م، وال 
اإث���م عليك���م فيم���ا وق���ع علي���ه ترا�سيك���م 
م���ن بع���د تحدي���د المه���ر الواج���ب م���ن 
زي���ادة علي���ه اأو م�س���امحة ف���ي بع�س���ه، 
يخف���ى  ال  بخلق���ه  عليًم���ا  كان  اهلل  اإن 
علي���ه منه���م �س���يء، حكيًم���ا ف���ي تدبي���ره 

وت�س���ريعه.
 وم���ن ل���م ي�س���تطع منك���م - �أيه���ا 

�لرج���ال - لقل���ة ماله اأن يتزوج الحرائر 
االإم���اء  ن���كاح  ل���ه  الن�س���اء ج���از  م���ن 
الممل���وكات لغيرك���م، اإن ك���ن موؤمن���ات 
فيم���ا يظه���ر لك���م، واهلل اأعل���م بحقيق���ة 
واأنت���م  اأحوالك���م،  وبواط���ن  اإيمانك���م 
وه���نَّ �س���واء ف���ي الدي���ن واالإن�س���انية، 
ف���ا َت�ْس���تنِكفوا ع���ن ال���زواج منه���ن، 
فتزوجوه���ن ب���اإذن مالكيهن، واآت�����وه����ن 
م�ه����وره�����ن دون ن��ق�������ض اأو مماطل���ة، 
ه���ذا اإن ك���ن عفيف���ات غي���ر زاني���ات 
ء للزن���ى به���ن  علًن���ا، وال متخ���ذات اأَِخ���اَّ
ا، فاإذا تزوجن، ثم ارتكبن فاح�س���ة  �س���رًّ
ه���ن ن�سف عقوبة الحرائر:  الزن���ى فحدُّ
عليه���ن،  رج���م  وال  جل���دة،  خم�س���ين 
بخ���اف المح�سن���ات م���ن الحرائ���ر اإذا 
زني���ن. ذل���ك المذك���ور م���ن اإباح���ة ن���كاح 
االإماء الموؤمنات العفيفات رخ�سة لمن 
خاف على نف�س���ه الوقوع في الزنى، ولم 
يقدر على الزواج من الحرائر، على اأن 
ال�سب���ر ع���ن ن���كاح االإم���اء اأول���ى؛ لتجني���ب االأوالد اال�س���ترقاق، واهلل غف���ور لم���ن ت���اب م���ن عباده، رحيم به���م، ومن رحمته اأن �س���رع لهم نكاح 

االإم���اء ح���ال العج���ز ع���ن ن���كاح الحرائ���ر عن���د خ�س���ية الزن���ى.
 يري���د اهلل �س���بحانه بت�س���ريعه ه���ذه االأح���كام لك���م اأن يبي���ن لك���م معالم �س���رعه ودينه، وما في���ه م�سالحكم في الدني���ا واالآخرة، ويريد اأن 

ير�سدكم اإلى طرق االأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم، و�سمائلهم الكريمة، و�سيرهم الحميدة لتتبعوهم، ويريد اأن يرجع بكم عن 
مع�سيته اإلى طاعته، واهلل عليم بما فيه م�سلحة عباده في�سرعه لهم، حكيم في ت�سريعه وتدبيره ل�سوؤونهم.

 
   ُحرمة نكاح المتزوجات: حرائر اأو اإماء حتى تنق�سي عدتهن اأيًّا كان �سبب العدة.

   اأن مهر المراأة يتعين بعد الدخول بها، وجواز اأن تحط بع�ض مهرها اإذا كان بطيب نف�ض منها.
   جواز نكاح االإماء الموؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر؛ اإذا خاف على نف�سه الوقوع في الزنى.
هم اإلى اهلل تعالى.    من مقا�سد ال�سريعة بيان الهدى وال�سال، واإر�ساد النا�ض اإلى �سنن الهدى التي تردُّ



عليك�م،  يت�وب  اأن  يري�د  واهلل   

الذي�ن  ويري�د  �س�يئاتكم،  ع�ن  ويتج�اوز 
ي�س�يرون خل�ف ملذاته�م، اأن تبعدوا عن 

�س�ديًدا. ُبع�ًدا  اال�س�تقامة  طري�ق 
 يري���د اهلل اأن يخف���ف عنك���م فيم���ا 

�س���رع، ف���ا يكلفك���م م���ا ال تطيق���ون؛ الأن���ه 
عالم ب�سعف االإن�س���ان في َخْلقه وُخُلقه.

 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� ب���اهلل واتَبع���وا 

ر�س���وله، ال ياأخ���ذ بع�سك���م م���ال بع����ض 
بالباط���ل، كالغ�س���ب وال�س���رقة والر�س���وة 
وغيره���ا، اإال اأن تك���ون االأم���وال اأم���وال 
تجارة �سادرة عن ترا�سي المتعاقدين، 
فيح���ل لك���م اأكله���ا والت�س���رف فيه���ا، وال 
���ا، وال يقت���ل اأحدك���م  يقت���ل بع�سك���م بع�سً
نف�س���ه، وال ُيْل���ِق به���ا اإل���ى التهلك���ة، اإن اهلل 
م  كان بك���م رحيًم���ا، وم���ن رحمت���ه َح���رَّ

دماءك���م واأموالك���م واأعرا�سك���م.
ُنِه���ي  ال���ذي  ذل���ك  يفع���ل  وم���ن   

عن���ه في���اأكل م���ال غي���ره اأو يتع���دى علي���ه 
بقت���ل ونح���وه عالًم���ا متعدًي���ا، ال جاه���ًا 
اأو نا�س���ًيا؛ ف�س���يدخله اهلل ن���اًرا عظيم���ة 
ي���وم القيام���ة، يعان���ي حره���ا، ويقا�س���ي 
عذابه���ا، وكان ذل���ك على اهلل هيًنا؛ الأنه 

ق���ادر ال يعج���زه �س���يء.
�لموؤمن���ون -  �أيه���ا   - تبتع���دوا  اإن   

ع���ن فع���ل كبائ���ر المعا�س���ي مث���ل ال�س���رك 
ب���اهلل، وعق���وق الوالدي���ن، وقت���ل النف����ض، 
واأكل الرب���ا؛ نتج���اوز عم���ا ترتكبون���ه م���ن 
�سغائرها بتكفيرها ومحوها، وندخلكم 

مكاًن���ا كريًم���ا عن���د اهلل، وه���و الجنة.
 - �لموؤمن���ون  �أيه���ا   - تتمّن���وا  وال   

���ل اهلل ب���ه بع�سك���م عل���ى بع����ض؛  م���ا ف�سَّ
لئ���ا ي���وؤدي اإل���ى ال�س���خط والح�س���د، ف���ا 
ينبغ���ي للن�س���اء اأن يرتجي���ن ما خ�ض اهلل 
���ا م���ن  ب���ه الرج���ال، ف���اإن ل���كل فري���ق حظًّ
الج���زاء بح�س���به، واطلب���وا ِم���ن اهلل اأن 

يزيَدك���م ِم���ن عطائ���ه؛ اإن اهلل علي���م ب���كل �س���يء؛ فاأعط���ى كل ن���وع م���ا ينا�س���به.
َب���ة يرث���ون مم���ا ت���رك الوال���دان واالأقرب���ون م���ن مي���راث. والذي���ن عقدت���م معه���م االأيم���ان الموؤك���دة على   ول���كل واح���د منك���م جعلن���ا ل���ه َع�سَ

الِحْلف والن�سرة فاأعطوهم ن�سيبهم من الميراث، اإن اهلل كان على كل �س���يء �س���هيًدا، ومن ذلك �س���هادته على اأيمانكم وعهودكم هذه، 
والتوارث بالِحْلف كان في �سدر االإ�س���ام، ثم ُن�ِس���خ.

 
   �سعة رحمة اهلل بعباده؛ فهو �سبحانه يحب التوبة منهم، والتخفيف عنهم، واأما اأهل ال�سهوات فاإنما يريدون بهم �سااًل عن الهدى.

   حفظت ال�سريعة حقوق النا�ض؛ فحرمت االعتداء على االأنف�ض واالأموال واالأعرا�ض، ورتبت اأعظم العقوبة على ذلك.
   االبتعاد عن كبائر الذنوب �سبب لدخول الجنة ومغفرة لل�سغائر.

ب المرء الح�سد وال�سخط على قدر اهلل تعالى.    الر�سا بما ق�سم اهلل، وترك التطلع لما في يد النا�ض؛ ُيجنِّ



 الرج�ال َيْرَع�ون الن�س�اء، ويقوم�ون 

ه�م اهلل  عل�ى �س�وؤونهن، ب�س�بب م�ا خ�سَّ
به من الف�سل عليهن، وب�س�بب ما يجب 
عليه�ن،  والقي�ام  النفق�ة  م�ن  عليه�م 
مطيع�ات  الن�س�اء  م�ن  وال�سالح�ات 
لربه�ن، مطيع�ات الأزواجه�ن، حافظات 
لهم في غيبتهم ب�سبب توفيق اهلل لهن، 
عهن ع�ن طاع�ة  ت��رفُّ والات�ي تخ��افون 
فاب�دوؤوا  فع�ل،  اأو  ق�ول  ف�ي  اأزواجه�ن 
بتذكيره�ن وتخويفه�ن  �لأزو�ج-  -�أيه�ا 
م�ن اهلل، ف�اإن لم ي�س�تجبن فاهجروهن 
وال  ظه�ره  يوليه�ا  ب�اأن  الفرا��ض،  ف�ي 
يجامعها، فاإن لم ي�ستجبن فا�سربوهن 
اإل�ى  رجع�ن  ف�اإن  ح،  مب�رِّ غي�ر  �سرًب�ا 
اأو  بظل�م  عليه�ن  تعت�دوا  ف�ا  الطاع�ة؛ 
كل  عل�ى  عل�وٍّ  ذا  كان  اهلل  اإن  معاتب�ة، 
�س�يء، كبيًرا في ذاته و�سفاته فخافوه.
 واإن خفت�م - ي�ا �أولي�اء �لزوجي�ن- 

اأن ي�س�ل الخ�اف بينهم�ا اإل�ى الع�داوة 
والتداب�ر، فابعث�وا رج�ًا ع�داًل م�ن اأه�ل 
ال�زوج، ورج�ًا ع�داًل م�ن اأه�ل الزوج�ة؛ 
ليحكم�ا بما في�ه الم�سلحة من التفريق 
اأح�ب  والتوفي�ق  بينهم�ا،  التوفي�ق  اأو 
و�س�لكا  الَحَكم�ان  اأراده  ف�اإن  واأول�ى، 
بي�ن  اهلل  يوف�ق  اإلي�ه  االأمث�ل  االأ�س�لوب 
الزوجي�ن، ويرتف�ع الخ�اف بينهما، اإن 
اهلل ال يخفى عليه �سيء من عباده، وهو 
علي�م بدقائ�ق م�ا يخفون�ه ف�ي قلوبه�م.

 واع����ب����دوا اهلل وح������ده باالنق������ياد 

له، وال تعبدوا معه �س���واه، واأح�س���نوا اإلى 
هما، واأح�س���نوا  الوالدين باإكرامهما وبرِّ
اإل���ى االأق���ارب واليتام���ى وذوي الحاج���ة، 
القراب���ة،  ذي  الج���ار  اإل���ى  واأح�س���نوا 
والج���ار ال���ذي ال قراب���ة ل���ه، واأح�س���نوا 
اإل���ى ال�ساح���ب المراف���ق لكم، واأح�س���نوا 
اإلى الم�س���افر الغريب الذي انقطعت به 
ال�سبل، واأح�سنوا اإلى مماليككم، اإن اهلل ال يحب من كان معجًبا بنف�سه، متكبًرا على عباده، مادًحا لنف�سه على وجه الفخر على النا�ض.
 وال يح���ب اهلل الذي���ن يمنع���ون م���ا اأوج���ب اهلل عليه���م م���ن االإنف���اق مم���ا اأعطاه���م م���ن رزق���ه، وياأم���رون بقوله���م وفعله���م غيَره���م بذل���ك، 

ويخف���ون م���ا اآتاه���م اهلل م���ن ف�سل���ه م���ن الرزق والعلم وغيره، فا يبينون للنا����ض الحق، ب���ل يكتمونه، ويظهرون الباطل، وهذه الخ�سال من 
خ�س���ال الكف���ر، وقد هياأنا للكافري���ن عذاًبا مخزًيا.

 
   ثب���وت ِقَوام���ة الرج���ال عل���ى الن�س���اء ب�س���بب تف�سي���ل اهلل له���م باخت�سا�سه���م بالوالي���ات، وب�س���بب م���ا يج���ب عليه���م م���ن الحق���وق، واأبرزه���ا 

النفق���ة على الزوجة.
   التحذير من البغي وظلم المراأة في التاأديب بتذكير العبد بقدرة اهلل عليه وعلوه �سبحانه.

   التحذير من ذميم االأخاق، كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه للنا�ض.



للذي���ن  كذل���ك  الع���ذاب  وهياأن���ا   

اأن  اأج���������ل  م���ن  اأمواله��������م  ينفق���ون 
يراه��������م النا����ض ويمدحوه���م، وه���م ال 
يوؤمن���ون ب���اهلل، وال بيوم القيامة؛ اأعددنا 
له���م ذل���ك الع���ذاب المخ�������زي، وم�����ا 
اأ�سل����هم اإال متابعت�����هم لل�سيطان، ومن 
يكن ال�س���يطان له �ساحًبا مازًما ف�س���اء 

�ساحًب���ا.
 وم���اذا ي�س���ر ه���وؤالء ل���و اأنه���م اآمن���وا 

���ا وبي���وم القيام���ة، واأنفق���وا مم���ا  ب���اهلل حقًّ
رزقه���م اهلل ف���ي الوج���وه الت���ي يحبه���ا 
وير�ساه���ا؟! ب���ل ف���ي ذل���ك الخي���ر كل���ه، 
وكان اهلل به���م عليًم���ا، ال يخف���ى علي���ه 

حاله���م، و�س���يجازي كاًّ بعمل���ه.
يظل���م  ال  ع���دل  تعال���ى  اهلل  اإن   

عب���اده �س���يًئا، فا ينق�ض من ح�س���ناتهم 
مق���دار نمل���ة �سغي���رة، وال يزي���د ف���ي 
ة  �س���يئاتهم �س���يًئا، واإن تك���ن زن���ة ال���ذرَّ
ح�س���نة ي�ساع���ف ثوابه���ا ف�س���ًا من���ه، 
وي���وؤت م���ن عن���ده م���ع الم�ساعف���ة ثواًب���ا 

عظيًم���ا.
 فكي���ف يك���ون االأم���ر ي���وم القيام���ة 

حي���ن نج���يء بنب���ي كل اأم���ة ي�س���هد عليه���ا 
بما عملت، ونجيء بك - �أيها �لر�سول- 

عل���ى اأمتك �س���اهًدا؟!
ي���ود  العظي���م  الي���وم  ذل���ك  ف���ي   

الذي���ن كف���روا ب���اهلل وع�س���وا ر�س���وله ل���و 
�ساروا تراًبا فكانوا �س���واًء هم واالأر�ض، 
وال ُيخف���ون ع���ن اهلل �س���يًئا مم���ا عمل���وا؛ 
ف���ا  األ�س���نتهم  عل���ى  يخت���م  اهلل  الأن 
تنطق، وياأذن لجوارحهم فت�سهد عليهم 

بعمله���م.
 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� ب���اهلل واتبع���وا 

ر�س���وله، ال ت�سلُّ���وا واأنت���م ف���ي ح���ال �س���كر 
حت���ى ت�سح���وا م���ن �س���كركم، وتمي���زوا ما 
تقول���ون - وكان ه���ذا قب���ل تحريم الخمر 

مطلًق���ا - وال ت�سلُّ���وا واأنت���م ف���ي ح���ال جناب���ة، وال تدخل���وا الم�س���اجد ف���ي حاله���ا اإال ُمْجتازي���ن دون بق���اء فيه���ا؛ حت���ى تغت�س���لوا، واإن اأ�سابك���م 
مر����ض ال يمك���ن ا�س���تعمال الم���اء مع���ه، اأو كنت���م م�س���افرين، اأو اأح���دث اأحدك���م، اأو جامعت���م الن�س���اء؛ فل���م تج���دوا م���اء - فاق�س���دوا تراًب���ا 

ا ع���ن تق�سيرك���م، غفوًرا لكم. طاه���ًرا، فام�س���حوا بوجوهك���م واأيديك���م من���ه، اإن اهلل كان عف���وًّ
���ا م���ن العل���م بالت���وراة ي�س���تبدلون ال�س���ال باله���دى، وه���م حري�س���ون   األ���م تعل���م - �أيه���ا �لر�س���ول - اأم���ر اليه���ود الذي���ن اأعطاه���م اهلل حظًّ

على اإ�سالكم - �أيها �لموؤمنون - عن ال�سراط الم�س���تقيم الذي جاء به الر�س���ول؛ لت�س���لكوا طريقهم المْعوّج؟!
 

   من كمال عدله تعالى وتمام رحمته اأنه ال يظلم عباده �سيًئا مهما كان قليًا، ويتف�سل عليهم بم�ساعفة ح�سناتهم.
   من �سدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى اأن يكون تراًبا.

   الجنابة تمنع من ال�ساة والبقاء في الم�سجد، وال باأ�ض من المرور به دون ُمْكث فيه.
   تي�سير اهلل على عباده بم�سروعية التيمم عند فقد الماء اأو عدم القدرة على ا�ستعماله.



 واهلل  اأعل���م منك���م باأعدائك���م       

- �أيه���ا �لموؤمن���ون - فاأخبرك���م به���م 
���ا  ���ن لك���م عداوته���م، وكف���ى ب���اهلل وليًّ وبيَّ
يحفظك���م م���ن باأ�س���هم، وكف���ى ب���اهلل 
ن�سي���ًرا يمنعك���م م���ن كيده���م واأذاه���م 

وين�سرك���م عليه���م.
 م���ن اليه���ود ق���وم �س���وء يغي���رون 

لونه على  ال���كام ال���ذي اأنزل���ه اهلل، فُيوؤوِّ
غي���ر م���ا اأن���زل اهلل، ويقول���ون للر�س���ول 
 حي���ن ياأمره���م باأمر: �س���معنا قولك، 
وع�سين���ا اأم���رك، ويقولون م�س���تهزئين: 
ا�س���مع م���ا نق���ول ال �َس���ِمْعَت؛ ويوهم���ون 
بقوله���م: »راعن���ا« اأنه���م يري���دون: راعن���ا 
�س���معك، واإنم���ا يري���دون الرعونة؛ يلوون 
به���ا األ�سن����تهم، يري���دون الدع���اء علي���ه 
، ويق�س���دون الق���دح ف���ي الدي���ن، 
ول���و اأنه���م قال���وا: �س���معنا قول���ك، واأطعنا 
اأم���رك، ب���داًل من قولهم: �س���معنا قولك، 
وع�سين���ا اأم���رك، وقال���وا: ا�س���مع، ب���دل 
وقال���وا:  �س���معَت،  ال  ا�س���مع  قوله���م: 
انتظرن���ا نفه���م عن���ك م���ا تق���ول، ب���دل 
قوله���م: راعن���ا؛ ل���كان ذل���ك خي���ًرا له���م 
مم���ا قال���وه اأواًل، واأع���دل من���ه؛ لم���ا في���ه 
بجن���اب  الائ���ق  االأدب  ح�س���ن  م���ن 
، ولك���ن لعنهم اهلل، فطردهم  النب���ي 
من رحمته ب�س���بب كفرهم، فا يوؤمنون 

اإيماًن���ا ينفعه���م.
 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �أوت���و� �لكت���اب م���ن 

اليه���ود والن�س���ارى، اآمن���وا بم���ا اأنزلن���ا 
، الذي جاء م�سدًقا لما  على محمد 
معك���م م���ن الت���وراة واالإنجي���ل، م���ن قب���ل 
اأن نمح���و م���ا ف���ي الوج���وه م���ن الحوا����ض، 
ونجعله���ا ناحي���ة اأدباره���م، اأو نطرده���م 
منه���ا  طردن���ا  كم���ا  اهلل  رحم���ة  م���ن 
اأ�سحاب ال�سبت الذين اعتدوا بال�سيد 
في���ه بع���د نهيه���م عن���ه، فم�س���خهم اهلل 

ق���ردة، وكان اأم���ره تعال���ى وق���دره واقًع���ا ال محال���ة.
 اإن اهلل ال يغف���ر اأن ُي�س���رك ب���ه �س���يء م���ن مخلوقات���ه، ويتج���اوز عم���ا دون ال�س���رك والكف���ر م���ن المعا�سي لمن ي�س���اء بف�سل���ه، اأو يعذب بها 

من �ساء منهم بقدر ذنوبهم بعدله، ومن ُي�سرك مع اهلل غيره فقد اختلق اإثًما عظيًما ال ُيغفر لمن مات عليه.
 األ���م تعل���م - �أيه���ا �لر�س���ول - اأم���ر اأولئ���ك الذي���ن يثن���ون ثن���اء تزكي���ة عل���ى اأنف�س���هم واأعماله���م؟ بل اهلل وحده هو الذي يثني على من �س���اء 

من عباده ويزكيهم؛ الأنه عالم بخفايا القلوب، ولن ينق�سوا �سيًئا من ثواب اأعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر.
 انظر -�أيها �لر�سول- كيف يختلقون على اهلل الكذب بثنائهم على اأنف�سهم! وكفى بذلك ذنًبا مبيًنا عن �سالهم.

ا م���ن العل���م، يوؤمنون بما اتخذوه م���ن معبودات من دون   األ���م تعل���م - �أيه���ا �لر�س���ول - وتتعج���ب م���ن ح���ال اليه���ود ال����ذين اآتاه���م اهلل ح�����ظًّ

؟! اهلل، ويقولون - م�سانعًة للم�سركين -: اإنهم اأهدى طريًقا من اأ�سحاب محمد 
 

   كفاية اهلل للموؤمنين ون�سره لهم تغنيهم عما �سواه.
، وتحاكمهم اإلى غير �سرعه �سبحانه.    بيان جرائم اليهود، كتحريفهم كام اهلل، و�سوء اأدبهم مع ر�سوله 

   بيان خطر ال�سرك والكفر، واأنه ال ُيْغفر ل�ساحبه اإذا مات عليه، واأما ما دون ذلك فهو تحت م�سيئة اهلل تعالى.



ه�ذا  يعتق�دون  الذي�ن  اأولئ�ك   

االعتقاد الف��ا�سد هم ال��ذين ط���رده��م 
اهلل م���ن رحمت�ه، وم�ن يط�رده اهلل فل�ن 

تج�د ل�ه ن�سي�ًرا يت�واله.
 لي����ض له���م ن�سي���ٌب م���ن المل���ك، 

ول���و كان له���م ه���ذا َلَم���ا اأعطوا اأح���ًدا منه 
�س���يًئا، ول���و كان ق���در النقط���ة الت���ي ف���ي 

ظه���ر ن���واة التم���ر.
 ب�ل يح�س�دون محم�ًدا  واأ�سحابه 

عل�ى م�ا اآتاه�م اهلل م�ن النب�وة واالإيمان 
والتمكي�ن ف�ي االأر��ض. َفِلَم يح�س�دونهم 
اإبراهي�م  ذري�ة  اآتين�ا  اأن  �س�بق  وق�د 
اإليه�م  اأوحين�اه  وم�ا  المن�زل،  الكت�اب 
وا�س�ًعا  مل�ًكا  واآتيناه�م  الكت�اب،  �س�وى 

النا��ض؟! عل�ى 
 م���ن اأه���ل الكت���اب م���ن اآم���ن بم���ا 

اأن���زل اهلل عل���ى اإبراهي���م  وعل���ى 
اأنبيائ���ه م���ن ذريت���ه، ومنه���م م���ن اأعر����ض 
ع���ن االإيم���ان ب���ه، وه���ذا موقفه���م مم���ا 
، والن���ار  اأُن����ِزل عل���ى النب���ي محم���د 
ه���ي الع���ذاب المكاف���ئ لم���ن كف���ر منه���م.
 اإن الذي���ن كف������روا باآياتن���ا �س�������وف 

ندخله���م ي���وم القيام���ة ن���اًرا تحي���ط به���م، 
كلم���ا اأحرق���ت جلوده���م بدلناه���م جل���وًدا 
اأخ���رى غيره���ا؛ لي�س���تمر عليهم العذاب، 
�س���يء،  اإن اهلل كان عزي���ًزا ال يغالب���ه 

حكيًم���ا فيم���ا يدب���ره ويق�سي به.
واتبع���وا  ب���اهلل  اآمن���وا  والذي���ن   

ر�س���له، وعمل���وا الطاع���ات �س���ندخلهم 
ي���وم القيام���ة جن���ات تج���ري م���ن تح���ت 
ق�سوره���ا االأنه���ار، ماكثي���ن فيه���ا اأب���ًدا، 
له���م ف���ي هذه الجن���ات زوجات مطهرات 
ا  م���ن كل ق���ذر، و�س���ندخلهم ظ���اًّ ممت���دًّ

كثيًف���ا ال ح���ر في���ه وال ب���رد.
تو�س�������لوا  اأن  ياأم������ركم  اهلل  اإن   

كل م���ا ائتمنت���م علي���ه اإل���ى اأ�سحاب���ه، 
ُركم به وير�س���دكم اإليه في كل اأحوالكم،  وياأمرك���م اإذا ق�سيت���م بي���ن النا����ض اأن تق�س���طوا وال تميل���وا وتج���وروا ف���ي الحك���م، اإن اهلل ِنْعم ما ُيَذكِّ

اإن اهلل كان �س���ميًعا الأقوالك���م، ب�سي���ًرا باأفعالك���م.
 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� ب���اهلل واتبع���وا ر�س���وله، اأطيع���وا اهلل واأطيع���وا ر�س���وله، بامتث���ال م���ا اأم���ر واجتناب م���ا نهى، واأطيع���وا والة اأموركم ما 

، اإن كنتم توؤمنون باهلل واليوم االآخر، ذلك الرجوع  ة نبيه  لم ياأمروا بمع�سية، فاإن اختلفتم في �سيء فارجعوا فيه اإلى كتاب اهلل و�ُسنَّ
ة خير من التمادي في الخاف والقول بالراأي، واأح�سن عاقبة لكم. نَّ اإلى الكتاب وال�سُّ

 
   من اأعظم اأ�سباب كفر اأهل الكتاب ح�سدهم الموؤمنين على ما اأنعم اهلل به عليهم من النبوة والتمكين في االأر�ض.

   االأمر بمكارم االأخاق من المحافظة على االأمانات، والحكم بالعدل.
   وجوب طاعة والة االأمر ما لم ياأمروا بمع�سية، والرجوع عند التنازع اإلى حكم اهلل ور�سوله  تحقيًقا لمعنى االإيمان.



 األ���م ت���َر - �أيه���ا �لر�س���ول - تناق����ض 

ع���ون  المنافقي���ن م���ن اليه���ود الذي���ن َيدَّ
كذًب���ا اأنه���م اآمن���وا بم���ا اأُن���ِزل علي���ك وم���ا 
اأُن���ِزل عل���ى الر�س���ل م���ن قبل���ك، يري���دون 
اأن يتحاكم���وا ف���ي نزاعاته���م اإل���ى غي���ر 
�سرع اهلل مما و�سعه الب�سر، وقد اأمروا 
اأن يكف���روا بذل���ك. ويري���د ال�س���يطان اأن 
يبعده���م ع���ن الح���ق اإبع���اًدا �س���ديًدا ال 

يهت���دون مع���ه.
المنافقي���ن:  له���وؤالء  قي���ل  واإذا   

تعال���وا اإل���ى م���ا اأن���زل اهلل ف���ي كتاب���ه م���ن 
الحكم، واإلى الر�سول ليحكم بينكم في 
خ�سامك���م، راأيته���م - �أيه���ا �لر�س���ول - 
ُيعر�سون عنك اإلى التحاكم اإلى غيرك 

���ا. ���ا تامًّ اإعرا�سً
المنافقي��ن  ح��ال  يك��ون  فكي��ف   

اإذا حدث��ت له��م م�سائ��ب ب�س��بب م��ا 
ج��اوؤوك  ث��م  الذن��وب،  م��ن  ارتكب��وه 
-�أيه������ا   �لر�س����ول - مع����تذرين اإلي��������ك 
يحلف��ون ب��اهلل: م��ا ق�سدن��ا بتحاكمن��ا 
اإل��ى غي��رك اإال االإح�س��ان والتوفي��ق بي��ن 
المتنازعي��ن؟! وه��م كاذب��ون ف��ي ذل��ك؛ 
ف��اإن االإح�س��ان ه��و ف��ي تحكيم �س��رع اهلل 

عل��ى عب��اده.
م���ا  اهلل  يعل���م  الذي���ن  اأولئ���ك   

النف���اق  م���ن  قلوبه���م  ف���ي  ي�سم���رون 
والق�س���د ال���رديء، فاتركه���م - �أيه���ا 
���ن له���م  �لر�س���ول - واأعر����ض عنه���م، وبيِّ
ًب���ا وق���ل له���م  ًب���ا ومرهِّ حك���م اهلل مرغِّ
ق���واًل بالًغ���ا بلوًغ���ا �س���ديًدا متغلغ���ًا ف���ي 

نفو�س���هم.
اإال  ر�س���ول  م���ن  اأر�س���لنا  وم���ا   

الأج���ل اأن ُيط���اع فيم���ا ياأم���ر ب���ه بم�س���يئة 
اهلل وتقدي���ره، ول���و اأنه���م حي���ن ظلم���وا 
اأنف�س���هم بارت���كاب المعا�س���ي ج���اوؤوك 
ين بما  -�أيها �لر�سول - في حياتك ُمِقرِّ

ارتكب���وه نادمي���ن تائبي���ن، وطلب���وا المغف���رة م���ن اهلل، وطلب���َت المغف���رة له���م؛ لوج���دوا اهلل تواًب���ا عليه���م رحيًم���ا به���م.
���ا حت���ى يتحاكم���وا اإل���ى الر�س���ول ف���ي   فلي����ض االأم���ر كم���ا زع���م ه���وؤالء المنافق���ون. ث���م اأق�س���م اهلل بذات���ه  اأنه���م ال يكون���ون م�سدقي���ن حقًّ

حياته واإلى �سرعه بعد وفاته في كل ما يح�سل بينهم من خاٍف، ثم ير�سون بحكم الر�سول، وال يكون في �سدورهم �سيق منه وال �سك 
ا بانقياد ظواهرهم وبواطنهم. فيه، وي�س���لِّموا ت�س���ليًما تامًّ

 
   االحت���كام اإل���ى غي���ر �س���رع اهلل والر�س���ا ب���ه مناق����ض لاإيم���ان ب���اهلل تعال���ى، وال يك���ون االإيم���ان الت���ام اإال باالحت���كام اإل���ى ال�س���رع، م���ع ر�س���ا 

القل���ب والت�س���ليم الظاه���ر والباطن بما يحكم به ال�س���رع.
   من اأبرز �سفات المنافقين عدم الر�سا ب�سرع اهلل، وتقديم حكم الطواغيت على حكم اهلل تعالى.

ْدب اإلى االإعرا�ض عن اأهل الجهل وال�ساالت، مع المبالغة في ن�سحهم وتخويفهم من اهلل تعالى.    النَّ



 ول���و اأن���ا فر�سن���ا عليه���م َقْت���ل  - 

ا، اأو الخروج من ديارهم؛  بع�سهم بع�سً
م���ا امتث���ل اأمرن���ا منه���م اإال ع���دد قلي���ل، 
فليحم���دوا اهلل اأن���ه ل���م يكلفه���م م���ا ي�س���ق 
عليه���م، ول���و اأنه���م فعل���وا م���ا يذك���رون ب���ه 
من طاعة اهلل لكان خيًرا من المخالفة، 
واأ�س���د ر�س���وًخا الإيمانه���م، والآتيناهم من 
عندن���ا ثواًب���ا عظيًم���ا، ولوفقناه���م اإل���ى 

الطري���ق المو�س���ل اإل���ى اهلل وجنت���ه.
فه���و  والر�س���ول  اهلل  يط���ع  وم���ن   

م���ع م���ن اأنع���م اهلل عليه���م بدخ���ول الجن���ة 
م���ن االأنبي���اء وال�سديقي���ن الذي���ن كم���ل 
ت�سديقه���م بم���ا ج���اءت ب���ه الر�س���ل، 
وعمل���وا ب���ه، وال�س���هداء الذي���ن قتل���وا 
ف���ي �س���بيل اهلل، وال�سالحي���ن الذي���ن 
�سلحت ظواهره���م وبواطنهم ف�سلحت 
اأعماله���م، م���ا اأح�س���ن اأولئ���ك م���ن رفق���اء 

ف���ي الجن���ة.
���ٌل  َتَف�سُّ المذك���ور  الث���واب  ذل���ك   

م���ن اهلل عل���ى عب���اده، وكف���ى ب���اهلل عليًما 
باأحواله���م، و�س���يجازي كاًّ بعمل���ه.

ب���اهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

م���ن  الح���ذر  خ���ذوا  ر�س���وله،  واتبع���وا 
اأعدائكم باتخاذ االأ�س���باب المعينة على 
قتاله���م، فاخرج���وا اإليه���م جماع���ة بع���د 
جماع���ة، اأو اخرج���وا اإليه���م جميًع���ا، كل 
ذلك ح�سب ما فيه م�سلحتكم، وما فيه 

النكاي���ة باأعدائك���م.
�لم�س���لمون-  �أيه���ا   - منك���م  واإنَّ   

اأقواًم���ا يتباط���وؤون ع���ن الخ���روج لقت���ال 
ئ���ون غيره���م،  اأعدائك���م لجبنه���م، ويبطِّ
االإيم���ان،  و�سعيف���و  المنافق���ون  وه���م 
ف���اإن نالك���م قت���ل اأو هزيم���ة ق���ال اأحده���م 
فرًح���ا ب�س���امته: ق���د تف�س���ل اهلل عل���ي 
فل���م اأح�س���ر القت���ال معه���م في�سيبني ما 

اأ�سابه���م.
 ولئ���ن نالك���م - �أيه���ا �لم�س���لمون - ف�س���ل م���ن اهلل بن�س���ر اأو غنيم���ة ليقوَل���نَّ ه���ذا المتخل���ف ع���ن الجهاد كاأنه لي����ض منكم ول���م تكن بينكم 

وبينه محبة و�سحبة: يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فاأظفر بعظيم ما ظفروا به.
 فليقات���ل ف���ي �س���بيل اهلل لتك���ون كلم���ة اهلل ه���ي العلي���ا، الموؤمن���ون ال�سادق���ون الذي���ن يبيع���ون الحي���اة الدني���ا رغب���ة عنه���ا، باالآخ���رة رغب���ة 

فيه���ا، وم���ن يقات���ْل ف���ي �س���بيل اهلل لتك���ون كلمت���ه ه���ي العلي���ا فُيقت���ْل �س���هيًدا، اأو يظَه���ْر عل���ى ع���دوه، ويظف���ر ب���ه، ف�س���يعطيه اهلل ثواًب���ا عظيًم���ا، 
وه���و الجن���ة ور�سوان اهلل.

 
   فعل الطاعات من اأهم اأ�سباب الثبات على الدين.

   اأخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع االأ�سباب المعينة على قتال العدو، ال بالقعود والتخاذل.
   الحذر من التباطوؤ عن الجهاد وتثبيط النا�ض عنه؛ الأن الجهاد اأعظم اأ�سباب عزة الم�سلمين ومنع ت�سلط العدو عليهم.



 وم�ا المانع لك�م - �أيها �لموؤمنون- 

من الجهاد في �سبيل اهلل الإعاء كلمته، 
وال�س�تنقاذ الم�س�ت�سعفين م�ن الرج�ال 
والن�س�اء واالأطف�ال الذي�ن يدع�ون اهلل 
قائلين: يا ربنا، اأخرجنا من مكة لظلم 
عل�ى  واالعت�داء  ب�اهلل  بال�س�رك  اأهله�ا 
عب�اده، واجع�ل لنا من عندك من يتولى 
ون�سي�ًرا  والحف�ظ،  بالرعاي�ة  اأمرن�ا 

يدف�ع عن�ا ال�سر.
في  يقاتلون  ال�سادقون  الموؤمنون   

�سب��يل اهلل الإع���اء كلم��ته، والكافرون 
يق���اتلون ف���ي �سب���يل اآلهت����هم، فقاتلوا 
اأع����وان ال�سيطان، فاإنكم اإن قاتلتموهم 
ال�سي���طان  تدب�����ير  الأن  غلبت����موهم؛ 
كان �سعيًفا ال ي�سر المتوكلين على اهلل 

تعالى.
 - �لر�س���ول  �أيه���ا   - تعل���م  األ���م   

�س���اأن بع����ض اأ�سحاب���ك الذي���ن �س���األوا 
اأن ُيفر����ض عليه���م الجه���اد، فقي���ل له���م: 
امنع���وا اأيديك���م ع���ن القت���ال، واأقيم���وا 
ال�س���اة، واآت���وا ال���زكاة - وكان ذل���ك 
قب���ل فر����ض الجه���اد - فلم���ا هاج���روا 
اإل���ى المدين���ة، و�س���ار لاإ�س���ام منع���ة، 
وُفِر�ض القتال؛ �َسقَّ ذلك على بع�سهم، 
ف�س���اروا يخاف���ون النا����ض كخوفه���م م���ن 
اهلل اأو اأ�سد، وقالوا: يا ربنا، لم فر�ست 
علين���ا القت���ال؟ ه���اَّ اأخرت���ه م���دة قريب���ة 
حت���ى نتمت���ع بالدني���ا، ق���ل له���م -�أيه���ا 
�لر�س���ول-: مت���اع الدني���ا مهم���ا بل���غ قلي���ل 
زائ���ل، واالآخ���رة خي���ر لم���ن اتق���ى اهلل 
تعال���ى ل���دوام م���ا فيه���ا م���ن النعي���م، وال 
ُتْنق�س���ون م���ن اأعمالك���م ال�سالح���ة اأي 
�س���يء، ول���و كان َق���ْدر الخي���ط ال���ذي ف���ي 

ن���واة التم���رة.
الم���وت  يلحقك���م  تكون���وا  حيثم���ا   

اإذا ح�س���ر اأجلك���م، ول���و كنت���م في ق�سور 
منيعة بعيدة عن �ساحة القتال، واإن َيَنْل هوؤالء المنافقين ما ي�سرهم من ولد ورزق كثير قالوا: هذه من عند اهلل، واإن َيَنْلهم �سدة في ولٍد 
ا على هوؤالء: كل من ال�س���راء وال�سراء بق�ساء اهلل  اأو رزق ت�س���اءموا من النبي    وقالوا: هذه ال�س���يئة ب�س���ببك، قل - �أيها �لر�س���ول - ردًّ

وق���دره، فم���ا له���وؤالء الذي���ن ي�س���در عنه���م ه���ذا القول ال ي���كادون يفهم���ون كامك لهم؟!
���ل ب���ه علي���ك، وم���ا نال���ك مما ي�س���ووؤك في رزقك وول���دك فهو من   م���ا نال���ك - ي���ا �ب���ن �آدم - مم���ا ي�س���رك م���ن رزق وول���د فه���و م���ن اهلل، تف�سَّ

نف�سك ب�سبب ما ارتكبته من المعا�سي. وقد بعثناك - �أيها �لنبي - لجميع النا�ض ر�سواًل من اهلل تبلغهم ر�سالة ربك، وكفى باهلل �ساهًدا 
على �سدقك فيما تبلغه عنه، بما اآتاك من اأدلة وبراهين.

 
   وجوب القتال الإعاء كلمة اهلل ون�سرة الم�ست�سعفين، وذم الخوف والجبن واالعترا�ض على اأحكام اهلل.

   الدار االآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع و�سهوات لمن اتقى اهلل تعالى وعمل بطاعته.
   الخير وال�سر كله بقدر اهلل، وقد يبتلي اهلل عباده ببع�ض ال�سوء في الدنيا الأ�سباب، منها: ذنوبهم ومعا�سيهم.



 م���ن يط���ع الر�س���ول بامتث���ال م���ا 

اأم���ر ب���ه، واجتن���اب م���ا نه���ى عن���ه؛ فق���د 
ا�س���تجاب الأم���ر اهلل، وم���ن اأعر����ض ع���ن 
طاعت���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - ف���ا تح���زن 
عليه، فما اأر�سلناك مراقًبا عليه تحفظ 
اأعمال���ه، واإنم���ا نح���ن م���ن يح�س���ي عمل���ه 

ويحا�س���به.
 ويق���ول المنافق���ون ل���ك باأل�س���نتهم: 

نطي���ع اأم���رك ونمتثل���ه، ف���اإذا خرج���وا من 
���ر جماع���ة منه���م عل���ى وج���ه  عن���دك َدبَّ
الخف���اء خ���اف م���ا اأظه���روا ل���ك، واهلل 
���رون، و�س���يجازيهم عل���ى  يعل���م م���ا يدبِّ
كيده���م ه���ذا، ف���ا تلتف���ت له���م؛ فل���ن 
�ض اأم���رك اإلى اهلل،  ي�س���روك �س���يًئا، وفوِّ
واعتم���د علي���ه، وكف���ى باهلل وكي���ًا تعتمد 

. عليه
 ِلَم ال يتاأمل هوؤالء القراآن ويدر�سونه 

حتى يثبت لهم اأنه ال يوجد فيه اختاف 
وال ا�س���طراب؟! وحتى يعل����موا �س�����دق 
ما جئت به، ولو كان من عند غير اهلل 
تعالى لوجدوا فيه ا�سطراًبا في اأحكامه 

واختاًفا كثيًرا في معانيه.
 واإذا ج���اء ه���وؤالء المنافقي���ن اأم���ر 

مم���ا في���ه اأم���ن الم�س���لمين و�س���رورهم، اأو 
خوفه���م وحزنه���م؛ اأف�س���وه ون�س���روه، ول���و 
تاأّن���وا واأرجع���وا االأم���ر اإل���ى ر�س���ول اهلل 
 واإل���ى اأه���ل ال���راأي والعل���م والن�س���ح؛ 
الأدرك اأهل الراأي واال�ستنباط ما ينبغي 
اأن ُيعمل ب�ساأنه من ن�سر اأو كتمان، ولوال 
ف�سل اهلل عليكم باالإ�سام ورحمته بكم 
بالق���راآن - �أيه���ا �لموؤمن���ون - فعافاك���م 
مم���ا ابتل���ى به ه���وؤالء المنافقين؛ التبعتم 

و�ساو����ض ال�س���يطان اإال قلي���ًا منك���م.
ف���ي   - �لر�س���ول  �أيه���ا   - فقات���ل   

�س���بيل اهلل الإع���اء كلمت���ه، وال ُت�س���األ عن 
غي���رك وال ُتل���زم ب���ه؛ الأن���ك ال تكل���ف اإال 

���ب الموؤمني���ن ف���ي القت���ال وحثه���م علي���ه، ع�س���ى اهلل اأن يدف���ع بقتالك���م ق���وة الكافري���ن، واهلل اأ�س���د قوة، واأ�س���د  حم���ل نف�س���ك عل���ى القت���ال، ورغِّ
عقوب���ة.

 م���ن ي�س���عى لجل���ب الخي���ر للغي���ر؛ يك���ن ل���ه ح���ظ م���ن الث���واب، وم���ن ي�س���عى لجل���ب ال�س���ر للغي���ر؛ يكن ل���ه حظ م���ن االإث���م، وكان اهلل على كل 

ما يعمله االإن�س���ان �س���هيًدا و�س���يجازيه عليه. فمن كان منكم �س���بًبا في ح�سول خير فله منه حظ ون�سيب، ومن كان �س���بًبا في ح�سول �س���ر 
فاإنه يناله منه �س���يء.

 واإذا �س���لَّم عليك���م اأح���د ف���ردوا ال�س���ام علي���ه باأف�س���ل مم���ا �س���لَّم عليكم، اأو ردوا علي���ه بمثل ما قال، والرد باالأح�س���ن اأف�سل، اإن اهلل كان 

على ما تعملون حفيًظا، و�سيجازي كاًّ بعمله.
 

   تدبر القراآن الكريم يورث اليقين باأنه تنزيل من اهلل؛ ل�سامته من اال�سطراب، ويظهر عظيم ما ت�سمنه من االأحكام.
   ال يجوز ن�سر االأخبار التي تن�ساأ عنها زعزعة اأمن الموؤمنين، اأو دبُّ الرعب بين �سفوفهم.

   التحدث بق�سايا الم�سلمين وال�سوؤون العامة المت�سلة بهم يجب اأن ي�سدر من اأهل العلم واأولي االأمر منهم.
   م�سروعية ال�سفاعة الح�سنة التي ال اإثم فيها وال اعتداء على حقوق النا�ض، وتحريم كل �سفاعة فيها اإثم اأو اعتداء.



 اهلل ال معب�ود بح�ق غي�ره، ليجمع�ّن 

ال  ال�ذي  القيام�ة  ي�وم  واآخرك�م  اأولك�م 
�س�ك في�ه؛ لمجازاتك�م عل�ى اأعمالك�م، 

وال اأح�د اأ�س�دق حديًث�ا م�ن اهلل.
 - �لموؤمن�ون  �أيه�ا   - �س�اأنكم  م�ا   

�س�اأن  ف�ي  مختلفْي�ن  فريقْي�ن  �سرت�م 
يق�ول  فري�ق  المنافقي�ن:  م�ع  التعام�ل 
بقتاله�م لكفره�م، وفري�ق يق�ول بت�رك 
اأن  لك�م  كان  فم�ا  الإيمانه�م؟!  قتاله�م 
تختلفوا ب�ساأنهم، واهلل ردهم اإلى الكفر 
وال�س�ال ب�س�بب اأعمالهم، اأتريدون اأن 
ته�دوا م�ن ل�م يوفق�ه اهلل اإل�ى الح�ق؟! 
وم�ن ي�سل�ل اهلل فلن تجد له طريًقا اإلى 

الهداي�ة.
تكف�رون  ل�و  المنافق�ون  �ى  تمنَّ  

اأُن�زل عليك�م كم�ا كف�روا فتكون�ون  بم�ا 
م�س�توين معه�م ف�ي الكف�ر، ف�ا تتخذوا 
منه�م اأولي�اء لعداوته�م حت�ى يهاج�روا 
اإل�ى  ال�س�رك  دار  م�ن  اهلل  �س�بيل  ف�ي 
اإيمانه�م،  عل�ى  دالل�ة  االإ�س�ام  ب�اد 
حاله�م  عل�ى  وا�س�تمروا  اأعر�س�وا  ف�اإن 
فخذوه�م واقتلوه�م اأينم�ا وجدتموهم، 
عل�ى  يواليك�م  �ا  وليًّ منه�م  تتخ�ذوا  وال 
عل�ى  يعينك�م  ن�سي�ًرا  وال  اأمورك�م، 

اأعدائك�م.
 اإال م�ن و�س�ل منه�م اإل�ى قوم بينكم 

وبينه�م عق�د موؤك�د عل�ى ت�رك القت�ال، 
اأو م�ن جاوؤوك�م وق�د �ساق�ت �سدوره�م 
ف�ا يري�دون قتالك�م وال قت�ال قومه�م، 
ول�و �س�اء اهلل لمكنه�م منك�م فقاتلوك�م، 
فاقبل�وا م�ن اهلل عافيت�ه، وال تتعر�س�وا 
له�م بقت�ل وال اأ�س�ر، ف�اإن اعتزلوك�م فلم 
اإليك�م م�سالحي�ن  يقاتلوك�م، وانق�ادوا 
لك�م  اهلل  جع�ل  فم�ا  قتالك�م،  تاركي�ن 

عليه�م طريًق�ا بقتله�م اأو اأ�س�رهم.
 �ستجدون - �أيها �لموؤمنون - فريًقا 

اآخر من المنافقين يظهرون لكم االإيمان لياأمنوا على اأنف�سهم، ويظهرون لقومهم من الك���فار الك�����فر اإذا رج���عوا اإليهم لياأمنوهم، كلما 
ُدُعوا اإلى الكفر باهلل وال�سرك به وقعوا فيه اأ�سد الوقوع، فهوؤالء اإذا لم يتركوا قتالكم، وينقادوا اإليكم م�سالحين، ويكفوا اأيديهم عنكم؛ 

فخذوهم واقتلوهم اأينما وجدتموهم، واأولئك الذين هذه �سفتهم جعلنا لكم على اأخذهم وقتلهم حجة وا�سحة؛ لغدرهم ومكرهم.
 

   خفاء حال بع�ض المنافقين اأوقع الخاف بين الموؤمنين في حكم التعامل معهم.
   بيان كيفية التعامل مع المنافقين بح�سب اأحوالهم ومقت�سى الم�سلحة معهم.

ن لم تقع منه اأذية متعدية من المنافقين.    عدل االإ�سام في الكف عمَّ
   يك�سف الجهاد في �سبيل اهلل اأهل النفاق ب�سبب تخلفهم عنه وتكلُّف اأعذارهم.



 وم���ا ينبغ���ي لموؤم���ن اأن يقت���ل موؤمًن���ا 

اإال اأن يق���ع ذل���ك من���ه عل���ى وج���ه الخط���اأ، 
وم���ن قت���ل موؤمًن���ا على وج���ه الخطاأ فعليه 
عت���ق نف����ض مملوك���ة موؤمن���ة كف���ارة ع���ن 
فعل���ه، وعل���ى قرابة القات���ل الذين يرثونه 
دية ُم�َسَلَّمة اإلى ورثة القتيل، اإال اأن يعفوا 
عن الدية فت�س���قط، فاإن كان القتيل من 
ق���وم محاربي���ن لك���م وه���و موؤم���ن؛ فيج���ب 
عل���ى القات���ل عت���ق نف����ض مملوك���ة موؤمن���ة، 
وال دية عليه، واإن كان القتيل غير موؤمن 
لكن���ه م���ن ق���وم بينك���م وبينه���م عه���د مث���ل 
اأه���ل الذم���ة، فعل���ى قراب���ة القات���ل الذي���ن 
يرثون���ه دي���ة ُم�َس���َلَّمة اإل���ى ورث���ة القتي���ل، 
وعل���ى القات���ل عت���ق نف����ض مملوك���ة موؤمن���ة 
كف���ارة ع���ن فعل���ه، فاإن لم يجد من يعتقه 
اأو ال ي�س���تطيع اأن يدف���ع ثمن���ه، فعلي���ه 
�سي���ام �س���هرين مت�سلي���ن ب���ا انقط���اع ال 
يفطر فيهما، ليتوب اهلل عليه مما فعل، 
وكان اهلل عليًما باأعمال عباده ونياتهم، 

حكيًم���ا ف���ي ت�س���ريعه وتدبيره.
وج���ه  عل���ى  موؤمًن���ا  يقت���ل  وم���ن   

الق�س���د بغير حق؛ فجزاوؤه دخول جهنم 
خالًدا فيها، اإن ا�ستحل ذلك اأو لم يتب، 
وغ�س���ب اهلل علي���ه، وط���رده م���ن رحمت���ه، 
واأع���د ل���ه عذاًب���ا عظيًم���ا القتراف���ه ه���ذا 

الذن���ب الكبي���ر.
 ي�ا �أيه�ا �لذي�ن �آمن�و� ب�اهلل واتبع�وا 

ر�س�وله، اإذا خرجت�م للجه�اد ف�ي �س�بيل 
تقاتل�ون، وال  اأم�ر م�ن  ف�ي  فتثبت�وا  اهلل 
عل�ى  ي�دل  م�ا  لك�م  اأظه�ر  لم�ن  تقول�وا 
حمل�ك  واإنم�ا  موؤمًن�ا،  ل�س�ت  اإ�س�امه: 
عل�ى اإظه�ار االإ�س�ام الخوف على دمك 
مت�اع  بقتل�ه  تطلب�ون  فتقتل�وه  ومال�ك، 
فعن�د  من�ه،  كالغنيم�ة  الزهي�د  الدني�ا 
واأعظ�م  كثي�رة، وه�ي خي�ر  اهلل مغان�م 
م�ن ه�ذا، كذل�ك كنتم من قبل مثل هذا 
ال�ذي يخف�ي اإيمان�ه من قومه، فمنَّ اهلل 

، و�س�يجازيكم ب�ه. اإن اهلل ال يخف�ى علي�ه �س�يء م�ن عملك�م واإن دقَّ عليك�م باالإ�س�ام فع�س�م دماءك�م فتثبت�وا، 
 

ًما حرمة نف�ض الموؤمن، وناهًيا عن انتهاكها، ومرتًبا على ذلك اأ�سد العقوبات.    جاء القراآن الكريم معظِّ
ب فيها مدة طويلة ثم يخ���رج منها برحمة اهلل  ة والجماع���ة اأن الموؤم���ن القات���ل ال ُيخلَّ���د اأب���ًدا ف���ي الن���ار، واإنم���ا ُيع���ذَّ ���نَّ    م���ن عقي���دة اأه���ل ال�سُّ

تعالى.
   وجوب التثبت والتبيُّن في الجهاد، وعدم اال�ستعجال في الحكم على النا�ض حتى ال ُيعتدى على البريء.



 ال ي�س��توي الم���وؤمنون الق����اع���دون 

عن الجهاد في �سبيل اهلل غير اأ�سحاب 
والمك�ف���وف�ين،  كالم�ر�س�ى  االأع�ذار 
ببذل  اهلل  �سبيل  في  والمجاهدون 
اهلل  ل  ف�سَّ واأنف�سهم،  اأموالهم 
واأنف�سهم  اأموالهم  ببذل  المجاهدين 
درجة،  الجهاد  عن  القاعدين  على 
عن  والقاعدين  المجاهدين  من  ولكل 
ي�ستحقه،  الذي  اأجره  لعذر  الجهاد 
ل اهلل المجاهدين على القاعدين  وف�سَّ

باإعطائهم ثواًبا عظيًما من عنده.
 ه���ذا الث���واب من���ازل بع�سه���ا ف���وق 

بع�ض، مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم، 
وكان اهلل غف���وًرا لعب���اده رحيًما بهم.

المائك���ة  اه���م  توفَّ الذي���ن  اإن   

وه���م ظالم���ون الأنف�س���هم بت���رك الهج���رة 
م���ن دار الكف���ر اإل���ى دار االإ�س���ام، تق���ول 
له���م المائك���ة ح���ال قب����ض اأرواحه���م 
توبيًخ���ا له���م: عل���ى اأي حال كنت���م؟ وباأي 
�سيء تميزتم عن الم�سركين؟ فيجيبون 
معتذري���ن: كن���ا �سعف���اء ال ح���ول لن���ا وال 
ق���وة ن���رد به���ا ع���ن اأنف�س���نا، فتق���ول له���م 
المائك���ة توبيًخ���ا له���م: األ���م تك���ن ب���اد 
اهلل وا�س���عة فتخرجوا اإليها لتاأمنوا على 
دينك���م واأنف�س���كم م���ن االإذالل والقه���ر؟! 
فاأولئ���ك الذي���ن ل���م يهاج���روا مثواه���م 
ال���ذي ي�س���تقرون في���ه ه���و الن���ار، و�س���اءت 

مرجًع���ا وماآًب���ا له���م.
 وُي�ْس���تثنى م���ن ه���ذا الوعي���د   

رج���ااًل  االأع���ذار  اأ�سح���اب  ال�سعف���اء 
كان���وا اأو ن�س���اًء اأو اأطف���ااًل، مم���ن ال ق���وة 
له���م يدفع���ون به���ا عنه���م الظل���م والقهر، 
وال يهت���دون اإل���ى طريق���ة للتخل����ض مم���ا 
ه���م في���ه م���ن القه���ر، فاأولئ���ك ع�س���ى اهلل 
برحمت���ه ولطف���ه اأن يعف���و عنه���م، وكان 
ا ع���ن عب���اده غف���وًرا لم���ن ت���اب  اهلل عف���وًّ

منه���م.
ب فيها، فقال: ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغَّ

ا غي���ر اأر�سه التي  اًل واأر�سً  وم���ن يهاج���ر م���ن بل���د الكف���ر اإل���ى بل���د االإ�س���ام ابتغ���اء مر�س���اة اهلل يج���د ف���ي االأر����ض التي هاج���ر اإليه���ا ُمتح���وَّ

ت���رك، ين���ال فيه���ا الع���زة وال���رزق الوا�س���ع، وم���ن يخرج من بيته مهاجًرا اإلى اهلل ور�س���وله، ثم ينزل به الم���وت قبل و�سوله اإلى ُمهاَجره، فقد 
ثب���ت اأج���ره عل���ى اهلل، وال ي�س���ره اأن���ه ل���م ي�سل اإلى ُمهاَجره، وكان اهلل غف���وًرا لمن تاب من عباده، رحيًما بهم.

 واإذا �س���افرتم ف���ي االأر����ض فلي����ض عليك���م اإث���م ف���ي ق�س���ر ال�س���اة الرباعي���ة م���ن اأرب���ع ركع���ات اإلى ركعتي���ن، اإن خفت���م اأن يلحقكم مكروه 

من الكافرين، اإن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة، وقد ثبت بال�س���نة ال�سحيحة جواز الق�سر في ال�س���فر حال االأمن.
 

   ف�سل الجهاد في �سبيل اهلل وعظم اأجر المجاهدين، واأن اهلل وعدهم منازل عالية في الجنة ال يبلغها غيرهم.
   اأ�سحاب االأعذار ي�سقط عنهم فر�ض الجهاد مع ما لهم من اأجر اإن ح�سنت نيتهم.

   ف�سل الهجرة اإلى باد االإ�سام، ووجوبها على القادر اإن كان يخ�سى على دينه في بلده.
   م�سروعية ق�سر ال�ساة في حال ال�سفر.



 واإذا كنت - �أيه�����ا �لر�س����ول - ف����ي 

اأن  فاأردت  العدو،  قتال  وقت  الجي�ض 
جماعتين:  الجي�ض  م  فق�سِّ بهم،  ت�سلي 
معك،  ت�سلي  منهم  جماعة  تقوم 
ولياأخذوا اأ�سلحتهم معهم في �ساتهم، 
ولتكن الجماعة االأخرى في حرا�ستكم، 
ركعة  االأولى  الجماعة  �سلت  فاإذا 
ال�س���اة،  لنف����سها  اأتمت  االإمام  مع 
ورائكم  من  فليكونوا  �سل���وا  ف����اإذا 
تجاه العدو، ولتاأت الجماعة التي كانت 
فلي�سلوا  ي�سلوا،  ولم  الحرا�سة  في 
االإمام  �سلَّم  فاإذا  االإمام،  مع  ركعة 
ولياأخذوا  �ساتهم،  من  بقي  ما  اأتموا 
وليحملوا  عدوهم،  من  حذرهم 
يتمنون  كفروا  الذين  فاإن  اأ�سلحتهم، 
اإذا  واأمتعتكم  اأ�سلحتكم  عن  تغفلوا  اأن 
واحدة،  حملة  عليكم  فيحملون  �سليتم 
وياأخذونكم في غفلتكم، وال اإثم عليكم 
اأو  المط����ر  ب�س���بب  اأذى  اأ�سابكم  اإن 
ت�سعوا  اأن  ونحوه،  مر�س����ى  كن����تم 
من  واحترزوا  تحملوها،  فا  اأ�سلحتكم 
اأ  هيَّ اهلل  اإن  ت�ستطيعون،  بما  عدوكم 

للكافرين عذاًبا م��ذالًّ لهم.
 - �لموؤمنون  �أيها   - فرغتم  فاإذا   

بالت�سبيح  اهلل  فاذكروا  ال�ساة  من 
اأحوالكم  كل  في  والتهليل  والتحميد 
فاإذا زال  قياًما وقعوًدا وعلى جنوبكم، 
ال�ساة  فاأدوا  واأمنتم  الخوف  عنكم 
وم�ستحباتها  وواجباتها  باأركانها  تامة 
اإن ال�ساة كانت على  اأُمرتم،  على ما 
ال  بوقت،  محددة  فري�سة  الموؤمنين 
في  هذا  لعذر،  اإال  عنه  تاأخيرها  يجوز 
حالة االإقامة، اأما في حالة ال�سفر فلكم 

الجمع والق�سر.
 وال ت�سعف�وا - �أيه�ا �لموؤمن�ون - وال 

تك�س�لوا في طلب عدوكم من الكافرين، 
فاإن كنتم تتوجعون لما ي�سيبكم من القتل والجراح فاإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون، وي�سيبهم مثل ما ي�سيبكم، فا يكن �سبرهم 
اأعظم من �سبركم، فاإنكم ترجون من اهلل من الثواب والن�سر والتاأييد ما ال يرجونه، وكان اهلل عليًما باأحوال عباده، حكيًما في تدبيره 

وت�سريعه.
 اإن�ا اأنزلن�ا اإلي�ك - �أيه�ا �لر�س�ول - الق�راآن م�س�تمًا عل�ى الحق؛ لتف�سل بين النا��ض في كل �س�وؤونهم بما علَّم�ك اهلل واألهمك ال بهواك 

وراأيك، وال تكن للخائنين الأنف�س�هم واأمانتهم مدافًعا ترد عنهم من طالبهم بالحق.
 

   ا�ستحباب �ساة الخوف وبيان اأحكامها و�سفتها.
   االأمر باالأخذ باالأ�سباب في كل االأحوال، واأن الموؤمن ال يعذر في تركها حتى لو كان في عبادة.

   م�سروعية دوام ذكر اهلل تعالى على كل حال، فهو حياة القلوب و�سبب طماأنينتها.
   النهي عن ال�سعف والك�سل في حال قتال العدو، واالأمر بال�سبر على قتاله.



م���ن  والعف���و  المغف���رة  واطل���ب   

اهلل، اإن اهلل كان غف���وًرا لم���ن ت���اب اإلي���ه 
م���ن عب���اده، رحيًم���ا ب���ه.

�س���خ�ض  اأي  ع���ن  تخا�س���م  وال   

يخ���ون ويبال���غ ف���ي اإخف���اء خيانت���ه، واهلل 
ال يح���ب م���ن كان كثي���ر الخيان���ة واالإث���م.

عن���د  النا����ض  م���ن  ي�س���تترون   

ارتكابه���م مع�سي���ة خوًف���ا وحي���اًء، وال 
ي�س���تترون من اهلل، وه���و معهم باإحاطته 
به���م، ال يخف���ى علي���ه منه���م �س���يء حي���ن 
���رون خفي���ة م���ا ال ير�س���ى م���ن القول،  يَدبِّ
كالدف���اع ع���ن المذن���ب واته���ام الب���ريء، 
ال�س���ر  ف���ي  يعمل���ون  بم���ا  اهلل  وكان 
والعل���ن محيًط���ا، ال يخف���ى علي���ه �س���يء، 

و�س���يجازيهم عل���ى اأعماله���م.
 ه�ا اأنت�م - يا م�ن يهّمكم اأمر هوؤالء 
خا�سمت�م   - جرًم�ا  يرتكب�ون  الذي�ن 
لتثبت�وا  الدني�ا  الحي�اة  ف�ي  عنه�م 
براءته�م، وتدفع�وا عنهم العقوبة، فمن 
القيام�ة  ي�وم  يج�ادل اهلل عنه�م  ال�ذي 
وق�د عل�م حقيق�ة حاله�م؟! وم�ن ال�ذي 
يك�ون وكي�ًا عليهم في ذلك اليوم؟! وال 

�س�ك اأن اأح�ًدا ال ي�س�تطيع ذل�ك.
 وم���ن يعم���ل عم���ًا �س���يًئا، اأو يظل���م 
نف�س���ه باقت���راف المعا�س���ي، ث���م يطل���ب 
ا بذنب���ه نادًم���ا  المغف���رة م���ن اهلل مق���رًّ
علي���ه مقلًع���ا عن���ه، يج���د اهلل اأب���ًدا غف���وًرا 

لذنوب���ه رحيًم���ا ب���ه.
اأو  �سغي���ًرا  اإثًم���ا  يرتك���ب  وم���ن   
كبي���ًرا فاإنم���ا عقوبت���ه علي���ه وح���ده، ال 
تتج���اوزه اإل���ى غي���ره، وكان اهلل عليًم���ا 
باأعم���ال العب���اد، حكيًم���ا ف���ي تدبي���ره 

وت�س���ريعه.
 وم���ن يرتك���ب خطيئ���ة عل���ى غي���ر 

عم���د، اأو اإثًم���ا بعم���د، ثم يتهم به اإن�س���اًنا 
ل بفعله  بريًئا من ذلك الذنب، فقد َتحمَّ

ًنا. ذل���ك كذًبا �س���ديًدا واإثًما بيِّ
 ول���وال ف�س���ل اهلل علي���ك - �أيه���ا �لر�س���ول- بع�سمت���ك لعزم���ت جماع���ٌة م���ن ه���وؤالء الذي���ن يخون���ون اأنف�س���هم اأن ي�سلوك ع���ن الحق فتحكم 

بغير الق�سط، وما ي�سلون حقيقة اإال اأنف�سهم؛ الأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة االإ�سال راجع عليهم، وما يقدرون على اإيذائك لع�سمة 
ة، وعلَّمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك، وكان ف�سل اهلل عليك بالنبوة والع�سمة  ���نَّ اهلل لك، واأنزل اهلل عليك القراآن وال�سُّ

عظيًما.
 

   النهي عن المدافعة والمخا�سمة عن المبطلين؛ الأن ذلك من التعاون على االإثم والعدوان.

   ينبغي للموؤمن الحق اأن يكون خوفه من اهلل وتعظيمه والحياء منه فوق كل اأحد من النا�ض.
   �سعة رحمة اهلل ومغفرته لمن ظلم نف�سه، مهما كان ظلمه اإذا �سدق في توبته، ورجع عن ذنبه.

   التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه؛ واأنَّ فاعل ذلك قد وقع في اأ�سد الكذب واالإثم.



ال���كام  م���ن  كثي���ر  ف���ي  خي���ر  ال   

ه النا����ض، وال نفع من���ه، اإال اإن  ال���ذي ُي�ِس���رُّ
كان كامه���م اأم���ًرا ب�سدق���ة، اأو مع���روف 
جاء به ال�سرع ودل عليه العقل، اأو دعوة 
اإل���ى االإ�س���اح بي���ن المتنازعي���ن، وم���ن 
يفعل ذلك طلًبا لر�سا اهلل ف�سوف نوؤتيه 

ثواًب���ا عظيًما.
ويخ����الفه  الر�س����ول  يعان���د  وم���ن   

فيما جاء به من بعد ما ات�سح له الحق، 
ويتب���ع طريًق���ا غي���ر طري���ق الموؤمني���ن، 
نترك���ه وم���ا اخت���ار لنف�س���ه، وال نوفق���ه 
للح���ق الإعرا�س���ه ع���ن عم���د، وندخل���ه ن���ار 
ه���ا، و�س���اءت مرجًع���ا  جهن���م ُيعان���ي حرَّ

الأهله���ا.
ب���ه،  ُي�س���رك  اأن  يغف���ر  ال  اهلل  اإن   

ب���ل ُيخل���د الم�س���رك ف���ي الن���ار، ويغف���ر ما 
دون ال�س���رك م���ن المعا�س���ي لم���ن ي�س���اء 
برحمت���ه وف�سل���ه، وم���ن ي�س���رك م���ع اهلل 
اأح���ًدا فق���د ت���اه عن الحق وبع���د عنه بعًدا 
ى بين الخالق والمخلوق. كثيًرا؛ الأنه �َسوَّ
 ما يع�بد ه�وؤالء الم�سركون ويدعون 
اة باأ�سماء االإناث  مع اهلل اإال اأوثاًنا م�سمَّ
ى، ال نفع لها وال �سّر، وما  كالات والُعزَّ
يعبدون في الحقيقة اإال �سيطاًنا خارًجا 
عن طاعة اهلل ال خير فيه؛ الأنه هو الذي 

اأمرهم بعبادة االأوثان.
 ولذل���ك ط���رده اهلل م���ن رح������مته. 

حالًف���ا:  لرب���ه  ال�س���يطان  ه���ذا  وق���ال 
الأجعل���نَّ ل���ي م���ن عب���ادك ق�س���ًما معلوًم���ا 

اأغويه���م ع���ن الح���ق.
�س����راط�����ك  ع���ن  والأ�س�����دنَّهم   

����هم بال���وع������ود  َي��نَّ الم�س��ت�ق����يم، والأمنِّ
الك�����اذبة الت���ي تزي���ن له������م �س�����الهم، 
االأن�ع������ام  اآذان  بتق������طيع  ه������م  والآمرنَّ
لتحري���م م���ا اأح���ل اهلل منه���ا، والآمرنه���م 
بتغيي���ر خل���ق اهلل وفطرت���ه، وم���ن يتخ���ذ 

ًن���ا بم���واالة ال�س���يطان الرجي���م. ���ا يت���واله ويطيع���ه فق���د خ�س���ر خ�س���راًنا بيِّ ال�س���يطان وليًّ
يهم االأماني الباطلة، وما يعدهم في الواقع اإال باطًا ال حقيقة له.  يعدهم ال�سيطان الوعود الكاذبة، وُيمنِّ

 اأولئك المتبعون لخطوات ال�سيطان وما يمليه عليهم م�ستقرهم نار جهنم ال يجدون عنها مهرًبا يلجوؤون اإليه.

 
   اأكثر تناجي النا�ض ال خير فيه، بل ربما كان فيه وزر، وقليل من كامهم فيما بينهم يت�سمن خيًرا ومعروًفا.

   معاندة الر�سول  ومخالفة �سبيل الموؤمنين نهايتها البعد عن اهلل ودخول النار.
   كل الذنوب تحت م�سيئة اهلل، فقد ُيغفر ل�ساحبها، اإال ال�سرك، فا يغفره اهلل اأبًدا، اإذا لم يتب �ساحبه ومات عليه.

   غاية ال�سيطان �سرف النا�ض عن عبادة اهلل تعالى، ومن اأعظم و�سائله تزيين الباطل باالأماني الغرارة والوعود الكاذبة.



ولم���ا ذك���ر اهلل ج���زاء اأتب���اع ال�س���يطان 
ذك���ر جزاء اأتباع الر�س���ل؛ فقال: 

وعمل���وا  ب���اهلل  اآمن���وا  والذي���ن   

اإلي���ه  ب���ة  المقرِّ ال�سالح���ة  االأعم���ال 
�س���ندخلهم جن���ات تج���ري االأنه���ار م���ن 
تح���ت ق�سوره���ا، ماكثي���ن فيه���ا اأب���ًدا، 
وع���ًدا م���ن اهلل، ووع���ده تعال���ى ح���ق، فه���و 
ال يخل���ف الميع���اد، وال اأح���د اأ�س���دق م���ن 

اهلل ق���واًل.
والف���وز  النج������اة  اأم������ر  لي����ض   

تابًع���ا لم���ا تتمن���ون - �أيه���ا �لم�س���لمون - 
اأو لم���ا يتمن���اه اأه���ل الكت���اب، ب���ل االأم���ر 
تاب���ع للعم���ل، فم���ن يعم���ل منك���م عم���ًا 
�س���يًئا يج���اَز ب���ه يوم القيام���ة، وال يجد له 
���ا يجل���ب ل���ه النف���ع، وال  م���ن دون اهلل وليًّ

ن�سي���ًرا يدف���ع عن���ه ال�س���ر.
االأعم���ال  م���ن  يعم���ل  وم���ن   

ال�سالحات من ذكر اأو اأنثى وهو موؤمن 
���ا فاأولئك الذي���ن جمعوا  ب���اهلل تعال���ى حقًّ
بي���ن االإيم���ان والعمل يدخلون الجنة، وال 
ينق�س���ون م���ن ثواب اأعمالهم �س���يًئا، ولو 
كان �س���يًئا قلي���ًا ق���در النق���رة الت���ي تكون 

ف���ي ظه���ر ن���واة التم���ر.
مم���ن  ديًن���ا  اأح�س���ن  اأح���د  وال   

ا�ست�س���لم هلل ظاه���ًرا وباطًن���ا واأخل����ض 
نيت���ه ل���ه، واأح�س���ن ف���ي عمل���ه باتب���اع 
م���ا �س���رع، واتب���ع دي���ن اإبراهي���م ال���ذي 
ه���و اأ�س���ل دي���ن محم���د  مائ���ًا ع���ن 
ال�س���رك والكف���ر اإلى التوحي���د واالإيمان. 
اإبراهي���م   نبي���ه  اهلل  وا�سطف���ى 
���ة م���ن بي���ن �س���ائر خلق���ه. بالمحب���ة التامَّ
 وهلل وح���ده مل���ك م���ا ف���ي ال�س���ماوات 

وم���ا ف���ي االأر����ض، وكان اهلل محيًط���ا بكل 
�سيء من خلقه علًما وقدرة وتدبيًرا.

 وي�س���األونك - �أيه���ا �لر�س���ول - ف���ي 

اأمر الن�ساء وما يجب لهن وعليهن، قل: 
اهلل يبي���ن لك���م م���ا �س���األتم عن���ه، ويبي���ن لك���م م���ا يتل���ى عليك���م ف���ي الق���راآن، ف���ي �س���اأن اليتام���ى م���ن الن�س���اء الاتي تح���ت واليتك���م، وال توؤتونهن 
م���ا فر����ض اهلل له���ن م���ن المه���ر اأو المي���راث، وال ترغب���ون ف���ي نكاحه���ن، وتمنعونه���ن م���ن الن���كاح طمًعا ف���ي اأموالهن، ويبين لك���م ما يجب في 
الم�س���ت�سعفين م���ن ال�سغ���ار، م���ن اإعطائه���م حقه���م م���ن المي���راث، واأال تظلموهم باال�س���تياء على اأمواله���م، ويبين لكم وج���وب القيام على 

اليتام���ى بالع���دل بم���ا ي�سل���ح �س���اأنهم ف���ي الدني���ا واالآخرة، وما تفعلوا من خي���ر لليتامى وغيرهم فاإن اهلل عليم به، و�س���يجازيكم به.
 

   ما عند اهلل من الثواب ال ُينال بمجرد االأماني والدعاوى، بل ال بد من االإيمان والعمل ال�سالح.
   الجزاء من جن�ض العمل، فمن يعمل �سوًءا ُيْجز به، ومن يعمل خيًرا ُيْجز باأح�سن منه.

   االإخا�ض واالتباع هما مقيا�ض قبول العمل عند اهلل تعالى.
   َعّظَم االإ�سام حقوق الفئات ال�سعيفة من الن�ساء وال�سغار، فحرم االعتداء عليهم، واأوجب رعاية م�سالحهم في �سوء ما �سرع.



زوجه���ا  م���ن  ام���راأة  خاف���ت  واإن   

ًعا عنه���ا وع���دم رغب���ة فيه���ا ف���ا  ت����رفُّ
اإث���م عليهم���ا اأن يت�سالح���ا ب���اأن تتن���ازل 
ع���ن بع����ض الحق���وق الواجب���ة له���ا كح���ق 
النفق���ة والمبي���ت، وال�سل���ح هن���ا خي���ر 
لهم���ا م���ن الط���اق، وق���د ُجِبل���ت النفو����ض 
عل���ى الحر����ض والبخ���ل، ف���ا ترغ���ب 
ف���ي التن���ازل عم���ا له���ا م���ن ح���ق، فينبغ���ي 
للزوجي���ن ع���اج ه���ذا الخل���ق بتربي���ة 
النف����ض عل���ى الت�س���امح واالإح�س���ان. واإن 
تح�س���نوا ف���ي كل �س���وؤونكم، وتتق���وا اهلل 
بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، ف���اإن 
اهلل كان بم���ا تعمل���ون خبي���ًرا، ال يخف���ى 

علي���ه �س���يء، و�س���يجازيكم ب���ه.
 - �لأزو�ج  �أيه�ا   - ت�س�تطيعوا  ول�ن   

الزوج�ات  م�ع  الت�ام  الع�دل  تعدل�وا  اأن 
عل�ى  حر�ست�م  ول�و  القلب�ي،  المي�ل  ف�ي 
ذل�ك؛ ب�س�بب اأم�ور ربم�ا تك�ون خارج�ة 
ع�ن اإرادتك�م، ف�ا تميل�وا كل المي�ل عن 
الت�ي ال تحبونه�ا فتتركوه�ا مث�ل المعلقة 
ال ه�ي ذات زوج يق�وم بحقه�ا، وال غي�ر 
ذات زوج فتتطل�ع لل�زواج، واإن ت�سلح�وا 
م�ا بينك�م ب�اأن تحِمل�وا اأنف�س�كم عل�ى م�ا 
ال تهواه من القيام بحق الزوجة، وتتقوا 
اهلل فيه�ا، ف�اإن اهلل كان غف�وًرا رحيًم�ا 

بكم.
 واإن يتفرق الزوجان بطاق اأو ُخْلع 

يغِن اهلل كاًّ منهما من ف�سله الوا�سع، 
والرحمة،  الف�سل  وا�سع  اهلل  وكان 

حكيًما في تدبيره وتقديره.
ف���ي  م���ا  مل���ك  وح���ده  وهلل   

ال�س���ماوات وم���ا ف���ي االأر����ض ومل���ك م���ا 
بينهم���ا، ولق���د َعِهدن���ا اإل���ى اأه���ل الكت���اب 
م���ن اليه���ود والن�س���ارى، وَعِهدن���ا اإليك���م 
بامتث���ال اأوام���ر اهلل واجتن���اب نواهي���ه، 
واإن تكف���روا به���ذا العه���د فل���ن ت�س���روا اإال 

اأنف�س���كم، ف���اهلل غن���ي ع���ن طاعتك���م، فل���ه مل���ك م���ا في ال�س���ماوات وما ف���ي االأر�ض، وهو الغني ع���ن جميع خلقه، المحمود عل���ى جميع �سفاته 
واأفعال���ه.

 وهلل وحده ملك ما في ال�سماوات وما في االأر�ض، الم�ستحق اأن يطاع، وكفى باهلل متولًيا تدبير كل �سوؤون خلقه.

 اإن ي�ساأ ُيْهِلككم - �أيها �لنا�س - وياأت باآخرين غيركم يطيعون اهلل وال يع�سونه، وكان اهلل على ذلك قديًرا.

 م���ن كان منك���م - �أيه���ا �لنا����س - يري���د بعمل���ه ث���واب الدني���ا فق���ط، فليعل���م اأن عند اهلل ث���واب الدنيا واالآخرة، فيطل���ب ثوابهما منه، وكان 

اهلل �سميًعا الأقوالكم، ب�سيًرا باأفعالكم، و�سيجازيكم عليها.
 

   ا�ستحباب الم�سالحة بين الزوجين عند المنازعة، وتغليب الم�سلحة بالتنازل عن بع�ض الحقوق اإدامة لعقد الزوجية.
  اأوج���ب اهلل تعال���ى الع���دل بي���ن الزوج���ات خا�س���ة ف���ي االأم���ور المادي���ة الت���ي هي في مقدور االأزواج، وت�س���امح ال�س���رع حين يتع���ذر العدل في  

االأمور المعنوية، كالحب والميل القلبي.
   ال حرج على الزوجين في الفراق اإذا تعذرت الِع�ْسرة بينهما.

   الو�سية الجامعة للخلق جميًعا اأولهم واآخرهم هي االأمر بتقوى اهلل تعالى بامتثال االأوامر واجتناب النواهي.



ب���اهلل  �آمن������و�  �ل���������ذين  �أي�����ها  ي���ا   

واتبع���وا ر�س���وله، كون���وا قائمي���ن بالع���دل 
ال�س���هادة  ي���ن  موؤدِّ اأحوالك���م،  كل  ف���ي 
بالح���ق م���ع كل اأح���د، ول���و اقت�س���ى ذل���ك 
بالح���ق،  اأنف�س���كم  عل���ى  وا  ُتِق���رُّ اأن 
اأو عل���ى والديك���م اأو االأقربي���ن منك���م، 
ك���م فق���ر اأح���د اأو غن���اه عل���ى  وال يحملنَّ
ال�س���هادة اأو تركه���ا، ف���اهلل اأول���ى بالفقير 
والغن���ي منك���م واأعل���م بم�سالحهما، فا 
تتبعوا االأهواء في �سهادتكم لئا تميلوا 
ع���ن الح���ق فيه���ا، واإن حرفت���م ال�س���هادة 
باأدائه���ا عل���ى غي���ر وجهه���ا، اأو اأعر�ست���م 
ع���ن اأدائه���ا؛ ف���اإن اهلل كان بم���ا تعمل���ون 

خبي���ًرا.
اثبت���وا  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

عل���ى اإيمانكم باهلل وبر�س���وله، وبالقراآن 
ال���ذي اأنزل���ه عل���ى ر�س���وله، وبالكتب التي 
اأنزلها على الر�سل من قبله، ومن يكفر 
وبر�س���له  وبكتب���ه  وبمائكت���ه  ب���اهلل 
وبي���وم القيام���ة؛ فق���د بُع���د ع���ن الطري���ق 

الم�س���تقيم ُبْع���ًدا عظيًم���ا.
الكف���ر  منه���م  تك���رر  الذي���ن  اإن   

بع���د االإيم���ان، باأن دخلوا ف���ي االإيمان ثم 
ارت���دوا عن���ه، ث���م دخل���وا في���ه، ث���م ارتدوا 
عن���ه، واأ�س���روا عل���ى الكفر ومات���وا عليه؛ 
له���م ذنوبه���م،  ليغف���ر  يك���ن اهلل  ل���م 
وال ليوفقه���م اإل���ى الطري���ق الم�س���تقيم 

المو�س���ل اإلي���ه تعال���ى.
�ر - �أيه�ا �لر�س�ول - المنافقي�ن   ب�سِّ
وُيبطن�ون  االإيم�ان،  ُيظه�رون  الذي�ن 
الكف�ر، ب�اأن له�م عن�د اهلل ي�وم القيام�ة 

عذاًب�ا موجًع�ا.
اتخ���ذوا  الأنه���م  الع���ذاب  ه���ذا   

دون  م���ن  واأعواًن���ا  اأن�س���اًرا  الكف���ار 
الموؤمني���ن، واإن���ه لعج���ب ذل���ك ال���ذي 
جعله���م يوالونه���م، اأيطلب���ون عنده���م 

الق���وة والمنع���ة ليرتفع���وا به���ا؟! ف���اإن الق���وة والمنع���ة كله���ا هلل.
ل اهلل ع��ل����ي����كم - �أيه���ا �لموؤمن���ون - ف���ي الق���راآن الكري���م اأنك���م اإذا جل�س���تم ف���ي مجل����ٍض و�س���معتم في���ه م���ن يكف���ر باآي���ات اهلل   وق�������د ن�������زَّ

وي�ستهزئ بها؛ فيجب عليكم ترك القعود معهم واالن�سراف عن مجال�ستهم، حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر باآيات اهلل واال�ستهزاء 
به���ا، اإنك���م اإذا جال�س���تموهم ح���ال الكف���ر باآي���ات اهلل واال�س���تهزاء به���ا بع���د �س���ماعكم ذل���ك مثله���م ف���ي مخالفة اأم���ر اهلل؛ الأنك���م ع�سيتم اهلل 
بجلو�سكم كما ع�سوا اهلل بكفرهم، اإن اهلل �سيجمع المنافقين الذين يظهرون االإ�سام وي�سمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم 

القيامة.
 

   وجوب العدل في الق�ساء بين النا�ض وعند اأداء ال�سهادة، حتى لو كان الحق على النف�ض اأو على اأحد من القرابة.
   على الموؤمن اأن يجتهد في فعل ما يزيد اإيمانه من اأعمال القلوب والجوارح، ويثبته في قلبه.

   عظم خطر المنافقين على االإ�سام واأهله؛ ولهذا فقد توعدهم اهلل باأ�سد العقوبة في االآخرة.
   اإذا لم ي�ستطع الموؤمن االإنكار على من يتطاول على اآيات اهلل و�سرعه، فا يجوز له الجلو�ض معه على هذه الحال.



 الذي���ن ينتظ���رون م���ا يح�س���ل لك���م 
م���ن خي���ر اأو �س���ر، ف���اإن كان لك���م ن�س���ر 
م���ن اهلل وغنمت���م قال���وا لك���م: األ���م نك���ن 
معك���م، �س���هدنا ما �س���هدتم؟! لينالوا من 
ح���ظ  للكافري���ن  كان  واإن  الغنيم���ة، 
قال���وا له���م: األم نت���ول �س���وؤونكم وُنِحْطكم 
اإحاط���ة العناي���ة والن�س���رة ونحمك���م م���ن 
الموؤمني���ن باإعانتك���م وتخذيله���م؟! ف���اهلل 
يحك���م بينك���م جميًع���ا ي���وم القيام���ة، 
الجن���ة،  بدخ���ول  الموؤمني���ن  فيج���ازي 
ويج���ازي المنافقي���ن بدخ���ول ال���درك 
االأ�س���فل م���ن الن���ار، ول���ن يجع���ل اهلل 
بف�سل���ه للكافري���ن حج���ة عل���ى الموؤمني���ن 
العاقب���ة  �س���يجعل  ب���ل  القيام���ة،  ي���وم 
للموؤمني���ن م���ا دام���وا عاملي���ن بال�س���رع 

�سادق���ي االإيم���ان.
اهلل  يخادع�ون  المنافقي�ن  اإن   

باإظه�ار االإ�س�ام واإ�سم�ار الكف�ر، وه�و 
م�ع  دماءه�م  ع�س�م  الأن�ه  خادعه�م؛ 
علم�ه بكفره�م، واأعد لهم اأ�س�د العقوبة 
ال�س�اة  اإل�ى  قام�وا  واإذا  االآخ�رة،  ف�ي 
قام�وا ك�س�الى كارهي�ن له�ا، يق�س�دون 
روؤي�ة النا��ض وتعظيمه�م، وال يخل�س�ون 
هلل، وال يذك�رون اهلل اإال قلي�ًا اإذا راأوا 

الموؤمني�ن.
ف�ي  دون  مت�ردِّ المنافق�ون  ه�وؤالء   

الموؤمني�ن ظاه�ًرا  َحي�رة، ف�ا ه�م م�ع 
وباطًن�ا وال م�ع الكافري�ن، ب�ل ظاهره�م 
م�ع الموؤمني�ن وباطنه�م م�ع الكافري�ن، 
�أيه�ا   - ل�ه  تج�د  فل�ن  اهلل  ي�سل�ل  وم�ن 
�لر�س�ول- طريًق�ا لهدايته من ال�سال.

 ي�ا �أيه�ا �لذي�ن �آمن�و� ب�اهلل واتبع�وا 

ب�اهلل  الكافري�ن  تتخ�ذوا  ال  ر�س�وله، 
اأ�سفي�اء توالونه�م م�ن دون الموؤمني�ن، 
هلل  تجعل�وا  اأن  ه�ذا  بفعلك�م  اأتري�دون 
عليكم حجة بينة دالة على ا�ستحقاقكم 

العق�اب؟!
 اإن المن�افق��ين �سيج��علهم اهلل في المكان االأ�سفل من النار يوم القيامة، ولن تجد لهم ن�سيًرا يدفع عنهم العذاب.

 اإال الذي���ن رجع���وا اإل���ى اهلل بالتوب���ة م���ن نفاقه���م، واأ�سلح���وا باطنه���م، وتم�س���كوا بعه���د اهلل، واأخل�س���وا عمله���م هلل ب���ا ري���اء، فاأولئ���ك 

المت�سف���ون به���ذه ال�سف���ات م���ع الموؤمني���ن ف���ي الدني���ا واالآخ���رة، و�س���وف يعط���ي اهلل الموؤمني���ن ثواًب���ا جزيًا.
 ال حاج���ة هلل ف���ي تعذيبك���م اإن �س���كرتم ل���ه واآمنت���م ب���ه، فه���و تعال���ى الب���ر الرحي���م، واإنم���ا يعذبك���م بذنوبك���م، ف���اإن اأ�سلحت���م العم���ل، 
و�س���كرتموه عل���ى نعم���ه، واآمنت���م ب���ه ظاه���ًرا وباطًن���ا فل���ن يعذبك���م، وكان اهلل �س���اكًرا لم���ن اعت���رف بنعم���ه فيج���زل له���م الث���واب عليه���ا، عليًم���ا 

باإيم���ان خلق���ه، و�س���يجازي كاًّ بعمل���ه.
 

   بيان �سفات المنافقين، ومنها: حر�سهم على حظ اأنف�سهم �سواء كان مع الموؤمنين اأو مع الكافرين.
ا وال مع الكافرين.    اأعظم �سفات المنافقين َتَذْبُذُبهم وحيرتهم وا�سطرابهم، فا هم مع الموؤمنين حقًّ

   النهي ال�سديد عن اتخاذ الكافرين اأولياء من دون الموؤمنين.
   اأعظم ما يتقي به المرء عذاب اهلل تعالى في االآخرة هو االإيمان والعمل ال�سالح.



 ال يح���ب اهلل الجه���ر بق���ول ال�س���وء، 

ب���ل يبغ�س���ه ويتوّع���د عليه، لك���ن من ُظلم 
جاز له اأن يجهر بقول ال�س���وء؛ لل�س���كاية 
م���ن ظالم���ه والدع���اء علي���ه ومجازات���ه 
ْب���َر المظل���وم اأول���ى  بمث���ل قول���ه، لك���نَّ �سَ
م���ن جه���ره بال�س���وء، وكان اهلل �س���ميًعا 
الأقوالكم، عليًما بنياتكم، فاحذروا قول 

ال�س���وء اأو ق�س���ده.
اأو  قول���ّي  خي���ر  اأّي  ُتْظِه���ُروا  اإن   

فعل���ّي، اأو ت�س���تروه، اأو تتج���اوزوا عم���ن 
ا قديًرا،  اأ�س���اء اإليكم؛ فاإن اهلل كان عفوًّ
فليك���ن العفو م���ن اأخالقكم، لعل اهلل اأن 

يعف���و عنك���م.
 اإن الذي�ن يكف�رون ب�اهلل ويكف�رون 

بي�ن اهلل  اأن يفرق�وا  بر�س�له، ويري�دون 
ور�س�له؛ ب�اأن يوؤمن�وا ب�ه، ويكذب�وا به�م، 
ويقول�ون: نوؤم�ن ببع��ض الر�س�ل، ونكف�ر 
ببع�سه�م، ويري�دون اأن يتخ�ذوا طريًق�ا 
اأنه�ا  يتوهم�ون  واالإيم�ان  الكف�ر  بي�ن 

تنجيه�م.
 اأولئ�������ك ال������ذين ي�س���لك�����ون ه������ذا 

���ا؛ ذل���ك اأنَّ  الم�س���لك ه���م الكاف���رون حقًّ
م���ن كف���ر بالر�س���ل اأو ببع�سه���م فق���د كفر 
باهلل وبر�سله، واأعددنا للكافرين عذاًبا 
م���ذالًّ له���م يوم القيام���ة، عقاًبا لهم على 

تكبره���م ع���ن االإيمان باهلل وبر�س���له.
ولم���ا ذك���ر اهلل ج���زاء الكافري���ن ذك���ر 

بع���ده ج���زاء الموؤمنين فقال:
���دوه،  ووحَّ ب���اهلل  اآمن���وا  والذي���ن   
ُقوا بر�س���له  دَّ ول���م ي�س���ركوا ب���ه اأح���ًدا، و�سَ
جميًع���ا، ول���م يفرقوا بين اأحد منهم كما 
يفعل���ه الكاف���رون، ب���ل اآمنوا به���م جميًعا؛ 
اأولئك �س���وف يعطيهم اهلل اأجًرا عظيًما 
ج���زاء اإيمانه���م واأعماله���م ال�سالح���ة 
النابع���ة من���ه، وكان اهلل غفوًرا لمن تاب 

م���ن عب���اده، رحيًم���ا بهم.
 ي�س���األك - اأيه���ا الر�س���ول - اليه���ود اأن تن���زل عليه���م كتاًب���ا م���ن ال�س���ماء جمل���ة واح���دة كم���ا وق���ع لمو�س���ى، يك���ون عالم���ة ل�سدق���ك، ف���ال 

ِعُقوا عقاًبا لهم على ما  ت�س���تعظم منهم ذلك، فقد �س���األ اأ�س���الفهم مو�س���ى اأعظم مما �س���األك هوؤالء، حيث �س���األوه اأن يريهم اهلل عياًنا، َف�سُ
ارتكب���وه، ث���م اأحياه���م اهلل، فعب���دوا العج���ل م���ن دون اهلل م���ن بع���د م���ا جاءتهم االآي���ات الوا�سحة الدال���ة على وحدانية اهلل وتف���رده بالربوبية 

واالألوهي���ة، ث���م تجاوزن���ا عنه���م، واأعطينا مو�س���ى حجة وا�سح���ة على قومه.
 ورفعن���ا فوقه���م الجب���ل ب�س���بب اأخ���ذ العه���د الموؤك���د عليه���م تخويًف���ا ليعمل���وا بم���ا في���ه، وقلن���ا له���م بع���د رفع���ه: ادخل���وا ب���اب بي���ت المقد����ض 

ًدا بانحن���اء الروؤو����ض، فدخل���وا يزحف���ون عل���ى اأدباره���م، وقلن���ا له���م: ال تعت���دوا باالإقدام على ال�سيد يوم ال�س���بت، فم���ا كان منهم اإال اأن  �ُس���جَّ
اعت���دوا فا�سط���ادوا، واأخذن���ا عليه���م عه���ًدا موثًقا �س���ديًدا بذل���ك، فنق�سوا العه���د الماأخوذ عليهم.

   يجوز للمظلوم اأن يتحدث عن ظلمه وظالمه لمن ُيْرجى منه اأن ياأخذ له حقه، واإن قال ما ال ي�سر الظالم.
   ح�ض المظلوم على العفو - حتى واإن قدر - كما يعفو الرب - �سبحانه - مع قدرته على عقاب عباده.

   ال يجوز التفريق بين الر�سل باالإيمان ببع�سهم دون بع�ض، بل يجب االإيمان بهم جميًعا.



ب�سبب  رحمتنا  من  فطردناهم   

وب�سبب  عليهم،  الموؤكد  العهد  نق�سهم 
على  وجراءتهم  اهلل،  باآيات  كفرهم 
لمح���مد  وبق�ول���ه�م  االأنب����ياء،  ق�ت����ل 
: قلوبنا في غطاء، فال تعي ما تقول، 
واالأمر لي�ض كما قالوا، بل ختم اهلل على 
اإليها  ي�سل  فال  كفرهم  ب�سبب  قلوبهم 
ال  قلياًل  اإيماًنا  اإال  يوؤمنون  فال  خير؛ 

ينفعهم.
 وط����ردناهم م���ن الرحم���ة ب�س���بب 

كفره���م، وب�س���بب رميه���م مري���م  
بالزن���ى زوًرا وبهتاًن���ا.

مفتخري���ن  بقوله���م  ولعناه���م   
كذًب���ا: اإن���ا قتلن���ا الم�س���يح عي�س���ى اب���ن 
مري���م ر�س���ول اهلل. وم���ا قتل���وه كم���ا ادعوا 
وم���ا �سلب���وه، ولكن قتل���وا رجاًل األقى اهلل 
�َس���َبَه عي�س���ى علي���ه و�سلب���وه، فظن���وا اأن 
. والذي���ن ادعوا  المقت���ول ه���و عي�س���ى 
قتل���ه م���ن اليه���ود والذي���ن اأ�س���لموه اإليه���م 
م���ن الن�س���ارى، كالهم���ا ف���ي حي���رة م���ن 
اأم���ره و�س���ك، فلي����ض له���م ب���ه عل���م، واإنم���ا 
يتبع���ون الظ���ن، واإن الظ���ن ال يغن���ي م���ن 
الح���ق �س���يًئا، وم���ا قتل���وا عي�س���ى، وم���ا 

�سلب���وه قطًع���ا.
���اه اهلل م���ن مكره���م، ورفع���ه   ب���ل نجَّ

اهلل بج�س���مه وروح���ه اإلي���ه، وكان اهلل 
عزي���ًزا ف���ي ملكه، ال يغالب���ه اأحد، حكيًما 

ف���ي تدبي���ره وق�سائ���ه و�س���رعه.
 وم���ا م���ن اأح���د م���ن اأه���ل الكت���اب 

اإال �س���يوؤمن بعي�س���ى  بع���د نزول���ه اآخ���ر 
الزم���ان وقب���ل موت���ه، وي���وم القيامة يكون 
عي�س���ى  �س���اهًدا عل���ى اأعماله���م؛ م���ا 

يواف���ق ال�س���رع منه���ا وم���ا يخال���ف.
ْمَن���ا  َحرَّ اليه���ود  ظل���م  فب�س���بب   

عليه���م بع����ض الماآكل الطيب���ة التي كانت 
ح���الاًل له���م، فحرمن���ا عليه���م كل ذي 

ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم �سحومهما اإال ما حملت ظهورهما، وب�سبب �سدهم اأنف�سهم و�سدهم غيرهم عن �سبيل اهلل، حتى 
�س���ار ال�س���د ع���ن الخي���ر �س���جية له���م.

 وب�س���بب تعامله���م بالرب���ا بع���د اأن نهاه���م اهلل ع���ن تناوله، وب�س���بب اأخذ اأموال النا����ض بغير حق �س���رعي، واأعددن���ا للكافرين منهم عذاًبا 

موجًعا.
ولما ذكر مثالب اأهل الكتاب ذكر الموؤمنين منهم فقال:

ُقون  دِّ ُق���ون بما اأنزله اهلل عليك - اأيها الر�س���ول - من الق���راآن، وُي�سَ دِّ  لك���ِن الثابت���ون المتمكن���ون ف���ي العل���م م���ن اليه���ود، والموؤمن���ون ُي�سَ

بما اأنزل من الكتب على من قبلك من الر�سل كالتوراة واالإنجيل، ويقيمون ال�سالة، ويعطون زكاة اأموالهم، وي�سدقون باهلل اإلًها واحًدا 
ال �سريك له، وي�سدقون بيوم القيامة؛ اأولئك المت�سفون بهذه ال�سفات �سنعطيهم ثواًبا عظيًما.

   عاقبة الكفر الختم على القلوب، والختم عليها �سبب لحرمانها من الفهم.
، حتى اإنهم و�سلوا لمرحلة محاولة قتله.    بيان عداوة اليهود لنبي اهلل عي�سى 

   بيان جهل الن�سارى وحيرتهم في م�ساألة ال�سلب، وتعاملهم فيها بالظنون الفا�سدة.
.    بيان ف�سل العلم، فاإن من اأهل الكتاب من هو متمكن في العلم حتى اأدى به تمكنه هذا لالإيمان بالنبي محمد 



 اإن���ا اأوحين���ا اإلي���ك - اأيه���ا الر�س���ول- 
كم���ا اأوحين���ا اإل���ى االأنبي���اء م���ن قبل���ك، 
فل�س���ت ِبْدًع���ا م���ن الر�س���ل، فق���د اأوحين���ا 
اإل���ى ن���وح، واأوحين���ا اإل���ى االأنبي���اء الذي���ن 
ج���اوؤوا م���ن بعده، واأوحينا اإلى اإبراهيم، 
واإل���ى ابني���ه: اإ�س���ماعيل واإ�س���حاق، واإل���ى 
يعق���وب ب���ن اإ�س���حاق، واإل���ى االأ�س���باط، 
)وه���م االأنبي���اء الذي���ن كان���وا ف���ي قبائ���ل 
بن���ي اإ�س���رائيل االثنت���ي ع�س���رة م���ن اأبن���اء 
(، واأوحين���ا اإل���ى عي�س���ى  يعق���وب 
و�س���ليمان،  وه���ارون  ويون����ض  واأي���وب 

واأعطين���ا داود كتاًب���ا ه���و الزب���ور.
ق�س���سناه����م  ر�س���اًل  واأر�س�����لنا   

علي���ك ف���ي الق���راآن، واأر�س���لنا ر�س���اًل ل���م 
نق�س�سه���م علي���ك في���ه، وتركنا ذكرهم 
في���ه لحكم���ة، وكلَّ���م اهلل مو�س���ى بالنب���وة 
���ا يلي���ق به  -دون و�س���اطة- تكليًم���ا حقيقيًّ

 تكريًم���ا لمو�س���ى.
بالث���واب  مب�س���رين  اأر�س���لناهم   

ِفي���ن م���ن  الكري���م م���ن اآم���ن ب���اهلل، وُمَخوِّ
كف���ر ب���ه م���ن الع���ذاب االألي���م، حت���ى ال 
تكون للنا����ض حجة على اهلل بعد اإر�س���ال 
الر�س���ل يعت���ذرون به���ا، وكان اهلل عزي���ًزا 

ف���ي ملك���ه حكيًم���ا ف���ي ق�سائ���ه.
 اإْن كان اليهود يكفرون بك فاإن اهلل 

اأيها   - اإليك  اأنزل  ي�سدقك ب�سحة ما 
فيه  اأنزل  الق����راآن،  من   - الر�س����ول 
عليه  العباد  ُيْطِلَع  اأن  اأراد  الذي  علمه 
مما يحبه وير�س�����اه اأو يك���رهه وياأباه، 
جئت  ما  ب�سدق  ي�سهدون  والم����الئكة 
به مع �سهادة اهلل، وكفى باهلل �سهيًدا، 

ف�سهادته كافية عن �سهادة غيره.
 اإن الذي�ن كف�روا بنبوت�ك، و�س�دوا 

النا�ض عن االإ�سالم قد َبُعُدوا عن الحق 
ُبْعًدا �سديًدا.

 اإن الذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�س���له، 

ون عليه من الكفر، وال لير�سدهم اإلى طريق تنجيهم من عذاب  وظلموا اأنف�سهم ببقائها على الكفر، لم يكن اهلل ليغفر لهم ما هم م�سرُّ
اهلل.

 اإال الطريق الموؤدية اإلى دخول جهنم ماكثين فيها دائًما، وكان ذلك على اهلل هيًنا، فهو ال يعجزه �سيء.

 ي���ا اأيه���ا النا����س ق���د جاءك���م الر�س���ول محم���د  باله���دى ودي���ن الح���ق م���ن اهلل تعال���ى، فاآمن���وا بم���ا جاءك���م به يك���ن خيًرا لكم ف���ي الدنيا 

واالآخرة، واإن تكفروا باهلل فاإن اهلل غني عن اإيمانكم، وال ي�سره كفركم، فله ملك ما في ال�سماوات، وله ملك ما في االأر�ض وما بينهما، 
وكان اهلل عليًما بمن ي�ستحق الهداية فيي�سرها له، وبمن ال ي�ستحقها فُيْعميه عنها، حكيًما في اأقواله واأفعاله و�سرعه وقدره.

   اإثب���ات النب���وة والر�س���الة ف���ي �س���اأن ن���وح واإبراهي���م وغيِرهم���ا ِم���ن ذرياتهم���ا مم���ن ذكره���م اهلل ومم���ن ل���م يذك���ر اأخباره���م لحكم���ة يعلمها 
�سبحانه.

.    اإثبات �سفة الكالم هلل تعالى على وجه يليق بذاته وجالله، فقد كّلم اهلل تعالى نبيه مو�سى 
   ت�سلية النبي محمد عليه ال�سالة وال�سالم ببيان اأن اهلل تعالى ي�سهد على �سدق دعواه في كونه نبيًّا، وكذلك ت�سهد المالئكة.



 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - للن�س���ارى 

اأه���ل االإنجي���ل: ال تتج���اوزوا الح���د ف���ي 
دينك���م، وال تقول���وا عل���ى اهلل ف���ي �س���اأن 
عي�س���ى  اإال الح���ق، اإنم���ا الم�س���يح 
عي�س���ى ب���ن مري���م ر�س���ول اهلل اأر�س���له 
بالح���ق، َخَلَق���ُه بكلمت���ه الت���ي اأر�س���ل به���ا 
جبري���ل  اإل���ى مري���م، وه���ي قول���ه: 
ُك���ْن، ف���كان، وه���ي نفخ���ة م���ن اهلل نفخه���ا 
جبري���ل باأم���ر م���ن اهلل، فاآِمن���وا ب���اهلل 
بينه���م،  تفري���ق  دون  جميًع���ا  ور�س���له 
وال تقولوا: االآلهة ثالثة، انتهوا عن هذه 
المقولة الكاذبة الفا�سدة يكن انتهاوؤكم 
عنها خيًرا لكم في الدنيا واالآخرة، اإنما 
اهلل اإل���ه واح���د تن���زه ع���ن ال�س���ريك وع���ن 
الول���د، فه���و غن���ي، ل���ه مل���ك ال�س���ماوات 
ومل���ك االأر����ض ومل���ك م���ا فيهما، وَح�ْس���ُب 
ًم���ا  م���ا ف���ي ال�س���ماوات واالأر����ض ب���اهلل قيِّ

ومدب���ًرا له���م.
 ل���ن ياأن���ف عي�س���ى ب���ن مري���م ويمتن���ع 

اأن يك���ون عب���ًدا هلل، وال المالئك���ة الذي���ن 
قربهم اهلل له، ورفع منزلتهم اأن يكونوا 
عباًدا هلل، فكيف تتخذون عي�سى اإلًها؟! 
وكيف يتخذ الم�سركون المالئكة اآلهة؟! 
ومن ياأنف عن عبادة اهلل، ويترفع عنها 
ف���اإن اهلل �سيح�س���ر الجمي���ع اإلي���ه ي���وم 

القيام���ة، ويج���ازي كالًّ بما ي�س���تحق.
ولم���ا بي���ن اأن الجمي���ع �سيح�س���ره اهلل 

���ل جزاءه���م ف���ي قول���ه: اإلي���ه ف�سَّ
 فاأم���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل و�سدق���وا 

بر�س���له، وعمل���وا االأعم���ال ال�سالح���ات 
مخل�سي���ن هلل عاملي���ن وف���ق م���ا �س���رع، 
غي���ر  اأعماله���م  ث���واب  ف�س���يعطيهم 
منقو����ض، و�س���يزيدهم عل���ى ذل���ك م���ن 
ف�سل���ه واإح�س���انه، واأم���ا الذي���ن اأَِنُف���وا عن 
عب���ادة اهلل وطاعت���ه وترفع���وا تكب���ًرا، 
فيعذبه���م عذاًبا موجًع���ا، وال يجدون من 

دون اهلل م���ن يتواله���م فيجل���ب له���م النف���ع، وال م���ن ين�سره���م فيدف���ع عنه���م ال�س���ر.
 ي���ا اأيه���ا النا����س ق���د جاءك���م م���ن ربك���م حج���ة جلي���ة تقط���ع الع���ذر وتزي���ل ال�س���بهة - وهو محم���د  -، واأنزلن���ا اإليكم �سي���اًء وا�سًحا، وهو 

هذا القراآن.
 فاأم���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل وتم�س���كوا بالق���راآن ال���ذي اأن���زل عل���ى نبيه���م ف�س���يرحمهم اهلل بدخ���ول الجن���ة، ويزيده���م ثواًب���ا وَرْف���ع درج���ات، 

ويوفقه���م ل�س���لوك الطري���ق الم�س���تقيم ال���ذي ال اعوج���اج فيه، وه���و الطريق المو�سل اإل���ى جنات عدن.

   بيان اأن الم�سيح ب�سر، واأن اأمه كذلك، واأن ال�سالين من الن�سارى غلوا فيهما حتى اأخرجوهما من حد الب�سرية.
   بي���ان بط���الن �س���رك الن�س���ارى القائلي���ن بالتثلي���ث، وتنزي���ه اهلل تعال���ى ع���ن اأن يك���ون ل���ه �س���ريك اأو �س���بيه اأو مق���ارب، وبي���ان انف���راده 

-�س���بحانه - بالوحداني���ة ف���ي ال���ذات واالأ�س���ماء وال�سف���ات.
   اإثب���ات اأن عي�س���ى  والمالئك���ة جميعه���م عب���اد مخلوق���ون ال ي�س���تكبرون ع���ن االعت���راف بعبوديته���م هلل تعالى واالنقي���اد الأوامره، فكيف 

ي�سوغ اتخاذهم اآلهة مع كونهم عبيًدا هلل تعالى؟!
   في الدين حجج وبراهين عقلية تدفع ال�سبهات، ونور وهداية تدفع الحيرة وال�سهوات.



اأن   - الر�سول  اأيها   - ي�ساألونك   

تفتيهم ب�ساأن ميراث الكاللة، وهو من 
اأًبا وال ولًدا، قل: اهلل  يموت ولم يترك 
�سخ�ض  مات  اإن  ب�ساأنها:  الحكم  يبين 
لي�ض له والد وال ولد، وله اأخت �سقيقة 
فلها ن�سف ما ترك من  الأبيه  اأخت  اأو 
الأب  اأو  ال�سقيق  واأخوه  ا،  فر�سً المال 
لم  اإن  تع�سيًبا  مال  من  ترك  ما  يرث 
يكن معه �ساحب فر�ض، فاإن كان معه 
فاإن  بعده،  الباقي  ورث  فر�ض  �ساحب 
الأب  اأو  ال�سقيقات  االأخوات  تعددت 
اأو  ورثتا   - فاأكثر  اثنتين  كانتا  باأن   -
االإخوة  كان  واإن  ا،  فر�سً الثلثين  ورثن 
واالإناث  الذكور  فيهم  الأب  اأو  االأ�سقاء 
ورثوا بالتع�سيب تبًعا لقاعدة: )للذكر 
ف ن�سيب  مثل حظ االأنثيين( باأن ُي�سعَّ
االأنثى. يبين  الذكر منهم على ن�سيب 
من  وغيره  الكاللة  حكم  لكم  اهلل 
في  ت�سلوا  ال  حتى  الميراث  اأحكام 
اأمرها، واهلل بكل �سيء عليم، ال يخفى 

عليه �سيء.

والتحذي���ر  بالعق���ود،  بالوف���اء  االأم���ر 
م���ن م�س���ابهة اأه���ل الكت���اب ف���ي نق�سه���ا.

كل  اأتم�وا  اآمن�وا  الذي�ن  اأيه�ا  ي�ا   

خالقك�م  وبي�ن  بينك�م  الموثق�ة  العه�ود 
وبينك�م وبي�ن خلق�ه، وق�د اأح�ل اهلل لكم 
- رحم�ة بك�م - بهيم�ة االأنع�ام: )االإبل، 
عليك�م  ُيْق�َراأ  م�ا  اإال  والغن�م(  والبق�ر، 
م�ن  عليك�م  َم  َح�رَّ م�ا  واإال  تحريم�ه، 
ال�سيد البري في حال االإحرام بحج اأو 

عم�رة، اإن اهلل يحك�م م�ا يري�د م�ن تحلي�ل وتحري�م وف�ق حكمت�ه، ف�ال ُمْك�ِرَه ل�ه، وال معتر��ض عل�ى حكم�ه.
���وا ع���ن محظ���ورات االإح���رام: كلب����ض المخي���ط، وع���ن   ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ال ت�س���تحلوا حرم���ات اهلل الت���ي اأمرك���م بتعظيمه���ا، وُكفُّ

محرم���ات الَح���َرم كال�سي���د، وال ت�س���تحلوا القت���ال ف���ي االأ�س���هر الح���رم، وهي )ذو القع���دة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب(، وال ت�س���تحلُّوا ما 
ُيه���دى اإل���ى الح���رم م���ن االأنع���ام ليذب���ح هلل هن���اك بغ�س���ب ونح���وه، اأو َمْنٍع من و�سوله اإلى محله، وال ت�س���تحلُّوا البهيمة الت���ي عليها قالدة من 
�س���وف وغي���ره لالإ�س���عار باأنه���ا ه���دي، وال ت�س���تحلوا قا�س���دي بي���ت اهلل الح���رام يطلبون ربح التج���ارة ومر�س���اة اهلل، واإذا حللتم من االإحرام 
بحج اأو عمرة، وخرجتم من الح����رم فا�سطادوا اإن �س���ئتم، وال يحملنكم بغ�ض قوم ل�سدهم لكم عن الم�س���جد الحرام على الَجور وترك 
العدل فيهم، وتعاونوا - اأيها الموؤمنون - على فعل م������ا اأُِمْرُتم به، وت����رك ما ُنِهي����ُتم عنه، وال تعاونوا على المعا�سي التي ياأثم �ساحبها، 
وعلى العدوان على الخلق في دمائهم واأموالهم واأعرا�سهم، وخافوا اهلل بالتزام طاعته والبعد عن مع�سيته، اإن اهلل �سديد العقاب لمن 

ع�س���اه، فاح���ذروا م���ن عقاب���ه.

   عناية اهلل بجميع اأحوال الورثة في تق�سيم الميراث عليهم.
   االأ�سل هو ِحلُّ االأكل من كل بهيمة االأنعام، �سوى ما خ�سه الدليل بالتحريم، اأو ما كان �سيًدا يعر�ض للمحرم في حجه اأو عمرته.

م���ات، ومنه���ا: محظ���ورات االإح���رام، وال�سي���د ف���ي الح���رم، والقت���ال ف���ي االأ�س���هر الُح���ُرم، وا�س���تحالل اله���دي   النه���ي ع���ن ا�س���تحالل المحرَّ
بغ�س���ب ونح���وه، اأو َمْنع و�سوله اإلى محله.

١٢٠



َم اهلل عليك���م م���ا م���ات م���ن   َح���رَّ

َم عليك���م ال���دم  حي���وان دون ذكاة، وَح���رَّ
الم�سفوح، ولحم الخنزير، وما ُذِكَر عليه 
ا�ْس���ٌم غير ا�س���م اهلل عند الذبح، والميتة 
بالخن���ق، والميت���ة بال�س���رب، والميت���ة 
بال�سقوط من مكان عاٍل، والميتة بنطح 
غيرها لها، وما افتر�سه �سُبع مثل االأ�سد 
والنمر والذئب، اإال ما اأدركتموه حيًّا من 
المذك���ورات وذكيتم���وه، فه���و حالل لكم، 
م عليك���م م���ا كان ذبح���ه لالأ�سن���ام،  وح���رَّ
َم عليك���م اأن تطلب���وا م���ا ق�س���م لك���م  وَح���رَّ
م���ن الغي���ب باالأق���داح وه���ي حج���ارة اأو 
اأو )ال  �س���هام مكت���وب فيه���ا )افع���ل( 
تفع���ل( فيعم���ل بم���ا يخ���رج ل���ه منه���ا. ِفْعل 
تل���ك المحرم���ات المذك���ورة خ���روج ع���ن 
طاع���ة اهلل. الي���وم يئ����ض الذي���ن كف���روا 
م���ن ارتدادك���م ع���ن دي���ن االإ�س���الم لم���ا 
راأوا م���ن قوت���ه، ف���ال تخافوه���م وخافون���ي 
وح���دي، الي���وم اأكمل���ت لك���م دينك���م الذي 
ه���و االإ�س���الم، واأتمم���ت عليك���م نعمت���ي 
لك���م  واخت���رت  والباطن���ة،  الظاه���رة 
االإ�س���الم ديًن���ا، ف���ال اأقب���ل ديًن���ا غي���ره، 
فمن اأُْلِجَئ ب�سبب مجاعة اإلى االأكل من 
الميتة غير مائل لالإثم فال اإثم عليه في 

ذل���ك، اإن اهلل غف���ور رحي���م.
ولم���ا ذك���ر اهلل م���ا ح���رم اأكل���ه ذك���ر م���ا 

اأب���اح اأكل���ه، فقال:
 ي�ساألك - اأيها الر�سول - �سحابتك 

م�اذا اأح��ل اهلل له��م اأكل���ه؟ ق���ل - اأيها 
الر�سول -: اأحل اهلل لكم ما طاب من 
بات  ال�مدرَّ �س���ادته  ما  واأكل  الم���اآكل، 
والفهود،  كالكالب  االأنياب  ذوات  من 
تعلِّمونها  كال�سقور،  المخالب  وذوات 
من  به  عليكم  اهلل  َمنَّ  مما  ال�سيد 
اأُِمَرِت  اإذا  �سارت  حتى  باآدابه،  العلم 
فكلوا  ازدجرت،  ُزِجَرِت  واإذا  اْئَتَمَرْت، 

�سريع  اهلل  اإن  نواهيه،  عن  والكف  اأوامره،  بامتثال  اهلل  واتقوا  اإر�سالها،  عند  اهلل  ا�سم  واذكروا  قتلته،  ولو  ال�سيد  من  اأم�سكته  مما 
الح�ساب لالأعمال.

 الي���وم اأََح���لَّ اهلل لك���م اأكل الم�ست������لذات، واأكل ذبائ���ح اأه���ل الكت���اب م���ن اليه���ود والن�س���ارى، واأح���ل ذبائحك���م له���م، واأح���ل لك���م ن���كاح 

الحرائر العفائف من الموؤمنات، والحرائر العفائف من الذين اأُْعُطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والن�سارى اإذا اأعطيتموهن مهورهن، 
وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاح�س���ة غير متخذين ع�س���يقات ترتكبون الزنى معهن، ومن يكفر بما �س���رعه اهلل لعباده من االأحكام فقد 

بط���ل عمل���ه لفق���د �س���رطه ال���ذي هو االإيمان، وهو يوم القيامة من الخا�س���رين لدخوله الن���ار خالًدا فيها مخلًدا.

   تحري���م م���ا م���ات دون ذكاة، وال���دم الم�س���فوح، ولح���م الخنزي���ر، وم���ا ُذِك���َر علي���ه ا�ْس���ٌم غي���ر ا�س���م اهلل عن���د الذب���ح، وكل مي���ت خنًق���ا، اأو 
���ا وُذّك���َي بذب���ح �س���رعي. �سرًب���ا، اأو ب�س���قوط م���ن عل���و، اأو نطًح���ا، اأو افترا�ًس���ا م���ن وح�����ض، وُي�س���تثنى م���ن ذل���ك م����ا اأُدِرَك حيًّ

ٍب ذي ناب اأو ذي مخلب.    ِحلُّ ما �ساد كل مدرَّ
   اإباحة ذبائح اأهل الكتاب، واإباحة نكاح حرائرهم من العفيفات.



اإذا  اآمن������وا،  ال��������ذين  اأيه�����ا  ي���ا   

اأردت���م القي���ام الأداء ال�س���الة، وكنت���م 
���وؤُوا ب���اأن  ُمْحِدثي���ن حدًث���ا اأ�سغ���ر َفَتَو�سَّ
تغ�س���لوا وجوهك���م، وتغ�س���لوا اأيديك���م م���ع 
مرافقها، وتم�سحوا بروؤو�سكم، وتغ�سلوا 
اأرجلك���م م���ع الكعبي���ن الناتئي���ن بمف�سل 
ال�س���اق، واإن كنت���م ُمْحِدِثي���َن حدًث���ا اأكب���ر 
فاغت�س���لوا، واإن كنت���م مر�س���ى تخاف���ون 
���ر ُبْرِئ���ِه، اأو  م���ن زي���ادة المر����ض اأو تاأخُّ
كنتم م�سافرين في حال �سحة، اأو كنتم 
ُمْحِدِثي���َن حدًث���ا اأ�سغ���ر بق�س���اء الحاج���ة 
مث���اًل، اأو ُمْحِدِثي���َن حدًث���ا اأكبر بمجامعة 
الن�س���اء، ول���م تج���دوا م���اء بع���د البح���ث 
عن���ه لتتطه���روا ب���ه - فاق�س���دوا وج���ه 
االأر����ض، وا�سرب���وه باأيديك���م، وام�س���حوا 
وجوهك���م وام�س���حوا اأيديك���م من���ه، م���ا 
�سيًق���ا  عليك���م  يجع���ل  اأن  اهلل  يري���د 
في اأحكامه باأن يلزمكم ا�ستعمال الماء 
الموؤدي اإلى �سرركم، ف�س���رع لكم بدياًل 
عن���ه عن���د تع���ذره لمر����ض اأو لفق���د الم���اء 
اإتماًم���ا لنعمت���ه عليك���م لعلك���م ت�س���كرون 

نعم���ة اهلل عليك���م، وال تكفرونه���ا.
عليك���م  اهلل  نعم���ة  واذك���روا   

بالهداي���ة لالإ�س���الم، واذك���روا عه���ده 
ال���ذي عاهدك���م علي���ه حي���ن قلت���م لم���ا 
بايعت���م النب���ي  عل���ى ال�س���مع والطاعة 
ف���ي المن�س���ط والمك���ره: �س���معنا قول���ك 
واأطعن���ا اأم���رك، واتق���وا اهلل بامتث���ال 
اأوام���ره - ومنه���ا عه���وده - واجتن���اب 
نواهي���ه، اإن اهلل علي���م بم���ا ف���ي القل���وب، 

ف���ال يخف���ى علي���ه من���ه �س���يء.
ب���اهلل  اآمن�����وا  ال������ذين  اأيه�����ا  ي���ا   

وبر�س���وله، كون���وا قائمي���ن بحق���وق اهلل 
عليك���م مبتغي���ن بذل���ك وجه���ه، وكون���وا 
�س���هداء بالعدل ال بالجور، وال يحملنكم 
ُبْغ����ض ق���وم عل���ى ت���رك الع���دل، فالع���دل 
مطل���وب م���ع ال�سدي���ق والع���دو، فاعدل���وا معهم���ا، فالعدل اأقرب اإلى الخوف من اهلل، والجور اأقرب اإلى الج�س���ارة عليه، واتقوا اهلل بامتثال 

اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، اإن اهلل خبي���ر بم���ا تعمل���ون، ال يخف���ى علي���ه �س���يء م���ن اأعمالك���م، و�س���يجازيكم عليه���ا.
 َوَع���َد اهلل - ال���ذي ال يخل���ف الميع���اد - الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل ور�س���له وعمل���وا ال�سالحات بالمغفرة لذنوبهم، وبالث���واب العظيم وهو دخول 

الجنة.

   االأ�سل في الطهارة هو ا�ستعمال الماء بالو�سوء من الحدث االأ�سغر، والغ�سل من الحدث االأكبر.
   ف���ي ح���ال تع���ذر الح�س���ول عل���ى الم���اء، اأو تع���ّذر ا�س���تعماله لمر����ض مان���ع اأو ب���رد قار����ض، ي�س���رع التيم���م )بالت���راب( لرف���ع حك���م الح���دث 

)االأ�سغ���ر اأو االأكبر(.
   االأمر بتوخي العدل واجتناب الجور حتى في معاملة المخالفين.



وكذب���وا  ب���اهلل،  كف���روا  والذي���ن   

الن���ار  اأ�سح���اب  ه���م  اأولئ���ك  باآيات���ه، 
الذي���ن يدخلونه���ا عقوب���ة عل���ى كفره���م 
وتكذيبه���م، مالزمي���ن له���ا كم���ا ي���الزم 

ال�ساح���ب �ساحب���ه.
اذك���روا  اآمن���وا،  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

بقلوبك���م واأل�س���نتكم م���ا اأنع���م اهلل ب���ه 
عليك���م م���ن االأم���ن واإلق���اء الخ���وف ف���ي 
قل���وب اأعدائك���م حي���ن ق�س���دوا اأن يمدوا 
اأيديه���م اإليك���م ليبط�س���وا بك���م ويفتك���وا، 
ف�سرفه���م اهلل عنك���م وع�سمك���م منهم، 
واتق���وا اهلل بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب 
فليعتم���د  وح���ده  اهلل  وعل���ى  نواهي���ه، 
الموؤمن���ون ف���ي تح�سي���ل م�سالحه���م 

الديني���ة والدنيوي���ة.
الموؤك���د  العه���د  اهلل  اأخ���ذ  ولق���د   

عل���ى بن���ي اإ�س���رائيل بم���ا �س���ياأتي ذك���ره 
قريًب���ا، واأق���ام عليهم اثني ع�س���ر رئي�ًس���ا، 
كل رئي����ض يك���ون ناظ���ًرا عل���ى م���ن تحت���ه، 
وق���ال اهلل لبن���ي اإ�س���رائيل: اإن���ي معك���م 
بالن�س���ر والتاأيي���د اإذا اأديت���م ال�س���الة 
عل���ى الوج���ه االأكم���ل، واأعطيت���م زكاة 
جميًع���ا  بر�س���لي  ْقت���م  دَّ و�سَ اأموالك���م، 
وعظمتموه���م،  بينه���م،  تفري���ق  دون 
وج���وه  ف���ي  واأنفقت���م  ون�سرتموه���م، 
الخي���ر، ف���اإذا قمت���م بذل���ك كل���ه الأكف���رن 
ارتكبتموه���ا،  الت���ي  ال�س���يئات  عنك���م 
والأدخلنك���م ي���وم القيام���ة جن���ات تج���ري 
االأنه���ار م���ن تح���ت ق�سوره���ا، فم���ن كف���ر 
بع���د اأخ���ذ ه���ذا العه���د الموث���ق علي���ه فق���د 

تنّك���ب طري���ق الح���ق عالًم���ا عام���ًدا.
 فب�س���بب نق�سه���م العه���د الماأخ���وذ 

عليه���م طردناه���م من رحمتن���ا، و�سيرنا 
قلوبهم غليظة �سلبة ال ي�سل اإليها خير، 
ُف���وَن الكل���م عن  وال تنفعه���ا موعظ���ة، ُيَحرِّ
موا�سع���ه بالتبدي���ل الألفاظ���ه، وبالتاأوي���ل 

ُروا به، وال تزال -اأيها الر�سول - تكت�سف منهم خيانة هلل ولعباده الموؤمنين، اإال  لمعانيه بما يوافق اأهواءهم، وتركوا العمل ببع�ض ما ُذكِّ
���ْوا بم���ا اأخ���ذ عليه���م م���ن عهد، فاع���ُف عنهم وال توؤاخذهم، وا�سفح عنهم؛ فاإن ذلك من االإح�س���ان، واهلل يحب المح�س���نين. قلي���اًل منه���م َوفَّ

   من عظيم اإنعام اهلل  على النبي عليه ال�سالة وال�سالم واأ�سحابه اأن حماهم وكف عنهم اأيدي اأهل الكفر و�سررهم.
  اأن االإيم���ان بالر�س���ل ون�سرته���م واإقام���ة ال�س���الة واإيت���اء ال���زكاة عل���ى الوج���ه المطل���وب، �س���بٌب عظي���م لح�س���ول معي���ة اهلل تعال���ى وح���دوث 

اأ�س���باب الن�سرة والتمكين والمغفرة ودخول الجنة.
   نق�ض المواثيق الملزمة بطاعة الر�سل �سبب لغلظة القلوب وق�ساوتها.

   ذم م�سالك اليهود في تحريف ما اأنزل اهلل اإليهم من كتب �سماوية.



 وكم���ا اأخذن���ا عل���ى اليه���ود عه���ًدا 

���ْوا  موؤك���ًدا موثًق���ا اأخذن���ا عل���ى الذي���ن َزكَّ
 ، عي�س���ى  اأتب���اع  باأنه���م  اأنف�س���هم 
���ُروا ب���ه،  فترك���وا العم���ل بج���زء مم���ا ُذكِّ
كم���ا فع���ل اأ�س���الفهم من اليه���ود، واألقينا 
بينه���م الخ�سوم���ة والكراه���ة ال�س���ديدة 
اإل���ى ي���وم القيام���ة، فاأ�سبح���وا متقاتلي���ن 
ا، و�سوف  ُر بع�سهم بع�سً متناحرين ُيَكفِّ
بم���ا كان���وا ي�سنع���ون،  يخبره���م اهلل 

ويجازيه���م علي���ه.
وم���ا  الكت���اب  اأه���ل  اهلل  ذك���ر  ولم���ا 
اأخ���ذ عليه���م م���ن العه���ود، ونق�سهم لها، 
، فق���ال: اأمره���م باالإيم���ان بمحم���د 
 يا اأهل الكتاب من اليهود اأ�سحاب 

االإنجيل،  اأ�سحاب  والن�سارى  التوراة، 
يبين  محمد   ر�سولنا  جاءكم  قد 
من  تكتمونه  كنتم  مما  الكثير  لكم 
عن  ويتجاوز  عليكم،  المنزل  الكتاب 
اإال  فيه  ال م�سلحة  مما  كثير من ذلك 
كتاًبا  القراآن  جاءكم  قد  افت�ساحكم، 
به،  ُي�ْست�ساء  نور  وهو  اهلل،  عند  من 
وكتاب مبين لكل ما يحتاج اإليه النا�ض 

في �سوؤونهم الدنيوية واالأخروية.
 يه���دي اهلل به���ذا الكت���اب م���ن اتب���ع 

م���ا ير�سيه م���ن االإيمان والعمل ال�سالح 
اإلى ُطرِق ال�سالمة من عذاب اهلل، وهي 
الطرق المو�سلة اإلى الجنة، ويخرجهم 
م���ن ظلم���ات الكف���ر والمع�سي���ة اإل���ى ن���ور 
ويوفقه���م  باإذن���ه،  والطاع���ة  االإيم���ان 
اإل���ى الطري���ق القوي���م الم�س���تقيم طري���ق 

االإ�سالم.
 لق���د كف���ر القائل���ون م���ن الن�س���ارى 

ب���اأن اهلل ه���و الم�س���يح عي�س���ى ب���ن مري���م، 
قل لهم - اأيها الر�سول -: من يقدر اأن 
يمن���ع اهلل م���ن اإه���الك الم�س���يح عي�س���ى 
اب���ن مري���م ويهل���ك اأم���ه، ويهل���ك م���ن ف���ي 
االأر����ض كله���م اإذا اأراد اإهالكه���م؟! واإذا ل���م يق���در اأح���د اأن يمنع���ه م���ن ذل���ك دلَّ ذل���ك عل���ى اأن���ه ال اإل���ه اإال اهلل، واأن الجميع: عي�س���ى بن مريم 
؛ فهو عبده  واأمه و�سائر الخلق هم َخْلُق اهلل، وهلل ملك ال�سماوات واالأر�ض وملك ما بينهما، يخلق ما ي�ساء، وممن �ساء خلقه: عي�سى 

ور�س���وله، واهلل عل���ى كل �س���يء قدير.

   َتْرك العمل بمواثيق اهلل وعهوده قد يوجب وقوع العداوة واإ�ساعة البغ�ساء والتنافر والتقاتل بين المخالفين الأمر اهلل تعالى.
، وبيان كفرهم و�سالل قولهم.    الرد على الن�سارى القائلين باأن اهلل تعالى تج�سد في الم�سيح 

  م���ن اأدل���ة بط���الن األوهي���ة الم�س���يح اأن اهلل تعال���ى اإن اأراد اأن يهل���ك الم�س���يح واأم���ه  وجمي���ع اأه���ل االأر����ض فلن ي�س���تطيع اأحد رده، وهذا 
يثب���ت تف���رده �س���بحانه باالأم���ر واأن���ه ال اإل���ه غي���ره.

ر بك���ونه تعالى { يَْخلُُق َما يََشاُء} )المائدة: 17(، ف���هو يخ��لق من االأبوين،    من اأدلة بطالن األوهية الم�س��يح اأن اهلل تعالى ُيَذكِّ
. ، ويخلق من رجل بال اأنثى كحواء من اآدم  ، ويخلق من الجماد كحية مو�سى  ويخ�لق من اأم ب��ال اأب كعي�سى 



والن�سارى  اليهود  من  كلٌّ  عى  وادَّ  

اأيها   - قل  واأحباوؤه،  اهلل  اأبناء  اأنهم 
يعذبكم  لماذا  عليهم:  ا  ردًّ  - الر�سول 
اهلل بالذنوب التي ترتكبونها؟! فلو كنتم 
بالقتل  عذبكم  لما  زعمتم  كما  اأحباءه 
والم�سخ في الدنيا، وبالنار في االآخرة؛ 
ب�سر  اأنتم  بل  اأحب،  من  يعذب  ال  الأنه 
ك�سائر الب�سر، َمْن اأح�سن منهم جازاه 
بالجنة، ومن اأ�ساء عاقبه بالنار، فاهلل 
من  ويعذب  بف�سله،  ي�ساء  لمن  يغفر 
ي�ساء بعدله، وهلل وحده ملك ال�سماوات 
وحده  واإليه  بينهما،  ما  وملك  واالأر�ض 

المرجع.
الي����هود  م���ن  الكت�����اب  اأه���ل  ي���ا   

والن�س���ارى، ق���د جاءك���م ر�س���ولنا محم���د 
 بع���د انقط���اع م���ن الر�س���ل و�س���دة 
تقول���وا  لئ���ال  اإر�س���اله؛  اإل���ى  الحاج���ة 
معتذري���ن: م���ا جاءن���ا ر�س���ول يب�س���رنا 
بثواب اهلل، وينذرنا عقابه، فقد جاءكم 
محمد  مب�سًرا بثوابه ومنذًرا عقابه، 
واهلل عل���ى كل �س���يء قدي���ر، ال يعج���زه 
�س���يء، وم���ن قدرت���ه اإر�س���ال الر�س���ل، 

. وَخْتمه���م بمحم���د 
الر�س���ول - حي���ن  اأيه���ا   - واذك���ر   

قال مو�سى لقومه بني اإ�سرائيل: يا قوم، 
اذك���روا بقلوبك���م واأل�س���نتكم نعم���ة اهلل 
عليك���م حي���ن جعل فيكم اأنبياء يدعونكم 
اإل���ى اله���دى، وجعلك���م مل���وًكا تملك���ون 
اأم���ر اأنف�س���كم بع���د اأن كنت���م مملوكي���ن 
ُم�ْس���تعبدين، واأعطاك���م م���ن نعم���ه م���ا ل���م 
يع���ط اأح���ًدا م���ن العاَلِمي���ن ف���ي زمانك���م.

ادخل���وا  ق���وم،  ي���ا  مو�س���ى:  ق���ال   

المقد����ض  )بي���ت  المطه���رة:  االأر����ض 
وم���ا حول���ه( الت���ي وعدك���م اهلل بدخوله���ا 
وقت���ال َم���ن فيه���ا م���ن الكافري���ن، وال 
تنهزم���وا اأم���ام الجباري���ن، فيكون ماآلكم 

الخ�س���ران ف���ي الدني���ا واالآخ���رة.
 ق���ال ل���ه قوم���ه: ي���ا مو�س���ى، اإن ف���ي االأر����ض المقد�س���ة قوًم���ا اأول���ي قوة واأولي باأ����ض �س���ديد، وه���ذا يمنعنا م���ن دخولها، فل���ن ندخلها ما دام 

ه���وؤالء فيه���ا؛ الأن���ه ال ح���ول لن���ا وال ق���وة بقتاله���م، ف���اإن يخرج���وا منه���ا فاإن���ا داخل���ون فيها.
���ان قومهم���ا عل���ى   ق�����ال رج����الن م���ن اأ�سح���اب مو�س���ى مم���ن يخ�س���ون اهلل ويخاف���ون عقاب���ه، اأنع���م اهلل عليهم���ا بالت�����وفيق لطاعت���ه، يح�سَّ

ة  : ادخلوا على الجبابرة باب المدينة، فاإذا اقتحمتم الباب، ودخلتموه فاإنكم - باإذن اهلل - �ستغلبونهم وثوًقا ب�ُسنَّ امتثال اأمر مو�سى 
اهلل بترتي���ب الن�س���ر عل���ى اتخ���اذ االأ�س���باب م���ن االإيم���ان باهلل واإعداد الو�س���ائل المادية، وعلى اهلل وحده اعتمدوا وتوكل���وا اإن كنتم موؤمنين 

ا، فاالإيمان ي�س���تلزم التوكل عليه �س���بحانه. حقًّ

   تعذيب اهلل تعالى لكفرة بني اإ�سرائيل بالم�سخ وغيره يوجب اإبطال دعواهم في كونهم اأبناء اهلل واأحباءه.
   التوكل على اهلل تعالى والثقة به �سبب ال�ستنزال الن�سر.

   جاءت االآيات لتحذر من االأخالق الرديئة التي كانت عند بني اإ�سرائيل.
   الخوف من اهلل �سبب لنزول النعم على العبد، ومن اأعظمها نعمة طاعته �سبحانه.



بن���ي  م���ن  مو�س���ى  ق���وم  ق���ال   

ي���َن عل���ى مخالف���ة اأم���ر  رِّ اإ�س���رائيل ُم�سِ
: اإنا لن ندخل المدينة  نبيهم مو�سى 
م���ا دام الجب���ارون فيه���ا، فاذه���ب اأن���ت 
-ي���ا مو�س���ى- ورب���ك فقات���ال الجباري���ن، 
اأم���ا نح���ن ف�س���نبقى مقيمي���ن ف���ي مكانن���ا 

متخلفي���ن ع���ن القت���ال معكم���ا.
ال  رب  ي���ا  لرب���ه:  مو�س���ى  ق���ال   

�س���لطان ل���ي عل���ى اأح���د اإال عل���ى نف�س���ي 
واأخ���ي ه���ارون، فاف�س���ل بينن���ا وبي���ن 
الق���وم الخارجي���ن ع���ن طاعت���ك وطاع���ة 

ر�س���ولك.
اإن   : ق���ال اهلل لنبي���ه مو�س���ى   

م دخ���ول االأر�ض المقد�س���ة على  اهلل ح���رَّ
بني اإ�سرائيل مدة اأربعين �سنة، ي�سلون 
ه���ذه الم���دة ف���ي ال�سح���راء حي���ارى ال 
يهت���دون، ف���ال تاأ�س���ف - ي���ا مو�س���ى - 
عل���ى الق���وم الخارجي���ن ع���ن طاع���ة اهلل، 
ف���اإن م���ا ي�سيبه���م م���ن عق���اب هو ب�س���بب 

معا�سيه���م وذنوبه���م.
 واق�س����ض - اأيه���ا الر�س���ول - عل���ى 

ه���وؤالء الح�س���دة الظالمي���ن م���ن اليه���ود 
خب���ر اْبَن���ي اآدم، وهم���ا قابي���ل وهابي���ل، 
بال�س���دق ال���ذي ال مري���ة في���ه، حي���ن 
َم���ا ُقْرباًن���ا يتق���رب ب���ه كل منهم���ا اإل���ى  َقدَّ
اهلل �س���بحانه، َفَقِب���َل اهلل الُقْرب���ان ال���ذي 
قدم���ه هابي���ل؛ الأنه من اأهل التقوى، ولم 
يقب���ل قرب���ان قابي���ل؛ الأن���ه لي����ض م���ن اأهل 
التق���وى، فا�س���تنكر قابي���ل قب���ول ُقْرب���ان 
هابيل ح�س���ًدا، وقال: الأقتلنك يا هابيل، 
فق���ال هابي���ل: اإنم���ا يقب���ل اهلل ُقْربان من 
اتق���اه بامتثال اأوام���ره واجتناب نواهيه.
اإل���ّي تق�س���د  َم���َددتَّ ي���دك  لئ���ن   

قتل���ي فل�س���ت مجازي���ك بمث���ل �سنيع���ك، 
ذلك لي�ض جبًنا مني، ولكني اأخاف اهلل 

رب المخلوق���ات.
 فق���ال ل���ه مرهًب���ا: اإن���ي اأري���د اأن ترج���ع باإث���م قتل���ي ظلًم���ا وعدواًن���ا اإل���ى اآثام���ك ال�س���ابقة، فتك���ون م���ن اأ�سحاب الن���ار الذي���ن يدخلونها يوم 

القيام���ة، ذل���ك الج���زاء ج���زاء المعتدين، واأنا ال اأري���د اأن اأرجع باإثم قتلك فاأكون منهم.
ن���ْت لقابي���ل نف�ُس���ه االأم���ارة بال�س���وء قت���َل اأخي���ه هابي���ل ظلًم���ا فقتل���ه، فاأ�سب���ح ب�س���بب ذل���ك م���ن الناق�سي���ن اأنف�س���هم حظوظه���م ف���ي   فزيَّ

دنياه���م واأخراهم.
 فاأر�س���ل اهلل غراًب���ا يثي���ر االأر����ض اأمام���ه ليدف���ن فيه���ا غراًب���ا ميًت���ا؛ ليعلم���ه كي���ف ي�س���تر ب���دن اأخي���ه، ق���ال القات���ل اأخ���اه حينئ���ذ: ي���ا ويلت���ا 

���رين. اأعج���زت اأن اأك���ون مث���ل ه���ذا الغ���راب ال���ذي وارى الغ���راَب االآخ���ر المي���َت ف���اأواري �س���واأة اأخ���ي، ف���واراه حينئ���ذ؛ فاأ�سب���ح من المتح�سِّ

يه.    مخالفة الر�سل توجب العقاب، كما وقع لبني اإ�سرائيل؛ اإذ عاقبهم اهلل تعالى بالتِّ
  ق�س���ة ابن���ي اآدم ظاهره���ا اأن اأول ذن���ب وق���ع ف���ي االأر����ض - ف���ي ظاه���ر الق���راآن - ه���و الح�س���د والبغ���ي، وال���ذي اأدى ب���ه للظل���م و�س���فك ال���دم 

الحرام الموجب للخ�س���ران.
   الندامة عاقبة مرتكبي المعا�سي.

ع عليه، فاإن له مثل �سيئات من اتبعه على ذلك. ة قبيحة اأو اأ�ساع قبيًحا و�سجَّ    اأن من �َسنَّ �ُسنَّ



 م���ن اأج���ل َقْت���ل قابي���ل اأخ���اه اأعلمن���ا 

بن���ي اإ�س���رائيل اأن م���ن َقَت���ل نف�ًس���ا بغي���ر 
�س���بب من ِق�سا�ض اأو اإف�س���اد في االأر�ض 
بالكف���ر اأو الِحراب���ة، فكاأنم���ا قت���ل النا����ض 
جميًع���ا؛ الأن���ه ال ف���رق عن���ده بي���ن الب���ريء 
والجان���ي. وم���ن امتن���ع ع���ن قت���ل نف����ض 
مه���ا اهلل تعال���ى معتق���ًدا حرم���ة قتله���ا  حرَّ
ول���م يقت���ل؛ فكاأنم���ا اأحي���ا النا����ض جميًع���ا؛ 
الأن �سنيع���ه فيه �س���المتهم جميًعا، ولقد 
جاءت ر�سُلنا اإلى بني اإ�سرائيل بالحجج 
الوا�سح���ة والبراهي���ن الجلي���ة، وم���ع هذا 
ف���اإن كثيًرا منه���م متجاوزون لحدود اهلل 
بارت���كاب المعا�س���ي، ومخالف���ة ر�س���لهم.

 م���ا عاقب���ة الذي���ن يحارب���ون اهلل 

ور�س���وله، ويبارزون���ه بالع���داوة واالإف�س���اد 
ف���ي االأر����ض بالقت���ل واأخذ االأم���وال وقطع 
الطريق؛ اإال اأن ُيْقَتُلوا من غير �سلب، اأو 
يقتل���وا م���ع ال�سل���ب على خ�س���بة ونحوها، 
جل  اأو تقط���ع ي���د اأحده���م اليمن���ى م���ع الرِّ
الي�سرى، ثم اإن عاد قطعت يده الي�سرى 
ب���وا ف���ي الب���الد؛  ورجل���ه اليمن���ى، اأو يغرَّ
ذل���ك العق���اب له���م ف�سيح���ة ف���ي الدني���ا، 

وله���م ف���ي االآخ���رة ع���ذاب عظيم.
ه�وؤالء  م�ن  تاب�وا  الذي�ن  اإال   

المحاربي�ن م�ن قب�ل قدرتك�م - ي�ا اأولي 
الأم�ر - عليه�م، فاعلم�وا اأن اهلل غف�ور 
لهم بعد التوبة، رحيم بهم، ومن رحمته 

العق�اب عنه�م. اإ�س�قاط  به�م 
اتق���وا  اآمن���وا،  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

اهلل بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، 
واطلب���وا الق���رب من���ه ب���اأداء م���ا اأمرك���م 
ب���ه، والبع���د عم���ا نهاك���م عن���ه، وجاه���دوا 
الكف���ار ابتغ���اء مر�سات���ه؛ لعلك���م تنال���ون 
ُب���ون م���ا ترهبون���ه اإذا  م���ا تطلبون���ه، وُتَجنَّ

قمت���م بذل���ك.
 اإن الذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�س���له، 

َر اأن لكل منهم ملك ما في االأر�ض جميًعا ومثله معه فقدموه ليفكوا اأنف�سهم من عذاب اهلل يوم القيامة، ما ُقِبَل منهم ذلك الفداء،  لو ُقدِّ
وله���م عذاب ُموِجع.

   حرم���ة النف����ض الب�س���رية، واأن م���ن �سانه���ا واأحياه���ا فكاأنم���ا فع���ل ذل���ك بجمي���ع الب�س���ر، واأن م���ن اأتل���ف نف�ًس���ا ب�س���رية اأو اآذاه���ا من غير حق 
فكاأنما فعل ذلك بالنا����ض جميًعا.   

  عقوب���ة الذي���ن يحارب���ون اهلل ور�س���وله مم���ن يف�س���دون بالقت���ل وانته���اب االأم���وال وقط���ع الط���رق ه���ي: القت���ل ب���ال �سل���ب، اأو م���ع ال�سل���ب، اأو 
قط���ع االأط���راف م���ن خ���الف، اأو بتغريبه���م م���ن البالد؛ وهذا على ح�س���ب م���ا �سدر منهم.

   توبة المف�سدين من المحاربين وقاطعي الطريق قبل قدرة ال�سلطان عليهم توجب العفو.



 يري���دون الخ���روج م���ن الن���ار اإذا 

دخلوها، واأنَّى لهم ذلك؟! فلن يخرجوا 
منه���ا، ولهم فيها ع���ذاب دائم.

يجاه���ر  م���ن  حك���م  اهلل  ذك���ر  ���ا  ولمَّ
���َن حك���م م���ن  باأخ���ذ اأم���وال النا����ض َبيَّ
ياأخذه���ا خفي���ة وه���و ال�س���ارق، فق���ال:

 وال�سارق وال�سارقة فاقطعوا -اأيها 

منهما  لكل  اليمنى  اليد   - الحكام 
ما  على  اهلل  من  وعقوبة  لهما  مجازاة 
بغير  النا�ض  اأموال  اأخذ  من  ارتكباه 
واهلل  ولغيرهما،  لهما  وترهيًبا  حق، 
عزيز ال يغلبه �سيء، حكيم في تقديره 

وت�سريعه.
 فم���ن ت���اب اإل���ى اهلل م���ن ال�س���رقة، 

واأ�سل���ح عمل���ه، ف���اإن اهلل يت���وب علي���ه 
���اًل من���ه؛ ذل���ك اأن اهلل غفور لذنوب  تف�سُّ
م���ن ت���اب من عباده، رحي���م بهم، لكن ال 
ي�س���قط عنه���م الح���د بالتوب���ة اإذا و�س���ل 

االأم���ر اإل���ى الح���كام.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - علم���َت  لق���د   

اأن اهلل ل���ه مل���ك ال�س���ماوات واالأر����ض 
يت�س���رف فيهم���ا بم���ا ي�س���اء، واأن���ه يع���ذب 
م���ن ي�س���اء بعدل���ه، ويغف���ر لم���ن ي�س���اء 
بف�سل���ه، اإن اهلل عل���ى كل �س���يء قدير، ال 

يعج���زه �س���يء.
يح�������زنك  ال  الر�س���ول،  اأي����ها  ي���ا   

الذي���ن ي�س���ارعون ف���ي اإظه���ار اأعم���ال 
الك������فر ليغ���يظ����وك م�����ن الم���ناف��ق����ين 
الذي���ن ُيْظِه���ُروَن االإيم���ان، ويبطن���ون 
الذي���ن  اليه���ود  يحزن���ك  وال  الكف���ر. 
ويقبلون���ه،  كباره���م  لك���ذب  ُغ���ون  ُي�سْ
مقلِّدي���ن لزعمائه���م الذي���ن ل���م ياأت���وك 
ُل���وَن كالم  ���ا منه���م عن���ك، ُيَبدِّ اإعرا�سً
اهلل ف���ي الت���وراة بم���ا يواف���ق اأهواءه���م، 
يقول���ون الأتباعهم: اإن وافق حكم محمد 
اأهواءكم فاتبعوه، واإن خالفها فاحذروا 
من���ه، وم���ن ي���رد اهلل اإ�سالل���ه م���ن النا����ض فل���ن تج���د - اأيه���ا الر�س���ول - م���ن يدف���ع عن���ه ال�س���الل ويهديه اإلى �س���بيل الحق، اأولئ���ك المت�سفون 
بهذه ال�سفات من اليهود والمنافقين هم الذين لم يرد اهلل تطهير قلوبهم من الكفر، لهم في الدنيا خزي وعار، ولهم في االآخرة عذاب 

عظي���م، وه���و ع���ذاب الن���ار.

   حكمة م�سروعية حد ال�سرقة: ردع ال�سارق عن التعدي على اأموال النا�ض، وتخويف من عداه من الوقوع في مثل ما وقع فيه.
    َقبول توبة ال�سارق ما لم يبلغ ال�سلطان وعليه اإعادة ما �سرق، فاإذا بلغ ال�سلطان وجب الحكم، وال ي�سقط بالتوبة.

���ا ب�س���بب م���ا يح�س���ل م���ن بع����ض النا����ض ِم���ن ُكف���ر ومك���ر وتاآم���ر؛ الأن اهلل تعال���ى يبط���ل كي���د  ���ا وغمًّ   يح�س���ن بالداعي���ة اإل���ى اهلل اأالَّ يحم���ل همًّ
هوؤالء.

   ِحر�ض المنافقين على اإغاظة الموؤمنين باإظهار اأعمال الكفر مع ادعائهم االإ�سالم.



اال�ستماع  كثيرو  اليهود  هوؤالء   

الحرام  للمال  االأكل  كثيرو  للكذب، 
اأيها   - اإليك  تحاكموا  فاإن  كالربا، 
�سئت،  اإن  بينهم  فاف�سل   - الر�سول 
�سئت،  اإن  بينهم  الف�سل  اترك  اأو 
تركت  واإن  االأمرين،  بين  ُمخيَّر  فاأنت 
اأن  ي�ستطيعوا  فلن  بينهم  الف�سل 
بينهم  ف�سلت  واإن  ب�سيء،  ي�سروك 
فاف�سل بينهم بالعدل، واإن كانوا َظَلمة 
الع����ادلين في  اإن اهلل يح��ب  واأع���داء، 
اأعداء  المتحاكمون  كان  ولو  حكمهم، 

للحاكم.
فه��م  لعج��ب،  ه��وؤالء  اأَْم��َر  واإِنَّ   

يكف��رون ب��ك، ويتحاكم��ون اإلي��ك طمًع��ا 
ف��ي حكم��ك بم��ا يواف��ق اأهواءه��م، وه��م 
عنده��م الت��وراة الت��ي يزعم��ون االإيم��ان 
به��ا، فيه��ا حك��م اهلل، ث��م يعر�س��ون ع��ن 
حكمك اإذا لم يوافق اأهواءهم، فجمعوا 
بي��ن الكف��ر بم��ا ف��ي كتابه��م، واالإعرا�ض 
ع��ن حكم��ك، وم��ا �سني��ع ه��وؤالء ب�سني��ع 
الموؤمني��ن، فلي�س��وا اإذن م��ن الموؤمني��ن 

ب��ك وبم��ا جئ��ت به.
 اإن���ا اأنزلن���ا الت���وراة عل���ى مو�س���ى 

، فيه���ا اإر�س���اد ودالل���ة عل���ى الخي���ر، 
ون���ور ُي�ْس���ت�ساء به، يحك���م بها اأنبياء بني 
اإ�س���رائيل الذي���ن انق���ادوا هلل بالطاع���ة، 
ويحك���م به���ا العلم���اء والفقه���اء الذي���ن 
ُيَربُّوَن النا����ض لما ا�س���تحفظهم اهلل على 
كتاب���ه، وجعله���م اأمن���اء علي���ه يحفظون���ه 
م���ن التحري���ف والتبدي���ل، وه���م �س���هداء 
علي���ه باأن���ه ح���ق، واإليه���م يرج���ع النا����ض 
ف���ي اأم���ره، ف���ال تخاف���وا - اأيه���ا اليه���ود- 
النا����ض وخافون���ي وح���دي، وال تاأخ���ذوا 
ب���داًل م���ن الحك���م بم���ا اأن���زل اهلل ثمًن���ا 
قلياًل من رئا�سة اأو جاه اأو مال، ومن لم 
يحكم بما اأنزل اهلل من الوحي م�ستحالًّ 

���ا. ���اًل علي���ه غي���ره، اأو م�س���اوًيا ل���ه مع���ه فاأولئ���ك ه���م الكاف���رون حقًّ ذل���ك، اأو مف�سِّ
���ًدا ُقِلَع���ْت عين���ه، وم���ن ج���دع اأنًف���ا  ���ًدا بغي���ر ح���ق ُقِت���َل به���ا، وم���ن قل���ع عيًن���ا مَتعمِّ  وفر�سن���ا عل���ى اليه���ود ف���ي الت���وراة اأنَّ م���ن قت���ل نف�ًس���ا مَتعمِّ

ًدا ُقِلَعْت �س���نُّه، وكتبن���ا عليهم اأن في الج���روح ُيعاَقب الجاني  ا مَتعمِّ ���ًدا ُقِطَع���ْت اأذن���ه، ومن قلع �س���نًّ ���ًدا ُج���ِدَع اأنف���ه، وم���ن قط���ع اأذًن���ا مَتعمِّ مَتعمِّ
بمثل جنايته، ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارة لذنوبه؛ لعفوه عمن ظلمه، ومن لم يحكم بما اأنزل اهلل في �س���اأن الق�سا�ض 

وفي �س���اأن غيره، فهو متجاوز لحدود اهلل.

   تعداد بع�ض �سفات اليهود، مثل الكذب واأكل الربا ومحبة التحاكم لغير ال�سرع؛ لبيان �ساللهم وللتحذير منها.
   بيان �سرعة الق�سا�ض العادل في االأنف�ض والجراحات، وهي اأمر فر�سه اهلل تعالى على من قبلنا.

   الحث على ف�سيلة العفو عن الق�سا�ض، وبيان اأجرها العظيم المتمّثل في تكفير الذنوب.
   الترهيب من الحكم بغير ما اأنزل اهلل في �ساأن الق�سا�ض وغيره.



 واأتبعن���ا اآث���ار اأنبي���اء بن���ي اإ�س���رائيل 

بعي�سى بن مريم موؤمًنا بما في التوراة، 
وحاكًما بها، واأعطيناه االإنجيل م�ستماًل 
عل���ى الهداي���ة للح���ق، وعل���ى م���ا يزي���ل 
ال�سبهات من الحجج، ويحل الم�سكالت 
من االأحكام، وموافًقا لما نزل من قبله 
من التوراة اإال في القليل مما ن�سخه من 
اأحكامه���ا، وجعلن���ا االإنجيل هًدى َيْهتدي 
ب���ه المتق���ون، وزاج���ًرا ع���ن ارت���كاب م���ا 

حرم���ه عليهم.
اأن���زل  بم���ا  الن�س���ارى  وْليوؤِم���ِن   

اهلل ف���ي االإنجي���ل، وليحكم���وا ب���ه - فيم���ا 
ج���اء ب���ه م���ن �سدق قب���ل بعث���ة محمد  
اإليه���م-، وم���ن ل���م يحك���م بم���ا اأن���زل اهلل 
فاأولئ���ك ه���م الخارج���ون عن طاعة اهلل، 
التارك���ون للح���ق، المائل���ون اإل���ى الباطل.

ا ذك������ر اهلل ال�ت�����وراة واالإنج����ي�ل  وَل���مَّ
ومدحهما، ذكر القراآن ومدحه فقال:

 واأنزلن���ا اإلي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - 

الق���راآن بال�س���دق ال���ذي ال �س���ك وال ريب 
اأن���ه م���ن عن���د اهلل، م�سدًق���ا لم���ا �س���بقه 
م���ن الكت���ب المنزل���ة، وموؤَتَمًن���ا عليه���ا، 
فم���ا وافق���ه منه���ا فه���و ح���ق، وم���ا خالف���ه 
فه���و باط���ل، فاحك���م بي���ن النا����ض بم���ا 
اأن���زل اهلل علي���ك في���ه، وال تتبع اأهواءهم 
الت���ي اأخ���ذوا به���ا، ت���ارًكا م���ا اأن���زل علي���ك 
م���ن الح���ق الذي ال �س���ك فيه، وقد جعلنا 
ل���كل اأم���ة �س���ريعة م���ن االأح���كام العملي���ة 
وطريق���ة وا�سح���ة يهت���دون بها، ولو �س���اء 
ده���ا، ولكن���ه  اهلل توحي���د ال�س���رائع لوحَّ
جع���ل ل���كل اأم���ة �س���ريعة؛ ليختب���ر الجميع 
فيظه���ر المطي���ع من العا�سي، ف�س���ارعوا 
اإل���ى فع���ل الخي���رات وت���رك المنك���رات، 
فاإل���ى اهلل وح���ده رجوعكم ي���وم القيامة، 
و�س���ينبئكم بم���ا كنت���م تختلف���ون في���ه، 
و�سيجازيكم على ما قدمتم من اأعمال.
 واأن اح�ك���������م بي����ن����ه����م - اأي��ه���������ا الر�س���ول - بم���ا اأن���زل اهلل اإلي���ك، وال تتب���ع اآراءه���م النابع���ة م���ن اتب���اع اله���وى، واحذره���م اأن ي�سل���وك 

عن بع�ض ما اأنزل اهلل عليك، فلن ياألوا جهًدا في �سبيل ذلك، فاإن اأعر�سوا عن قبول الحكم بما اأنزل اهلل اإليك فاعلم اأنما يريد اهلل اأن 
يعاقبهم ببع�ض ذنوبهم عقوبة دنيوية، ويعاقبهم على جميعها في االآخرة، واإن كثيًرا من النا�ض لخارجون عن طاعة اهلل.

 اأَيُْعر�س���ون ع���ن حكم���ك طالبي���ن حك���م اأه���ل الجاهلي���ة م���ن عب���دة االأوث���ان الذي���ن يحكم���ون تبًع���ا الأهوائه���م؟! ف���ال اأحد اأح�س���ن حكًما من 

اهلل عند اأهل اليقين الذين يعقلون عن اهلل ما اأنزل على ر�سوله، ال اأهل الجهل واالأهواء الذين ال يقبلون اإال ما يوافق اأهواءهم واإن كان 
باطاًل.

   االأنبياء متفقون في اأ�سول الدين مع وجود بع�ض الفروق بين �سرائعهم في الفروع.
   وجوب تحكيم �سرع اهلل واالإعرا�ض عّما عداه من االأهواء.

   ذم التحاكم اإلى اأحكام اأهل الجاهلية واأعرافهم.



 يا اأيها الذين اآمنوا باهلل وبر�سوله، 

ال تجعلوا من اليهود والن�سارى حلفاء 
واأ�سفياء توالونهم، فاليهود اإنما يوالون 
يوالون  اإنما  والن�سارى  ملَّتهم،  اأهل 
تجمعهم  الفريقين  وِكال  ملَّتهم،  اأهل 
فاإنه  منكم  يتولهم  ومن  معاداتكم، 
القوم  يهدي  ال  اهلل  اإن  ِعدادهم،  في 

الظالمين ب�سبب مواالتهم للكفار.
 فترى - اأيها الر�سول - المنافقين 

مواالة  اإلى  يبادرون  االإيمان  �سعفاء 
نخاف  قائلين:  والن�سارى  اليهود 
الدولة  لهم  وتكون  هوؤالء،  يظفر  اأن 
يجعل  اهلل  فلعل  مكروه،  منهم  فينالنا 
ياأتي  اأو  وللموؤمنين،  لر�سوله  الظفر 
اليهود  ْولة  �سَ به  تندفع  عنده  باأمر من 
ومن يواليهم، في�سبح الم�سارعون اإلى 
من  اأخفوه  ما  على  نادمين  مواالتهم 
تعلقوا  ما  لبطالن  قلوبهم؛  في  النفاق 

به من اأ�سباب واهية.
 ويقول الموؤمنون متعجبين من حال 

هوؤالء المن���افقين: اأهوؤالء الذين حلفوا 
اأيها   - لمعكم  اإنهم  اأيمانهم:  موؤكدين 
الموؤمن���ون - في االإيم������ان والن�س������رة 
فاأ�سبحوا  اأعمالهم،  بطلت  والمواالة؟! 
اأعد  وما  مق�سودهم،  بفوات  خا�سرين 

لهم من عذاب.
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا، م���ن يرج���ع 

منك���م ع���ن دين���ه اإلى الكفر ف�س���وف ياأتي 
اهلل بق���وم ب���داًل منه���م يحبه���م ويحبون���ه 
ال�س���تقامتهم، رحماء بالموؤمنين اأ�س���داء 
عل���ى الكافري���ن، يجاه���دون باأمواله���م 
واأنف�سهم لتكون كلمة اهلل هي العليا، وال 
يخ�س���ون تعني���ف من يعنفه���م؛ لتقديمهم 
المخلوقي���ن،  ر�س���ا  عل���ى  اهلل  ر�س���ا 
ذل���ك م���ن عط���اء اهلل ال���ذي يعطي���ه م���ن 
ي�س���اء م���ن عب���اده، واهلل وا�س���ع الف�س���ل 

واالإح�س���ان، علي���م بم���ن ي�س���تحق ف�سل���ه فيمنح���ه اإي���اه، وم���ن ال ي�س���تحقه فيحرم���ه.
ولما نهى اهلل عن مواالة اليهود والن�سارى وغيرهم من الكفار، اأخبر بمن َيَتعيَّن على الموؤمنين مواالتهم، فقال:

 لي����ض اليه���ود وال الن�س���ارى وال غيره���م م���ن الكف���ار، اأولياءك���م، بل اإنَّ وليكم ونا�سركم اهلل ور�س���وله، والموؤمن���ون الذين يوؤدون ال�سالة 

كاملة، ويعطون زكاة اأموالهم وهم خا�سعون هلل اأذالء.
 ومن َيَتَولَّ اهلل ور�سوله والموؤمنين بالن�سرة فهو من حزب اهلل، وحزب اهلل هم الغالبون؛ الأن اهلل نا�سرهم.

 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا، ال تتخ���ذوا الذي���ن ي�س���خرون م���ن دينك���م، ويتالعب���ون ب���ه م���ن الذي���ن اأُْعُط���وا الكت���اب م���ن قبلك���م م���ن اليه���ود 

والن�س���ارى والم�س���ركين حلف���اء واأ�سفي���اء، واتق���وا اهلل باجتن���اب م���ا نهاك���م عن���ه م���ن مواالته���م اإن كنت���م موؤمني���ن ب���ه، وبم���ا اأنزل���ه عليك���م.

   التنبيه على عقيدة الوالء والبراء التي تتلخ�ض في المواالة والمحبة هلل ور�سوله والموؤمنين، وبغ�ض اأهل الكفر وتجنُّب محبتهم.
   من �سفات اأهل النفاق: مواالة اأعداء اهلل تعالى.

ر واالإتيان بغيره، ونزع �سرف ن�سرة الدين عنه.    التخاذل والتق�سير في ن�سرة الدين قد ينتج عنه ا�ستبدال الُمَق�سِّ
   التحذير من ال�ساخرين بدين اهلل تعالى من الكفار واأهل النفاق، ومن مواالتهم.



اإذا  ويلعب���ون  ي�س���خرون  وكذل���ك   

ْنُت���م لل�س���الة الت���ي ه���ي اأعظ���م قرب���ة،  اأَذَّ
ذل���ك ب�س���بب اأنه���م ق���وم ال يعقل���ون ع���ن 
الت���ي  و�س���رائعه  عبادت���ه  معان���ي  اهلل 

�س���رعها للنا����ض.
 قل - اأيها الر�سول - للم�ستهزئين 

اإال  علينا  تعيبون  هل  الكتاب:  اأهل  من 
اإيماننا باهلل وبما اأنزل اإلينا، وبما اأنزل 
اأكثركم  اأن  واإيماَنَنا  قبلنا،  من  على 
بتركهم  اهلل  طاعة  عن  خارجون 
لالإيمان وامتثال االأوامر؟! فما تعيبونه 

ًة. علينا َمْحَمَدٌة لنا، ولي�ض َمَذمَّ
 قل - اأيها الر�سول -: هل اأخبركم 

بمن هم اأولى بالعيب، واأ�سد عقاًبا من 
طردهم  الذين  اأ�سالفهم  اإنهم  هوؤالء، 
عل�ي����ه�م،  وغ��س���ب  رحم��ته،  م��ن  اهلل 
الم�سخ قردة وخنازير،  بع��د  و�سيَّرهم 
اًدا لل�ط���اغ���وت،  وج�ع������ل م�ن�ه�����م ُع��بَّ
دون  من  ُيْعبد  من  كل  هو  والطاغوت 
�سر  المذكورون  اأولئك  را�سًيا،  اهلل 
عن  �سعًيا  واأ�سل  القيامة،  يوم  منزلة 

الطريق الم�ستقيم.
 - الموؤمنون  اأيها   - جاءكم  واإذا   

االإيمان  لكم  اأظهروا  منهم  المنافقون 
عند  اأنهم  والواقع  منهم،  نفاًقا 
�سون بالكفر ال  دخولهم وخروجهم ُمتلبِّ
مرونه  ينفكون عنه، واهلل اأعلم بما ُي�سْ
لكم،  االإيمان  اأظهروا  اإن  الكفر  من 

و�سيجازيهم على ذلك.
اأيها الر�سول - كثيًرا من   وترى - 

اليهود والمنافقين ُيبادرون اإلى ارتكاب 
على  واالعتداء  الكذب  مثل  المعا�سي 
النا�ض  اأموال  واأكل  بظلمهم  االآخرين 

بالحرام، �ساء ما يعملون.
 ه�الَّ يزجره�م اأئمته�م وعلماوؤه�م 

الك�ذب  ق�ول  م�ن  اإلي�ه  ي�س�ارعون  عم�ا 
و�س�هادة ال�زور واأكل اأم�وال النا��ض بالباط�ل، لق�د �س�اء �سني�ع اأئمته�م وعلمائه�م الذي�ن ال ينهونه�م ع�ن المنك�ر.

���ا اأ�سابه���م َجْه���ٌد وَج���ْدٌب: ي���د اهلل مقبو�س���ة ع���ن ب���ذل الخي���ر والعط���اء، اأم�س���ك عن���ا م���ا عن���ده، اأال ُحِب�َس���ْت اأيديه���م عن   وقال���ت اليه���ود َلمَّ

فعل الخير والعطاء، وُطِرُدوا من رحمة اهلل بقولهم هذا، بل يداه  مب�س���وطتان بالخير والعطاء، ينفق كيف ي�س���اء، يب�س���ط ويقب�ض، ال 
حاجر عليه وال ُمْكِره له، وال يزيد اليهوَد ما اأنزل اإليك - اأيها الر�سول - اإال تجاوًزا للحد وجحوًدا؛ ذلك ِلَما هم عليه من الح�سد، واألقينا 
بين طوائف اليهود العداوة والبغ�ساء، كلما جمعوا للحرب، واأعدوا لها عدة، اأو تاآمروا الإ�س���عالها �َس���تََّت اهلل جمعهم، واأذهب قوتهم، وال 

يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه ف�ساد في االأر�ض من ال�سعي الإبطال االإ�سالم والكيد له، واهلل ال يحب اأهل الف�ساد.

   ذمُّ العالم على �سكوته عن معا�سي قومه وعدم بيانه لمنكراتهم وتحذيرهم منها.
   �سوء اأدب اليهود مع اهلل تعالى، وذلك الأنهم و�سفوه �سبحانه باأنه مغلول اليد، حاب�ض للخير.

   اإثبات �سفة اليدين، على وجه يليق بذاته وجالله وعظيم �سلطانه.
   االإ�سارة لما وقع فيه بع�ض طوائف اليهود من ال�سقاق واالختالف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم وميلهم عن الحق.



 ول���و اأن اليه���ود والن�س���ارى اآمن���وا 

َق���وا اهلل  بم���ا ج���اء ب���ه محم���د  ، واتَّ
ْرَن���ا عنه���م  َلَكفَّ المعا�س���ي،  باجتن���اب 
المعا�س���ي الت���ي ارتكبوه���ا ول���و كان���ت 
كثي���رة، والأدخلناه���م ي���وم القيامة جنات 
النعي���م، يتنعم���ون بم���ا فيه���ا م���ن نعي���م ال 

ينقط���ع.
ف���ي  بم���ا  اليه���ود عمل���وا  اأن  ول���و   

الت���وراة، واأن الن�س���ارى عمل���وا بم���ا ف���ي 
االإنجيل، وعملوا جميًعا بما اأنزل عليهم 
رُت لهم اأ�سباب الرزق  من القراآن - لي�سَّ
م���ن اإن���زال المط���ر واإنب���ات االأر�ض، ومن 
اأهل الكتاب المعتدُل الثابت على الحق، 
والكثير منهم �ساء عمله لعدم اإيمانهم.

 ي���ا اأيه���ا الر�س���ول اأخب���ر بم���ا اأُْن���ِزَل 

اإلي���ك م���ن رب���ك كام���اًل، وال تكت���م من���ه 
�س���يًئا، ف���اإن كتم���ت من���ه �س���يًئا فم���ا اأن���ت 
���غ ر�س���الة رب���ك )وقد َبلََّغ ر�س���ول اهلل  بمبلِّ
 كل م���ا اأُِم���َر بتبليغ���ه، فم���ن زع���م 
خ���الف ذل���ك فق���د اأعظ���م الِفْري���ة عل���ى 
اهلل(، واهلل يحمي���ك م���ن النا����ض بع���د 
الي���وم، ف���ال ي�س���تطيعون الو�س���ول اإلي���ك 
ب�س���وء، فم���ا علي���ك اإال الب���الغ، واهلل ال 
يوفق للر�سد الكافرين الذين ال يريدون 

الهداي���ة.
 قل - اأيها الر�سول -: ل�ستم - اأيها 

من  �سيء  على   - والن�سارى  اليهود 
في  بما  تعملوا  حتى  به  المعتدِّ  الدين 
اأنزل  بما  وتعملوا  واالإنجيل،  التوراة 
ي�سّح  ال  الذي  القراآن  من  عليكم 
بما  والعمل  به،  باالإيمان  اإال  اإيمانكم 
الكتاب  اأهل  من  كثيًرا  وليزيدنَّ  فيه، 
ال���ذي اأُنِزل اإليك من ربك طغياًنا اإلى 
عليه  هم  ِلَما  كفر؛  اإلى  وكفًرا  طغيان، 
هوؤالء  على  تاأ�سف  فال  الح�سد،  من 
الكافرين، وفيمن اتبعك من الموؤمنين 

ُغْنَية وكفاية.
 اإن الموؤمني���ن واليه���ود وال�سابئي���ن - وه���م طائف���ة م���ن اأتب���اع بع����ض االأنبي���اء - والن�س���ارى، م���ن اآم���ن منه���م ب���اهلل والي���وم االآخ���ر وعم���ل 

االأعم���ال ال�سالح���ة، ف���ال خ���وف عليه���م فيما ي�س���تقبلونه، وال ه���م يحزنون على ما فاتهم م���ن حظوظ الدنيا.
 لق���د اأخذن���ا العه���ود الموؤك���دة عل���ى بن���ي اإ�س���رائيل بال�س���مع والطاع���ة، واأر�س���لنا اإليهم ر�س���اًل لتبليغهم �س���رع اهلل، فنق�سوا م���ا اأِخَذ عليهم 

ا. ا وقتلهم بع�سً من الميثاق واتبعوا ما تمليه اأهواوؤهم من االإعرا�ض عما جاءتهم به ر�سلهم، ومن تكذيبهم بع�سً

   العمل بما اأنزل اهلل تعالى �سبب لتكفير ال�سيئات ودخول الجنة و�سعة االأرزاق.
   توجيه الدعاة اإلى اأن التبليغ الُمعَتدَّ به والُمْبِرئ للذمة هو ما كان كاماًل غير منقو�ض، وفي �سوء ما ورد به الوحي.

   ال ُيْعتد باأي معتقد ما لم ُيِقْم �ساحبه دلياًل على اأنه من عند اهلل تعالى.



للع����ه���ود  ن�ق����س�ه���م  اأن  وظ�ن����وا   

والمواثي��ق، وتكذيبه��م، وقتله��م االأنبياء 
ال يترت��ب علي��ه �س��رر به��م، فترتب عليه 
م��ا ل��م يظن��وه، َفَعُم��وا ع��ن الح��ق، ف��ال 
وا عن �سماعه �سماع  مُّ يهتدون اإليه، و�سَ
قب��ول، ث��م تاب اهلل عليه��م تف�ساًل منه، 
��وا  مُّ ث��م َعُم��وا بع��د ذل��ك ع��ن الح��ق، و�سَ
ع��ن �س��ماعه، ح��دث ذل��ك لكثي��ر منهم، 
يخف��ى  ال  يعملون��ه،  بم��ا  ب�سي��ر  واهلل 

علي��ه من��ه �س��يء، و�س��يجازيهم علي��ه.
القائل���ون  الن�س���ارى  كف���ر  لق���د   

ب���اأن اهلل ه���و الم�س���يح عي�س���ى ب���ن مري���م؛ 
لن�س���بتهم االألوهي���ة لغي���ر اهلل، م���ع اأن 
الم�س���يح ب���ن مري���م نف�س���ه ق���ال له���م: ي���ا 
بن���ي اإ�س���رائيل اعب���دوا اهلل وح���ده، فه���و 
رب���ي وربك���م، فنح���ن في عبوديته �س���واء، 
ذل���ك اأن م���ن ي�س���رك ب���اهلل غي���ره ف���اإن 
اهلل ق���د من���ع علي���ه دخ���ول الجن���ة اأب���ًدا، 
وم�س���تقره نار جهنم، وما له نا�سر عند 
اهلل وال معي���ن، وال منق���ذ ينق���ذه مم���ا 

ينتظ���ره م���ن الع���ذاب.
 لق���د كف���ر الن�س���ارى القائل���ون: اإن 

���ٌف م���ن ثالث���ة، هم: االأب واالبن  اهلل ُموؤَلَّ
وروح القد����ض، تعال���ى اهلل ع���ن قوله���م 
د، اإنم���ا  ا كبي���ًرا، فلي����ض اهلل بمتع���دِّ عل���وًّ
هو اإله واحد ال �سريك له، واإن لم يكفوا 
ُه���م  ع���ن ه���ذه المقال���ة ال�س���نيعة َلَيَناَلنَّ

ع���ذاب موج���ع.
 اأف���ال يرج���ع ه���وؤالء ع���ن مقالته���م 

ه���ذه تائبي���ن اإل���ى اهلل منه���ا، ويطلب���ون 
من���ه المغف���رة عل���ى م���ا ارتكب���وه م���ن 
ال�س���رك ب���ه؟! واهلل غف���ور لم���ن ت���اب م���ن 
اأي ذن���ب كان، ول���و كان الذن���ب الكف���ر 

ب���ه، رحي���م بالموؤمني���ن.
 لي����ض الم�س���يح عي�س���ى ب���ن مري���م 

اإال ر�س���واًل م���ن بي���ن الر�س���ل، يجري عليه 
م���ا ج���رى عليه���م م���ن الم���وت، واأم���ه مري���م عليها ال�س���الم كثيرة ال�س���دق والت�سديق، وهم���ا ياأكالن الطع���ام لحاجتهما اإلي���ه، فكيف يكونان 
اإلهي���ن م���ع حاجتهم���ا للطع���ام؟! فانظ���ر - اأيه���ا الر�س���ول - نظ���ر تاأم���ل: كيف نو�سح له���م االآيات الدالة على الوحداني���ة، وعلى بطالن ما هم 
َرُفوَن عن الحق  ل: كي���ف ُي�سْ علي���ه م���ن المغ���االة ف���ي ن�س���بة االألوهي���ة لغي���ره �س���بحانه، وهم مع ذلك يتنكرون له���ذه االآيات، ثم انظر نظر تاأمُّ
ا عليهم ف���ي عبادتهم لغير اهلل: اأتعبدون ما   قل - اأيها الر�س���ول - ُمحتجًّ �سرًف���ا م���ع ه���ذه االآي���ات الوا�سح���ة الدال���ة عل���ى وحداني���ة اهلل.  
ا؟! فه���و عاج���ز، واهلل من���زه ع���ن العج���ز، واهلل هو وحده ال�س���ميع الأقوالكم، فال يفوته منها �س���يء،  ال يجل���ب لك���م نفًع���ا، وال يدف���ع عنك���م �س���رًّ
 ق���ل - اأيها الر�س���ول - للن�س���ارى: ال تتجاوزوا الحد فيم���ا اأُِمْرُتْم  العلي���م باأفعالك���م، ف���ال يخف���ى علي���ه منه���ا �س���يء، و�س���يجازيكم عليه���ا.   
ب���ه م���ن اتب���اع الح���ق، وال تبالغ���وا ف���ي تعظي���م َم���ْن اأُِمْرُت���ْم بتعظيم���ه - مث���ل االأنبي���اء - فتعتق���دوا فيه���م االألوهي���ة كم���ا فعلتم بعي�س���ى بن مريم، 

ب�س���بب اقتدائكم باأ�س���الفكم من اأهل ال�سالل الذين اأ�سلُّوا كثيًرا من النا����ض، و�سلُّوا عن طريق الحق.
 

، وبي���ان بطالنه���ا، والدع���وُة للتوب���ة منه���ا.    م���ن اأدل���ة ب�س���رية الم�س���يح واأم���ه:     بي���ان كف���ر الن�س���ارى ف���ي زعمه���م األوهي���ة الم�س���يح  
اأكلهما للطعام، وفعل ما يترتب عليه.    عدم القدرة على كف ال�سر واإي�سال النفع من االأدلة الظاهرة على عدم ا�ستحقاق المعبودين 

م���ن دون اهلل لالألوهي���ة؛ لكونه���م عاجزي���ن.    النه���ي ع���ن الغل���و وتج���اوز الح���د في معاملة ال�سالحي���ن من خلق اهلل تعالى.



 يخ��������بر اهلل �سبح�������انه اأن���ه َط������َرَد 

الكافري���ن م���ن بن���ي اإ�س���رائيل من رحمته 
ف���ي الكت���اب ال���ذي اأنزل���ه عل���ى داود وه���و 
الزب���ور، وف���ي الكت���اب ال���ذي اأنزل���ه عل���ى 
عي�س���ى ب���ن مري���م وه���و االإنجي���ل، ذل���ك 
الط���رد م���ن الرحم���ة ب�س���بب م���ا ارتكب���وه 
م���ن المعا�س���ي واالعت���داء عل���ى ُحُرم���ات 

اهلل.
���ا ع���ن   كان���وا ال ينه���ى بع�سه���م بع�سً

ارتكاب���ه المع�سي���ة، ب���ل يجاه���ر الع�س���اة 
منه���م بم���ا يقترفون���ه م���ن المعا�س���ي 
والمنَك���رات؛ الأن���ه ال ُمْنِك���َر ُينك���ر عليهم، 
َل�َس���اَء م���ا كان���وا يفعل���ون م���ن ت���رك النه���ي 

ع���ن المنك���ر.
 ت�س���اهد - اأيه���ا الر�س���ول - كثي���ًرا 

م���ن الكف���رة م���ن ه���وؤالء اليه���ود يحب���ون 
الكافري���ن ويميل���ون اإليه���م، ويعادون���ك 
دي���ن، �س���اء م���ا ُيْقِدُم���وَن  ويع���ادون الموحِّ
علي���ه م���ن مواالته���م الكافري���ن، فاإنه���ا 
واإدخال���ه  �س���بب غ�س���ب اهلل عليه���م، 
اإياه���م الن���ار خالدي���ن فيه���ا، ال يخرجون 

منه���ا اأب���ًدا.
ول���و كان ه���وؤالء اليه���ود يوؤمن���ون   

ه، ما جعلوا من  ا، ويوؤمنون بنبيِّ باهلل حقًّ
الم�س���ركين اأولي���اء يحبُّونه����م ويميل���ون 
اإليه���م دون الموؤمني���ن؛ الأنه���م ُنُه���وا ع���ن 
اتخاذ الكافرين اأولياء، ولكنَّ كثيًرا من 
ه���وؤالء اليه���ود خارج���ون ع���ن طاع���ة اهلل 

وواليت���ه، ووالي���ة الموؤمني���ن.
 لتِج���دنَّ - اأيه���ا الر�س���ول - اأعظ���م 

النا����ض عداوة للموؤمنين بك، وبما جئت 
ب���ه اليه���وَد؛ ِلَم���ا ه���م علي���ه م���ن الحق���د 
االأ�سن���ام،  وعب���دَة  والكب���ر،  والح�س���د 
وغيره���م من الم�س���ركين باهلل، ولتِجدنَّ 
اأقربهم محبة للموؤمنين بك، وبما جئت 
ب���ه الذي���ن يقول���ون ع���ن اأنف�س���هم: اإنه���م 

اًدا، واأنهم متوا�س����عون، غير متكب����رين؛ الأن المتكبر ال ي�سل الخير اإلى قلبه. ن�سارى، وقرب مودة هوؤالء للموؤمنين الأن منهم علماء وعبَّ
���ا عرفوا اأنه من الحق؛  َن���ٌة، حي���ث اإنه���م يبك���ون خ�س���وًعا عند �س���ماع ما اأُنِْزَل من القراآن َلمَّ   وه���وؤالء - كالنجا�س���ي واأ�سحاب���ه - قلوبه���م َليِّ

، فاكتبنا - يا ربنا - م���ع اأمة محمد  التي  ، يقول���ون: ي���ا ربن���ا اآمن���ا بم���ا اأنزلت على ر�س���ولك محمد  لمعرفته���م بم���ا ج���اء ب���ه عي�س���ى 
تكون حجة على النا�ض يوم القيامة.

   ترك االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب ِللَّْعِن والطرد من رحمة اهلل تعالى.
   من عالمات االإيمان: الحب في اهلل والبغ�ض في اهلل.

   مواالة اأعداء اهلل توجب غ�سب اهلل  على فاعلها.
   �س���دة ع���داوة اليه���ود والم�س���ركين الأه���ل االإ�س���الم، وف���ي المقاب���ل وج���ود طوائ���ف م���ن الن�س���ارى يدين���ون بالم���ودة لالإ�س���الم؛ لعلمه���م اأن���ه 

دين الحق.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



َتْزِيين  من  �ل�سيطان  يق�سد  �إنما   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 لي�ض على �لر�سول �إل تبليغ ما �أمره 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قدي���ر، فال يعجزه �س���يء.
 

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

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



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

و�لثناء  �لمطلق،  بالكمال  �لو�سف   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

١٦٥



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لنعمته.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 قل لهم - اأيها الر�سول -: �أخبروني 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ف���ي ح���ال �إقالعهم عن ذلك.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

ْمِن ...}
َ
َحقُّ بِاْل

َ
يُّ الَْفرِيَقْيِ أ

َ
{فَأ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وه���و  خال���ق �ل�س���ماو�ت وخال���ق �لأر����ض عل���ى غي���ر مث���ال �س���ابق، كي���ف يك���ون ل���ه ول���د ول���م تكن ل���ه زوجة؟! وه���و قد خلق كل �س���يء، وهو 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ونتركهم في �ساللهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون.
 

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

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

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



 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.



ق���ال الكب���راء �الر�ؤ�س���اء الذي���ن   

ا�ستكب����ر�ا م���ن ق�����وم �سع������يب ل�س���عيب 
: لنخرجن���ك - ي���ا �ش���عيب - م���ن 
قريتن���ا ه���ذه اأن���ت �م���ن مع���ك م���ن الذين 
ُقوا بك، اأ� لترجعّن اإلى ديننا، قال  دَّ �سَ
له���م �س���عيب  منك���ًرا �متعجًب���ا: اأنتابعك���م 
على دينكم �ملَّتكم حتى لو كنا كارهين 

له���ا ِلِعْلِمن���ا ببط���ان م���ا اأنت���م علي���ه؟!
 ق���د اختلقن���ا عل���ى اهلل كذًب���ا اإن 

نح���ن اعتقدن���ا م���ا اأنت���م علي���ه م���ن �س���رك 
�كف���ر بع���د اأن �س���لََّمنا اهلل بف�سل���ه من���ه، 
�م���ا ي�س���ح �ال ي�س���تقيم لنا اأن نرجع اإلى 
ملَّتك���م الباطل���ة اإال اأن ي�س���اء اهلل ربن���ا، 
لخ�س���وع الجمي���ع لم�س���يئته �س���بحانه، 
اأح���اط ربن���ا بعل���م كل �س���يء، ال يخف���ى 
عليه منه �سيء، على اهلل �حده اعتمدنا 
الم�س���تقيم،  ال�س���راط  عل���ى  ليثبتن���ا 
�يع�سمن���ا م���ن ط���رق الجحي���م، ي���ا ربنا، 
احك���م بينن���ا �بي���ن قومن���ا الكافري���ن 
بالح���ق، فان�سر �ساحب الحق المظلوم 
عل���ى الظال���م المعاند، فاأنت - يا ربنا - 

خي���ر الحاكمي���ن.
الكافر�ن  �الر�ؤ�ساء  الكبراء  �قال   

التوحيد  لدعوة  الراف�سون  قومه  من 
رين من �سعيب �دينه: لئن دخلتم  ُمحذِّ
- يا قومنا - في دين �سعيب، �تركتم 
بذلك  اإنك���م  اآبائ�ك���م  �دين  دين��كم 

لهالكون.
 ف�اأخذت�����هم الزل�������زلة ال�س���ديدة، 

فاأ�سبح���وا َهْلك���ى ف���ي دياره���م، منكّبي���ن 
عل���ى ركبهم ��جوههم، ميتين هامدين 

في دارهم.
هلك���وا  �س���عيًبا  ُب���وا  َكذَّ الذي���ن   

جميًع���ا، ��س���ار�ا كاأنه���م ل���م يقيم���وا 
بدارهم �لم يتمتعوا فيها، الذين كذبوا 
�س���عيًبا كان���وا ه���م الخا�س���رين؛ الأنه���م 

خ�س���ر�ا اأنف�س���هم �م���ا ملك���وا، �ل���م يك���ن الموؤمن���ون م���ن قوم���ه ه���م الخا�س���رين كم���ا ادع���ى ه���وؤالء الكاف���ر�ن المكذب���ون.
���ا هلك���وا، �ق���ال مخاطًب���ا اإياه���م: ي���ا ق���وم، لق���د اأبلغتك���م م���ا اأمرني رب���ي باإباغه اإليك���م، �ن�سحت   �اأعر����ض عنه���م نبيه���م �س���عيب  َلمَّ

ين عل���ى كفرهم؟! لك���م فل���م تقبل���وا ن�سح���ي، �ل���م تنق���اد�ا الإر�س���ادي، فكي���ف اأح���زن عل���ى ق���وم كافري���ن ب���اهلل م�سرِّ
َب اأهلها �كف���ر�ا، اإال اأخذناهم بالبوؤ����ض �الفقر �المر�ض رج���اء اأن يتذللوا  ���ا م���ن اأنبي���اء اهلل، فَكذَّ  �م���ا اأر�س���لنا ف���ي قري���ة م���ن الق���رى نبيًّ

ة اهلل في االأمم المكذبة. هلل فيتركوا ما هم عليه من الكفر �اال�ستكبار. �هذا تحذير لقري�ض �لكلِّ من كفر �كذب بذكر �ُسنَّ
 ث���م بدلناه���م بع���د االأخ���ذ بالبوؤ����ض �المر����ض خي���ًرا ��س���عة �اأمًن���ا حت���ى كث���رت اأعداده���م، �نم���ت اأمواله���م، �قال���وا: م���ا اأ�سابن���ا م���ن ال�س���ر 

���ِردة اأ�ساب���ت اأ�س���افنا م���ن قب���ل، �ل���م يدرك���وا اأن ما اأ�سابهم من ِنَقم ُي���راد به االعتبار، �ما اأ�سابه���م من نعم ُيراد به  �الخي���ر ه���و ع���ادة ُمطَّ
اال�س���تدراج، فاأخذناه���م بالع���ذاب فجاأة �هم ال ي�س���عر�ن بالع���ذاب �ال يترقبونه.

   من مظاهر اإكرام اهلل لعباده ال�سالحين اأنه فتح لهم اأبواب العلم ببيان الحق من الباطل، �بنجاة الموؤمنين، �عقاب الكافرين.
ة اهلل في عباده االإمهال؛ لكي يتعظوا باالأحداث، �ُيْقِلعوا عما هم عليه من معا�ض �موبقات.    من �ُسنَّ

   االبتاء بال�سدة قد ي�سبر عليه الكثير�ن، �يحتمل م�سقاته الكثير�ن، اأما االبتاء بالرخاء فالذين ي�سبر�ن عليه قليلون.



اأه���ل ه���ذه الق���رى الت���ي  �ل���و اأن   

ُق���وا ما جاءتهم  دَّ اأر�س���لنا اإليها ر�س���لنا �سَ
ب���ه ر�س���لهم، �اتق���وا ربه���م بت���رك الكف���ر 
لفتحن���ا  اأ�ام���ره  �امتث���ال  �المعا�س���ي 
عليه���م اأب���واب الخي���ر م���ن كل جه���ة، 
�لكنه���م ل���م ي�سدق���وا �ل���م يتق���وا، ب���ل 
كذبوا بما جاءت به ر�سلهم، فاأخذناهم 
بالعذاب فجاأة ب�س���بب ما كانوا يك�س���بونه 

م���ن االآث���ام �الذن���وب.
َب���ِة   اأفاأم���ن اأه���ل ه���ذه الق���رى اْلُمَكذِّ

اأن ياأتيه���م عذابن���ا لي���ًا �ه���م نائم���ون 
م�س���تغرقون ف���ي راحته���م �هد�ئه���م؟

اأ�ل  عذابن���ا  ياأتيه���م  اأن  اأََ�اأمن���وا   

النه���ار، �ه���م اله���ون غافلون الن�س���غالهم 
بدنياه���م؟

 انظ���ر�ا اإل���ى م���ا منحه���م اهلل م���ن 

االإمه���ال، �اأنع���م عليه���م ب���ه م���ن الق���وة 
��س���عة ال���رزق ا�س���تدراًجا له���م؛ اأفاأم���ن 
ه���وؤالء المكذب���ون م���ن اأه���ل تل���ك الق���رى 
مك���ر اهلل �تدبي���ره الخف���ي؟ ف���ا ياأم���ن 
اإال الق���وم الهالك���ون، �اأم���ا  مك���ر اهلل 
الموفق���ون فاإنه���م يخاف���ون مك���ره، ف���ا 
يغت���ر�ن بم���ا اأنعم ب���ه عليهم، �اإنما ير�ن 

ت���ه عليه���م، في�س���كر�نه. ِمنَّ
 اأََ�ل���م يتبي���ن للذي���ن ي�س���تخلفون ف���ي 

االأر�ض بعد اإهاك اأ�س���افهم من االأمم 
ب�س���بب ذنوبه���م، ث���م ل���م يعتب���ر�ا بما حل 
به���م، ب���ل عمل���وا اأعماله���م، األ���م يتبي���ن 
اإ�سابته���م  �س���اء  ل���و  اهلل  اأن  له���وؤالء 
ته؟  بذنوبه���م الأ�سابه���م به���ا كم���ا هي �ُس���نَّ
�يخت���م على قلوبهم فا تتعظ بموعظة، 

�ال تنفعه���ا ذك���رى.
 تل���ك الق���رى ال�س���ابقة - �ه���ي ق���رى 

اأقوام نوح �هود ��سالح �لوط ��س���عيب- 
نتل���و علي���ك �نخب���رك - اأيه���ا الر�ش���ول - 
م���ن اأخبارها �ما كانت عليه من تكذيب 

�عن���اد �م���ا ح���ل به���ا م���ن ه���اك؛ ليك���ون ذل���ك عب���رة لم���ن يعتب���ر، �موعظ���ة لم���ن يتع���ظ، �لق���د ج���اءت اأه���ل ه���ذه الق���رى ر�س���لهم بالبراهي���ن 
الوا�سحة على �سدقهم، فما كانوا ليوؤمنوا عند مجيء الر�سل بما �سبق في علم اهلل اأنهم يكذبون به. �مثل ختم اهلل على قلوب اأهل هذه 

، فا يهت���د�ن لاإيمان. الق���رى المكذبي���ن بر�س���لهم يخت���م اهلل عل���ى قل���وب الكافرين بمحمد 
 �م���ا �جدن���ا الأكث���ر االأم���م الت���ي اأُْر�ِس���َل اإليه���ا الر�س���ل م���ن �ف���اء �الت���زام بم���ا اأ��ساه���م اهلل، �ل���م نج���د له���م انقي���اًدا الأ�امره، �اإنم���ا �جدنا 

اأكثره���م خارجي���ن عن طاعة اهلل.
 ث���م اأر�س���لنا بع���د اأ�لئ���ك الر�س���ل مو�س���ى  بحججن���ا �اأدلتن���ا البين���ة الدال���ة عل���ى �سدق���ه اإل���ى فرع���ون �قوم���ه، فم���ا كان منه���م اإال اأن 

جح���د�ا تل���ك االآي���ات �كف���ر�ا به���ا، فتاأم���ل - اأيه���ا الر�ش���ول - كي���ف كان عاقب���ة فرع���ون �قومه، فق���د اأهلكهم اهلل بالغ���رق، �اأتبعهم اللعنة في 
الدني���ا �االآخرة.

ا بعثه اهلل اإلى فرعون �جاءه: يا فرعون، اإني مر�َسل من خالق الخلق اأجمعين �مالكهم �مدبر اأمورهم.  �قال مو�سى َلمَّ

   االإيمان �العمل ال�سالح �سبب الإفا�سة الخيرات �البركات من ال�سماء �االأر�ض على االأمة. 
   ال�سلة �ثيقة بين �سعة الرزق �التقوى، �اإْن اأنعم اهلل على الكافرين فاإن هذا ا�ستدراج لهم �مكر بهم.

   على العبد اأال ياأمن من عذاب اهلل المفاجئ الذي قد ياأتي في اأية �ساعة من ليل اأ� نهار.
   يق�ض القراآن اأخبار االأمم ال�سابقة من اأجل تثبيت الموؤمنين �تحذير الكافرين.



 ق���ال مو�س���ى: �لم���ا كن���ُت مر�س���ًا 

منه فاأنا جدير باأال اأقول عليه اإال الحق، 
ق���د جئتك���م بحّج���ة �ا�سح���ة ت���دّل عل���ى 
�سدق���ي �اأن���ي مر�س���ل م���ن رب���ي اإليك���م، 
فاأطلق معي بني اإ�سرائيل مما كانوا فيه 

م���ن االأ�س���ر �القهر.
اإن كن���ت  ق���ال فرع���ون لمو�س���ى:   

اأتي���ت باآي���ة كم���ا تزع���م ف���اأِْت به���ا اإن كنت 
�سادًق���ا ف���ي دع���واك.

 فرم���ى مو�س���ى ع�س���اه فتحول���ت 

حي���ة عظيم���ة ظاه���رة لم���ن ي�س���اهدها.
 �اأخ���رج ي���ده �اأظهره���ا م���ن فتح���ة 

قمي�س���ه م���ن عن���د �س���دره اأ� م���ن تح���ت 
اإبط���ه فخرج���ت بي�س���اء من غي���ر بر�ض، 

تت���اأالأ للناظري���ن ل�س���دة بيا�سه���ا.
لم���ا  �الر�ؤ�س���اء  الكب���راء  �ق���ال   

�س���اهد�ا انق���اب ع�س���ا مو�س���ى حي���ة 
��سي���ر�رة ي���ده بي�س���اء م���ن غي���ر بر����ض: 
لي����ض مو�س���ى اإال �س���احًرا ق���وي العل���م 

بال�س���حر.
 يق�س���د بم���ا يق���وم ب���ه اأن يخرجك���م 

م���ن اأر�سك���م ه���ذه، �ه���ي م�س���ر. ث���م 
ا�ست�س���ارهم فرع���ون ب�س���اأن مو�س���ى  
قائ���ًا له���م: م���اذا ت�س���ير�ن ب���ه عل���يَّ م���ن 

ال���راأي؟
مو�س���ى  ���ْر  اأَخِّ لفرع���ون:  قال���وا   
�اأخاه هار�ن، �اْبَتِعث في مدائن م�سر 

م����ن ي����جمع ال�س���حرة فيه���ا.
اأر�س���لتهم  الذي���ن  ه���وؤالء  َياأِْت���َك   

لجمع ال�س���حرة من المدائن بكل �س���احر 
ماه���ر بال�س���حر ق���وي ف���ي �سناعت���ه.

فبعث فرعون من يجمع ال�سحرة،   

هل  �ساألوه:  فرعون  ال�سحرة  جاء  فلما 
لهم مكافاأة اإن غلبوا مو�سى ب�سحرهم 

�انت�سر�ا عليه؟
 فاأجابه���م فرع���ون بقول���ه: نع���م، 

اإن لك���م مكاف���اأة �اأج���ًرا، ��س���تكونون م���ن القريبي���ن بالمنا�س���ب.
 ق���ال ال�س���حرة �اثقي���ن بن�سره���م عل���ى مو�س���ى با�س���تعاء �تكب���ر: اخت���ر - ي���ا مو�ش���ى - م���ا �س���ئت م���ن ابتدائ���ك باإلق���اء م���ا تريد اإلق���اءه اأ� 

ابتدائنا بذلك.
 فاأجابه���م مو�س���ى �اثًق���ا بن�س���ر رب���ه ل���ه غي���ر مب���ال به���م: ارم���وا حبالك���م �ع�سيك���م، فلم���ا األقوه���ا �س���حر�ا اأعي���ن النا����ض ب�سرفه���ا ع���ن 

�سح���ة اإدراكه���ا، �اأرَعُبوه���م، �ج���ا�ؤ�ا ب�س���حر قوي في اأعي���ن الناظرين.
: اأن ارم - ي���ا مو�ش���ى - ع�س���اك، فرماه���ا، فانقلب���ت الع�س���ا حي���ة تبتل���ع حباله���م �ع�سيه���م   �اأ�ح���ى اهلل اإل���ى نبي���ه �كليم���ه مو�س���ى 

، �تبين   فظهر الحق �تبين �سدق ما جاء به مو�س���ى  التي كانوا ي�س���تعملونها في قلب الحقائق، �اإيهام النا����ض اأنها حيات ت�س���عى. 
 فما   َفُغِلُبوا �ُهِزموا، �انت�سر مو�س���ى عليهم في ذلك الم�س���هد، �رجعوا اأذالء مقهورين.  بطان ما �سنعه ال�س���حرة من ال�س���حر. 

. ًدا له  �ا �ُس���جَّ كان م���ن ال�س���حرة حي���ن �س���اهد�ا عظي���م ق���درة اهلل، �راأ�ا االآي���ات البينات، اإال اأن خرُّ

   م���ن حكم���ة اهلل �رحمت���ه اأن جع���ل اآي���ة كل نب���ي مم���ا يدرك���ه قوم���ه، �ق���د تك���ون م���ن جن����ض م���ا برع���وا في���ه.    اأّن فرع���ون كان عب���ًدا ذلي���ًا 
.    يدل على �سعف ال�سحرة - مع ات�سالهم بال�سياطين التي  مهيًنا عاجًزا، �اإال لما احتاج اإلى اال�ستعانة بال�سحرة في دفع مو�سى 

تلب���ي مطالبه���م - طلبه���م االأجر �الجاه عند فرعون.



 ق���ال ال�س���حرة: اآمن���ا ب���رب الخل���ق 

اأجمعين.
فه���و   ، �ه���ار�ن  مو�س���ى  رب   

الم�س���تحق للعب���ادة د�ن غي���ره م���ن االآلهة 
المزعوم���ة.

 ق���ال له���م فرع���ون متوع���ًدا اإياه���م 

قت���م  بع���د اإيمانه���م ب���اهلل �ح���ده: �سدَّ
بمو�سى قبل اأن اآذن لكم؟ اإن اإيمانكم به 
�ت�سديقك���م ِلَم���ا ج���اء به مو�س���ى لخدعة 
�مكيدة دبَّرتموها اأنتم �مو�س���ى الإخراج 
اأه���ل المدين���ة منه���ا، ف�س���وف تعلم���ون 
-اأيها ال�شحرة - ما يحل بكم من عقاب 

�م���ا ي�سيبك���م م���ن نكال.
 الأقطع���ن م���ن كل �اح���د منك���م ي���ده 

اليمن���ى �رجل���ه الي�س���رى اأ� ي���ده الي�س���رى 
ك���م جميًع���ا  �رجل���ه اليمن���ى، ث���م الأعلِّقنَّ
عل���ى ج���ذ�ع النخ���ل تنكيًا بك���م �ترهيًبا 

ل���كل م���ن ي�س���اهدكم عل���ى ه���ذه الحال���ة.
�عي���د  عل���ى  ا  ردًّ ال�س���حرة  ق���ال   

فرع���ون: اإن���ا اإل���ى ربن���ا �ح���ده راجع���ون، 
ف���ا نبال���ي بم���ا تتوع���د ب���ه.

 �ل�س���ت تنك���ر من���ا �تج���د علين���ا - ي���ا 

���ا  فرع���ون - اإال ت�سديقن���ا باآي���ات ربن���ا َلمَّ
جاءتن���ا عل���ى ي���د مو�س���ى، ف���اإن كان ه���ذا 
ذنًب���ا ُيَع���اُب ب���ه فه���و ذنبن���ا، ث���م توجه���وا 
اإل���ى اهلل بالدع���اء قائلي���ن ف���ي ت�س���رع: 
بَّ علينا ال�سبر حتى يغمرنا  يا ربنا، �سُ
لنثب���ت عل���ى الحق، �اأَِمْتَنا م�س���لمين لك، 

منقادي���ن الأم���رك، متبعين لر�س���ولك.
 �ق���ال ال�س���ادة �الكب���راء م���ن ق���وم 

فرع���ون لفرع���ون، محر�سي���ن اإي���اه عل���ى 
مو�س���ى �م���ن معه م���ن الموؤمني���ن: اأتترك 
- ي���ا فرع���ون - مو�س���ى �قوم���ه لين�س���ر�ا 
الف�س���اد ف���ي االأر����ض، �ليت���ركك اأن���ت 
�اآلهت���ك، �يدعو اإل���ى عبادة اهلل �حده؟! 
ُل اأبناء بني اإ�س���رائيل  قال فرعون: �َس���ُنَقتِّ
الذك���ور، �ن�س���تبقي ن�س���اءهم للخدم���ة، 

�اإن���ا م�س���تعلون عليه���م بالقه���ر �الغلب���ة �ال�س���لطان.
 ق���ال مو�س���ى مو�سًي���ا قوم���ه: ي���ا ق���وم، اطلب���وا الع���ون م���ن اهلل �ح���ده ف���ي دفع ال�سر عنك���م �جلب النفع اإليك���م، �ا�سبر�ا على م���ا اأنتم فيه 

من االبتاء، فاإن االأر�ض هلل �حده، �لي�س���ت لفرعون �ال غيره حتى يتحكم فيها، �اهلل يدا�لها بين النا����ض ح�س���ب م�س���يئته، �لكن العاقبة 
الح�سنة في االأر�ض للموؤمنين الذين يمتثلون اأ�امر ربهم �يجتنبون نواهيه، فهي لهم �اإن اأ�سابهم ما اأ�سابهم من محن �ابتاءات.

: ي���ا مو�ش���ى اْبُتِليَن���ا عل���ى ي���د فرع���ون بقت���ل اأبنائن���ا �ا�س���تبقاء ن�س���ائنا م���ن قب���ل مجيئ���ك   ق���ال ق���وم مو�س���ى م���ن بن���ي اإ�س���رائيل لمو�س���ى 

ن لك���م في االأر�ض من  ���ًرا بالفرج: لعل ربكم يهلك عد�ك���م فرعون �قومه، �ُيَمكِّ اإلين���ا �م���ن بع���ده، ق���ال له���م مو�س���ى  نا�سًح���ا له���م، �ُمَب�سِّ
بعده���م، فينظ���ر م���ا تعملون بعد ذلك من �س���كر اأ� كفر.

ِتَه���ا؛ رج���اء اأن يتذك���ر�ا �يتعظ���وا ب���اأن م���ا جاءهم   �لق���د عاقبن���ا اآل فرع���ون بالج���دب �القح���ط، �اختبرناه���م بنق����ض ثم���ار االأر����ض �َغاَّ

م���ن ذل���ك اإنما ه���و عقاب لهم على كفرهم، فيتوبوا اإلى اهلل.

   موق���ف ال�ّس���حرة �اإع���ان اإيمانه���م بج���راأة ��سراح���ة ي���دّل عل���ى اأّن االإن�س���ان اإذا تج���ّرد ع���ن ه���واه، �اأذع���ن للعق���ل �الفك���ر ال�ّس���ليم ب���ادر 
اإل���ى االإيم���ان عن���د ظه���ور االأدّل���ة علي���ه.     اأه���ل االإيم���ان ب���اهلل �الي���وم االآخ���ر ه���م اأ�س���ّد النا����ض حزًم���ا، �اأكثره���م �س���جاعة ��سبًرا ف���ي اأ�قات 
�سون �ُيهيِّجون ال�سلطان لمواجهة اأهل االإيمان؛ الأن في بقاء ال�سلطان بقاء  االأزمات �المحن �الحر�ب.     المنتفعون من ال�ّسلطة ُيحرِّ

لم�سالحه���م.     م���ن اأ�س���باب حب����ض االأمط���ار �غاء االأ�س���عار: الظلم �الف�س���اد.



��ُب  الَخ�سْ فرع��ون  اآَل  ج��اء  ف��اإذا   

االأ�س��عار  �رخ���ض  الثم��ار  ��س�����اح 
قال��وا: اأُْعِطي���َنا ه��ذه ال�ستح�قاق���نا له��ا 
ْبهم  �اخت�سا�سنا بها، �اإن َيَنْلُهْم اأ� ُت�سِ
�كث��رة  �َقْح��ط  َج��ْدب  م��ن  م�سيب��ة 
اأمرا���ض �غيره��ا من الرزايا يت�س��اءموا 
بمو�س��ى �م��ن مع��ه م��ن بن��ي اإ�س��رائيل، 
�الح��ق اأن م��ا ي�سيبه��م م��ن ذل��ك كل��ه 
�س��بحانه،  اهلل  م��ن  بتقدي��ر  ه��و  اإنم��ا 
�لي���ض لهم �ال لمو�س��ى  �س��اأن فيه اإاّل 
م��ا كان م��ن دع��اء مو�س��ى عليه��م، �لكن 
اأكثره��م ال يعلم��ون، فين�س��بونه اإل��ى غير 

اهلل.
 �ق���ال ق���وم فرع���ون لمو�س���ى  

عن���اًدا للح���ق: اأّي اآي���ة �دالل���ة جئتن���ا بها، 
�اأّي حج���ة اأقمته���ا على بطان ما عندنا 
لت�سرفن���ا عن���ه، �عل���ى �س���دق م���ا جئ���ت 

َق بك. ���دِّ ب���ه؛ فل���ن ُن�سَ
الكثي���ر  الم���اء  عليه���م  فاأر�س���لنا   

عقاًب���ا له���م عل���ى تكذيبه���م �عناده���م، 
فاأغ���رق زر�عه���م �ثماره���م، �اأر�س���لنا 
محا�سيله���م،  ف���اأكل  الج���راد  عليه���م 
�اأر�س���لنا عليه���م د�يب���ة ت�س���مى القم���ل 
ت�سي���ب ال���زرع اأ� ت���وؤذي االإن�س���ان ف���ي 
ال�سف���ادع  عليه���م  �اأر�س���لنا  �س���عره، 
فم���اأت اأ�عيته���م، �اأف�س���دت اأطعمته���م، 
َق���ْت م�ساجعه���م، �اأر�س���لنا عليه���م  �اأَرَّ
ال���دم فتحول���ت مي���اه اآباره���م �اأنهاره���م 
َن���اٍت  دًم���ا، اأر�س���لنا كل ذل���ك اآي���ات ُمَبيَّ
���ا، �م���ع كل  مفرق���ات يتب���ع بع�سه���ا بع�سً
م���ا اأ�سابه���م م���ن العقوب���ات ا�س���تعلوا عن 
االإيم���ان ب���اهلل �الت�سدي���ق بم���ا ج���اء 
، �كان���وا قوًم���ا يرتكب���ون  ب���ه مو�س���ى 
المعا�س���ي، �ال ينزع���ون ع���ن باط���ل، �ال 

يهت���د�ن اإل���ى ح���ق.
به���ذه  الع���ذاب  اأ�سابه���م  �لم���ا   

، فقال���وا  االأم���ور اتجه���وا اإل���ى مو�س���ى 
ل���ه: ي���ا مو�س���ى، ادع لن���ا رب���ك بم���ا اخت�س���ك ب���ه م���ن النب���وة، �بم���ا عه���د اإلي���ك م���ن رفع الع���ذاب بالتوب���ة اأن يرفع عنا م���ا اأ�سابنا م���ن العذاب، 
 فلما رفعنا عنهم العذاب اإلى مدة معلومة قبل اإهاكهم  فاإن رفعت عنا ذلك لنوؤمننَّ بك، �لنر�س���لن معك بني اإ�س���رائيل، �نطلقهم. 
بالغرق اإذا هم ينق�سون ما اأخذ�ه على اأنف�س���هم من الت�سديق �اإر�س���ال بني اإ�س���رائيل، فا�س���تمر�ا على كفرهم، �امتنعوا من اإر�س���ال بني 
 فلم���ا ح���ل االأج���ل المح���دد الإهاكه���م اأنزلن���ا عليه���م نقمتنا باإغراقهم في البحر ب�س���بب تكذيبه���م باآيات اهلل   . اإ�س���رائيل م���ع مو�س���ى 
 �اأ�رثن���ا بن���ي اإ�س�������رائيل الذي���ن ك������ان ي�س���تذلهم فرع���ون �ق�����ومه م�س������ارق  �اإعرا�سه���م عم���ا دل���ت علي���ه م���ن الح���ق ال���ذي ال مري���ة في���ه. 
االأر�ض �مغ�اربها، �المق��سود بذلك ب�اد ال�س���ام، هذه الباد الت����ي بارك اهلل فيها باإخراج زر�عها �ثمارها على اأكمل ما يكون، �تمت 

كلمة ربك - اأيها الر�ش����ول - الح�س�����نى �هي المذكورة في قوله تعالى: {ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
���َن اهلل له���م ف���ي االأر����ض ب�س���بب �سب�������رهم عل���ى م���ا اأ�س�����ابهم م���ن اأذى ف������رعون �قوم���ه، �دمرن���ا م���ا كان  وئ} )الق�س����ض:٥(، َفَمكَّ

ي�سن���ع فرع���ون م���ن الم���زارع �الم�س���اكن، �م���ا كان���وا يبن���ون م���ن الق�س���ور.

   الخي���ر �ال�س���ر �الح�س���نات �ال�س���يئات كله���ا بق�س���اء اهلل �ق���دره، ال يخ���رج منه���ا �س���يء ع���ن ذل���ك.      �س���اأن النا����ض ف���ي �ق���ت المحن���ة 
�الم�سائ���ب اللج���وء اإل���ى اهلل بداف���ع ن���داء االإيم���ان الفط���ري.      يح�س���ن بالموؤم���ن تاأم���ل اآي���ات اهلل ��س���ننه ف���ي الخلق، �التدبر في اأ�س���بابها 
�نتائجه���ا.     تتا�س���ى ق���وة االأف���راد �ال���د�ل اأم���ام ق���وة اهلل العظم���ى، �االإيم���ان ب���اهلل ه���و م�س���در كل ق���وة.     يكاف���ئ اهلل تعال���ى عب���اده 

نه���م ف���ي االأر�ض بعد ا�س���ت�سعافهم. الموؤمني���ن ال�سابري���ن ب���اأن يمكِّ



البح���ر  اإ�س���رائيل  ببن���ي  َ�َعَبرن���ا   

ا �سربه مو�سى بع�ساه فانفلق، فمّر�ا  َلمَّ
عل���ى ق���وم يقيم���ون عل���ى عب���ادة اأ�سن���ام 
له���م يعبد�نه���ا م���ن د�ن اهلل، فق���ال بن���و 
اإ�سرائيل لمو�سى  : يا مو�شى، اجعل 
لن���ا �سنًم���ا نعب���ده كم���ا له���وؤالء اأ�سن���ام 
يعبد�نها من د�ن اهلل، قال لهم مو�سى: 
ي���ا ق���وم، اإنك���م ق���وم تجهلون م���ا يجب هلل 
م���ن تعظي���م �توحي���د، �م���ا ال يلي���ق به من 

�س���رك �عب���ادة لغي���ره.
 اإن ه���وؤالء المقيمي���ن عل���ى عب���ادة 

اأ�سنامه���م ُمْهَل���ٌك م���ا هم في���ه من عبادة 
غيره، �باطل جميع ما كانوا يعملون من 
طاع���ة الإ�س���راكهم ف���ي العب���ادة م���ع اهلل 

غيره.
 ق���ال مو�س���ى لقوم���ه: ي���ا ق���وم، كي���ف 

اأطل���ب لك���م اإلًه���ا غي���ر اهلل تعبد�ن���ه، �قد 
�ساهدتم من اآياته العظام ما �ساهدتم، 
لك���م عل���ى العالمي���ن ف���ي  �ه���و q ف�سَّ
زمانك���م بم���ا اأنع���م به عليك���م من اإهاك 
عد�ك���م، �ا�س���تخافكم ف���ي االأر����ض، 

�التمكي���ن لك���م فيه���ا؟!
 - اإ�ش�رائيل  بن�ي  ي�ا   - �اذك�ر�ا   

حي�ن اأنجيناك�م باإنقاذكم من ا�س�تذالل 
ك����انوا  اإذ  لك�م،  �ق����ومه  فرع�ون 
يذيق���ونكم اأن�واع اله�����وان م����ن تق���تيل 
اأبن����ائكم ال����ذكور، �ا�س�تبقاء ن�س�ائكم 
فرع�ون  م�ن  اإنقاذك�م  �ف�ي  للخدم�ة، 
�قوم�ه اختب�ار عظيم م�ن ربكم يقت�سي 

ال�س�كر. منك�م 
مو�س���ى  ر�س���وله  اهلل  ��اع���د   

لمناجات���ه ثاثي���ن ليل���ة، ث���م اأكمله���ا اهلل 
بزي���ادة ع�س���ر، ف�س���ارت اأربعي���ن ليل���ة، 
�ق���ال مو�س���ى الأخي���ه ه���ار�ن لم���ا اأراد 
الذه���اب لمناج���اة رب���ه: ي���ا ه���ارون، ك���ن 
خليف���ة ل���ي ف���ي قوم���ي، �اأ�سل���ح اأمره���م 

بح�س���ن ال�سيا�س���ة �الرف���ق به���م، �ال ت�س���لك طري���ق المف�س���دين بارت���كاب المعا�س���ي، �ال تك���ن معيًن���ا للع�س���اة.
 �حي���ن ج���اء مو�س���ى لمناج���اة رب���ه ف���ي الموع���د المح���ّدد ل���ه، �ه���و تم���ام اأربعي���ن ليل���ة، �َكلََّم���ُه رب���ه بم���ا َكلََّم���ُه ب���ه م���ن االأ�ام���ر �النواه���ي 

: لن تراني في الحياة الدنيا؛ لعدم قدرتك على ذلك، لكن انظر  �غيرها، تاقت نف�سه اإلى ر�ؤية ربه، ف�ساأله اأن ينظر اإليه، فاأجابه اهلل 
اإل���ى الجب���ل اإذا تجلي���ُت ل���ه ف���اإن بق���ي مكانه لم يتاأثر ف�س���وف تراني، �اإن �سار م�س���توًيا باالأر�ض فلن تران���ي في الدنيا، فلما تجلَّى اهلل للجبل 
هك - يا رب - تنزيًها عن كل ما ال يليق  جعله م�س���توًيا باالأر�ض، ��س���قط مو�س���ى َمْغ�ِس���يًّا عليه، فلما اأفاق من الغ�ْس���ية التي اأ�سابته قال: اأنزِّ

ب���ك، ه���ا اأن���ا تب���ت اإلي���ك مما �س���األتك من ر�ؤيتك في الدنيا، �اأن���ا اأ�ل الموؤمنين من قومي.

   توؤكد االأحداث اأن بني اإ�سرائيل كانوا ينتقلون من �سالة اإلى اأخرى على الرغم من �جود نبي اهلل مو�سى بينهم.
ح الح�سن بمجرد الراأي �االأهواء. ن القبيح، �ُتَقبِّ    من مظاهر خذالن االأمة اأن ُتَح�سِّ

   اإ�ساح االأمة �اإغاق اأبواب الف�ساد هدف �سام لاأنبياء �الدعاة.
   ق�سى اهلل تعالى اأال يراه اأحد من خلقه في الدنيا، ��سوف يكرم من يحب من عباده بر�ؤيته في االآخرة.



مو�ش���ى،  ي���ا  لمو�س���ى:  اهلل  ق���ال   

لت���ك عل���ى النا����ض  اإن���ي اخترت���ك �ف�سَّ
اإليه���م،  اأر�س���لتك  حي���ن  بر�س���االتي 
لت���ك بكام���ي ل���ك د�ن �ا�س���طة،  �ف�سَّ
فخ���ذ م���ا اأعطيت���ك م���ن ه���ذا ال�س���رف 
الكري���م، �ك���ن م���ن ال�س���اكرين هلل عل���ى 

ه���ذا العط���اء العظي���م.
 �كتبن���ا لمو�س���ى ف���ي األ���واح م���ن 

خ�س���ب اأ� غي���ره م���ن كل م���ا يحتاج���ه بن���و 
اإ�س���رائيل م���ن اأم���ور دينه���م �دنياه���م 
موعظ���ة لم���ن يتع���ظ منه���م، �تف�سي���ًا 
لاأح���كام الت���ي يحت���اج اإل���ى تف�سيله���ا، 
فخ���ذ ه���ذه الت���وراة -ي���ا مو�ش���ى - بج���د 
�اجته���اد، َ�اأُْم���ْر قوم���ك بن���ي اإ�س���رائيل 
اأن ياأخ���ذ�ا باأح�س���ن م���ا فيه���ا مم���ا اأج���ره 
اأعظ���م كفع���ل الماأم���ور ب���ه عل���ى اأكم���ل 
�جه، �كال�سبر �العفو، �ساأريكم عاقبة 
م���ن خال���ف اأم���ري، �خ���رج ع���ن طاعت���ي، 
�م���ا ي�سي���ر اإلي���ه م���ن اله���اك �الدم���ار.
 �س���اأ�سرف ع���ن االعتب���ار باآيات���ي 

ف���ي االآف���اق �االأنف����ض، �ع���ن فه���م اآي���ات 
كتاب���ي؛ الذي���ن ي�س���تعلون عل���ى عب���اد اهلل 
�عل���ى الح���ق بغي���ر حق، �اإن ي���ر�ا كل اآية 
ق���وا به���ا؛ العترا�سه���م عليه���ا  ال ي�سدِّ
ِتِه���م اهلل  �ِلُمَحادَّ عنه���ا،  �اإعرا�سه���م 
َل  �ر�سوله، �اإن ير�ا طريق الحق اْلُمو�سِ
اإل���ى مر�س���اة اهلل ال ي�س���لكوه، �ال يرغب���وا 
في���ه، �اإن ي���ر�ا طري���ق الغواي���ة �ال�سال 
���َل اإل���ى �س���خط اهلل ي�س���لكوه، ذلك  اْلُمو�سِ
ال���ذي اأ�سابه���م اإنم���ا اأ�سابه���م لتكذيبهم 
باآي���ات اهلل العظيم���ة الدال���ة عل���ى �س���دق 
ما جاء به الر�س���ل، �لغفلتهم عن النظر 

فيها.
الدال���ة  باآياتن���ا  كذب���وا  �الذي���ن   
عل���ى �س���دق ر�س���لنا، �كذب���وا بلق���اء اهلل 
ي���وم القيام���ة، بطل���ت اأعماله���م الت���ي هي 
م���ن جن����ض الطاع���ات، ف���ا ُيَثاب���ون عليه���ا لفق���د �س���رطها ال���ذي ه���و االإيم���ان، �ال يج���ز�ن ي���وم القيام���ة اإال م���ا كان���وا يعملون���ه م���ن الكف���ر ب���اهلل 

�ال�س���رك ب���ه، �ج���زاء ذل���ك الخل���ود ف���ي الن���ار.
 ���س���ع ق���وم مو�س���ى م���ن بع���د ذهاب���ه لمناج���اة رب���ه م���ن ُحِليِّهم تمثاَل ِعْج���ل ٍ ال ر�ح فيه �له �سوت، األم يعلموا اأن ه���ذا العجل ال يكلمهم، 

ا؟ اتخذ�ه معبوًدا �كانوا ظالمين الأنف�سهم بذلك. �ال ير�سدهم اإلى طريق خير ح�سي اأ� معنوي، �ال يجلب لهم نفًعا اأ� يك�سف عنهم �سرًّ
���ر�ا �علم���وا اأنه���م ق���د �سل���وا ع���ن ال�سراط الم�س���تقيم باتخاذهم العجل معبوًدا مع اهلل ت�سرع���وا اإلى اهلل فقالوا: لئن   �لم���ا ندم���وا �تَحيَّ

لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته، �يغفر لنا ما اأقدمنا عليه من عبادة العجل، لنكونن من الذين خ�سر�ا دنياهم �اآخرتهم.

   على العبد اأن يكون من الُمْظِهرين الإح�سان اهلل �ف�سله عليه، فاإن ال�سكر مقر�ن بالمزيد.
   على العبد االأخذ باالأح�سن في االأقوال �االأفعال.

   يجب تلقي ال�سريعة بحزم �جد �عزم على الطاعة �تنفيذ ما �رد فيها من ال�ساح �االإ�ساح �منع الف�ساد �االإف�ساد.
ر في حق ربه اأن يعترف بعظيم الُجْرم الذي اأقدم عليه، �اأنه ال ملجاأ من اهلل في اإقالة عثرته اإال اإليه.    على العبد اإذا اأخطاأ اأ� ق�سَّ



ربه  مناجاة  من  مو�سى  عاد  �لما   

�حزًنا  غ�سًبا  عليهم  ممتلًئا  قومه  اإلى 
العجل  عبادة  من  عليه  �جدهم  ِلَما 
خلف��تموني  التي  الح���الة  بئ�ست  قال: 
ِلَما  - يا قوم - بها بعد ذهابي عنكم؛ 
توؤديه من الهاك �ال�سقاء، اأَمللتم من 
انتظاري، فاأقدمتم على عبادة العجل؟! 
من  اأ�سابه  ما  �سدة  من  االألواح  �رمى 
اأخيه  براأ�ض  �اأم�سك  �الحزن،  الغ�سب 
هار�ن �لحيته ي�سحبه اإليه لبقائه معهم 
�عدم تغييره ِلَما راآهم عليه من عبادة 
اإلى مو�سى  قال هار�ن معتذًرا  العجل، 
القوم  اإن  اأمي،  ابن  يا  اإياه:  م�ستعطًفا 
�اأ��سكوا  فا�ستذلوني،  �سعيًفا  ح�سبوني 
ت�سّر  بعقوبة  تعاقبني  فا  يقتلوني،  اأن 
غ�سبك  ب�سبب  ت�سيرني  �ال  اأعدائي، 
القوم  من  الظالمين  عداد  في  عليَّ 

ب�سبب عبادتهم غير اهلل.
 فدع���ا مو�س���ى رب���ه: ي���ا رب اغف���ر 

لي، �الأخي هار�ن، �اأدخلنا في رحمتك 
�اجعله���ا تحي���ط بنا من كل جانب، �اأنت    

- ي���ا ربن���ا - اأرح���م بن���ا من كل راحم.
اإلًه���ا  العج���ل  ���ُر�ا  يَّ �سَ الذي���ن  اإن   

�س���ديد  غ�س���ب  �س���ي�سيبهم  يعبد�ن���ه 
م���ن ربه���م، �ه���وان ف���ي ه���ذه الحي���اة 
الإغ�سابهم ربهم �ا�ستهانتهم به، �بمثل 
ه���ذا الج���زاء نج���زي المختلقي���ن الك���ذب 

عل���ى اهلل.
م���ن  ال�س�����يئات  عمل������وا  �الذي���ن   

ال�س���رك باهلل، �فعل المعا�سي، ثم تابوا 
اإلى اهلل باأن اآمنوا به، �انتهوا عما كانوا 
يعملون���ه م���ن المعا�س���ي، اإن رب���ك - اأيه���ا 
الر�ش���ول- م���ن بعد ه���ذه التوبة �الرجوع 
من ال�سرك اإلى االإيمان، �من المعا�سي 
بال�س���تر  له���م  لغف���ور  الطاع���ة،  اإل���ى 

�التج���ا�ز، رحي���م به���م.
 �ل�م�����ا �س�ك������ن ع�����ن مو�س����ى  الغ�س���ب �ه���داأ؛ اأخ���ذ االأل���واح الت���ي رماه���ا ب�س���بب الغ�س���ب، �ه���ذه االأل���واح م�س���تملة عل���ى الهداي���ة م���ن 

ال�س���ال �بي���ان الح���ق، �م�س���تملة عل���ى الرحم���ة للذي���ن يخ�س���ون ربهم، �يخاف���ون عقابه.
 �ا�سطف���ى مو�س���ى �س���بعين رج���ًا م���ن خي���ار قوم���ه ليعت���ذر�ا اإل���ى ربه���م مم���ا فعل���ه �س���فها�ؤهم م���ن عب���ادة العج���ل، ��عده���م اهلل ميقاًت���ا 

يح�س���ر�ن في���ه، فلم���ا ح�س���ر�ا تج���ر�ؤ�ا عل���ى اهلل، �طلب���وا م���ن مو�س���ى اأن يريه���م اهلل عياًنا، فاأخذته���م الزلزلة ف�سعقوا م���ن هولها �هلكوا، 
ع مو�سى اإلى ربه، فقال: يا رب، لو �سئت اإهاكهم �اإهاكي معهم من قبل مجيئهم الأهلكتهم، اأتهلكنا ب�سبب ما فعله خفاف العقول  فت�سرَّ
منا؟ فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو اإال ابتاء �اختبار ت�سل به من ت�ساء، �تهدي من ت�ساء، اأنت متولي اأمرنا فاغفر لنا ذنوبنا، 

�ارحمنا برحمتك الوا�س���عة، �اأنت خير من غفر ذنًبا، �عفا عن اإثم.

   ف���ي االآي���ات دلي���ل عل���ى اأن الخط���اأ ف���ي االجته���اد م���ع ��س���وح االأدل���ة ال يعذر فيه �ساحبه عند اإجراء االأحكام عليه، �هو ما ي�س���ميه الفقهاء 
بالتاأ�يل البعيد.

ًب���ا م���ع اهلل فيم���ا ظه���ر عليه م���ن الغ�سب، ثم     م���ن اآداب الدع���اء الب���دء بالنف����ض، حي���ث ب���داأ مو�س���ى  دع���اءه فطل���ب المغف���رة لنف�س���ه تاأدُّ
طل���ب المغف���رة  الأخي���ه فيم���ا ع�س���ى اأن يك���ون ق���د ظه���ر من���ه م���ن تفري���ط اأ� ت�س���اهل ف���ي َرْدع َعَبدة العج���ل عن ذلك.

   التحذير من الغ�سب ��سلطته على عقل ال�سخ�ض؛ �لذلك ن�سب اهلل للغ�سب فعل ال�سكوت كاأنه هو االآمر �الناهي.
   �سر�رة التوقي من غ�سب اهلل، �خوف بط�سه، فانظر اإلى مقام مو�سى  عند ربه، �انظر خ�سيته من غ�سب ربه.



 �اجعلن���ا م���ن الذي���ن اأكرمته���م ف���ي 

ه���ذه الحي���اة بالنع���م �العافي���ة ��فقته���م 
للعم���ل ال�سال���ح، �مم���ن اأع���ددت له���م 
الجن���ة م���ن عب���ادك ال�سالحي���ن ف���ي 
ين  االآخ���رة، اإن���ا تبنا اإليك، �رجعن���ا ُمِقرِّ
بتق�سيرن���ا، ق���ال اهلل تعال���ى: عذاب���ي 
اأ�سيب به من اأ�س���اء ممن يعمل باأ�س���باب 
ال�س���قاء، �رحمت���ي �س���ملت كل �س���يء ف���ي 
الدني���ا؛ ف���ا مخل���وق اإال �ق���د ��سلت اإليه 
رحم���ة اهلل، �َغَم���ره ف�سل���ه �اإح�س���انه، 
ف�س���اأكتب رحمت���ي ف���ي االآخ���رة للذي���ن 
يتق���ون اهلل بامتث���ال اأ�ام���ره �اجتن���اب 
نواهي���ه، �الذي���ن يعط���ون زكاة اأمواله���م 
م�ستحقيها، �الذين هم باآياتنا يوؤمنون.

مح�����مًدا  يت�������ب������عون  ال������ذين   
���ي ال���ذي ال يقراأ �ال  ، �ه���و النب���ي االأُمِّ
يكت���ب، �اإنم���ا يوحي اإلي���ه ربه، �هو الذي 
يج���د�ن ا�س���مه ���سف���ه �نبوت���ه مكتوًب���ا 
 ، ل���ة عل���ى مو�س���ى  ف���ي الت����وراة الُمَنزَّ
 ، ل عل���ى عي�س���ى  �االإنجي������ل الُمَن���زَّ
ياأم�����رهم بم���ا ُع���ِرف ح�س���نه ��ساح���ه، 
�ينهاه���م عم���ا ُع���ِرف قبح���ه ف���ي العق���ول 
ال�سحيح���ة �الفط���ر ال�س���ليمة، �يبي���ح 
ات مم���ا ال �س���رر في���ه م���ن  له���م الُم�ْس���َتلذَّ
المطاعم �الم�س���ارب �المناكح، �يحرم 
عليهم الُم�ْسَتْخبثات منها، �يزيل عنهم 
التكالي���ف ال�س���اقة الت���ي كان���وا ُيكلَّف���ون 
به���ا، كوج���وب قت���ل القات���ل �س���واء كان 
القت���ل عم���ًدا اأم خط���اأ، فالذي���ن اآمن���وا 
ب���ه م���ن بن���ي اإ�س���رائيل �م���ن غيره���م، 
َّ���ر�ه، �ن�س���ر�ه عل���ى م���ن  م���وه ��ق �عظَّ
يعاديه من الكفار، �اتبعوا القراآن الذي 
اأن���زل علي���ه كالن���ور اله���ادي؛ اأ�لئ���ك ه���م 
المفلح���ون الذي���ن ينال���ون م���ا يطلبون���ه، 

بُ���وَن م���ا يرهبون���ه. �ُيَجنَّ
 ق�����ل - اأيه���ا الر�ش������ول -: ي���ا اأيه�������ا 
النا����س، اإني ر�س���ول اهلل اإليكم جميًعا، عربكم �عجمكم، الذي له �حده ملك ال�س���ما�ات، �له ملك االأر�ض، ال معبود بحق غيره �س���بحانه، 
ُيْحِي���ي الموت���ى، �يمي���ت االأحي���اء، فاآمن���وا - اأيه���ا النا����س - ب���اهلل، �اآمن���وا بمحم���د  ر�س���وله النب���ي الذي ال يقراأ �ال يكت���ب، �اإنما جاء بوحي 
ِبعوه فيما جاء به من ربه؛ رجاء  يوحي���ه اإلي���ه رب���ه، ال���ذي يوؤم���ن ب���اهلل، �يوؤم���ن بم���ا اأُنِزل اإليه �ما اأُنِزل على النبيي���ن من قبله د�ن تفريق، �اتَّ

اأن تهت���د�ا اإل���ى م���ا فيه م�سلحتكم في الدنيا �االآخرة.
ا ذكر اهلل ما ذكر عن بني اإ�سرائيل من عبادة العجل ذكر �سبحانه اأن منهم اأمة مخالفة لما عليه الذين عبد�ا العجل، فقال: �َلمَّ
 �من قوم مو�سى من بني اإ�سرائيل جماعة م�ستقيمة على الدين ال�سحيح، يدلون النا�ض عليه، �يحكمون بالعدل فا يجور�ن.

نت التوراة �االإنجيل اأدلة ظاهرة على بعثة النبي محمد  �على �سدقه.    ت�سمَّ
   رحمة اهلل ��سعت كل �سيء، �لكن رحمة اهلل عباده ذات مراتب متفا�تة، تتفا�ت بح�سب االإيمان �العمل ال�سالح.

ًا ح�سب االأحوال، �مو�سى في هذا المقام اأجمل في دعائه.    الدعاء قد يكون ُمْجمًا �قد يكون ُمَف�سَّ
���م     م���ن �س���ور ع���دل اهلل  اإن�ساف���ه للِقلَّ���ة الموؤمن���ة، حي���ث ذك���ر �سف���ات بن���ي اإ�س���رائيل المنافي���ة للكم���ال المناق�س���ة للهداي���ة، فربم���ا توهَّ

���م اأن ه���ذا يع���م جميعه���م، َفَذَك���ر تعالى اأن منهم طائفة م�س���تقيمة هادية مهدية. متوِهّ



اثنت���ي  اإ�س���رائيل  بن���ي  ���منا  �ق�سَّ  

ع�س���رة قبيل���ة، �اأ�حين���ا اإل���ى مو�س���ى 
حي���ن طل���ب من���ه قوم���ه اأن يدع���و اهلل 
اأن ي�س���قيهم: اأن ا�س���رب - ي���ا مو�ش���ى- 
مو�س���ى،  ف�سرب���ه  الحج���ر،  بع�س���اك 
فانفج���رت من���ه اثنت���ا ع�س���رة عيًن���ا بع���دد 
قبائله���م االثنت���ي ع�س���رة، ق���د علم���ت كل 
قبيل���ة منه���م َم�ْس���ربها الخا����ض به���ا، ف���ا 
ت�س���ترك معه���ا في���ه قبيل���ة اأخ���رى، �ظللنا 
ب�س���يرهم،  ي�س���ير  ال�س���حاب  عليه���م 
�يتوق���ف بتوقفه���م، �اأنزلن���ا عليه���م م���ن 
نعمن���ا �س���راًبا حل���ًوا مث���ل الع�س���ل �طائ���ًرا 
���مانى،  �سغي���ًرا طي���ب اللح���م ي�س���به ال�سُّ
�قلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم، 
�م���ا نق�سون���ا �س���يًئا بم���ا �ق���ع منه���م م���ن 
الظل���م �كف���ران النع���م، �ع���دم تقديره���ا 
اأنف�س���هم  كان���وا  �لك���ن  قدره���ا،  ح���ق 
يظلمون بنق�ض حظوظها حين اأ�رد�ها 
م���وارد اله���اك بما ارتكبوه م���ن مخالفة 

اأم���ر اهلل �التنك���ر لنعم���ه.
الر�ش���ول - حي���ن  اأيه���ا   - �اذك���ر   

ق���ال اهلل لبن���ي اإ�س���رائيل: ادخل���وا بي���ت 
المقد����ض، �كل���وا م���ن ثمار قريت���ه من اأي 
م���كان من���ه �ف���ي اأي �ق���ت �س���ئتم، �قولوا: 
ي���ا ربن���ا، ُح���طَّ عن���ا خطايان���ا، �ادخل���وا 
الب���اب راكعي���ن خا�سعي���ن لربك���م؛ ف���اإن 
فعلت���م ذل���ك تجا�زن���ا ع���ن ذنوبك���م، 
��س���نزيد المح�س���نين م���ن خي���ري الدني���ا 

�االآخ���رة.
الق���ول  منه���م  الظالم���ون  ���ر  فَغيَّ  

ة في �س���عرة،  ال���ذي اأُِم���ُر�ا ب���ه فقال���وا: َحبَّ
ا عما اأُِمُر�ا به من طلب المغفرة،  عو�سً
�غي���ر�ا الفع���ل ال���ذي اأُِم���ُر�ا ب���ه، فدخل���وا 
يزحفون على اأدبارهم بداًل من الدخول 
خا�سعين هلل ُمْقِنعي ر�ؤ��س���هم، فاأر�سلنا 
عليهم عذاًبا من ال�سماء ب�سبب ظلمهم.

 �ا�س���األ - اأيه���ا الر�ش���ول - اليه���ود تذكي���ًرا له���م بم���ا عاق���ب اهلل ب���ه اأ�س���افهم ع���ن ق�س���ة القري���ة الت���ي كان���ت بق���رب البح���ر حي���ن كان���وا 

يتج���ا�ز�ن ح���د�د اهلل بال�سي���د ي���وم ال�س���بت بع���د نهيه���م عن���ه حي���ن ابتاهم اهلل ب���اأن �سارت االأ�س���ماك تاأتيهم ظاهرة على �ج���ه البحر يوم 
ال�سبت، �في �سائر االأيام ال تاأتيهم، ابتاهم اهلل بذلك ب�سبب خر�جهم عن الطاعة �ارتكابهم المعا�سي، فاحتالوا ل�سيده باأن ن�سبوا 

�س���باكهم، �حف���ر�ا حفره���م، فكان���ت الحيت���ان تق���ع فيها يوم ال�س���بت، فاإذا كان يوم االأح���د اأخذ�ها �اأكلوها.

   الجحود �الكفران �سبب في الحرمان من النعم.
   من اأ�سباب حلول العقاب �نز�ل العذاب التحايل على ال�سرع؛ الأنه ظلم �تجا�ز لحد�د اهلل.



اأيه���ا الر�ش���ول - حي���ن  �اذك���ر -   

كان���ت جماع���ة منه���م تنهاه���م ع���ن ه���ذا 
المنك���ر، �تحذره���م من���ه، فقال���ت له���ا 
جماع���ة اأخ���رى: ِل���َم تن�سح���ون جماع���ًة 
اهلُل ُمْهِلكه���ا ف���ي الدني���ا بم���ا ارتكبت���ه 
م���ن المعا�س���ي، اأ� معذبه���ا ي���وم القيام���ة 
النا�سح���ون:  ق���ال  �س���ديًدا؟  عذاًب���ا 
ن�سيحتن���ا له���م مع���ذرة اإلى اهلل بفعل ما 
اأمرن���ا ب���ه م���ن االأم���ر بالمع���ر�ف �النه���ي 
ع���ن المنك���ر حت���ى ال يوؤاخذن���ا بت���رك 
ذل���ك، �لعله���م ينتفع���ون بالموعظ���ة، 
فُيْقِلع���ون عم���ا ه���م في���ه م���ن المع�سي���ة.
عم���ا  الُع�س���اة  اأعر����ض  ���ا  فلمَّ  

���وا،  َّ���َرُهم ب���ه الواعظ���ون، �ل���م يكفُّ َذك�
المنك���ر  ع���ن  نه���وا  الذي���ن  اأنجين���ا 
م���ن الع���ذاب، �اأخذن���ا الذي���ن ظلم���وا 
باعتدائهم بال�سيد يوم ال�س���بت بعذاب 
�س���ديد ب�س���بب خر�جه���م ع���ن طاعة اهلل 

�اإ�سراره���م عل���ى المع�سي���ة.
 فلم���ا تج���ا�ز�ا الح���د ف���ي ع�سي���ان 

اهلل تكب���ًرا �عن���اًدا، �ل���م يتعظ���وا، قلن���ا 
له���م: اأيه���ا الع�ش���اة، كون���وا ق���ردة اأذالء؛ 
فكانوا كما اأردنا، اإنما اأَْمُرنا ل�س���يء اإذا 

اأردن���اه اأن نق���ول ل���ه: ك���ن، فيك���ون.
 - الر�ش���������ول  اأيه���������ا   - �اذك���������ر   

اإذ اأعل���م اهلل اإعاًم���ا �سريًح���ا ال لب����ض 
في���ه لُي�َس���لِّطن عل���ى اليه���ود م���ن يذله���م 
�يهينه���م ف���ي حياته���م الدني���ا اإل���ى ي���وم 
القيام���ة، اإن رب���ك - اأيه���ا الر�ش���ول - 
ل�سريع العقاب لمن ع�ساه، حتى اإنه قد 
���ل ل���ه العقوبة في الدنيا، �اإنه َلغفوٌر  ُيعجِّ
ِلُذن���وِب َم���ن تاب من عباده، رحيم بهم.

قناهم  قناهم في االأر�ض، �مزَّ  �فرَّ

اأن كانوا مجتمعين،  فيها طوائف، بعد 
منهم ال�سالحون القائمون بحقوق اهلل 
المقت�سد�ن،  �منهم  عباده،  �حقوق 
اأنف��س��ه�م  ع�ل����ى  الم�س�رف��ون  �م�ن���هم 

بالمعا�سي، �اختبرناهم بالي�سر �الع�سر رجاء اأن يرجعوا عما هم فيه.
 فج���اء م���ن بع���د ه���وؤالء اأه���ل �َس���ْوٍء يخلفونه���م، اأخ���ذ�ا الت���وراة م���ن اأ�س���افهم، يقر�ؤ�نه���ا �ال يعمل���ون بم���ا فيه���ا، ياأخ���ذ�ن مت���اع الدني���ا 

ال���رديء ر�س���وة لتحريفه���م كت���اب اهلل، �الحك���م بغي���ر م���ا اأن���زل في���ه، �ُيَمنُّون اأنف�س���هم باأن اهلل �س���يغفر له���م ذنوبهم، �اإن ياأته���م متاع دنيوي 
زهي���د ياأخ���ذ�ه م���رة بع���د م���رة، األ���م ياأخ���ذ اهلل العه���ود �المواثي���ق على ه���وؤالء اأال يقولوا عل���ى اهلل اإال الحق د�ن تحري���ف اأ� تبديل؟! �لم يكن 
تركهم للعمل بالكتاب عن جهل، بل كان على علم، فقد قراأ�ا ما فيه �َعِلُموُه، فذنبهم اأ�سد، �الدار االآخرة �ما في الدار االآخرة من نعيم 
دائم خيٌر من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون اهلل بامتثال اأ�امره �اجتناب نواهيه، اأفا يعقل هوؤالء الذين ياأخذ�ن هذا المتاع الزهيد 

اأن م���ا اأع���ده اهلل للمتقي���ن في االآخرة خير �اأبقى؟!
���كون بالكتاب، �يعملون بما فيه، �يقيمون ال�ساة بالمحافظة على اأ�قاتها ��س���ر�طها ��اجباتها ��س���ننها، �س���يجازيهم   �الذين يَتَم�سَّ

اهلل عل���ى اأعماله���م، ف���اهلل ال ي�سي���ع اأج���َر َم���ن عمُل���ه �سال���ح.

   اإذا ن���زل ع���ذاب اهلل عل���ى ق���وم ب�س���بب ذنوبه���م ينج���و من���ه م���ن كان���وا ياأم���ر�ن بالمع���ر�ف �ينه���ون ع���ن المنكر فيهم.    يج���ب الحذر من 
ع���ذاب اهلل؛ فاإن���ه ق���د يك���ون رهيًب���ا ف���ي الدني���ا، كم���ا فع���ل �س���بحانه بطائف���ة من بني اإ�س���رائيل حين َم�َس���َخهم قردة ب�س���بب تمرده���م.    كتب 
اهلل على بني اإ�سرائيل الذلة �الم�سكنة، �تاأذن باأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب ب�سبب ظلمهم �انحرافهم.    نعيم الدنيا 
مهم���ا ب���دا اأن���ه عظي���م فاإن���ه قلي���ل تاف���ه بجانب نعي���م االآخرة الدائم.    اأف�سل اأعمال العبد بعد االإيم���ان اإقامة ال�ساة؛ الأنها عمود االأمر.



 �اذك���ر - ي���ا محم���د - اإذ اقتلعن���ا 

���ا  الجب���ل فرفعن���اه ف���وق بن���ي اإ�س���رائيل َلمَّ
امتنع���وا م���ن َقبول ما في التوراة، ف�سار 
الجب���ل كاأن���ه �س���حابة تظ���ل ر�ؤ��س���هم، 
�اأيقن���وا اأن���ه �س���اقط عليه���م، �قي���ل له���م: 
خ���ذ�ا م���ا اأعطيناك���م بج���د �اجته���اد 
�عزيم���ة، �تذك���ر�ا م���ا في���ه م���ن االأحكام 
الت���ي �س���رعها اهلل لك���م �ال تن�س���وه؛ رجاء 

اأن تتق���وا اهلل اإذا قمت���م بذل���ك.
 �اذكر - يا محمد - اإذ اأخرج ربك 

من اأ�ساب بني اآدم ذرياتهم، �قررهم 
اأ�دعه في فطرهم  بما  ربوبيته  باإثبات 
قائًا  �ربهم  خالقهم  باأنه  االإقرار  من 
بلى  جميًعا:  قالوا  بربكم؟  األ�ست  لهم: 
اإنما امتحناكم �اأخذنا  اأنت ربنا، قال: 
يوم  تنكر�ا  ال  حتى  الميثاق  عليكم 
اإنه  القيامة حجة اهلل عليكم، �تقولوا: 

ال علم لكم بذلك.
 اأ� تحتج���وا ب���اأن اآباءك���م ه���م الذي���ن 
نق�س���وا العه���د فاأ�س���ركوا ب���اهلل، �اأنك���م 
كنت���م مقلدين الآبائك���م فيما �جدتموهم 
علي���ه م���ن ال�س�����رك، فتقول���وا: اأفتوؤاخذنا 
- ي���ا ربن���ا- بم���ا فعله اآبا�ؤنا الذين اأبطلوا 
اأعماله���م بال�س���رك ب���اهلل فتعذبن���ا؟ ف���ا 

ذن���ب لن���ا؛ لجهلن���ا �تقليدن���ا الآبائنا.
ف���ي م�سي���ر  االآي���ات  بين���ا  �كم���ا   

نه���ا له���وؤالء؛  االأم���م المكذب���ة كذل���ك نبيِّ
رج���اء اأن يرجع���وا عم���ا ه���م علي���ه م���ن 
ال�س���رك اإلى توحيد اهلل �عبادته �حده؛ 
كما جاء في العهد الذي قطعوه هلل على 

اأنف�س���هم. 
عل���ى   - الر�ش���ول  اأيه���ا   - �اق���راأ   

بن���ي اإ�س���رائيل خبر رجل منه���م اأعطيناه 
اآياتن���ا َفَعِلَمَه���ا �فه���م الح���ق ال���ذي دل���ت 
علي���ه، �لكن���ه ل���م يعم���ل به���ا، ب���ل تركه���ا 
�انخل���ع منه���ا، فلحق���ه ال�س���يطان، ��س���ار 

قريًن���ا ل���ه، فاأ�سب���ح م���ن ال�سالي���ن الهالكي���ن بع���د اأن كان م���ن المهتدي���ن الناجي���ن.
 �ل���و �س���ئنا َنْفَع���ه به���ذه االآي���ات لرفعن���اه به���ا ب���اأن نوفق���ه للعم���ل به���ا فيرتف���ع ف���ي الدني���ا �االآخ���رة، �لكن���ه اخت���ار ما ي���وؤدي اإل���ى خذالنه حين 

م���ال اإل���ى �س���هوات الدني���ا موؤث���ًرا دني���اه عل���ى اآخرت���ه، �اتب���ع م���ا ته���واه نف�س���ه من الباط���ل، فمثله في �س���دة الحر�ض عل���ى الدنيا كمث���ل الكلب ال 
ا لهث، �اإن ُطِرَد لهث، ذلك المثل المذكور مثل القوم ال�سالين بتكذيبهم باآياتنا، فاق�س�ض - اأيها  يزال الهًثا في كل حال، اإن كان راب�سً

الر�ش���ول - الق�س����ض عليه���م؛ رج���اء اأن يتفك���ر�ا فينزجر�ا عما هم فيه م���ن التكذيب �ال�سال.
 لي�ض اأ�سواأ من القوم الذين كذبوا بُحَججنا �براهيننا، �لم ي�سدقوا بها، �هم بذلك يظلمون اأنف�سهم باإيرادها موارد الهاك.

���ا؛ �م���ن يبع���ده ع���ن ال�س���راط الم�س���تقيم، فاأ�لئ���ك ه���م الناق�س���ون   م���ن يوفق���ه اهلل للهداي���ة اإل���ى �سراط���ه الم�س���تقيم فه���و المهت���دي حقًّ

اأنف�س���هم حظوظه���م حقًّ���ا، الذي���ن خ�س���ر�ا اأنف�س���هم �اأهليهم ي���وم القيامة، اأال ذلك هو الخ�س���ران المبين.

   المق�سود من اإنزال الكتب ال�سما�ية العمل بمقت�ساها ال تا�تها بالل�سان �ترتيلها فقط، فاإن ذلك َنْبذ لها.
   اأن اهلل خل���ق ف���ي االإن�س���ان م���ن �ق���ت تكوين���ه اإدراك اأدل���ة الوحداني���ة، ف���اإذا كان���ت فطرت���ه �س���ليمة، �ل���م يدخ���ل عليه���ا م���ا يف�س���دها اأدرك 

ه���ذه االأدلة، �عم���ل بمقت�ساها.
قين للعمل باآيات القراآن؛ ليعلموا ف�سل اهلل عليهم في توفيقهم للعمل بها؛ لتزكو نفو�سهم.    في االآيات عبرة للموَفّ

   في االآيات تلقين للم�سلمين للتوجه اإلى اهلل تعالى بطلب الهداية منه �الع�سمة من مزالق ال�سال.



 �لق���د اأن�س���اأنا لجهن���م كثي���ًرا م���ن 

الج���ن، �كثيًرا من االإن����ض؛ لعلمنا باأنهم 
�س���يعملون بعم���ل اأهله���ا، له���م قل���وب ال 
يدركون بها ما ينفعهم �ال ما ي�سرهم، 
�له���م اأعي���ن ال يب�س���ر�ن به���ا اآي���ات 
اهلل ف���ي االأنف����ض �االآف���اق فيعتبر�ن بها، 
�له���م اآذان ال ي�س���معون به���ا اآي���ات اهلل 
فيتدب���ر�ن م���ا فيه���ا، اأ�لئ���ك المت�سف���ون 
به���ذه ال�سف���ات مث���ل البهائ���م ف���ي فق���د 
العق���ل، ب���ل ه���م اأكث���ر بع���ًدا ف���ي ال�س���ال 
م���ن البهائ���م، اأ�لئ���ك ه���م الغافل���ون ع���ن 

االإيم���ان ب���اهلل �الي���وم االآخ���ر.
 �هلل - �سبحانه - االأ�سماء الح�سنى 

لوا  التي تدل على جاله �كماله، فتو�سَّ
بها اإلى اهلل في طلب ما تريد�ن �اأثنوا 
عن  يميلون  الذين  �اتركوا  بها،  عليه 
لغير  بجعلها  االأ�سماء  هذه  في  الحق 
اأ� تحريف معناها  اأ� نفيها عنه،  اهلل، 
هوؤالء  �سنجزي  بها،  غيره  ت�سبيه  اأ� 
العذاب   : الحقِّ عن  بها  يميلون  الذين 

الموؤلم بما كانوا يعملون.
 �مم���ن َخَلْقن���ا جماع���ة يهت���د�ن ف���ي 

اأنف�س���هم بالح���ق، �يدع���ون اإلي���ه غيره���م 
فيهت���د�ن، �يحكم���ون ب���ه بالع���دل ف���ا 

يج���ور�ن.
�ل���م  باآياتن���ا،  كذب���وا  �الذي���ن   

يوؤمن���وا به���ا، ب���ل جحد�ه���ا، �س���نفتح 
له���م اأب���واب ال���رزق ال اإكراًم���ا له���م، ب���ل 
ال�س���تدراجهم حت���ى يتم���اد�ا فيم���ا ه���م 
علي���ه م���ن ال�سال، ثم ي�سيبهم عذابنا 

ة. عل���ى حي���ن ِغ���رَّ
حت���ى  العقوب���ة  عنه���م  �اأ�ؤخ���ر   

يظن���وا اأنه���م غي���ر معاقبي���ن، في�س���تمر�ا 
عل���ى تكذيبه���م �كفره���م حت���ى ُي�ساَع���ف 
عليه���م الع���ذاب، اإن كي���دي قوي، فاأظهر 

له���م االإح�س���ان، �اأري���د به���م الخ���ذالن.
 اأََ�َل���م يتفك���ر ه���وؤالء المكذب���ون باآي���ات اهلل �بر�س���وله، َفُيْعِمُل���وا عقوله���م ليت�س���ح له���م اأن محم���ًدا  لي����ض بمجن���ون، اإنم���ا ه���و ر�س���ول م���ن 

ًنا. اهلل بعث���ه مح���ذًرا م���ن عذاب اهلل تحذيًرا بيِّ
 اأََ�َل���م ينظ���ر ه���وؤالء نظ���ر اعتب���ار اإل���ى مل���ك اهلل ف���ي ال�س���ما�ات �االأر����ض، �ينظ���ر�ا اإل���ى ما خلق اهلل فيهم���ا من حيوان �نب���ات �غيرهما، 

�ينظ���ر�ا ف���ي اآجاله���م الت���ي ع�س���ى اأن تك���ون نهايته���ا َقُرَب���ْت فيتوب���وا قب���ل ف���وات االأ�ان، ف���اإذا ل���م يوؤمن���وا بالق���راآن �م���ا في���ه م���ن �ع���د ��عي���د 
 م���ن يخذل���ه اهلل ع���ن الهداي���ة اإلى الحق، �ي�سله اهلل عن ال�سراط الم�س���تقيم، ف���ا هادي له يهديه اإليه،  فب���اأي كت���اب غي���ره يوؤمن���ون؟!  
ت���ون ع���ن القيام���ة: اأي �ق���ت   ي�س���األك ه���وؤالء المكذب���ون الُمَتعنِّ �يتركه���م اهلل ف���ي �ساله���م �كفره���م يتحي���ر�ن ال يهت���د�ن اإل���ى �س���يء. 
تقع �ي�س���تقر العلم بها؟ قل - يا محمد -: لي����ض علمها عندي �ال عند غيري، �اإنما علمها عند اهلل �حده، ال يظهرها لوقتها المقدر لها 
اإال اهلل، خفي اأمر ظهورها على اأهل ال�سما�ات �اأهل االأر�ض، ال تاأتيكم اإال فجاأة، ي�ساألونك عن ال�ساعة كاأنك حري�ض على العلم بها، �ما 
علموا اأنك ال ت�ساأل عنها لكمال علمك بربك، قل لهم - يا محمد -: اإنما علم ال�ساعة عند اهلل �حده، �لكن اأكثر النا�ض ال يعلمون ذلك.

   خلق اهلل للب�س���ر اآالت االإدراك �العلم - القلوب �االأعين �االآذان - لتح�سيل المنافع �دفع الم�سار.    الدعاء باأ�س���ماء اهلل الح�س���نى 
�سبب في اإجابة الدعاء، فُيْدَعى في كل مطلوب بما ينا�سب ذلك المطلوب، مثل: اللهَمّ تب َعَلَيّ يا تواب.    التفكر في عظمة ال�سما�ات 

�االأر����ض، �التو�س���ل به���ذا التفك���ر اإل���ى اأن اهلل تعال���ى ه���و الم�س���تحق لاألوهية د�ن غيره؛ الأن���ه المنفرد بال�سنع.



 قل - يا محمد -: ال اأ�ستطيع جلب 

خيٍر لنف�سي، �ال ك�سف �سوء عنها، اإال ما 
�ساء اهلل، �اإنما ذلك اإلى اهلل، �ال اأعلم 
اإال ما علَّمني اهلل، فا اأعلم الغيب، �لو 
التي  االأ�سباب  لفعلت  الغيب  اأعلم  كنت 
�تدفع  الم�سالح،  لي  تجلب  اأنها  اأعلم 
قبل  باالأ�سياء  ِلِعلمي  المفا�سد؛  عني 
كون�ه����ا �علم�ي بما توؤ�ل اإليه، ل�ست اإال 
ُف من عقابه  ر�س�واًل من عن��د اهلل، اأَُخوِّ
قوًما  الكريم  بثوابه  ُر  �اأَُب�سِّ االألي��م، 
ُقوَن  دِّ ، �ُي�سَ يوؤمنون باأني ر�سول منه 

بما جئت به.
الرجال  اأيها   - اأ�جدكم  الذي  هو   

هي  �اح����دة  نف���ض  من   - والن�ش�����اء 
ز�جته  اآدم   من  �خلق   ، اآدم 
اإليها،  لياأن�ض  �سلعه  من  خلقها  حواء، 
ز�جته  ز�ٌج  جامع  فلما  بها،  �يطمئن 
الأنه  به؛  ت�سعر  ال  خفيًفا  حمًا  حملت 
�ا�ستمرت على حملها  بدايته،  في  كان 
هذا تم�سي في حوائجها ال تجد ثقًا، 
فلما اأثقلت به حين كبر في بطنها دعا 
اأعطيتنا  لئن  قائلين:  ربهما  الز�جان 
ها  تامَّ الخلقة  �سالح  �لًدا   - ربنا  يا   -

لنكونن من ال�ساكرين لنعمك.
دع����اءهما،  ا�ستج�����اب اهلل  فلم���ا   

َرا  يَّ �اأعطاهما �لًدا �سالًحا كما َدَعَوا �سَ
���َدا �لدهما  هلل �س���ركاء فيم���ا �هبهم���ا َفَعبَّ
َياُه عب���د الح���ارث، فتعال���ى  لغي���ره، ��َس���مَّ
اهلل �تنزه عن كل �س���ريك، فهو المنفرد 

بالربوبية �االألوهية.
 اأيجعل���ون ه���ذه االأ�سن���ام �غيره���ا 

�س���ركاء هلل ف���ي العب���ادة، �ه���م يعلم���ون 
اأنها ال تخلق �س���يًئا فت�س���تحق العبادة، بل 
ه���ي مخلوق���ة، فكي���ف يجعلونه���ا �س���ركاء 

هلل؟!
 �ال تق���در ه���ذه المعب���ودات ن�س���ر 

عابديه���ا، �ال تق���در ن�س���ر اأنف�س���ها، فكي���ف يعبد�نها؟!
 �اإن تدعوا - اأيها الم�شركون - هذه االأ�سنام التي تتخذ�نها اآلهة من د�ن اهلل اإلى الهدى ال يجيبوكم اإلى ما دعوتموهم اإليه �ال 

يتبعوكم، ف�سواء عندها دعا�ؤكم لها ��سكوتكم عنها؛ الأنها مجرد جمادات؛ ال تعقل، �ال ت�سمع، �ال تنطق.
 اإن الذين تعبد�نهم - اأيها الم�شركون - من د�ن اهلل هم مخلوقون هلل، مملوكون له، فهم اأمثالكم في ذلك مع اأنكم اأف�سل حااًل؛ 

الأنكم اأحياء تنطقون �تم�سون �ت�سمعون �تب�سر�ن، �اأ�سنامكم لي�ست كذلك، فادعوهم �ليرد�ا عليكم الجواب اإن كنتم �سادقين فيما 
اأيد يدفعون بها عنكم  اأم لهم  اأرجل يم�سون بها في�سعون في حوائجكم؟  اآلهة:  األهوؤالء االأ�سنام الذين اتخذتموهم    عونه لهم.  تدَّ
بقوة؟ اأم لهم اأعين يب�سر�ن بها ما غاب عنكم فيخبر�نكم؟ اأم لهم اآذان ي�سمعون بها ما خفي عنكم فيو�سلون علمه لكم؟ فاإن كانت 
معطلة من ذلك كله فكيف تعبد�نها رجاء جلب نفع اأ� دفع �سر؟! قل - اأيها الر�شول - لهوؤالء الم�سركين: ادعوا من �سا�يتموهم باهلل، 

ثم احتالوا ل�سري، �ال تمهلوني.
    ف���ي االآي���ات بي���ان جه���ل م���ن يق�س���د النب���ي  �يدع���وه لح�س���ول نف���ع اأ� دف���ع �س���ر؛ الأن النف���ع اإنم���ا يح�س���ل م���ن ِقَبِل ما 
ت���ه م���ن ن���وع الرج���ل ز�ج���ه؛ لياألفه���ا �ال يجف���و قربها �ياأن����ض بها؛ لتتحق���ق الحكمة االإلهية  اأر�س���ل ب���ه م���ن الب�س���ارة �الن���ذارة.    جع���ل اهلل بمَنّ
في التنا�س���ل.    ال يليق باالأف�سل االأكمل االأ�س���رف من المخلوقات �هو االإن�س���ان اأن ي�س���تغل بعبادة االأخ����ض �االأرذل من الحجارة �الخ�س���ب 

�غيره���ا من االآلهة الباطلة. 



الذي  اهلل  �ُمعيني  ن�سيري  اإن   

اأخاف  �ال  غيره،  اأرجو  فا  يحفظني، 
ل عليَّ  �سيًئا من اأ�سنامكم، فهو الذي نزَّ
يتولى  الذي  �هو  للنا�ض،  هدى  القراآن 
فيحفظهم  عباده،  من  ال�سالحين 
 �ال����ذين تدع����ون���ه�م  �ين�سرهم. 
- اأيه��ا الم�شركون - من هذه االأ�سنام 
يقدر�ن  �ال  ن�سركم،  على  يقدر�ن  ال 
عاجز�ن،  فهم  اأنف�سهم،  ن�سر  على 

فكيف تدعونهم من د�ن اهلل؟! 
 - الم�شركون  اأيها   - تدعوا  �اإن   

اهلل  د�ن  من  تعبد�نها  التي  اأ�سنامكم 
دعاءكم،  ي�سمعوا  ال  اال�ستقامة  اإلى 
م�سورة،  باأعين  يقابلونك  �تراهم 
كانوا  فقد  تب�سر،  ال  جماد  �هي 
اآدم  بني  هيئة  على  تماثيل  ي�سنعون 
اأ� الحيوانات، �لها اأيد �اأرجل �اأعين، 
لكنها جامدة، ال حياة فيها �ال حركة.  
 اقبل - اأيها الر�شول - من النا�ض 
ما �سمحت به اأنف�سهم، �ما �سهل عليهم 
تكلفهم  �ال  �االأخاق،  االأعمال  من 
ذلك  فاإن  طبائعهم،  به  ت�س�م���ح  ال  ما 
�فعل  جميل  قول  بكل  َ�اأُْم����ْر  رهم،  ينفِّ
فا  الجاهلين،  عن  �اأعر�ض  ح�سن، 
تقابلهم بجهلهم، فمن اآذاك فا توؤذه، 
�اإذا    َتْحِرْمه.  فا  َحَرَمَك  �َمن 
اأح�س�ست - اأيها الر�شول- اأن ال�سيطان 
فعل  عن  َتْثِبيط  اأ�  بو�سو�سة  اأ�سابك 
�اعت�سم  اهلل،  اإل��ى  فالتجئ  الخ��ير 
عليم  تقوله،  لما  �سميع  فاإنه  به، 
ال�سيطان.  من  ف�سيحميك  بالتجائك، 
 اإن الذين اتقوا اهلل بامتثال اأ�امره 

اأ�سابتهم ��سو�سة  اإذا  �اجتناب نواهيه 
عظمة  تذكر�ا  فاأذنبوا؛  ال�سيطان  من 
اهلل �عقابه للع�ساة �ثوابه للمطيعين، 
ربهم،  اإلى  �اأنابوا  ذنوبهم،  من  فتابوا 
الحق،  على  ا�ستقاموا  قد  هم  فاإذا 
 �اإخوان ال�سياطين من الفجار �الكفار ال يزال ال�سياطين يزيد�نهم في ال�سال بذنب بعد ذنب،  َحْوا مما كانوا عليه، �انتهوا.  ��سَ
 �اإذا جئت - اأيها الر�شول - باآية  �ال ُيْم�ِسُكون، ال ال�سياطين عن االإغواء �االإ�سال، �ال الفجار من االإن�ض عن االنقياد �فعل ال�سر.   
كذبوك �اأعر�س���وا عنها، �اإن لم تاأتهم باآية قالوا: هاَّ اخترعت اآية من عندك �اختلقتها، قل له���م - اأيها الر�ش��ول -: لي�ض لي اأن اآتي 
باآية من تلقاء نف�سي، �ال اأتبع اإال ما يوحيه اهلل اإلي، هذا القراآن الذي اأقر�ؤه عليكم حجج �براهين من اهلل خالقكم �مدبر �سوؤ�نكم، 
 �اإذا ُقرئ القراآن فا�ستمعوا لقراءته، �ال تتكلموا، �ال  ٌل اأ�سقياء.  اَّ �اإر�ساد �رحمة للموؤمنين من عباده، �اأما غير الموؤمنين فهم �سُ
 �اذكر - اأيها الر�شول - اهلل ربك متذلًا متوا�سًعا خائًفا، �اجعل دعاءك ��سًطا بين رفع  تن�سغلوا بغيره؛ رجاء اأن يرحمكم اهلل.  
 اإن الذين عند ربك - اأيها  ال�سوت �خف�سه في اأ�ل النهار �اآخره لف�سل هذين الوقتين، �ال تكن من الغافلين عن ذكر اهلل تعالى. 
هون اهلل بالليل �النهار عما ال  الر�شول - من المائكة ال يترفعون عن عبادته �سبحانه، بل ينقاد�ن لها مذعنين ال يفتر�ن، �هم ُينزِّ

يليق به، �له �حده ي�سجد�ن.
    الواجب على العاقل عبادة اهلل تعالى؛ الأنه هو الذي يحقق له منافع الدين باإنزال الكتاب الم�ستمل على العلوم 
العظيمة في الّدين، �منافع الدنيا بتوّلي ال�سالحين من عباده �حفظه لهم �ن�سرته اإياهم، فا ت�سرهم عدا�ة من عاداهم.     في 
االآيات ب�سارة للم�سلمين الم�ستقيمين على �سراط نبيهم  باأن ين�سرهم اهلل كما ن�سر نبيه �اأ�لياءه.     في االآيات جماع االأخاق، 
ه �سوء من ال�سيطان - فاأذنب بفعل محرم،  فعلى العبد اأن يعفو عمن ظلمه، �يعطي من حرمه، �ي�سل من قطعه.     على العبد اإذا َم�َسّ

اأ� ترك �اجب - اأن ي�ستغفر اهلل تعالى، �ي�ستدرك ما فرط منه بالتوبة الن�سوح �الح�سنات الماحية.  



بن�س���ر  الموؤمني���ن  عل���ى  االمتن���ان 
اهلل له���م ف���ي ب���در، �بي���ان �س���نن الن�س���ر 

�الهزيم���ة.

 ي�س�األك اأ�سحاب�ك -اأيه�ا الر�ش�ول- 

ع�ن الغنائ�م، كي�ف ِق�ْس�َمُتها؟ �عل�ى من 
الر�ش�ول -  اأيه�ا   - ق�ل  الق�س�مة؟  تك�ون 
�ر�س�وله،  الغنائ�م هلل  �س�وؤالهم:  مجيًب�ا 
ف  �رُّ الت�سَ ف�ي  �لر�س�وله  هلل  �حكمه�ا 
االنق����ياد  اإال  علي����كم  فم�ا  �الت����وزيع، 
اأيه����ا   - اهلل  ف�ات�ق����وا  �اال�ست�����س���ام، 
الموؤمن�ون - بامتث�ال اأ�ام�ره �اجتن�اب 
نواهيه، �اأ�سلحوا ما بينكم من التقاطع 
�ح�س�ن  �الت���وا�سل  بالت��واد  �الت����دابر 
اهلل  طاع�ة  �اْلَزُم�وا  �العف�و،  الخل���ق 
�ا؛  �طاع�ة ر�س�وله اإن كنت�م موؤمني�ن حقًّ
الأن االإيم�ان يبع�ث عل�ى الطاع�ة �البع�د 
ع�ن المع�سي�ة. �كان ه�ذا ال�س�وؤال بع�د 

�قع�ة بدر.
���ا الذي���ن اإذا   اإنم���ا الموؤمن���ون حقًّ

ذك���ر اهلل  خاف���ت قلوبه���م؛ فان�س���اقت 
قلوبه���م �اأبدانه���م للطاع���ة، �اإذا ُقِرَئ���ْت 
عليه���م اآي���ات اهلل تدبر�ه���ا ف���ازداد�ا 
اإيماًن���ا اإل���ى اإيمانه���م، �عل���ى ربه���م �حده 
يعتم���د�ن ف���ي َجْل���ب م�سالحه���م �َدْف���ع 

مفا�س���دهم.
اأداء ال�ساة  الذين يدا�مون على   

�مما  اأ�قاتها،  في  التامة  ب�سفتها 
الواجبة  النفقات  يخرجون  رزقناهم 

�الم�ستحبة.
ال�سفات  بتلك  المت�سفون  اأ�لئك   

بين  لجمعهم  ا؛  حقًّ الموؤمنون  هم 
الظاهرة،  �االإ�سام  االإيمان  خ�سال 

�جزا�ؤهم منازل عالية عند ربهم، �مغفرة لذنوبهم �رزق كريم، �هو ما اأعده اهلل لهم من النعيم.
 كم�ا اأن اهلل  انت�زع منك�م ق�س�مة الغن�����ائم بع�د اخت�اف���كم ف�ي ق����سمتها �تنازعك�م فيه�ا، �جعله�ا اإلي�ه �اإل�ى ر�س�وله  ، كذل�ك 

اأََم�َرَك رب�ك - اأيه�ا الر�ش�ول - بالخ�ر�ج م�ن المدين�ة للق�اء الم�س�ركين بوح�ي اأنزل�ه علي�ك، م�ع كراه�ة طائف�ة م�ن الموؤمني�ن لذل�ك.
 ُتَجاِدُل���َك - اأيه���ا الر�ش���ول - ه���ذه الطائف���ة م���ن الموؤمني���ن ف���ي قت���ال الم�س���ركين بعدم���ا ات�س���ح له���م اأن���ه �اقع، كاأنم���ا ُي�َس���اقون اإلى الموت 

�هم ينظر�ن اإليه عياًنا، �ذلك ل�س���دة كراهتهم للخر�ج للقتال؛ الأنهم لم ياأخذ�ا له اأهبته، �لم يعد�ا له عدته.
 �اذك���ر�ا - اأيه���ا الموؤمن���ون المجادل���ون - اإذ يعدك���م اهلل اأن���ه �س���يكون لك���م الظف���ر باإح���دى طائفت���ي الم�س���ركين، �ه���ي اإم���ا الِعي���ر �م���ا 

ُر�َن عليهم، �تحبون اأنتم اأن تظفر�ا بالِعير ل�س���هولة اال�س���تياء عليها  تحمل���ه م���ن اأم���وال فتاأخذ�ن���ه غنيم���ة، �اإم���ا النِفي���ر فتقاتلونهم �ُتْن�سَ
�ُي�ْسِره د�ن قتال، �يريد اهلل اأن يحق الحق باأمركم بالقتال؛ لتقتلوا �سناديد الم�سركين، �تاأ�سر�ا كثيًرا منهم حتى تظهر قوة االإ�سام.

 ليح���ق اهلل الح���ق باإظه���ار االإ�س���ام �اأهل���ه، �ذل���ك بم���ا يظه���ره م���ن ال�س���واهد عل���ى �سدق���ه، �ليبط���ل �س���بحانه الباط���ل بم���ا يظه���ر م���ن 

البراهي���ن عل���ى بطان���ه، �ل���و ك���ره الم�س���ركون ذل���ك، ف���اهلل ُمْظِهره.

ي���ه؛ الأن االإيم���ان يزي���د �ينق����ض، فيزي���د بفع���ل الطاع���ة �ينق�ض ب�سدها.    الج���دال محله �فائدته     ينبغ���ي للعب���د اأن يتعاه���د اإيمان���ه �ُينِمّ
، �االأحكام  عند ا�ستباه الحق �التبا�ض االأمر، فاأما اإذا ��سح �بان فلي�ض اإال االنقياد �االإذعان.    اأَْمر ق�سمة الغنائم متر�ك للّر�سول 

مرجعها اإلى اهلل تعالى �ر�سوله ال اإلى غيرهما.    اإرادة تحقيق الّن�سر االإل�هي للموؤمنين؛ الإحقاق الحق �اإبطال الباطل.

٧٥



 �اذك���ر�ا ي���وم ب���در حي���ن طلبت���م 

الغ���وث م���ن اهلل بالن�س���ر عل���ى عد�ك���م، 
ممدك���م  باأن���ه  لك���م  اهلل  فا�س���تجاب 
باأل���ف  �معينك���م   - الموؤمن���ون  -اأيه���ا 
م���ن المائك���ة، متتابعي���ن يتب���ع بع�سه���م 

���ا. بع�سً
 �م���ا جع���ل اهلل االإم���داد بالمائك���ة 

اإال ب�س���ارة لك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - باأنه 
نا�سركم على عد�كم، �لت�س���كن قلوبكم 
موقن���ة بالن�س���ر، �لي����ض الن�س���ر بكث���رة 
الَع���َدِد، �تواف���ر الُع���َدِد، �اإنم���ا الن�س���ر 
من عند اهلل �سبحانه، اإن اهلل عزيز في 
ملك���ه، ال يغالب���ه اأح���د، حكيم في �س���رعه 

�َقَدِرِه.
اإذ  الموؤمن���ون -  اأيه���ا   - اذك���ر�ا   

ُيْلِق���ي اهلل النعا����ض عليك���م اأمًن���ا مم���ا 
ح�س���ل لك���م م���ن الخ���وف م���ن عد�ك���م، 
�ين���زل عليك���م مط���ًرا م���ن ال�س���ماء؛ 
ليطهرك���م م���ن االأح���داث، �ليزيل عنكم 
���ت ب���ه قلوبك���م  ��سا�����ض ال�س���يطان، �ليثبِّ
���ت به  لتثب���ت اأبدانك���م عن���د اللق���اء، �ليثبِّ
االأق���دام بتْلِبي���د االأر����ض الرملي���ة حت���ى ال 

ت�س���يخ فيه���ا االأق���دام.
النب���ي-  اأيه���ا   - رب���ك  يوح���ي  اإذ   

اإل���ى المائك���ة الذي���ن اأم���د اهلل به���م 
الموؤمني���ن ف���ي ب���در: اأن���ي معك���م - اأيه���ا 
المالئك���ة - بالن�س���ر �التاأيي���د، َفَق���وُّ�ا 
عزائ���م الموؤمني���ن عل���ى قت���ال عد�ه���م، 
�س���األقي ف���ي قل���وب الذين كف���ر�ا الخوف 
ال�س���ديد؛ فا�سرب���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون- 
اأعن���اق الكافري���ن ليموت���وا، �ا�سرب���وا 
مفا�سله���م �اأطرافه���م ليتعطل���وا ع���ن 

قتالك���م.
 ذل���ك الواق���ع بالكف���ار م���ن القت���ل 

��س���رب االأط���راف �س���ببه اأنه���م خالف���وا 
اهلل �ر�سوله، فلم ياأتمر�ا بما اأمر�ا به، 
�ل���م ينته���وا عما نهوا عن���ه، �من يخالف 

اهلل �ر�س���وله ف���ي ذل���ك ف���اإن اهلل �س���ديد العق���اب ل���ه ف���ي الدني���ا بالقت���ل �االأ�س���ر، �في االآخ���رة بالنار.
���ًا لك���م ف���ي الحي���اة الدنيا، �في االآخرة لك���م عذاب النار   ذلك���م الع���ذاب المذك���ور لك���م - اأيه���ا المخالف���ون هلل ور�ش���وله - فذ�ق���وه ُمَعجَّ

اإن متم على كفركم �عنادكم.
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل �اتبع���وا ر�س���وله، اإذا قابلت���م الم�س���ركين ف���ي القت���ال متقاربي���ن ف���ا تنهزم���وا عنه���م، �تولوه���م ظهورك���م 

هاربي���ن، �لك���ن اثبت���وا ف���ي �جوهه���م، �ا�سب���ر�ا عل���ى لقائه���م، ف���اهلل معك���م بن�س���ره �تاأييده.
ا منه���م غي���ر منعط���ف لقتاله���م ب���اأن يريه���م الَفرَّ مكيدة منه، �هو يري���د الَكرَّ عليهم، اأ� غي���ر ُمن�سم اإلى جماعة   �م���ن يوله���م ظه���ره ف���ارًّ

م���ن الم�س���لمين حا�س���رة ي�س���تنجد به���ا؛ فق���د رج���ع بغ�س���ب من اهلل، �ا�س���تحقه، �مقام���ه في االآخرة جهنم، �بئ����ض الم�سير م�سيره، �بئ����ض 
الُمْنَقلب ُمْنَقلبه.

   ف���ي االآي���ات اعتن���اء اهلل العظي���م بح���ال عب���اده الموؤمني���ن، �تي�س���ير االأ�س���باب الت���ي به���ا ثب���ت اإيمانه���م، �ثبت���ت اأقدامه���م، �زال عنه���م 
المك���ر�ه �الو�سا�����ض ال�س���يطانية.    اأن الن�س���ر بي���د اهلل، �م���ن عن���ده �س���بحانه، �ه���و لي����ض بكث���رة َع���َدٍد �ال ُع���َدٍد م���ع اأهمي���ة ه���ذا االإع���داد.

   الف���رار م���ن الزح���ف م���ن غي���ر ع���ذر م���ن اأكب���ر الكبائ���ر.    ف���ي االآي���ات تعلي���م الموؤمني���ن قواع���د القت���ال الحربي���ة، �منه���ا: طاع���ة اهلل 
�الر�س���ول، �الثب���ات اأم���ام االأع���داء، �ال�سب���ر عن���د اللق���اء، �ِذْك���ر اهلل كثي���ًرا.



 فل���م تقتل���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون - 

ي���وم ب���در الم�س���ركين بحولك���م �قوتك���م، 
�لك���ن اهلل اأعانكم على ذلك، �ما رميت 
- اأيها النبي - الم�سركين حين رميتهم، 
�لك���ن اهلل ه���و ال���ذي رماهم حي���ن اأ��سل 
رميت���ك اإليه���م، �ليختب���ر الموؤمني���ن بم���ا 
اأنع���م عليهم م���ن اإظهارهم على عد�هم 
م���ع م���ا ه���م في���ه م���ن قل���ة الَع���َدِد �الُع���َدِد 
لدعائك���م  �س���ميع  اهلل  اإن  لي�س���كر�ه، 
�اأقوالك���م، علي���م باأعمالك���م، �بم���ا في���ه 

�ساحك���م.
 ذلك المذكور من قتل الم�سركين، 

هاربين،  ��لَّوا  انهزموا  حتى  �رميهم 
�االإنعام على الموؤمنين باإظهارهم على 
ِعف كيد  عد�هم؛ هو من اهلل، �اهلل ُم�سْ

الكافرين الذين يكيد�نه لاإ�سام.
 اإن تطلبوا - اأيها الم�شركون - اأن 

الظالمين  �باأ�سه على  يوقع اهلل عذابه 
ما  عليكم  اهلل  اأ�قع  فقد  المعتدين 
لكم  نكااًل  كان  ما  بكم  فاأنزل  طلبتم، 
طلب  عن  تكفوا  �اإن  للمتقين،  �عبرة 
ذلك فهو خير لكم، فربما اأمهلكم �لم 
اإلى  تعود�ا  �اإن  منكم،  انتقامه  يعجل 
باإيقاع  َنُعد  الموؤمنين  قتال  �اإلى  طلبه 
الموؤمنين، �لن  العذاب عليكم �بن�سر 
اأن�ساركم  �ال  جماعتكم  عنكم  تغني 
قلة  مع  �الُعَدِد  الَعَدِد  كثيرة  كانت  �لو 
الموؤمنين  مع  اهلل  �الأن  الموؤمنين، 
معه  اهلل  كان  �من  �التاأييد،  بالن�سر 

فا غالب له.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

�اتبع���وا ر�س���وله، اأطيع���وا اهلل �اأطيع���وا 
ر�س���وله بامتثال اأمره �اجتناب نهيه، �ال 
تعر�سوا عنه بمخالفة اأمره �اإتيان نهيه، 
�اأنت���م ت�س���معون اآي���ات اهلل تُ����قراأ عليك���م. 
 �ال تكون���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون- مث���ل 

المنافقي���ن �الم�س���ركين الذين اإذا ُتِليت 
 اإن �س���ر  عليهم اآيات اهلل قالوا: �س���معنا باآذاننا ما يتلى علينا من القراآن، �هم ال ي�س���معون �س���ماع تدبر �اتعاظ؛ فينتفعوا بما �س���معوه. 
���مُّ الذين ال ي�س���معون الحق �س���ماع َقبول، الُبْك���م الذين ال ينطق���ون، فهم الذين ال  م���ن َي���ِدّب عل���ى �ج���ه االأر����ض م���ن الخل���ق عن���د اهلل ه���م ال�سُّ
لون   �ل���و عل���م اهلل اأن ف���ي ه���وؤالء الم�س���ركين المكذبي���ن خيًرا الأ�س���معهم �س���ماًعا ينتفعون ب���ه، �يتعقَّ يدرك���ون ع���ن اهلل اأ�ام���ره �ال نواهي���ه. 
عن���ده الحج���ج �البراهي���ن، �لكن���ه عل���م اأن���ه ال خي���ر فيه���م، �ل���و اأن���ه �س���بحانه اأ�س���معهم - عل���ى �س���بيل الفر����ض �التقدي���ر - لتولوا ع���ن االإيمان 
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل �اتبعوا ر�س���وله، ا�س���تجيبوا هلل �لر�س���وله باالنقياد لما اأمرا ب���ه �االجتناب ِلَما نهيا  عن���اًدا، �ه���م معر�س���ون. 
عنه، اإذا دعاكم ِلَما فيه حياتكم من الحق، �اأيقنوا اأن اهلل قادر على كل �سيء، فهو قادر اأن يحول بينكم �بين االنقياد للحق اإذا اأردتموه 
بع���د رف�سك���م ل���ه، فب���ادر�ا اإلي���ه، �اأيقن���وا اأنك���م اإل���ى اهلل �ح���ده تح�س���ر�ن يوم القيام���ة، فيجازيكم عل���ى اأعمالكم التي عملتموه���ا في الدنيا. 
���ُر، �اأَْيِقُنوا   �اح���ذر�ا - اأيه���ا الموؤمن���ون - عذاًب���ا ال ين���ال العا�س���ي منك���م �ح���ده، ب���ل ينال���ه �ينال غي���ره، �ذلك حين يظهر الظلم فا ُيَغيَّ

اأن اهلل قوي العقاب لمن ع�ساه؛ فاحذر�ا من مع�سيته.
     م���ن كان اهلل مع���ه فه���و المن�س���ور �اإن كان �سعيًف���ا قلي���ًا ع���دده، �ه���ذه المعي���ة تك���ون بح�س���ب ما قام ب���ه الموؤمنون من 
اأعمال االإيمان.    الموؤمن مطالب باالأخذ باالأ�سباب المادية، �القيام بالتكليف الذي كلفه اهلل، ثم يتوكل على اهلل، �يفو�ض االأمر اإليه، 
ن ال خير فيه، �هو  .     في االآيات دليل على اأن اهلل تعالى ال يمنع االإيمان �الخير اإال عمَّ اأما تحقيق النتائج �االأهداف فهو متر�ك هلل 
ف  ���ت قلبي على دينك، ي���ا ُم�سِرّ ال���ذي ال يزك���و لدي���ه ه���ذا االإيم���ان �ال يثم���ر عن���ده.     عل���ى العب���د اأن يكث���ر م���ن الدع���اء: ي���ا مقلب القلوب ثِبّ

هم العذاب.   �ا المنكر بين اأظهرهم فيُعَمّ القلوب ا�سرف قلبي اإلى طاعتك.    اأََمَر اهلل الموؤمنين اأال ُيِقرُّ



 �اذكر�ا - اأيها الموؤمنون - حين 

كنتم في مكة قليلي العدد، ي�ست�سعفكم 
اأن  تخافون  �يقهر�نكم،  اأهلها، 
ف�سمكم  ب�سرعة،  اأعدا�ؤكم  ياأخذكم 
اهلل اإلى ماأ�ى تاأ��ن اإليه �هو المدينة، 
في  اأعدائكم  على  بالن�سر  اكم  �َقوَّ
مواطن الحرب التي منها بدر، �رزقكم 
الغنائم  جملتها  �من  الطيبات،  من 
لعلكم  اأعدائكم،  من  اأخذتموها  التي 
ت�سكر�ن هلل نعمه، فيزيدكم منها، �ال 

تكفر�نها في�سلبها منكم، �يعذبكم.
�اتبعوا  اآمنوا باهلل  الذين  اأيها  يا   

بترك  �الر�سول  اهلل  تخونوا  ال  ر�سوله، 
اجتناب  �ع����دم  لاأ�ام����ر  االمت��ثال 
عليه  اْئُتِمْنُتم  ما  تخونوا  �ال  النواهي، 
اأن ما  �اأنتم تعلمون  من الدين �غيره، 
قمتم به خيانة؛ فتكونوا من الخائنين.

�لما كانت محبة االأموال �االأ�الد تدفع 
اأنهما  اهلل  اأخبر  الخيانة  اإلى  العبد 

فتنة، فقال:
 �اعل��م�����وا - اأيها الموؤمن���ون - اأن 

من  ابتاء  هي  اإنما  �اأ�الدكم  اأموالكم 
عن  كم  ت�سدُّ فقد  �اختبار،  لكم  اهلل 
العمل لاآخرة، �تحملكم على الخيانة، 
�اعلموا اأن اهلل عنده ثواب عظيم، فا 
بمراعاة  الثواب  هذا  عليكم  ُتوا  ُتَفوِّ
اأموالكم �اأ�الدكم �الخيانة من اأجلهم.

�اتبعوا  اآمنوا باهلل  الذين  اأيها  يا   

اهلل  تتقوا  اإن  اأنكم  اعلموا  ر�سوله، 
اأ�امره �اجتناب نواهيه يجعل  بامتثال 
قون به بين الحق �الباطل،  لكم ما ُتفرِّ
ما  عنكم  �َيْمُح  عليكم،  َيْلَتِب�سان  فا 
لكم  �يغفر  ال�سيئات،  من  اجترحتموه 
العظيم،  الف�سل  ذ�  �اهلل  ذنوبكم، 
اأعدها  التي  جنته  العظيم  ف�سله  �من 

للمتقين من عباده.
 �اذكر - اأيها الر�شول - حين َتَماالأ 

عليك الم�سركون ليكيد�ا لك بحب�سك اأ� بقتلك اأ� نفيك من بلدك اإلى بلد غيره، �يكيد�نك �يرد اهلل كيدهم عليهم، �يمكر اهلل، �اهلل 
خير الماكرين.

ًع���ا علي���ه: قد �س���معنا مثل هذا من قبل، لو ن�س���اء قول مثل هذا الق���راآن لقلناه، ما هذا   �اإذا ُقِرئ���ت عليه���م اآياتن���ا قال���وا عن���اًدا للح���ق �ترفُّ

القراآن الذي �سمعناه اإال اأكاذيب االأ�لين؛ فلن نوؤمن به.
ا فاأ�س���قط علينا حجارة من ال�س���ماء تهلكنا، اأ� ائتنا   �اذكر - اأيها الر�ش���ول - اإذ قال الم�س���ركون: اللَُّهمَّ اإن كان ما جاء به محمد حقًّ

بعذاب �سديد. قالوا ذلك مبالغة في الجحود �االإنكار.
 �م���ا كان اهلل ليع���ذب اأمت���ك - �س���واء م���ن كان منه���م م���ن اأم���ة اال�س���تجابة اأ� م���ن اأم���ة الدع���وة - بع���ذاب ي�س���تاأ�سلهم �اأن���ت - ي���ا محمد - 

حي موجود بين ظهرانيهم، فوجودك بينهم اأمان لهم من العذاب، �ما كان اهلل معذبهم �هم ي�ستغفر�ن اهلل من ذنوبهم.

   ال�سكر نعمة عظيمة يزيد بها ف�سل اهلل تعالى، �ينق�ض عند اإغفالها.
   لاأمانة �ساأن عظيم في ا�ستقامة اأحوال الم�سلمين، ما ثبتوا عليها �تخلقوا بها، �هي دليل نزاهة النف�ض �اعتدال اأعمالها.

   ما عند اهلل من االأجر على َكفِّ النف�ض عن المنهيات، خير من المنافع الحا�سلة عن اقتحام المناهي الأجل االأموال �االأ�الد.
   في االآيات بيان �سفه عقول المعر�سين؛ الأنهم لم يقولوا: اللَُّهَمّ اإن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اإليه.

   في االآيات ف�سيلة اال�ستغفار �بركته، �اأنه من موانع �قوع العذاب.



 �اأي �س���يء يمن���ع م���ن عذابه���م �ق���د 

ارتكب���وا م���ا يوج���ب عذابه���م م���ن منعه���م 
النا����ض عن الم�س���جد الحرام اأن يطوفوا 
ُّ���وا في���ه؟ �م���ا كان الم�س���ركون  ب���ه اأ� ُي�سل
اإال  اهلل  اأ�لي���اَء  فلي����ض  اهلل،  اأ�لي���اء 
المتق���ون الذي���ن يتقون���ه بامتث���ال اأ�ام���ره 
�اجتناب نواهيه، �لكن اأكثر الم�سركين 
ال يعلمون حين ادعوا اأنهم اأ�ليا�ؤه، �هم 

لي�س���وا باأ�ليائ���ه.
 �م���ا كان �س���اة الم�س���ركين عن���د 

ِفيًقا،  ِفي���ًرا �َت�سْ الم�س���جد الح���رام اإال �سَ
فذ�ق���وا - اأيه���ا الم�ش���ركون - الع���ذاب 
بالقت���ل �االأ�س���ر ي���وم ب���در ب�س���بب كفرك���م 

ب���اهلل، �تكذيبك���م لر�س���وله.
ب���اهلل  كف�������ر�ا  ال�����ذين  اإن   

ينف��������قون اأمواله���م لمن���ع النا����ض ع���ن 
دي���ن اهلل، ف�س���ينفقونها �ل���ن يتحقق لهم 
م���ا اأراد�ا، ث���م تك���ون عاقب���ة اإنفاقه���م 
�ف���وات  لفواته���ا  ندام���ة؛  الأمواله���م 
المق�س���ود م���ن اإنفاقه���ا، ث���م ُيْغَلُب���وَن 
بانت�س���ار الموؤمني���ن عليه���م، �الذي���ن 
كف���ر�ا ب���اهلل ُي�َس���اقون اإل���ى جهن���م ي���وم 
فيه���ا  خالدي���ن  فيدخلونه���ا  القيام���ة، 

مخلدي���ن.
الذي���ن  الكف���ار  ه���وؤالء  ُي�َس���اق   

ينفق���ون اأمواله���م لل�س���د ع���ن �س���بيل اهلل 
اإلى نار جهنم ليف�سل اهلل فريق الكفار 
الخبي���ث ع���ن فري���ق الموؤمني���ن الطي���ب، 
االأ�س���خا�ض  م���ن  الخب������يث  �ليجع���ل 
�االأعم���ال �االأم���وال بع�س���ه ف���وق بع����ض 
متراكًب���ا متراكًم���ا، فيجعل���ه ف���ي ن���ار 
جهن���م، اأ�لئ���ك ه���م الخا�س���ر�ن؛ الأنه���م 
خ�س���ر�ا اأنف�س���هم �اأهليهم ي���وم القيامة.

للذي���ن   - الر�ش���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

كف���ر�ا ب���اهلل �بر�س���وله م���ن قوم���ك: اإن 
���وا ع���ن كفرهم باهلل �بر�س���وله، �عن  يكفُّ

�سدهم عن �س���بيل اهلل من اآمن به؛ يغفر اهلل لهم ما قد �س���بق من ذنوبهم، فاالإ�س���ام يهدم ما قبله، �اإن يعود�ا اإلى كفرهم فقد �س���بقت 
ة اهلل ف���ي االأ�لي���ن اأنه���م اإذا كذب���وا �ا�س���تمر�ا عل���ى كفره���م عاجله���م بالعقوب���ة. �ُس���نَّ

 �قاتل���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون - اأعداءك���م م���ن الكف���ار حت���ى ال يك���ون �س���رك �ال �س���د للم�س���لمين ع���ن دي���ن اهلل، �يك���ون الدي���ن �الطاع���ة هلل 

�حده ال �س���ريك له فيها، فاإن انتهى الكفار عما كانوا عليه من ال�س���رك �ال�سد عن �س���بيل اهلل فدعوهم، فاإن اهلل مطلع على اأعمالهم، ال 
تخفى عليه خافية.

 �اإن ان�سرف���وا عم���ا اأُِم���ُر�ا ب���ه م���ن االنته���اء ع���ن الكف���ر �ال�س���د ع���ن �س���بيل اهلل، َفاأَْيِقُن���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون - اأن اهلل نا�سرك���م عليه���م، 

نع���م المول���ى لم���ن �االه، �نع���م النا�س���ر لم���ن ن�س���ره، فم���ن �االه ف���از، �م���ن ن�س���ره انت�س���ر.

   ال�سد عن الم�سجد الحرام جريمة عظيمة ي�ستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبل عذاب االآخرة.
   عمارة الم�سجد الحرام ��اليته �سرف ال ي�ستحقه اإاّل اأ�لياء اهلل المتقون.

   في االآيات اإنذار للكافرين باأنهم ال يح�سلون من اإنفاقهم اأموالهم في الباطل على طائل، ��سوف ت�سيبهم الح�سرة ��سدة الندامة.
   دعوة اهلل تعالى للكافرين للتوبة �االإيمان دعوة مفتوحة لهم على الرغم من ا�ستمرار عنادهم.

ا له فا ِعزَّ له.    من كان اهلل مواله �نا�سره فا خوف عليه، �من كان اهلل عد�ًّ



 و�ع����لمو� - اأيه����ا الموؤمن�����ون - �أن 

م���ا �أخذت���م م���ن �ش���يء م���ن �لكف���ار قه���ًر� 
ف���ي �لجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل فاإن���ه يق�ش���م 
خم�ش���ة �أخما����س، �أربع���ة �أخما����س منه���ا 
تق�ش���م عل���ى �لمجاهدي���ن، و�لخم����س 
�لباقي يق�ش���م خم�ش���ة �أق�ش���ام: ق�ش���م هلل 
ور�ش���وله ي�شرف ف���ي �لم�شارف �لعامة 
للم�ش���لمين، وق�ش���م لقر�ب���ة �لنب���ي  
م���ن بن���ي ها�ش���م وبن���ي �لمطل���ب، وق�ش���م 
لليتام���ى، وق�ش���م للفق���ر�ء و�لم�ش���اكين، 
وق�ش���م للم�ش���افرين �لذي���ن �نقطع���ت 
به���م �ل�ش���بل، �إن كنت���م �آمنتم باهلل، وبما 
�أنزلن���ا عل���ى عبدن���ا محم���د  ي���وم ب���در 
ق �هلل ب���ه بي���ن �لح���ق و�لباط���ل  �ل���ذي َف���رَّ
حي���ن ن�شرك���م عل���ى �أعد�ئك���م، و�هلل 

�ل���ذي ن�شرك���م قدي���ر عل���ى كل �ش���يء.
 و�ذك��رو� ح�ي����ن ك�ن���ت�م بال�ج���انب 

�لمدينة،  يلي  مما  �لو�دي  من  �لأدنى 
منه  �لأق�شى  بالجانب  و�لم�شركون 
�أ�شفل  مكان  في  و�لِعير  مكة،  يلي  مما 
�لأحمر،  �لبحر  �شاحل  يلي  مما  منكم 
�أن  و�لم�شركون على  �أنتم  تو�عدتم  ولو 
ا،  بع�شً بع�شكم  لخالف  بدر  في  تلتقو� 
ولكنه �شبحانه جمع بينكم في بدر على 
غير تو�عد؛ لُيِتّم �أمًر� كان مفعوًل وهو 
�لكافرين،  وخذلن  �لموؤمنين،  ن�شر 
ليموت  �ل�شرك؛  و�إذلل  دينه  و�إعز�ز 
عليه  �لحجة  قيام  بعد  منهم  مات  من 
بن�شر �لموؤمنين عليهم مع قلة َعَددهم 
بينة  عن  عا�س  من  ويعي�س  تهم،  وُعدَّ
وحجة �أظهرها �هلل له، فال يبقى لأحد 
�شميع  و�هلل  بها،  يحتج  على �هلل حجة 
ل  باأفعالهم،  عليم  �لجميع،  لأقو�ل 
و�شيجازيهم  �شيء،  منها  عليه  يخفى 

عليها.
 �ذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - م���ن نع���م 

�هلل علي���ك وعل���ى �لموؤمني���ن �إذ �أر�ك �هلل �لم�ش���ركين ف���ي منام���ك قليل���ي �لع���دد، فاأطلع���ت �لموؤمنين على ذلك فا�شتب�ش���رو� به خيًر�، وقويت 
عز�ئمهم على لقاء عدوهم وقتاله، ولو �أنه �شبحانه �أر�ك �لم�شركين في منامك كثيًر� ل�شعفت عز�ئم �أ�شحابك، وخافو� �لقتال، ولكنه 

، �إنه عليم بما تنطوي عليه �لقلوب، وبما تخفيه �لنفو����س. �َش���لَّم من ذلك، فع�شمهم من �لف�ش���ل، فقلَّلهم في عين ر�ش���وله 
 و�ذك���رو� - اأيه���ا الموؤمن���ون - �إذ يريك���م �هلل �لم�ش���ركين حي���ن �لتقيت���م به���م قلي���اًل، فجر�أك���م عل���ى �لإق���د�م عل���ى قتاله���م، ويقللك���م ف���ي 

�أعينه���م فيتقدم���ون لقتالك���م، ول يفك���رون ف���ي �لرج���وع ليق�ش���ي �هلل �أم���ًر� كان مفع���وًل بالنتق���ام م���ن �لم�ش���ركين بالقت���ل و�لأ�ش���ر، و�لإنع���ام 
عل���ى �لموؤمني���ن بالن�ش���ر و�لظف���ر بالأع���د�ء، و�إلى �هلل وحده ترجع �لأمور، فيجازي �لم�ش���يء على �إ�ش���اءته، و�لمح�ش���ن على �إح�ش���انه.

 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل و�تبع���و� ر�ش���وله، �إذ� و�جهت���م جماع���ة م���ن �لكف���ار فاثبت���و� عن���د لقائه���م ول تجبن���و�، و�ذك���رو� �هلل كثي���ًر� 

و�دع���وه، فه���و �لق���ادر عل���ى ن�شرك���م عليه���م؛ رج���اء �أن ُيِنيلك���م م���ا تطلب���ون، ويجنبكم م���ا تحذرون.

   �لغنائم هلل يجعلها حيث �شاء بالكيفية �لتي يريد، فلي�س لأحد �شاأن في ذلك.
   من �أ�شباب �لن�شر تدبير �هلل للموؤمنين بما يعينهم على �لن�شر، و�ل�شبر و�لثبات و�لإكثار من ذكر �هلل.

   ق�شاء �هلل نافذ وحكمته بالغة وهي �لخير لعباد �هلل ولالأمة كلها.



ر�شوله  وطاعة  �هلل  طاعة  و�لزمو�   

في �أقو�لكم و�أفعالكم وجميع �أحو�لكم، 
�لختالف  فاإن  �لر�أي؛  في  تختلفو�  ول 
وذهاب  وجبنكم،  ل�شعفكم  �شبب 
عدوكم،  لقاء  عند  و��شبرو�  قوتكم، 
�إن �هلل مع �ل�شابرين بالن�شر و�لتاأييد 
و�لعون، ومن كان �هلل معه فهو �لغالب 

و�لمنت�شر ل محالة.
�لذين  �لم�شركين  مثل  تكونو�  ول   

للنا�س،  ومر�ء�ة  ِكْبًر�  مكة  خرجو� من 
�هلل،  دين  عن  �لنا�س  وي�شدون 
بما  و�هلل  فيه،  �لدخول  من  ويمنعونهم 
يعملون محيط، ل يخفى عليه �شيء من 

�أعمالهم، و�شيجازيهم عليها.
 - الموؤمن���ون  اأيه���ا   - و�ذك���رو�   

���ن �ل�ش���يطان  من نعم �هلل عليكم �أن ح�شَّ
�أعم������الهم، ف�ش����ج�������عهم  للم�ش���ركين 
عل���ى م��الق������اة �لم�ش���لمين وقتاله���م، 
�لي���وم،  لك���م  غال���ب  ل  له���م:  وق���ال 
و�إن���ي نا�شرك���م، وُمِجيرك���م من عدوكم، 
فلم���ا �ْلتق���ى �لفريق���ان: فري���ق �لموؤمني���ن 
معه���م �لمالئك���ة ين�شرونه���م، وفري���ق 
�ل���ذي  �ل�ش���يطان  معه���م  �لم�ش���ركين 
���ى �ل�ش���يطان هارًبا، وقال  �ش���يخذلهم؛ ولَّ
للم�ش���ركين: �إن���ي ب���ريء منك���م، �إن���ي 
�أرى �لمالئك���ة �لذي���ن ج���اوؤو� لن�ش���رة 
�لموؤمني���ن، �إن���ي �أخ���اف �أن يهلكن���ي �هلل، 
و�هلل �ش���ديد �لعق���اب، ف���ال يق���در عل���ى 

تحم���ل عقاب���ه �أح���د.
 �ذكرو� �إذ يقول �لمنافقون و�شعفة 

ديُنُهم  �لم�شلمين  هوؤلء  خدع  �لإيمان: 
�أعد�ئهم  على  بالن�شر  يعدهم  �لذي 
ة، وكثرة عدد  مع قلة �لَعدد و�شعف �لُعدَّ
ُيْدِرْك  ولم  عتادهم،  وقوة  �أعد�ئهم 
هوؤلء �أن من يعتمد على �هلل وحده ويثق 
بما وعد به من �لن�شر فاإن �هلل نا�شره، 

ولن يخذله مهما كان �شعفه، و�هلل عزيز ل يغالبه �أحد، حكيم في قدره و�شرعه.
 ولو ت�شاهد - اأيها الر�سول - �لذين كفرو� باهلل وبر�شله حين تقب�س �لمالئكة �أرو�حهم، وتنتزعها وهم ي�شربون وجوههم �إذ� �أقبلو�، 

وي�شربون �أدبارهم �إذ� ولو� هاربين، ويقولون لهم: ذوقو� - اأيها الكافرون - �لعذ�ب �لمحرق، لو ت�شاهد ذلك ل�شاهدت �أمًر� عظيًما.
 ذل���ك �لع���ذ�ب �لموؤل���م عن���د قب����س �أرو�حك���م - �أيه���ا �لكف���ار -، و�لع���ذ�ب �لمحرق في قبوركم وفي �لآخرة، �ش���ببه ما ك�ش���بت �أيديكم في 

�لدنيا، فاهلل ل يظلم �لنا�س، و�إنما يحكم بينهم بالعدل فهو �لَحَكم �لعدل. 
ة �هلل �لت���ي �أم�شاه���ا عل���ى �لكافري���ن ف���ي كل زم���ان وم���كان، فق���د  ���ا به���م، ب���ل ه���و �ُش���نَّ  ولي����س ه���ذ� �لع���ذ�ب �لن���ازل به���وؤلء �لكافري���ن خا�شًّ

�أ�شاب �آل فرعون و�لأمم من قبلهم حين كفرو� باآيات �هلل �ش���بحانه، فاأخذهم �هلل ب�ش���بب ذنوبهم �أخذ عزيز مقتدر، فاأنزل بهم عقابه، 
�إن �هلل ق���وي ل ُيقَه���ر ول ُيغَل���ب، �ش���ديد �لعقاب لمن ع�شاه.

ل في تدمير كيان �شاحبه.    �لَبَطر مر�س خطير يْنَخُر في تكوين �شخ�شية �لإن�شان، وُيَعِجّ
   �ل�شب���ر يعي���ن عل���ى تحم���ل �ل�ش���د�ئد و�لم�شاع���ب، ولل�شب���ر منفع���ة �إل�����هية، وه���ي �إعان���ة �هلل لم���ن �شب���ر �متث���اًل لأم���ره، وهذ� م�ش���اهد في 

ت�شرفات �لحياة.
   �لتنازع و�لختالف من �أ�شباب �نق�شام �لأمة، و�إنذ�ر بالهزيمة و�لتر�جع، وذهاب �لقوة و�لن�شر و�لدولة.

   �لإيمان يوجب ل�شاحبه �لإقد�م على �لأمور �لهائلة �لتي ل ُيْقِدم عليها �لجيو�س �لعظام.



 ذل���ك �لعق���اب �ل�ش���ديد ب�ش���بب �أن 

�هلل �إذ� �أنعم على قوم نعمة من عنده لم 
ينزعه���ا منهم حتى يغيرو� �أنف�ش���هم من 
حاله���ا �لطي���ب م���ن �لإيم���ان و�ل�ش���تقامة 
و�ش���كر �لنع���م �إل���ى حال �ش���يئة م���ن �لكفر 
ب���اهلل ومع�شيته وكف���ر�ن نعمه، و�أن �هلل 
�ش���ميع لأقو�ل عباده، عليم باأفعالهم، ل 

يخفى عليه منها �ش���يء.
 �شاأن هوؤلء �لكافرين ك�شاأن غيرهم 

و�لأمم  �آل فرعون  ممن كفر باهلل مثل 
�لمكذبة من قبلهم، كذبو� باآيات ربهم، 
�رتك����بوه  ما  ب�ش�ب���ب  �هلل  فاأهل��ك��هم 
فرعون  �آل  �هلل  و�أهلك  �لمعا�شي،  من 
بالغرق في �لبحر، وكلٌّ من �آل فرعون 
و�لأمم من قبلهم كانو� ظالمين ب�شبب 
به، فا�شتوجبو�  كفرهم باهلل و�شركهم 

بذلك عقابه �شبحانه، فاأوقعه عليهم.
 �إن �َش���رَّ م���ن َي���ِدبُّ عل���ى �لأر����س 

ه���م �لذي���ن كفرو� باهلل وبر�ش���له، فهم ل 
يوؤمنون ولو جاءتهم كل �آية؛ لإ�شر�رهم 
عل���ى �لكف���ر، فق���د تعطل���ت فيه���م و�ش���ائل 

�لهد�ي���ة م���ن عق���ل و�ش���مع وب�شر.
�لعه���ود  معه���م  عق���دت  �لذي���ن   

و�لمو�ثي���ق - كبن���ي ق�������ريظة -، ث���م 
ينق��������شون م���ا عاهدته������م عل������يه ف���ي 
ك������ل م�������رة، وه������م ل يخافون �هلل، فال 
يوفون بعهودهم، ول يلتزمون بالمو�ثيق 

�لماأخ���وذة عليه���م.
 فاإن قابلت - اأيها الر�سول - هوؤلء 

ل  فنكِّ �لحرب  في  لعهودهم  �لناق�شين 
بذلك  ي�شمع  حتى  َتْنِكيل  �أ�شد  بهم 
بحالهم،  يعتبرون  لعلهم  غيرهم، 
�أعد�ئك  ومظاهرة  قتالك  فيهابون 

عليك.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - خف���ت  و�إن   

���ا للعه���د  ���ا ونق�شً م���ن ق���وم عاهدته���م غ�شًّ
باأم���ارة تظه���ر ل���ك فاأعلمه���م بَط���ْرِح عهده���م حت���ى ي�ش���توو� معك في �لعلم بذل���ك، ول تباغتهم قبل �إعالمهم، ف���اإن مباغتتهم قبل �إعالمهم 

م���ن �لخيان���ة، و�هلل ل يح���ب �لخائني���ن، ب���ل يمقته���م، فاح���ذر �أن���ت م���ن �لخيان���ة.
 ول يظنن �لذين كفرو� �أنهم فاتو� عقاب �هلل و�أفلتو� منه، �إنهم ل يفوتونه ول يفلتون من عقابه، بل هو مدركهم ولحق بهم.

و� - اأيه���ا الموؤمن���ون - م���ا قدرت���م عل���ى �إع���د�ده م���ن �لع���دد و�لع���دة؛ كالرم���ي، و�أع���دو� له���م م���ا حب�ش���تم م���ن �لخي���ل ف���ي �ش���بيل   و�أع���دُّ

ف���ون ب���ه قوًم���ا �آخري���ن، ل تعلمونه���م، ول تعلم���ون  ف���ون �أع���د�ء �هلل و�أعد�ءك���م م���ن �لكافري���ن �لذي���ن يترب�ش���ون بك���م �لدو�ئ���ر، وُتخوِّ �هلل، ُتخوِّ
م���ا ي�شم���رون لك���م م���ن ع���د�وة، ب���ل �هلل وح���ده ه���و �ل���ذي يعلمهم، ويعلم ما ي�شمرون في �أنف�ش���هم، وما تنفقو� من مال ق���لَّ �أو كثر يخلفه �هلل 
 و�إن مالو� �إلى �ل�شلح وَتْرِك قتالك،  عليكم في �لدنيا، ويعطكم ثو�به كاماًل غير منقو�س في �لآخرة، فبادرو� �إلى �لإنفاق في �شبيله. 

َفِم���ْل - اأيه���ا الر�س���ول - �إلي���ه، وعاهده���م، و�عتم���د عل���ى �هلل، وث���ق ب���ه، فل���ن يخذل���ك، �إنه هو �ل�ش���ميع لأقو�لهم، �لعليم بنياته���م و�أفعالهم.

   م���ن فو�ئ���د �لعقوب���ات و�لح���دود �لمرتب���ة عل���ى �لمعا�ش���ي �أنه���ا �ش���بب لزدج���ار م���ن ل���م يعم���ل �لمعا�ش���ي، كم���ا �أنه���ا زج���ر لم���ن عمله���ا �أل 
يعاودها.

   من �أخالق �لموؤمنين �لوفاء بالعهد مع �لمعاهدين، �إل �إن ُوِجدت منهم �لخيانة �لمحققة.
   يجب على �لم�شلمين �ل�شتعد�د بكل ما يحقق �لإرهاب للعدو من �أ�شناف �لأ�شلحة و�لر�أي و�ل�شيا�شة.

   جو�ز �ل�شلم مع �لعدو �إذ� كان فيه م�شلحة للم�شلمين.



لل�شل���ح  بميله���م  ق�ش���دو�  و�إن   

اأيه���ا   - يخدع���وك  �أن  �لقت���ال  وت���رك 
الر�س���ول - بذل���ك لي�ش���تعدو� لقتال���ك، 
ف���اإن �هلل كافي���ك مكرهم وخد�عهم، هو 
�ك بن�ش���ر  �ك بن�ش���ره، وَق���وَّ �ل���ذي َق���وَّ
�لمهاجري���ن  م���ن  ل���ك  �لموؤمني���ن 

و�لأن�ش���ار.
 وجم���ع بي���ن قل���وب �لموؤمني���ن �لذي���ن 

ن�ش���رك به���م بع���د �أن كان���ت متفرق���ة، ل���و 
�أنفق���ت م���ا ف���ي �لأر����س م���ن م���ال لتجم���ع 
بي���ن قلوبه���م �لمتفرقة م���ا جمعت بينها، 
لك���ن �هلل وح���ده جم���ع بينه���ا، �إن���ه عزي���ز 
ف���ي ملك���ه ل يغالبه �أحد، حكيم في قدره 

وتدبيره و�ش���رعه.
 ي���ا اأيه���ا النب���ي �إن �هلل كافي���ك �ش���ر 

�أعد�ئ���ك، وكاف���ي �لموؤمني���ن مع���ك، فث���ق 
ب���اهلل و�عتمد عليه.

�لموؤمني���ن  ُح���ثَّ  النب���ي  اأيه���ا  ي���ا   

ه���م علي���ه بم���ا يق���وي  عل���ى �لقت���ال، وُح�شَّ
عز�ئمه���م وين�ش���ط هممه���م، �إن يك���ن 
الموؤمن���ون - ع�ش���رون  اأيه���ا   - منك���م 
�شاب���رون عل���ى مقاتل���ة �لكف���ار يغلب���و� 
مئتي���ن م���ن �لكف���ار، و�إن تك���ن منك���م مئ���ة 
�شاب���رة يغلب���و� �ألًف���ا م���ن �لكافرين؛ ذلك 
ة  ب���اأن �لكافري���ن ق���وم ل يفهم���ون �ُش���نَّ
�هلل بن�ش���ر �أوليائ���ه، وَدْح���ر �أعد�ئ���ه، ول 
يدرك���ون �لمق�ش���ود م���ن �لقت���ال، فه���م 

يقاتل���ون م���ن �أج���ل �لعل���و  ف���ي �لدني���ا.
اأيه���ا   - عنك���م  �هلل  خف���ف  �لآن   

الموؤمن���ون - لم���ا علم���ه م���ن �شعفك���م، 
فخف���ف عنك���م لطًف���ا من���ه بك���م، فاأوج���ب 
عل���ى �لو�ح���د منكم �أن يثب���ت �أمام �ثنين 
م���ن �لكف���ار بدل ع�ش���رة منه���م، فاإن يكن 
منك���م مئ���ة �شاب���رة عل���ى قت���ال �لكف���ار 
يغلب���و� مئتي���ن، و�إن يك���ن منك���م �أل���ف 
�شاب���رون يغلب���و� �ألفي���ن من �لكف���ار باإذن 

�هلل، و�هلل م���ع �ل�شابري���ن م���ن �لموؤمني���ن بالتاأيي���د و�لن�ش���ر.
 م���ا ينبغ���ي لنب���ي �أن يك���ون ل���ه �أ�ش���رى م���ن �لكف���ار �لذي���ن يقاتلون���ه حت���ى ُيْكِث���ر �لقت���ل فيه���م؛ ليدخل �لرعب ف���ي قلوبهم حتى ل يع���ودو� �إلى 

قتال���ه، تري���دون - اأيه���ا الموؤمن���ون - باتخ���اذ �أ�ش���رى ب���در �أخ���ذ �لف���د�ء، و�هلل يري���د �لآخرة �لتي ُتَنال بن�شر �لدي���ن و�إعز�زه، و�هلل عزيز في 
ذ�ته و�شفاته وقهره، ل يغالبه �أحد، حكيم في قدره و�ش���رعه.

 ل���ول كت���اب م���ن �هلل �ش���بق ب���ه ق�ش���اوؤه وق���دره �أن���ه �أح���ل لك���م �لغنائم، و�أباح لكم فد�ء �لأ�ش���رى لأ�شابكم عذ�ب �ش���ديد من �هلل ب�ش���بب ما 

�أخذتم من �لغنيمة و�لفد�ء من �لأ�شرى قبل نزول وحي من �هلل باإباحة ذلك.
  فكل���و� - اأيه���ا الموؤمن���ون - مم���ا �أخذت���م م���ن �لكف���ار م���ن غنيم���ة فه���و ح���الل لك���م، و�تق���و� �هلل بامتث���ال �أو�مره و�جتن���اب نو�هيه، �إن �هلل 

غفور لعباده �لموؤمنين، رحيم بهم.

   في �لآيات َوْعٌد من �هلل لعباده �لموؤمنين بالكفاية و�لن�شرة على �لأعد�ء.
�س لهم بخالفه.    �لثبات �أمام �لعدو فر�س على �لم�شلمين ل �ختيار لهم فيه، ما لم يحدث ما ُيَرخِّ

   �هلل يحب لعباده معالي �لأمور، ويكره منهم �َشْف�َشاَفها، ولذلك حثهم على طلب ثو�ب �لآخرة �لباقي و�لد�ئم.
   مف���اد�ة �لأ�ش���رى �أو �لم���ّن عليه���م باإط���الق �ش���ر�حهم ل يك���ون �إل بع���د تو�ف���ر �لغلب���ة و�ل�ش���لطان عل���ى �لأع���د�ء، و�إظه���ار هيب���ة �لدول���ة ف���ي 

وج���ه �لآخرين.



وق���ع  لم���ن  ق���ل  النب���ي،  اأيه���ا  ي���ا   

ف���ي �أيديك���م م���ن �أ�ش���رى �لم�ش���ركين 
�لذي���ن �أ�ش���رتموهم ي���وم ب���در: �إن يعل���م 
�هلل ف���ي قلوبك���م ق�ش���د �لخي���ر، و�ش���الح 
�لني���ة يعطك���م خي���ًر� مما �أُِخ���ذ منكم من 
�لف���د�ء، ف���ال تحزنو� عل���ى ما �أُِخذ منكم 
من���ه، ويغف���ر لك���م ذنوبك���م، و�هلل غف���ور 
لم���ن ت���اب م���ن عب���اده، رحي���م ب���ه، وق���د 
تحق���ق وع���د �هلل للعبا����س ع���م �لنب���ي  

وغي���ره مم���ن �أ�ش���لم.
 و�إن يق�شدو� - يا محمد - خيانتك 

ُيْظِهرون لك من �لقول فقد خانو�  بما 
�هلل من قبل، وقد ن�شرك �هلل عليهم، 
�أُ�ِش�ر،  ُقت���ِل و�أُ�ِشر من  َفُقِتل منه��م من 
و�هلل  عادو�،  �إن  ذلك  مثل  فلينتظرو� 
عليم بخلقه وبما ي�شلحهم، حكيم في 

تدبيره.
 �إن �ل����ذين �آم�ن�����و� ب���اهلل و�ش�����دقو� 

ر�ش���وله وعمل���و� ب�ش���رعه، وهاج���رو� م���ن 
بلد �لكفر �إلى بلد �لإ�شالم، �أو �إلى مكان 
يعبدون �هلل فيه �آمنين، وجاهدو� ببذل 
�أمو�له���م وب���ذل �أنف�ش���هم لإع���الء كلم���ة 
�هلل، و�لذي���ن �أنزلوه���م ف���ي منازله���م، 
ون�شروهم - �أولئك �لمهاجرون و�لذين 
ن�شروهم من �أهل �لد�ر بع�شهم �أولياء 
بع����س ف���ي �لن�ش���رة و�لمعون���ة، و�لذي���ن 
�آمن���و� ب���اهلل ولم يهاجرو� م���ن بلد �لكفر 
�إل���ى بل���د �لإ�ش���الم لي����س عليك���م - اأيه���ا 
الموؤمن���ون - �أن تن�شروه���م وتحموه���م 
حت���ى يهاج���رو� ف���ي �ش���بيل �هلل، و�إن 
ظلمه���م �لكف���ار فطلب���و� منك���م �لن�ش���ر 
فان�شروه���م عل���ى عدوه���م، �إل �إذ� كان 
بينك���م وبي���ن عدوه���م عه���د ل���م ينق�شوه، 
و�هلل بم���ا تعمل���ون ب�شي���ر، ل يخفى عليه 
�شيء من �أعمالكم، و�شيجازيكم عليها.

يجمعه�م  ب�اهلل  كف�رو�  و�لذي�ن   

�ا، ف�ال يو�ليه�م موؤم�ن، �إن ل�م تو�ل�و� �لموؤمني�ن وتع�ادو� �لكافري�ن تك�ن فتن�ة للموؤمنين حيث ل�م يجدو� من  �لكف�ر، فينا�ش�ر بع�شه�م بع�شً
�إخو�نه�م ف�ي �لدي�ن، ويك�ن ف�ش�اد ف�ي �لأر��س عظي�م بال�ش�د ع�ن �ش�بيل �هلل. ينا�شره�م م�ن 

 و�لذي���ن �آمن���و� ب���اهلل وهاج���رو� ف���ي �ش���بيله، و�لذي���ن �آوو� �لمهاجري���ن ف���ي �ش���بيل �هلل ون�شروه���م، �أولئ���ك هم �لمت�شف���ون ب�شفة �لإيمان 

ا، وجز�وؤهم من �هلل مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم منه، وهو �لجنة. حقًّ
 و�لذين �آمنو� من بعد �إيمان �ل�ش���ابقين �إلى �لإ�ش���الم من �لمهاجرين و�لأن�شار، وهاجرو� من بلد �لكفر �إلى بلد �لإ�ش���الم، وجاهدو� 

ف���ي �ش���بيل �هلل لتك���ون كلم���ة �هلل ه���ي �لعلي���ا وكلم���ة �لذي���ن كف���رو� �ل�ش���فلى، �أولئ���ك منك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون -، له���م م���ا لك���م م���ن �لحق���وق، 
وعليه���م م���ا عليك���م م���ن �لو�جب���ات، و�أ�شح���اب �لقر�ب���ة ف���ي حك���م �هلل بع�شه���م �أول���ى ببع�س ف���ي �لإرث من �لت���و�رث بالإيم���ان و�لهجرة �لذي 

كان موج���وًد� �ش���ابًقا، �إن �هلل ب���كل �ش���يء علي���م، ل يخف���ى علي���ه �ش���يء، فه���و يعل���م م���ا ي�شل���ح لعب���اده، في�ش���رعه له���م.

   يجب على �لموؤمنين ترغيب �لأ�شرى في �لإيمان.
   ت�شمنت �لآيات ب�شارة للموؤمنين با�شتمر�ر �لن�شر على �لم�شركين ما د�مو� �آخذين باأ�شباب �لن�شر �لمادية و�لمعنوية.

   �إن �لم�شلمين �إذ� لم يكونو� يًد� و�حدة على �أهل �لكفر لم تظهر �شوكتهم، وحدث بذلك ف�شاد كبير.
   ف�شيلة �لوفاء بالعهود و�لمو�ثيق في �شرعة �لإ�شالم، و�إن عار�س ذلك م�شلحة بع�س �لم�شلمين.



١٢٩

و�لمنافق��ين  �لم�ش���رك�ين  �لب���ر�ءة من 
وجهادهم، وفتح باب �لتوبة للتائبين.

 ه��ذه بر�ءة من �هلل، ومن ر�شوله، 

عاهدتم  �لتي  �لعهود  بنهاية  و�إعالن 
�لم�شركين  عليها   - الم�سلمون  -اأيها 

في جزيرة �لعرب.
في   - الم�سركون  اأيها   - ف�شيرو�   

ول  �آمنين،  �أ�شهر  �أربعة  مدة  �لأر�س 
و�أيقنو�  �أمان،  ول  بعدها  لكم  عهد 
وعقابه  تفلتو� من عذ�ب �هلل  لن  �أنكم 
و�أيقنو�  به،  كفركم  على  ��شتمررتم  �إن 
و�لأ�شر  بالقتل  �لكافرين  ُمِذل  �هلل  �أن 
في �لدنيا، وبدخول �لنار يوم �لقيامة. 
ومن  عهدهم،  نق�شو�  من  هذ�  وي�شمل 
و�أما  موؤقت،  غير  مطلًقا  عهدهم  كان 
من  �أكثر  كان  ولو  موؤقت  عهد  له  من 
�إلى  عهده  له  ُيَتم  فاإنه  �أ�شهر  �أربعة 

مدته.
م���ن  و�إع���الم  م���ن �هلل،  و�إع���الم   

ر�ش���وله �إل���ى جمي���ع �لنا����س ي���وم �لنح���ر 
�أن �هلل �ش���بحانه ب���ريء م���ن �لم�ش���ركين، 
و�أن ر�ش���وله ب���ريء كذل���ك منه���م، ف���اإن 
تبت���م -اأيه���ا الم�س���ركون - م���ن �ش���رككم 
فتوبتك���م خي���ر لك���م، و�إن �أعر�شت���م ع���ن 
�لتوب���ة فاأيقن���و� �أنك���م ل���ن تفوت���و� �هلل، 
ول���ن تفلت���و� م���ن عقاب���ه، و�أخب���ر - اأيه���ا 
بم���ا  ب���اهلل  كف���رو�  �لذي���ن  الر�س���ول- 
ي�ش���ووؤهم، وهو ع���ذ�ب موجع ينتظرهم.

 �إل �لذين عاهدتم من �لم�شركين، 

ووفو� بعهدكم، ولم ينق�شو� منه �شيًئا، 
�ل�شابق،  �لحكم  من  ُم�ْشَتثَنْوَن  فهم 

فاأكملو� لهم �لوفاء بعهدهم حتى تنق�شي مدته، �إن �هلل يحب �لمتقين بامتثال �أو�مره ومنها �لوفاء بالعهد، وباجتناب نو�هيه ومنها 
�لخيانة.

ْنتُ���م فيه���ا �أعد�ءك���م فاقتل���و� �لم�ش���ركين حي���ث لقيتموه���م، َو�أْ�ِش���ُروُهم، وحا�شروهم ف���ي َمعاِقِلهم،   ف���اإذ� �نته���ت �لأ�ش���هر �لح���رم �لت���ي �أَمَّ

���دو� له���م طرقه���م، ف���اإن تاب���و� �إل���ى �هلل م���ن �ل�ش���رك، و�أقام���و� �ل�ش���الة، و�أعط���و� زكاة �أمو�له���م؛ فق���د �أ�شبحو� �إخو�نكم في �لإ�ش���الم؛  وتر�شَّ
فاترك���و� قتاله���م، �إن �هلل غف���ور لم���ن ت���اب م���ن عب���اده، رحي���م ب���ه.

 و�إن دخ���ل �أح���د م���ن �لم�ش���ركين - مب���اح �ل���دم و�لم���ال - وطل���ب ج���و�رك - اأيه���ا الر�س���ول - فاأجب���ه �إل���ى طلب���ه حت���ى ي�ش���مع �لق���ر�آن، ث���م 

�أو�شل���ه �إل���ى م���كان ياأم���ن في���ه، ذل���ك �أن �لكف���ار ق���وم ل يعلم���ون حقائ���ق ه���ذ� �لدين، ف���اإذ� علموها من �ش���ماع قر�ءة �لق���ر�آن ربما �هتدو�.

   في �لآيات دليل و��شح على حر�س �لإ�شالم على ت�شوية �لعالقات �لخارجية مع �لأعد�ء على �أ�شا�س من �ل�ّشلم و�لأمن و�لّتفاهم.
���الة  ر �لعه���ود، ويوج���ب �لوف���اء به���ا، ويجع���ل حفظه���ا نابًع���ا م���ن �لإيم���ان، ومالزًم���ا لتق���وى �هلل تعال���ى.    �أََنّ �إقام���ة �ل�شّ    �لإ�ش���الم ُيَق���ِدّ
و�إيت���اء �ل���ّزكاة دلي���ل عل���ى �لإ�ش���الم، و�أنهم���ا يع�شم���ان �ل���ّدم و�لم���ال، ويوجبان لمن يوؤّديهما حقوق �لم�ش���لمين من حفظ دم���ه وماله �إل بحق 
ن، و�لّرّدة �إلى �لكفر بعد �لإيمان.    م�شروعّية �لأمان؛  �لإ�شالم؛ كارتكاب ما يوجب �لقتل من قتل �لنف�س �لبريئة، وزنى �لّز�ني �لُمْح�شَ
�أي: جو�ز تاأمين �لحربي �إذ� طلبه من �لم�شلمين؛ لي�شمع ما يدّل على �شّحة �لإ�شالم، وفي هذ� �شماحة وتكريم في معاملة �لكفار، ودليل 

لم. على �إيثار �ل�شِّ



للم�ش���ركين  يك���ون  �أن  ي�ش���ح  ل   

باهلل عهد و�أمان عند �هلل وعند ر�ش���وله 
�لذي���ن  �لم�ش���ركين  �أولئ���ك  عه���د  �إل 
عاهدتموه���م - اأيه���ا الم�س���لمون - عن���د 
�لم�ش���جد �لح���ر�م ف���ي �شل���ح �لحديبي���ة، 
فم���ا �أقام���و� لكم على �لعهد �لذي بينكم 
وبينه���م ولم ينق�ش���وه فاأقيمو� �أنتم عليه 
ول تنق�ش���وه، �إن �هلل يح���ب �لمتقي���ن من 
عباده �لذين يمتثلون �أو�مره، ويجتنبون 

نو�هيه.
و�أم���ان  عه���د  له���م  يك���ون  كي���ف   

بك���م  يظف���رو�  و�إن  �أعد�وؤك���م،  وه���م 
ول  قر�ب���ة،  ول  �هلل  فيك���م  ير�ع���و�  ل 
عه���ًد�، ب���ل ي�ش���ومونكم �ش���وء �لع���ذ�ب؟! 
�ل���ذي  �لح�ش���ن  بال���كالم  ير�شونك���م 
تنط���ق ب���ه �أل�ش���نتهم، لك���ن قلوبه���م ل 
تطاوع �أل�ش���نتهم، فال َيُفون بما يقولون، 
و�أكثره���م خارج���ون ع���ن طاع���ة �هلل 

لنق�شه���م �لعه���د.
 �عتا�ش���و�، و��ش���تبدلو� ع���ن �تب���اع 

�آيات �هلل �لتي منها �لوفاء بالعهود ثمًنا 
حقيًر� من حطام �لدنيا �لذي يتو�شلون 
ب���ه �إل���ى �ش���هو�تهم و�أهو�ئه���م، ف�ش���دو� 
�أنف�ش���هم ع���ن �تب���اع �لح���ق، و�أعر�ش���و� 
عن���ه، و�ش���دو� غيره���م ع���ن �لح���ق، �إنهم 

�ش���اء عمله���م �ل���ذي كان���و� يعملون.
ول  قر�ب���ًة  ول  �هلَل  ير�ع���ون  ل   

عه���ًد� ف���ي موؤم���ٍن؛ لم���ا ه���م علي���ه م���ن 
�لع���د�وة، فه���م متج���اوزون لح���دود �هلل؛ 
لم���ا يت�شف���ون ب���ه م���ن �لظل���م و�لع���دو�ن.

 ف���اإن تاب���و� �إل���ى �هلل م���ن كفره���م، 

ونطقو� بال�ش���هادتين، و�أقامو� �ل�شالة، 
و�أعط���و� زكاة �أمو�له���م - فق���د �ش���ارو� 
م�ش���لمين، وهم �إخوتكم في �لدين، لهم 
م���ا لك���م وعليهم ما عليكم، ول يحل لكم 
قتاله���م، فاإ�ش���المهم يع�ش���م دماءه���م 

و�أمو�له���م و�أعر��شه���م، ونبي���ن �لآي���ات ونو�شحه���ا لق���وم يعلم���ون، فه���م �لذي���ن ينتفع���ون به���ا، وينفع���ون به���ا غيرهم.
 و�إن نق����س ه���وؤلء �لم�ش���ركون �لذي���ن عاهدتموه���م عل���ى ت���رك �لقت���ال م���دة معلوم���ة عهوَده���م ومو�ثيَقه���م، وعابو� دينك���م و�نتق�شو� منه 

فقاتلوه���م، فه���م �أئم���ة �لكف���ر وقادت���ه، ول عه���ود له���م، ول مو�ثي���ق تحق���ن دماءه���م، قاتلوه���م رج���اء �أن ينته���و� ع���ن كفرهم ونق�شه���م للعهود 
ين. للدِّ و�نتقا�شهم 

 ل���َم ل تقاتل���ون - اأيه���ا الموؤمن���ون - قوًم���ا نق�ش���و� عهوده���م ومو�ثيقه���م، و�ش���عو� ف����ي �جتماعه���م ف���ي د�ر �لن���دوة �إل���ى �إخ���ر�ج �لر�ش���ول 

، �أتخاف���ون مالقاتهم في   م���ن مك���ة، وه���م بدوؤوك���م بالقت���ال �أول م���رة عندم���ا �أعان���و� َبْك���ًر� حلف���اء قري����س عل���ى ُخَز�عة حلفاء �لر�ش���ول 
ا. �لح���رب؟! ف���اهلل �ش���بحانه �أحق �أن تخاف���وه �إن كنتم موؤمنين حقًّ

   دَلّت �لآيات على �أن قتال �لم�شركين �لناكثين �لعهد كان لأ�شباب كثيرة، �أهمها: نق�شهم �لعهد.
.    في �لآيات دليل على �أن من �متنع من �أد�ء �ل�شالة �أو �لزكاة فاإنه ُيقاَتل حتى يوؤديهما، كما فعل �أبو بكر 

   ��شتدل بع�س �لعلماء بقوله تعالى:{  ھ  ے  ے} على وجوب قتل كل من طعن في �لّدين عامًد� م�شتهزًئا به.
   في �لآيات دللة على �أن �لموؤمن �لذي يخ�شى �هلل وحده يجب �أن يكون �أ�شجع �لنا�س و�أجر�أهم على �لقتال.



 قاتل���و� - اأيه���ا الموؤمن���ون - ه���وؤلء 

�لم�شركين، فاإنكم �إن تقاتلوهم يعذبهم 
�هلل باأيديك���م، وذل���ك بقتلك���م �إياه���م، 
ويذله���م بالهزيم���ة و�لأ�ش���ر، وين�شرك���م 
عليه���م بجع���ل �لغلب���ة لك���م، ويب���رئ د�ء 
�ش���دور ق���وم موؤمني���ن لم ي�ش���هدو� �لقتال 
بم���ا ح�ش���ل لعدوه���م م���ن �لقت���ل و�لأ�ش���ر 

و�لهزيم���ة ون�ش���ر �لموؤمني���ن عليه���م.
 وُيْبِع���د �لغي���ظ ع���ن قل���وب عب���اده 

�لموؤمني���ن بم���ا نالوه م���ن �لن�شر عليهم. 
ويت���وب �هلل عل���ى م���ن ي�ش���اء م���ن ه���وؤلء 
�لمعاندي���ن �إن تاب���و� كم���ا وق���ع م���ن بع����س 
�أه���ل مك���ة يوم �لفتح، و�هلل عليم ب�شدق 
�لتائ���ب منه���م، حكي���م في خلق���ه وتدبيره 

وت�ش���ريعه.
 �أظن����نتم - اأيه���ا الموؤمن����ون - �أن 

يتركك���م �هلل دون �بت���الء؟! فالبت���الء 
ة من �ش���ننه، �شُتبَتلون حتى يعلم �هلل  �ُش���نَّ
علًم���ا ظاه���ًر� للعب���اد �لمجاهدي���ن منك���م 
باإخال����س هلل، �لذي���ن ل���م يتخ���ذو� م���ن 
دون �هلل ول ر�ش���وله ول �لموؤمنين بطانة 
م���ن �لكف���ار يو�لونه���م، و�أ�شفي���اء منه���م 
يو�دونه���م، و�هلل خبي���ر بم���ا تعمل���ون، ل 
يخف���ى علي���ه من���ه �ش���يء، و�ش���يجازيكم 

عل���ى �أعمالك���م.
 م���ا ينبغ���ي للم�ش���ركين �أن يعم����رو� 

م�ش���اجد �هلل بالعب���ادة و�أن���و�ع �لطاع���ة، 
ون عل���ى �أنف�ش���هم بالكف���ر بم���ا  وه���م ُمِق���رُّ
يظهرون���ه من���ه، �أولئ���ك بطل���ت �أعماله���م 
لفق���د �ش���رط قبوله���ا �ل���ذي ه���و �لإيم���ان، 
وه���م ي���وم �لقيام���ة �ش���يدخلون �لن���ار 
ماكثي���ن فيه���ا �أب���ًد� �إل �إن تاب���و� م���ن 

�ل�ش���رك قب���ل موته���م.
 �إن�م����ا ي�شتح����ق عم����ارة �لم�ش��اج����د 

ويق���وم بحقه���ا من �آمن ب���اهلل وحده، ولم 
ي�ش���رك ب���ه �أح���ًد�، و�آم���ن بي���وم �لقيام���ة، 

و�أقام �ل�شالة و�أعطى زكاة ماله، ولم َيَخْف �أحًد� �إل �هلل �شبحانه، فهوؤلء هم �لذين ُيْرجى �أن يكونو� مهتدين �إلى �ل�شر�ط �لم�شتقيم، 
و�أم���ا �لم�ش���ركون فه���م �أبعد م���ا يكونون عن ذلك.

 �أجعلت���م - اأيه���ا الم�س���ركون - �لقائمي���ن عل���ى �ش���قاية �لح���اج وعل���ى عم���ارة �لم�ش���جد �لح���ر�م مث���ل م���ن �آم���ن باهلل، ولم ي�ش���رك ب���ه �أحًد�، 

و�آمن بيوم �لقيامة، وجاهد بنف�شه وماله لتكون كلمة �هلل هي �لعليا، وكلمة �لذين كفرو� �ل�شفلى، �أجعلتموهم �شو�ء في �لف�شل عند �هلل؟! 
ل ي�شتوون �أبًد� عند �هلل، و�هلل ل يوفق �لظالمين بال�شرك، ولو كانو� يعملون �أعمال خير ك�شقاية �لحاج.

 �لذي���ن جمع���و� بي���ن �لإيم���ان ب���اهلل و�لهج���رة م���ن ب���الد �لكف���ر �إل���ى بالد �لإ�ش���الم، و�لجهاد في �ش���بيل �هلل بالأمو�ل و�لأنف����س �أعظم رتبة 

عند �هلل من غيرهم، و�أولئك �لمت�شفون بتلك �ل�شفات هم �لظافرون بالجنة.

   ف���ي �لآي���ات دلل���ة عل���ى محب���ة �هلل لعب���اده �لموؤمني���ن و�عتنائ���ه باأحو�له���م، حت���ى �إن���ه جع���ل م���ن جمل���ة �لمقا�ش���د �ل�ش���رعية �ش���فاء م���ا ف���ي 
�شدوره���م وذه���اب غيظه���م.    �ش���رع �هلل �لجه���اد ليح�ش���ل ب���ه ه���ذ� �لمق�ش���ود �لأعظ���م، وه���و �أن يتمي���ز �ل�شادق���ون �لذي���ن ل يتحي���زون �إل 
فو� بالإيم���ان �ل�شادق، وبالقي���ام بالأعمال  ���ار �لم�ش���اجد �لحقيقي���ون ه���م م���ن ُو�شِ لدي���ن �هلل م���ن �لكاذبي���ن �لذي���ن يزعم���ون �لإيم���ان.    ُعَمّ
ه���ا �ل�ش���الة و�ل���زكاة، وبخ�ش���ية �هلل �لت���ي ه���ي �أ�ش���ل كل خير.    �لجه���اد و�لإيمان باهلل �أف�شل من �ش���قاية �لحاج وعمارة  �ل�شالح���ة �لت���ي �أُمُّ

�لم�ش���جد �لح���ر�م بدرج���ات كثي���رة؛ لأن �لإيم���ان �أ�ش���ل �لدي���ن، و�أما �لجهاد في �ش���بيل �هلل فهو ذروة �ش���نام �لدين.



 يخبره���م �هلل ربه���م بم���ا ي�ش���رهم 

م���ن رحمت���ه، وم���ن �إح���الل ر�شو�ن���ه 
�أب���ًد�،  عليه���م، ف���ال ي�ش���خط عليه���م 
وبدخ���ول جن���ات له���م فيه���ا نعي���م د�ئم ل 

ينقط���ع �أب���ًد�.
 ماكثي���ن ف���ي تل���ك �لجن���ان ُمْكًث���ا 

ل نهاي���ة ل���ه، ثو�ًب���ا له���م عل���ى �أعماله���م 
�ل�شالح���ة �لت���ي كان���و� يعملونه���ا ف���ي 
�لدني���ا، �إن �هلل عن���ده ث���و�ب عظي���م لم���ن 
ا  �متث���ل �أو�مره، و�جتن���ب نو�هيه مخل�شً

ل���ه �لدي���ن.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

���رو�  و�تبع���و� م���ا ج���اء ب���ه ر�ش���وله، ل ت�شيِّ
�آباءك���م و�إخو�نك���م ف���ي �لن�ش���ب وغيرهم 
م���ن قر�بتك���م �أ�شفياء تو�لونهم باإف�ش���اء 
و�لت�ش���اور  �إليه���م،  �لموؤمني���ن  �أ�ش���ر�ر 
معه���م؛ �إن �آث���رو� �لكف���ر عل���ى �لإيم���ان 
ره���م �أولي���اء م���ع  ب���اهلل وح���ده، وم���ن ي�شيِّ
بقائه���م عل���ى �لكف���ر ويظهر له���م �لمودة 
فق���د ع�ش���ى �هلل، وظلم نف�ش���ه باإير�دها 

م���و�رد �له���الك ب�ش���بب �لمع�شي���ة.
كان  �إن   :- الر�س�ول  اأيه���ا   - ق���ل   

�آب�اوؤك�م - اأيها الم��وؤمنون - و�أبن���اوؤكم 
و�أقرباوؤكم،  و�أزو�جكم  و�إخو�نكم 
و�أمو�لكم �لتي �كت�شبتموها، وتجارتكم 
�لتي تحبون رو�جها، وتخافون ك�شادها، 
وبيوتكم �لتي تر�شون �لمقام فيها - �إن 
�هلل  من  �إليكم  �أحب  �أولئك  كل  كان 
�شبيله  في  �لجهاد  ومن  ور�شوله، 
فانتظرو� ما ينزله �هلل بكم من �لعقاب 
عن  �لخارجين  يوفق  ل  و�هلل  و�لنكال، 

طاعته للعمل بما ير�شيه.
اأي�ه��������ا   - �هلل  ن�ش����رك����م  لق������د   

ع��������دوك��������م من  الموؤمنون - عل������ى 
قلة  على  كثيرة  غزو�ت  في  �لم�شركين 
توكلتم  حين  عدتكم  و�شعف  عددكم 
على �هلل و�أخذتم بالأ�شباب، ولم ُتْعَجبو� بكثرتكم، فلم تكن �لكثرة �شبب ن�شركم عليهم، ون�شركم يوم حنين حين �أعجبتكم كثرتكم، 
فقلتم: لن ُنْغَلب �ليوم من ِقلَّة، فلم تنفعكم كثرتكم �لتي �أعجبتكم �شيًئا، فتغّلب عليكم عدوكم، و�شاقت عليكم �لأر�س على �شعتها، ثم 

وليتم عن �أعد�ئكم فارين منهزمين.
 ث���م بع���د فر�رك���م م���ن عدوك���م �أن���زل �هلل �لطماأنين���ة عل���ى ر�ش���وله، و�أنزله���ا عل���ى �لموؤمني���ن، فثبت���و� للقت���ال، و�أن���زل مالئك���ة ل���م تروه���م، 

ب �لذي���ن كف���رو� بم���ا ح�ش���ل له���م م���ن �لقت���ل و�لأ�ش���ر و�أخ���ذ �لأم���و�ل و�ش���بي �ل���ذر�ري، وذل���ك �لج���ز�ء �ل���ذي ج���وزي ب���ه ه���وؤلء ه���و ج���ز�ء  وع���ذَّ
�لكافري���ن �لمكذبي���ن لر�ش���ولهم �لمعر�شي���ن عم���ا ج���اء به.

   مر�ت���ب ف�ش���ل �لمجاهدي���ن كثي���رة، فه���م �أعظ���م درج���ة عن���د �هلل م���ن كل ذي درج���ة، فله���م �لمزي���ة و�لمرتب���ة �لعلي���ة، وه���م �لفائ���زون 
�لظاف���رون �لناج���ون، وه���م �لذي���ن يب�ش���رهم ربه���م بالنعي���م.

   في �لآيات �أعظم دليل على وجوب محبة �هلل ور�شوله، وتقديم هذه �لمحبة على محبة كل �شيء.
   تخ�شي����س ي���وم حني���ن بالذك���ر م���ن بي���ن �أي���ام �لح���روب؛ لم���ا فيه من �لعبرة بح�ش���ول �لن�شر عند �متثال �أمر �هلل ور�ش���وله  وح�شول 

�لهزيمة عند �إيثار �لحظوظ �لعاجلة على �لمتثال.
   ف�ش���ل ن���زول �ل�ش���كينة، ف�ش���كينة �لر�ش���ول  �ش���كينة �طمئن���ان عل���ى �لم�ش���لمين �لذي���ن مع���ه وثق���ة بالن�ش���ر، و�ش���كينة �لموؤمني���ن �ش���كينة 

ثب���ات و�ش���جاعة بعد �لَج���َزع و�لخوف.



 ث���م �إن م���ن ت���اب م���ن كف���ره و�شالل���ه 

م���ن بع���د ذل���ك �لتعذي���ب ف���اإن �هلل يت���وب 
عليه، ويقبل توبته، و�هلل غفور لمن تاب 
من عباده، رحيم بهم، حيث يقبل منهم 

�لتوب���ة بعد �لكفر و�رتكاب �لمعا�شي.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

وبر�ش���وله و�تبع���و� م���ا �ش���رعه له���م، �إنم���ا 
�لم�ش���ركون نج����س؛ لم���ا فيه���م م���ن �لكفر 
و�لظل���م و�لأخ���الق �لذميم���ة و�لع���اد�ت 
�ل�ش���يئة؛ ف���ال يدخل���و� �لح���رم �لمك���ي 
-وم���ن �شمن���ه �لم�ش���جد �لح���ر�م - ول���و 
كان���و� ُحجاًج���ا �أو معتمري���ن بع���د عامه���م 
ه���ذ� �ل���ذي ه���و �ش���نة ت�ش���ع للهج���رة، و�إن 
خفت���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - فق���ًر� ب�ش���بب 
�نقط���اع م���ا كان���و� يجلب���ون �إليك���م م���ن 
�لأطعم���ة و�لتج���ار�ت �لمختلف���ة فاإن �هلل 
�ش���يكفيكم م���ن ف�شل���ه �إن �ش���اء، �إن �هلل 
علي���م بحالك���م �لت���ي �أنت���م عليه���ا، حكي���م 

فيم���ا يدب���ره لك���م.
 قاتلو� - اأيها الموؤمنون - �لكافرين 

�لذين ل يوؤمنون باهلل �إلًها ل �شريك له، 
يجتنبون  ول  �لقيامة،  بيوم  يوؤمنون  ول 
ما حرمه �هلل ور�شوله عليهم من �لميتة 
ولحم �لخنزير و�لخمر و�لربا وغيرها، 
ول يخ�شعون لما �شرعه �هلل، من �ليهود 
و�لن�شارى حتى يعطو� �لجزية باأيديهم 

�أذلء مقهورين.
 �إن ك����الًّ م���ن �لي�ه�����ود و�لن�������شارى 

م�ش���ركون، فاليه���ود �أ�ش���ركو� ب���اهلل لم���ا 
�دع���و� �أن ُعزي���ًر� �ب���ُن �هلل، و�لن�ش���ارى 
�أ�ش���ركو� به لما �دعو� �أن �لم�ش���يح عي�شى 
�بُن �هلل، ذلك �لقول �لذي �فتروه قالوه 
باأفو�ههم دون �إقامة برهان عليه، وهم 
ي�شابهون في هذ� �لقول قول �لم�شركين 
م���ن قبله���م �لذي���ن قال���و�: �إن �لمالئك���ة 
 � بن���اُت �هلل، تعال���ى �هلل ع���ن ذل���ك عل���وًّ

���ن �إل���ى �لباط���ل؟! َرف���ون ع���ن �لح���ق �لبيِّ كبي���ًر�، �أهلكه���م �هلل، كي���ف ُي�شْ
اده���م؛ �أرباًب���ا م���ن دون �هلل، يحل���ون له���م م���ا حرم���ه �هلل عليه���م، ويحرم���ون عليهم م���ا �أحله �هلل   جع���ل �ليه���ود علماءه���م، و�لن�ش���ارى ُعبَّ

اد �لن�شارى وما �أمر عزيًر� وعي�شى بن مريم  لهم، وجعل �لن�شارى �لم�شيح عي�شى بن مريم �إل��ًها مع �هلل، وما �أمر �هلل علماء �ليهود وُعبَّ
�إل �أن يعبدوه وحده، ول ي�ش���ركو� به �ش���يًئا، فهو �ش���بحانه �إل�����ه و�حد، ل معبود بحق �ش���و�ه، تنزه �ش���بحانه، وتقد����س �أن يكون له �ش���ريك كما 

يقول هوؤلء �لم�ش���ركون وغيرهم.

   في �لآيات دليل على �أن تعلق �لقلب باأ�شباب �لرزق جائز، ول ينافي �لتوكل.
   في �لآيات دليل على �أن �لرزق لي�س بالجتهاد، و�إنما هو ف�شل من �هلل تعالى تولى ق�شمته.

   �لجزية و�حد من خيار�ت ثالثة يعر�شها �لإ�شالم على �لأعد�ء، يق�شد منها �أن يكون �لأمر كله للم�شلمين بنزع �شوكة �لكافرين.
�شو� من عظمته �شبحانه.    في �ليهود من �لخبث و�ل�شر ما �أو�شلهم �إلى �أن تجروؤو� على �هلل، وتنَقّ



وغيره���م  �لكف���ار  ه���وؤلء  يري���د   

مم���ن ه���م عل���ى مل���ة م���ن مل���ل �لكف���ر 
بافتر�ء�ته���م ه���ذه وتكذيبه���م بم���ا ج���اء 
ب���ه محم���د   �أن يق�ش���و� على �لإ�ش���الم 
ويبطل���وه، ويبطل���و� م���ا ج���اء في���ه م���ن 
�لحج���ج �لو��شح���ة و�لبر�هي���ن �لجلي���ة 
على توحيد �هلل، و�أن ما جاء به ر�ش���وله 
ح���ق، وياأب���ى �هلل q �إل �أن يكم���ل دين���ه 
ويظه���ره، ويعلي���ه عل���ى غي���ره، ول���و ك���ره 
�لكاف���رون �إكمال دينه و�إظهاره و�إعالءه 
���ه وُمْظِه���ُره وُمْعِلي���ه، و�إذ�  ف���اإن �هلل ُمِتمُّ

�أر�د �هلل �أم���ًر� بطل���ت �إر�دة غي���ره.
 و�هلل �ش���بحانه ه���و �ل���ذي �أر�ش���ل 

ر�ش���وله محم���ًد�    بالق���ر�آن �ل���ذي 
ه���و ه���دى للنا����س، وبدي���ن �لح���ق �ل���ذي 
ه���و دي���ن �لإ�ش���الم لُيْعِلي���ه بم���ا في���ه م���ن 
�لحج���ج و�لبر�هين و�لأحكام على غيره 
م���ن �لأدي���ان، ول���و كره �لم�ش���ركون ذلك.
وعمل���و�  اآمن���وا،  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

بم���ا �ش���رعه �هلل له���م، �إن كثي���ًر� م���ن 
���اد  ُعبَّ م���ن  وكثي���ًر�  �ليه���ود،  علم���اء 
�لن�شارى، لياأخذون �أمو�ل �لنا����س بغير 
ح���ق �ش���رعي، فه���م ياأخذونه���ا بالر�ش���وة 
وغيره���ا، وه���م يمنع���ون �لنا����س م���ن 
�لدخ���ول ف���ي دي���ن �هلل. و�لذين يجمعون 
�لذه���ب و�لف�ش���ة، ول ي���وؤدون م���ا يج���ب 
عليه���م م���ن زكاته���ا، فاأخبره���م - اأيه���ا 
الر�س���ول - بم���ا ي�ش���ووؤهم ي���وم �لقيام���ة 

م���ن ع���ذ�ب موج���ع.
م���ا  عل���ى  يوق���د  �لقيام���ة  ي���وم   

جمعوه ومنعو� حقه في نار جهنم، فاإذ� 
َعت على جباههم  ��ش���تدت حر�رته���ا ُو�شِ
وعل���ى جنوبه���م وعل���ى ظهوره���م، ويق���ال 
له���م عل���ى �ش���بيل �لتوبي���خ: ه���ذه ه���ي 
�أمو�لك���م �لت���ي جمعتموه���ا ول���م ت���وؤدو� 
�لحق���وق �لو�جب���ة فيها، فذوق���و� وبال ما 

كنت���م تجمعون���ه ول ت���وؤدون حقوق���ه، وعاقب���ة ذل���ك.
 �إن ع���دد �ش���هور �ل�ش���نة ف���ي حك���م �هلل وق�شائ���ه �ثن���ا ع�ش���ر �ش���هًر�، فيم���ا �أثبت���ه �هلل ف���ي �للوح �لمحف���وظ �أول ما خلق �ل�ش���ماو�ت و�لأر�س، 

م �هلل فيه���ن �لقتال، وهي ثالثة �ش���رد: )ذو �لقعدة، وذو �لحجة، و�لمح���رم(، وو�حد فرد،  م���ن ه���ذه �لأ�ش���هر �لثن���ي ع�ش���ر �أربع���ة �أ�ش���هر حرَّ
وه���و )رج���ب(. ذل���ك �لمذك���ور م���ن ع���دد �ش���هور �ل�ش���نة، ومن تحري���م �أربعة منها، هو �لدين �لم�ش���تقيم، فال تظلمو� في هذه �لأ�ش���هر �لُحُرم 
�أنف�ش���كم باإيق���اع �لقت���ال فيه���ا، وهت���ك حرمته���ا، وقاتل���و� �لم�ش���ركين جميًع���ا كم���ا �أنه���م يقاتلونك���م جميًع���ا، و�علم���و� �أن �هلل م���ع �لذي���ن يتقونه 

بامتث���ال م���ا �أم���ر ب���ه و�جتن���اب م���ا نهى عنه بالن�ش���ر و�لتثبيت، ومن كان �هلل مع���ه فلن يغلبه �أحد.

   دي�ن �هلل ظاهر ومن�شور مهما �شعى �أعد�وؤه للنيل منه ح�شًد� من عند �أنف�شهم.
   تحريم �أكل �أمو�ل �لنا�س بالباطل، و�ل�شد عن �شبيل �هلل تعالى.

   تحريم �كتناز �لمال دون �إنفاقه في �شبيل �هلل.
ا عند قتال �لكفار؛ لأن �لموؤمن يتقي �هلل في كل �أحو�له.    �لحر�س على تقوى �هلل في �ل�شر و�لعلن، خ�شو�شً



م   �إن �لتاأخي���ر لحرم���ة �ش���هٍر ُمح���رَّ

م وَجْعله مكانه - كما  �إلى �شهر غير ُمحرَّ
كان يفع���ل �لع���رب ف���ي �لجاهلية - زيادة 
ف���ي �لكف���ر عل���ى كفره���م ب���اهلل؛ حي���ث 
ل  كفرو� بحكمه في �لأ�ش���هر �لُحُرم، ُي�شِ
به���ا �ل�ش���يطان �لذي���ن كف���رو� ب���اهلل حي���ن 
ة �ل�ش���يئة، يحل���ون  ���نَّ �ش���نَّ له���م ه���ذه �ل�شُّ
�ل�ش���هر �لح���ر�م عاًم���ا باإبد�له ب�ش���هر من 
�شهور �لحل، ويبقونه على تحريمه عاًما 
ليو�فق���و� ع���دد �لأ�ش���هر �لت���ي ح���رم �هلل 
و�إن خالف���و� �أعيانه���ا، ف���ال يحل���ون �ش���هًر� 
�إل حرم���و� مكان���ه �ش���هًر�، فيحل���ون بذلك 
م���ا حرم���ه �هلل م���ن �لأ�ش���هر �لح���رم، 
���ن لهم �ل�ش���يطان  ويخالف���ون حكم���ه، ح�شَّ
�لأعم���ال �ل�ش���يئة فعملوه���ا، ومنه���ا م���ا 
�بتدع���وه م���ن �لن�ش���يء، و�هلل ل يوف���ق 

ي���ن عل���ى كفره���م. رِّ �لكافري���ن �لُم�شِ
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

ور�ش���وله وعمل���و� بم���ا �ش���رعه له���م، م���ا 
�شاأنكم �إذ� ُدِعيتم �إلى �لجهاد في �شبيل 
�هلل لقت���ال عدوك���م تباطاأت���م، وملتم �إلى 
�ل�ش���تقر�ر ف���ي م�ش���اكنكم؟! �أر�شيت���م 
بمت���اع �لحي���اة �لدني���ا �لز�ئل���ة ولذ�ته���ا 
���ا ع���ن نعي���م �لآخ���رة  �لمنقطع���ة عو�شً
�لد�ئ���م �ل���ذي �أع���ده �هلل للمجاهدي���ن 
ف���ي �ش���بيله؟! فما مت���اع �لحياة �لدنيا في 
جن���ب �لآخ���رة �إل حقي���ر، فكي���ف لعاق���ل 
�أن يخت���ار فانًي���ا عل���ى ب���اق، وحقي���ًر� عل���ى 

عظي���م؟!
 �إن لم تخرجو� - اأيها الموؤمنون- 

عدوكم  لقتال  �هلل  �شبيل  في  للجهاد 
وغيره،  و�لإذلل  بالقهر  �هلل  يعاقبكم 
�إذ�  هلل  مطيعين  قوًما  بكم  وي�شتبدل 
ت�شروه  ول  نفرو�،  للجهاد  ��شتنفرو� 
�شيًئا بمخالفتكم �أمره، فهو غني عنكم، 
و�أنتم �لفقر�ء �إليه، و�هلل على كل �شيء 
على  قادر  فهو  �شيء،  يعجزه  ل  قدير، 

ن�شر دينه ونبيه من دونكم.
، وت�ش���تجيبو� لدعوت���ه للجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل، فق���د ن�ش���ره �هلل دون �أن تكون���و� مع���ه   �إن ل���م تن�ش���رو� - اأيه���ا الموؤمن���ون - ر�ش���ول �هلل 

، ل ثال���ث لهم���ا حي���ن كانا في غار ثور م�ش���تخفَيْين من �لكفار �لذين كان���و� يبحثون عنهما، حين  حي���ن �أخرج���ه �لم�ش���ركون ه���و و�أب���ا بك���ر 
يق���ول ر�ش���ول �هلل  ل�شاحب���ه �أب���ي بك���ر �ل�شدي���ق حي���ن خ���اف علي���ه �أن يدرك���ه �لم�ش���ركون: ل تح���زن �إن �هلل معن���ا بتاأيي���ده ون�ش���ره، فاأن���زل 
�هلل �لطماأنين���ة عل���ى قل���ب ر�ش���وله، و�أن���زل علي���ه جن���وًد� ل ت�ش���اهدونهم وهم �لمالئكة يوؤيدونه، و�شيَّر كلمة �لم�ش���ركين �ل�ش���فلى، وكلمة �هلل 

ه���ي �لعلي���ا حي���ن �أعل���ى �لإ�ش���الم، و�هلل عزي���ز في ذ�ته وقهره وملكه، ل يغالبه �أحد، حكيم في تدبيره وقدره و�ش���رعه.

   �لعاد�ت �لمخالفة لل�شرع بال�شتمر�ر عليها دونما �إنكار لها يزول قبحها عن �لنفو�س، وربما ُظن �أنها عاد�ت ح�شنة.
   عدم �لنفير في حال �ل�شتنفار من كبائر �لذنوب �لموجبة لأ�شد �لعقاب، لما فيها من �لم�شار �ل�شديدة.

   ف�شيل���ة �ل�ش���كينة، و�أنه���ا م���ن تم���ام نعم���ة �هلل عل���ى �لعب���د ف���ي �أوق���ات �ل�ش���د�ئد و�لمخ���اوف �لت���ي تطي����س فيه���ا �لأفئ���دة، و�أنه���ا تك���ون عل���ى 
ح�ش���ب معرف���ة �لعب���د برب���ه، وثقت���ه بوعده �ل�شادق، وبح�ش���ب �إيمانه و�ش���جاعته.

يقين وخا�شة عند �لخوف على فو�ت م�شلحة عامة.    �أن �لحزن قد يعر�س لخو��س عباد �هلل �ل�شِدّ



 �شيرو� - اأيها الم�وؤم��ن�ون - للجهاد 

في �شبيل �هلل في �لع�شر و�لي�شر، �شباًبا 
و�شيوًخا، وجاهدو� باأمو�لكم و�أنف�شكم، 
بالأمو�ل  و�لجهاد  �لخروج  ذلك  فاإن 
�لدنيا  �لحياة  في  نفًعا  �أكثر  و�لأنف�س 
ب�شالمة  و�لتعلق  �لقعود  من  و�لآخرة 
�لأمو�ل و�لأنف�س، �إن كنتم تعلمون ذلك 

فاحر�شو� عليه.
 ل���و ك����ان م���ا تدع���ون �إلي���ه �لذي���ن 

��ش���تاأذنوك م���ن �لمنافقي���ن ف���ي �لتخلف 
غنيم���ة �ش���هلة و�ش���فًر� ل م�ش���قة في���ه 
لتبع���وك - اأيه���ا النب���ي - ولك���ن َبُع���َدت 
عليه���م �لم�ش���افة �لت���ي دعوته���م لقطعه���ا 
�إل���ى �لع���دو فتخلف���و�، و�ش���يحلف ب���اهلل 
ه���وؤلء �لم�ش���تاأذنون م���ن �لمنافقي���ن ف���ي 
�لتخل���ف عندم���ا ترج���ع �إليه���م قائلي���ن: 
ل���و ��ش���تطعنا �لخروج �إل���ى �لجهاد معكم 
لخرجن���ا، يهلك���ون �أنف�ش���هم بتعري�شه���ا 
لعق���اب �هلل ب�ش���بب تخلفه���م وب�ش���بب 
ه���ذه �لأيم���ان �لكاذب���ة، و�هلل يعل���م �أنه���م 
كاذب���ون ف���ي دعو�ه���م، وف���ي �أيمانه���م 

ه���ذه.
 عف��ا �هلل عن��ك - اأيها الر�سول - 

�لتخلف،  في  لهم  �لإذن  في  �جتهادك 
فلم �شمحت لهم فيه؟ حتى يت�شح لك 
�ل�شادقون في �أعذ�رهم �لتي قدموها، 
لل�شادقين  فتاأذن  فيها،  و�لكاذبون 

منهم دون �لكاذبين.
 لي����س م���ن �ش���اأن �لموؤمني���ن ب���اهلل، 

وبي���وم �لقيام���ة �إيماًن���ا �شادًقا �أن يطلبو� 
منك - اأيها الر�سول - �لإذن في �لتخلف 
ع���ن �لجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل باأمو�له���م 
و�أنف�ش���هم، ب���ل �ش���اأنهم �أن ينف���رو� مت���ى 
باأمو�له���م  ويجاه���دو�  ��ش���تنفرتهم، 
و�أنف�ش���هم، و�هلل علي���م بالمتقي���ن م���ن 
عب���اده �لذي���ن ل ي�ش���تاأذنونك �إل لأع���ذ�ر 

تمنعه���م م���ن �لخ���روج مع���ك.
 �إن �لذي���ن يطلب���ون من���ك - اأيه���ا الر�س���ول - �لإذن ف���ي �لتخل���ف ع���ن �لجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل ه���م �لمنافق���ون �لذي���ن ل يوؤمن���ون ب���اهلل ول 

يوؤمن���ون بي���وم �لقيام���ة، و�أ�ش���اب قلوبه���م �ل�ش���ك ف���ي دين �هلل، فهم في �ش���كهم يترددون حيارى ل يهت���دون �إلى �لحق.
 ول���و كان���و� �شادقي���ن ف���ي دع���وى �أنه���م يري���دون �لخ���روج مع���ك للجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل لتاأهب���و� ل���ه باإع���د�د �لع���دة، ولك���ن �أبغ����س �هلل 

خروجه���م مع���ك، فثق���ل عليه���م �لخ���روج حت���ى �آث���رو� �لقع���ود ف���ي منازله���م.
 ولما كان تخلف هوؤلء قد ُيحزن �لموؤمنين طماأنهم �هلل باأن خروجهم �أكثر �شرًر� من تخلفهم فقال:

 من �لخير �أل يخرج هوؤلء �لمنافقون معكم، فهم �إن خرجو� معكم ما ز�دوكم �إل ف�ش���اًد� بما يقومون به من �لتخذيل و�إلقاء �ل�ش���به، 

جون���ه من �لكذب، فيقبله وين�ش���ره،  ولأ�ش���رعو� ف���ي �شفوفك���م بن�ش���ر �لنميم���ة لتفريقك���م، وفيك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - م���ن ي�ش���تمع �إل���ى ما يروِّ
فين�ش���اأ �لختالف بينكم، و�هلل عليم بالظالمين من �لمنافقين �لذين يلقون �لد�شائ����س و�ل�ش���كوك بين �لموؤمنين.

   وجوب �لجهاد بالنف�س و�لمال كلما دعت �لحاجة.
   �لأيمان �لكاذبة توجب �لهالك.

   وجوب �لحتر�ز من �لعجلة، ووجوب �لتثبت و�لتاأني، وترك �لغتر�ر بظو�هر �لأمور، و�لمبالغة في �لتفح�س و�لتريث.
   م���ن عناي���ة �هلل بالموؤمني���ن تثبيط���ه �لمنافقي���ن ومنعه���م م���ن �لخ���روج م���ع عب���اده �لموؤمني���ن، رحم���ة بالموؤمني���ن ولطًف���ا م���ن �أن يد�خله���م 

م���ن ل ينفعه���م بل ي�شرهم.



�لمنافق���ون  ه���وؤلء  حر����س  لق���د   

عل���ى �لإف�ش���اد بتفري���ق كلم���ة �لموؤمني���ن، 
وت�ش���تيت �ش���ملهم م���ن قب���ل غ���زوة تب���وك، 
ف���و� ل���ك - اأيه���ا الر�س���ول -  ع���و� و�شرَّ ونوَّ
�لأم���ور بتدبي���ر �لحي���ل، لع���ل حيله���م توؤثر 
ف���ي عزم���ك عل���ى �لجه���اد، حت���ى ج���اء 
ن�ش���ر �هلل وتاأيي���ده ل���ك، و�أع���ز �هلل دين���ه 
وقه���ر �أع���د�ءه، وه���م كاره���ون لذل���ك؛ 
لأنهم كانو� يرغبون في �نت�شار �لباطل 

عل���ى �لح���ق.
 ومن �لمنافقين من يعتذر بالأعذ�ر 

�ئذن  اهلل،  ر�سول  يا  فيقول:  �لُمْختَلَقة 
لي في �لتخلف عن �لجهاد، ول تحملني 
�أ�شيب ذنًبا  على �لخروج معك حتى ل 
�إذ�  ب�شبب فتنة ن�شاء �لعدو - �لروم - 
فتنة  في  وقعو�  قد  �أل  �شاهدتهن. 
�لنفاق،  فتنة  وهي  زعمو�،  مما  �أعظم 
وفتنة �لتخلف، و�إن جهنم يوم �لقيامة 
منهم  يفوتها  ل  بالكافرين،  لمحيطة 

�أحد، ول يجدون عنها مهرًبا.
 �إن نالت���ك - ي���ا ر�س���ول اهلل - نعم���ة 

م���ن �هلل بم���ا ي�ش���رك من ن�ش���ر �أو غنيمة 
كره���و� ذل���ك، وحزن���و� ل���ه، و�إن نالت���ك 
م�شيب���ة م���ن �ش���دة �أو �نت�ش���ار عدو يقول 
ه���وؤلء �لمنافق���ون: قد �حتطنا لأنف�ش���نا، 
و�أخذن���ا بالح���زم حي���ن ل���م نخ���رج للقتال 
كم���ا خ���رج �لموؤمن���ون، فاأ�شابه���م م���ا 
�أ�شابهم من �لقتل و�لأ�شر، ثم ين�شرف 
هوؤلء �لمنافقون �إلى �أهليهم م�شرورين 

بال�ش���المة.
 ق�������ل - اأيه�����ا الر�س��������ول - له������وؤلء 

�لمنافقي���ن: ل���ن ينالن���ا �إل م���ا كتب���ه �هلل 
لن���ا، فهو �ش���بحانه �ش���يدنا وملجوؤنا �لذي 
نلج���اأ �إلي���ه، ونح���ن متوكل���ون علي���ه ف���ي 
�أمورن���ا، و�إلي���ه وح���ده يفو����س �لموؤمن���ون 

�أموره���م، فه���و كافيه���م، ونع���م �لوكي���ل.
 ق�������ل - اأيه�������ا الر�س�������ول - له�����م: 

ه���ل تنتظ���رون �أن يق���ع لن���ا �إل �لن�ش���ر �أو �ل�ش���هادة؟! ونح���ن ننتظ���ر �أن ين���زل بك���م �هلل عذ�ًب���ا م���ن عن���ده يهلكك���م �أو يعذبك���م باأيدين���ا بقتلك���م 
و�أ�ش���ركم �إذ� �أذن لن���ا بقتالك���م، فانتظ���رو� عاقبتن���ا، �إن���ا منتظ���رون عاقبتك���م.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���م: �بذل���و� م���ا تبذل���ون م���ن �أمو�لك���م طوًع���ا �أو كرًه���ا، ل���ن يتقب���ل منك���م ما �أنفقت���م منها لكفرك���م وخروجكم عن 

طاعة �هلل.
لَّ���و�، و�أنهم ل ينفقون �أمو�لهم طوًعا،   وم���ا منعه���م م���ن قب���ول نفقاته���م �إل ثالثة �أمور: كفرهم باهلل وبر�ش���وله، وك�ش���لهم وتثاقلهم �إذ� �شَ

و�إنما ينفقونها كرًها؛ لأنهم ل يرجون ثو�ًبا في �شالتهم، ول في �إنفاقهم.

   د�أب �لمنافقين �ل�شعي �إلى �إلحاق �لأذى بالم�شلمين عن طريق �لد�شائ�س و�لتج�ش�س.
   �لتخلف عن �لجهاد مف�شدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي مع�شية هلل ومع�شية لر�شوله.

ر �هلل لهم، ويرج���و� ر�شا ربهم؛     ف���ي �لآي���ات تعلي���م للم�ش���لمين �أل يحزن���و� لم���ا ي�شيبه���م؛ لئ���ال َيِهن���و� وتذه���ب قوته���م، و�أن ير�ش���و� بم���ا ق���دَّ
لأنه���م و�ثق���ون ب���اأن �هلل يري���د ن�ش���ر دين���ه.

   من عالمات �شعف �لإيمان وقلة �لتقوى �لتكا�شل في �أد�ء �ل�شالة و�لإنفاق عن غير ر�شا ورجاء للثو�ب.



 فال تعجبك - اأيها الر�سول - �أمو�ل 

�لمنافقين ول �أولدهم، ول ت�شتح�شنها، 
و�أولدهم �شيئة، فاهلل  �أمو�لهم  فعاقبة 
و�لتعب  بالكد  عليهم  عذ�ًبا  يجعلها 
م�شائب  من  ينزل  وبما  لتح�شيلها، 
�أرو�حهم حال  �أن يخرج �هلل  �إلى  فيها 
�لدرك  في  بالخلود  فيعذبون  كفرهم 

�لأ�شفل من �لنار.
اأيها   - لكم  �لمنافقون  وُيق�ِشم   

لمن  �إنه��م  ك������اذبين:   - الموؤمنون 
في  من���كم  لي�ش���و�  وه���م  جملتكم، 
منكم،  �أنهم  �أظهرو�  و�إن  بو�طنهم، 
ما  بهم  يحل  �أن  يخافون  قوم  لكنهم 
و�ل�شبي،  �لقتل  من  بالم�شركين  حل 

فيظهرون �لإ�شالم تقية.
 ل���و يج���د ه���وؤلء �لمنافق���ون ملج���اأً 

م���ن ح�ش���ن يحفظ���ون في���ه �أنف�ش���هم، �أو 
يج���دون كهوًف���ا ف���ي �لجب���ال يختبئ���ون 
فيه���ا، �أو يج���دون نفًق���ا يدخل���ون في���ه 
وه���م  في���ه  ودخل���و�  �إلي���ه،  للتج���وؤو� 

م�ش���رعون.
وم���ن �لمن���افق������ين م���ن يعيب���ك   

- اأيها الر�س���ول - في ق�ش���مة �ل�شدقات 
عندم���ا ل ينال���ون منه���ا ما يري���دون، فاإن 
�أعطيته���م منها ما يطلبون ر�شو� عنك، 
و�إن لم تعطهم ما يطلبون منها �أظهرو� 

�لتذمر.
 ول���و �أن ه���وؤلء �لمنافقي���ن �لذي���ن 

يعيبون���ك ف���ي ق�ش���مة �ل�شدق���ات ر�ش���و� 
بم���ا فر�ش���ه �هلل له���م، وبم���ا �أعطاه���م 
�هلل،  كافين���ا  وقال���و�:  منه���ا،  ر�ش���وله 
�ش���يعطينا �هلل م���ن ف�شل���ه م���ا �ش���اء، 
و�ش���يعطينا ر�ش���وله مم���ا �أعط���اه �هلل، �إن���ا 
�إل���ى �هلل وح���ده ر�غب���ون �أن يعطين���ا م���ن 
ف�شل���ه، ل���و �أنه���م فعل���و� ذل���ك ل���كان خيًر� 

له���م م���ن �أن يعيب���وك.
ف���ي  �هلل   ر�ش���ول  عاب���و�  ولم���ا 

فق���ال: لر�ش���وله،  تبرئ���ة  وم�ش���تحقيها  م�شارفه���ا  له���م  ���ن  بيَّ ق�ش���متها 
ه   �إنم���ا �لزك���و�ت �لو�جب���ة يج���ب �أن ت�ش���رف للفق���ر�ء، وه���م �لمحتاج���ون �لذي���ن لديهم مال من مهنة �أو وظيفة، لكن���ه ل يكفيهم ول ُيَتَنبَّ

لحاله���م، و�لم�ش���اكين �لذي���ن ل ي���كادون يملك���ون �ش���يًئا ول َيْخَف���ْوَن عل���ى �لنا����س ب�ش���بب حاله���م �أو مقاله���م، ولل�ش���عاة �لذي���ن ير�ش���لهم �لإم���ام 
اء ليعتقو� بها،  لجمعها، وللكفار �لذين ُيَتاأَلَّفون بها لي�شلمو�، �أو ل�شعفة �لإيمان ليقوى �إيمانهم، �أو لمن ُيْدفع بها �شّره، وت�شرف في �لأِرقَّ
وللمدينين في غير �إ�شر�ف ول مع�شية �إن لم يجدو� وفاء لما عليهم من دين، وت�شرف في تجهيز �لمجاهدين في �شبيل �هلل، وللم�شافر 

ر �شرف �لزكو�ت على هوؤلء فري�شة من �هلل، و�هلل عليم بم�شالح عباده، حكيم في تدبيره و�شرعه. �لذي �نقطعت نفقته. َق�شْ
: �إن���ه ي�ش���مع م���ن كّل �أح���د وي�شدق���ه، ول يمي���ز  ���ا �ش���اهدو� حلم���ه   وم���ن �لمنافقي���ن م���ن ي���وؤذون ر�ش���ول �هلل  بال���كالم، فيقول���ون لمَّ

بي���ن �لح���ق و�لباط���ل، ق���ل له���م - اأيه���ا الر�س���ول -: �إن �لر�ش���ول ل ي�ش���مع �إل �لخي���ر، ي�شدق باهلل، وي�شدق ما يخبر ب���ه �لموؤمنون �ل�شادقون 
ويرحمه���م، ف���اإن بعثت���ه رحم���ة لم���ن �آم���ن ب���ه، و�لذين يوؤذونه  ب���اأي نوع من �أنو�ع �لإي���ذ�ء لهم عذ�ب موجع.

   �لأم���و�ل و�لأولد ق���د تك���ون �ش���بًبا للع���ذ�ب ف���ي �لدني���ا، وق���د تك���ون �ش���بًبا للع���ذ�ب ف���ي �لآخ���رة، فليتعام���ل �لعب���د معهم���ا بم���ا ير�ش���ي م���وله، 
فتتحق���ق بهم���ا �لنج���اة.    توزي���ع �ل���زكاة موك���ول لجته���اد ولة �لأم���ور ي�شعونه���ا عل���ى ح�ش���ب حاج���ة �لأ�شن���اف و�ش���عة �لأم���و�ل.

   �إي���ذ�ء �لر�ش���ول  فيم���ا يتعل���ق بر�ش���الته كف���ر، يترت���ب علي���ه �لعق���اب �ل�ش���ديد.    ينبغ���ي للعبد �أن يكون �أُذن خير ل �أُذن �ش���ر، ي�ش���تمع ما 
ًعا و�إباًء عن �شماع �ل�شر و�لف�شاد.  فيه �ل�شالح و�لخير، وُيعر�س ت�رفُّ



لك���م  ب���اهلل  �لمنافق���ون  ُيق�ِش���م   

-اأيها الموؤمنون - �أنهم لم يقولو� �شيًئا 
، ذلك لير�شوكم عنهم،  يوؤذي �لنبي 
و�هلل ور�ش���وله �أول���ى بالإر�ش���اء بالإيم���ان 
و�لعم���ل �ل�شال���ح �إن كان ه���وؤلء موؤمني���ن 

ا. حقًّ
 �أل���م يعل���م ه���وؤلء �لمنافق���ون �أنه���م 

بعمله���م ه���ذ� معادون هلل ولر�ش���وله، و�أن 
م���ن يعاديهم���ا يدخ���ل ي���وم �لقيام���ة ن���ار 
جهن���م ماكًث���ا فيه���ا �أب���ًد�؟! ذل���ك �له���و�ن 

و�ل���ذل �لكبي���ر.
 يخ���اف �لمنافق���ون �أن ين���زل �هلل 

عل���ى ر�ش���وله �ش���ورة ُتطِل���ع �لموؤمنين على 
م���ا ي�شمرون���ه ف���ي قلوبه���م م���ن �لكف���ر، 
ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ��ش���تمرو� - اأيه���ا 
المنافق���ون - عل���ى �ش���خريتكم وطعنك���م 
ف���ي �لدي���ن، ف���اهلل مخ���رج م���ا تخاف���ون 
باإن���ز�ل �ش���ورة �أو باإخب���ار ر�ش���وله بذل���ك.

 - الر�س���ول  اأيه���ا   - �ش���األت  ولئ���ن   

�لمنافقي���ن عم���ا قال���و� م���ن �لطعن و�ش���ب 
�لموؤمنين بعد �إخبار �هلل لك به ليقولّن: 
كن���ا ف���ي حدي���ث نم���زح في���ه ول���م نك���ن 
جادي���ن، ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: �أب���اهلل 

و�آيات���ه ور�ش���وله كنت���م ت�ش���تهزئون؟!
 ل تعت���ذرو� به���ذه �لأع���ذ�ر �لكاذب���ة، 

فق���د �أظهرت���م �لكف���ر با�ش���تهز�ئكم بع���د 
�أن كنت���م ت�شمرون���ه، �إن نتج���اوز ع���ن 
فري���ق منك���م لترك���ه �لنف���اق وتوبت���ه من���ه 
نع���ذب فريًق���ا منك���م  و�إخال�ش���ه هلل، 
لإ�شر�ره���م عل���ى �لنف���اق وع���دم توبته���م 

. منه
 �لمنافق���ون رج���اًل ون�ش���اًء متفق���ون 

ف���ي �أح���و�ل �لنف���اق، وه���م عل���ى �لنقي����س 
م���ن �لموؤمني���ن، فه���م ياأم���رون بالمنك���ر، 
ويبخل���ون  �لمع���روف،  ع���ن  وينه���ون 
باأمو�له���م ف���ال ينفقونه���ا ف���ي �ش���بيل �هلل، 
ترك���و� �هلل �أن يطيع���وه، فتركه���م �هلل من 

توفيق���ه، �إن �لمنافقي���ن ه���م �لخارج���ون ع���ن طاع���ة �هلل وطري���ق �لح���ق �إل���ى مع�شيت���ه وطري���ق �ل�ش���الل.
 َوَع���َد �هلل �لمنافقي���ن و�لكف���ار �لذي���ن ل���م يتوب���و� �أن يدخله���م ن���ار جهن���م ماكثي���ن فيه���ا �أب���ًد�، ه���ي كافيته���م عقاًب���ا، وطرده���م �هلل م���ن 

رحمت���ه، وله���م عذ�ب م�ش���تمر.

  قبائ���ح �لمنافقي���ن كثي���رة، ومنه���ا �لإق���د�م عل���ى �لأيم���ان �لكاذب���ة، ومع���اد�ة �هلل ور�ش���وله، و�ل�ش���تهز�ء بالق���ر�آن و�لنب���ي و�لموؤمني���ن، 
و�لتخوف من نزول �شورة في �لقر�آن تف�شح �شاأنهم، و�عتذ�رهم باأنهم هازلون لعبون، وهو �إقر�ر بالذنب، بل هو عذر �أقبح من �لذنب.

   ل ُيقبل �لهزل في �لدين و�أحكامه، ويعد �لخو�س بالباطل في كتاب �هلل ور�شله و�شفاته كفًر�.
���ل ف���ي �لب�ش���ر، و�أ�شح���اب ذل���ك �لمر����س مت�ش���ابهون ف���ي كل ع�ش���ر وزم���ان ف���ي �لأم���ر بالمنك���ر و�لّنه���ي ع���ن  ���ال متاأ�شّ   �لّنف���اق: مر����س ُع�شَ

�لمع���روف، وَقْب����س �أيديه���م و�إم�ش���اكهم ع���ن �لإنف���اق ف���ي �ش���بيل �هلل للجهاد، وفيما يج���ب عليهم من حق.
   �لجز�ء من جن�س �لعمل، فالذي يترك �أو�مر �هلل وياأتي نو�هيه يتركه من رحمته.



 - المنافقين  مع�سر  يا   - �أنتم   

�لأمم  مثل  و�ل�شتهز�ء  �لكفر  في 
قوة  �أعظم  كانو�  قبلك�م،  من  �لمكذبة 
فتمتعو�  و�أولًد�،  �أمو�ًل  و�أكثر  منكم 
ملذ�ت  من  لهم  �لمكتوب  بن�شيبهم 
اأيها   - �أنتم  �لدنيا و�شهو�تها، فتمتعتم 
لكم  �لمقدر  بن�شيبكم   - المنافقون 
�لمكذبة  �لأمم  َتَمتُّع  مثل  ذلك  من 
في  وخ�شتم  بن�شيبهم،  �ل�شابقة 
�لر�شول  في  و�لطعن  بالحق  �لتكذيب 
و�لطعن  به  �لتكذيب  في  مثل خو�شهم 
بتلك  �لمت�شفون  �أولئك  ر�شلهم،  على 
بطلت  �لذين  هم  �لذميمة  �ل�شفات 
بالكفر،  �هلل  عند  لف�شادها  �أعمالهم 
وهم �لخا�شرون �لذين خ�شرو� �أنف�شهم 

باإير�دها مو�رد �لهالك.
 �أل���م ي���اأت ه���وؤلء �لمنافقي���ن خب���ُر 

ب���ة، وم���ا ُفِع���ل به���ا  م���ا فعلْت���ه �لأم���ُم �لمكذِّ
م���ن عق���اب: ق���وم ن���وح، وقوم ه���ود، وقوم 
و�أ�شح���اب  �إبر�هي���م،  وق���وم  �شال���ح، 
ل���وط؛ جاءته���م  مدي���ن، وق���رى ق���وم 
ر�ش���لهم بالبر�هي���ن �لو��شح���ة و�لحج���ج 
�لجلي���ة، فم���ا كان �هلل ليظلمه���م؛ فق���د 
�أنذرته���م ر�ش���لهم، ولك���ن كان���و� �أنف�ش���هم 
يظلم���ون بم���ا كان���و� عليه من �لكفر باهلل 

وتكذي���ب ر�ش���له.
بع�ش��هم  و�لم�وؤمن��ات  و�لم�وؤمن��ون   

�أن�شار بع�س و�أعو�نهم؛ لجمع �لإيمان 
كل  وهو  بالمعروف؛  ياأمرون  بينهم، 
طاعته  وجوه  من  تعالى  هلل  محبوب 
وينه���ون  و�ل�ش���الة،  كالت��وح����يد 
�هلل  �أبغ�شه  ما  كل  وهو  �لمنكر؛  ع�ن 
و�لربا،  كالكفر  �لمعا�شي  من  تعالى 
ويوؤدون �ل�شالة كاملة على �أكمل وجه، 
ويطيعون �هلل، ويطيعون ر�شوله؛ �أولئك 
�لحميدة  �ل�شفات  بهذه  �لمت�شفون 
�هلل  �إن  رحمته،  في  �هلل  �شيدخلهم 

عزيز، ل يغالبه �أحد، حكيم في خلقه وتدبيره و�شرعه.
 َوَع�َد �هلل �لموؤمني�ن ب�اهلل و�لموؤمن�ات ب�ه �أن يدخله�م ي�وم �لقيام�ة جن�ات تج�ري �لأنه�ار م�ن تح�ت ق�شوره�ا ماكثي�ن فيه�ا د�ئًم�ا، ل 

يموتون فيها ول ينقطع نعيمهم، ووعدهم �أن يدخلهم م�شاكن ح�شنة في جنات �إقامة، ور�شو�ن يحله �هلل عليهم �أكبر من ذلك كله، ذلك 
�لج�ز�ء �لمذك�ور هو �لفوز �لعظي�م �لذي ل يد�نيه فوز.

   �ش���بب �لع���ذ�ب للكف���ار و�لمنافقي���ن و�ح���د ف���ي كل �لع�ش���ور، وه���و �إيث���ار �لّدني���ا عل���ى �لآخ���رة و�ل�ش���تمتاع به���ا، وتكذي���ب �لأنبي���اء و�لمك���ر 
و�لخديع���ة و�لغ���در بهم.

   �إهالك �لأمم و�لأقو�م �لغابرة ب�شبب كفرهم وتكذيبهم �لأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتبر من �لعقالء.
   �أهل �لإيمان رجاًل ون�شاء �أمة و�حدة متر�بطة متعاونة متنا�شرة، قلوبهم متحدة في �لتو�ّد و�لتحاّب و�لتعاطف.

   ر�شا رب �لأر�س و�ل�شماو�ت �أكبر من نعيم �لجنات؛ لأن �ل�شعادة �لروحانية �أف�شل من �لج�شمانية.



 ي���ا اأيه���ا الر�س���ول، جاه���د �لكف���ار 

بقتاله���م بال�ش���يف، وجاه���د �لمنافقي���ن 
عل���ى  و��ش���دد  و�لحج���ة،  بالل�ش���ان 
�لفريقي���ن؛ فه���م �أه���ل لذل���ك، ومقره���م 
ي���وم �لقيام���ة جهن���م، و�ش���اء �لم�شي���ر 

م�شيره���م.
 يحل���ف �لمنافق���ون ب���اهلل كاذبي���ن: 

م���ا قال���و� م���ا بلغ���ك عنه���م من �ل�ش���ب لك 
و�لعي���ب لدين���ك، ولق���د قال���و� م���ا بلغ���ك 
رهم، و�أظهرو� �لكفر بعد  عنهم مما يكفِّ
���و� بم���ا ل���م  �إظهاره���م �لإيم���ان، ولق���د َهمُّ
، وم���ا  يظف���رو� ب���ه م���ن �لفت���ك بالنب���ي 
�أنك���رو� �ش���يًئا �إل �ش���يًئا ل ُيْنَك���ر، وه���و �أن 
�هلل تف�شل عليهم باإغنائهم من �لغنائم 
�لت���ي م���ّن به���ا عل���ى نبي���ه، فاإن يتوب���و� �إلى 
�هلل م���ن نفاقه���م تك���ن توبتهم من���ه خيًر� 
له���م م���ن �لبق���اء علي���ه، و�إن يتول���و� ع���ن 
�لتوبة �إلى �هلل يعذبهم عذ�ًبا موجًعا في 
�لدني���ا بالقت���ل و�لأ�ش���ر، ويعذبه���م عذ�ًب���ا 
موجًع���ا ف���ي �لآخ���رة بالن���ار، ولي����س له���م 
ول���ي يتولهم فينقذه���م من �لعذ�ب، ول 

نا�ش���ر يدف���ع عنه���م �لعذ�ب.
م��ن عاه��د �هلل  �لمنافقي��ن  وم��ن   

ف�شل��ه  م��ن  �هلل  �أعطان��ا  لئ��ن  قائ��اًل: 
لنت�شدق��ن عل��ى �لمحتاجي��ن، ولنكون��ن 
�شلح��ت  �لذي��ن  �ل�شالحي��ن  م��ن 

عماله��م. �أ
 فلم���ا �أعطاه���م �هلل �ش���بحانه م���ن 

ف�شله لم يفو� بما عاهدو� �هلل عليه، بل 
منع���و� �أمو�له���م فل���م يت�شدق���و� ب�ش���يء، 

وتول���و� وه���م معر�شون ع���ن �لإيمان.
 فجع���ل عاقبته���م نفاًق���ا ثابًت���ا ف���ي 

قلوبه���م �إل���ى ي���وم �لقيام���ة؛ عقاًب���ا له���م 
على �إخالفهم لعهد �هلل، وعلى كذبهم.

 �ألم يعلم �لمنافقون �أن �هلل يعلم ما 

يخفون من �لكيد و�لمكر في مجال�شهم، 
فال  �لغيوب؟  عالم  �شبحانه  �هلل  و�أن 

يخفى عليه من �أعمالهم �شيء، و�شيجازيهم عليها.
 �لذي���ن يعيب���ون �لمتطوعي���ن م���ن �لموؤمني���ن بب���ذل �ل�شدق���ات �لي�ش���يرة، �لذي���ن ل يج���دون �إل �ش���يًئا قلي���اًل ه���و حا�ش���ل م���ا يق���درون علي���ه، 

في�ش���خرون منه���م قائلي���ن: م���اذ� تج���دي �شدقتهم؟! �ش���خر �هلل منهم جز�ء على �ش���خريتهم بالموؤمني���ن، ولهم عذ�ب موجع.

   وجوب جهاد �لكفار و�لمنافقين، فجهاد �لكفار باليد و�شائر �أنو�ع �لأ�شلحة �لحربية، وجهاد �لمنافقين بالحجة و�لل�شان.
   �لمنافقون من �شّر �لنا�س؛ لأنهم غادرون يقابلون �لإح�شان بالإ�شاءة.

   في �لآيات دللة على �أن نق�س �لعهد و�إخالف �لوعد يورث �لنفاق، فيجب على �لم�شلم �أن يبالغ في �لحتر�ز عنه.
   ف���ي �لآي���ات ثن���اء عل���ى ق���وة �لب���دن و�لعم���ل، و�أنه���ا تق���وم مق���ام �لم���ال، وه���ذ� �أ�ش���ل عظيم ف���ي �عتبار �أ�ش���ول �لث���روة �لعامة و�لتنويه ب�ش���اأن 

�لعامل.



�لمغفرة   - الر�سول  اأيها   - �طلب   

طلبتها  فاإن  لهم،  تطلبها  ل  �أو  لهم، 
لن  كثرتها  على  فاإنها  مرة،  �شبعين 
لأنهم  لهم؛  �هلل  مغفرة  �إلى  تو�شل 
يوفق  ل  و�هلل  ور�شوله،  باهلل  كافرون 
عمد  عن  �شرعه  عن  �لخارجين  للحق 

وق�شد.
 ف���رح �لمتخلف���ون م���ن �لمنافقي���ن 
ع���ن غ���زوة تب���وك بقعوده���م ع���ن �لجهاد 
ر�ش���ول  مخالفي���ن  �هلل  �ش���بيل  ف���ي 
�هلل، وكره���و� �أن يجاه���دو� باأمو�له���م 
و�أنف�ش���هم ف���ي �ش���بيل �هلل كم���ا يجاه���د 
�لموؤمن���ون، وقال���و� مثبطي���ن لإخو�نه���م 
م���ن �لمنافقي���ن: ل ت�ش���يرو� ف���ي �لح���ّر، 
وكان���ت غ���زوة تب���وك ف���ي زمن �لح���ّر، قل 
له���م - اأيه���ا الر�س���ول -: ن���ار جهن���م �لتي 
� م���ن ه���ذ�  تنتظ���ر �لمنافقي���ن �أ�ش���د ح���رًّ

�لح���ر �ل���ذي ف���رو� من���ه ل���و يعلم���ون.
�لمن�افقون  ه�����وؤلء  ف��لي�ش�ح���ك   
في  قلياًل  �لجهاد  عن  �لمتخلفون 
كثيًر�  وليبكو�  �لفانية،  �لدنيا  حياتهم 
في حياتهم �لآخرة �لباقية؛ جز�ء على 
ما كانو� �كت�شبوه من �لكفر و�لمعا�شي 

و�لآثام في �لدنيا.
 ف���اإن �أع���ادك �هلل - اأيه���ا النب���ي- 

�إل���ى فري���ق م���ن ه���وؤلء �لمنافقي���ن ثاب���ت 
�لإذن  من���ك  فطلب���و�  نفاق���ه،  عل���ى 
بالخ���روج مع���ك ف���ي غ���زوة �أخ���رى، فق���ل 
له���م: ل���ن تخرج���و� - اأيه���ا المنافق���ون- 
مع���ي ف���ي �لجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل �أب���ًد� 
عقوب���ة لك���م، وح���ذًر� م���ن �لمفا�ش���د 
�لمترتب���ة عل���ى وجودك���م مع���ي، فق���د 
ر�شيت���م بالقع���ود و�لتخل���ف ف���ي غ���زوة 
تب���وك، فاقع���دو� و�بق���و� م���ع �لمتخلفي���ن 

م���ن �لمر�ش���ى و�لن�ش���اء و�ل�شبي���ان.
 ول ت�ش���ّل - اأيه���ا الر�س���ول - عل���ى 

�أي مي���ت م���ن موت���ى �لمنافقي���ن �أبًد�، ول 
تق���ف عل���ى قب���ره للدع���اء ل���ه بالمغف���رة، ذل���ك لأنه���م كف���رو� باهلل وكف���رو� بر�ش���وله، وماتو� وهم خارجون ع���ن طاعة �هلل، وم���ن كان كذلك ل 

لَّ���ى علي���ه ول ُيْدَعى له. ُي�شَ
 ول تعجب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - �أم���و�ل ه���وؤلء �لمنافقي���ن ول �أولده���م، �إنم���ا يري���د �هلل �أن يعذبه���م به���ا ف���ي �لحي���اة �لدني���ا، وذل���ك بم���ا 

يعانون���ه م���ن �لم�ش���اق ف���ي �ش���بيلها، وم���ا ي�شاب���ون ب���ه م���ن م�شائ���ب فيها، و�أن تخ���رج �أرو�حهم من �أج�ش���ادهم وه���م على كفرهم.
 و�إذ� �أن���زل �هلل �ش���ورة عل���ى نبي���ه محم���د  مت�شمن���ة لالأم���ر بالإيم���ان ب���اهلل و�لجهاد في �ش���بيله طلب �لإذن ف���ي �لتخلف عنك �أ�شحاب 

ْمَنى. �لغنى و�لَي�َشار منهم، وقالو�: �تركنا نتخلف مع �أ�شحاب �لأعذ�ر كال�شعفاء و�لزَّ

  �لكافر ل ينفعه �ل�شتغفار ول �لعمل ما د�م كافًر�.
�س عنه    �لآي���ات ت���دل عل���ى ق�ش���ر نظ���ر �لإن�ش���ان، فه���و ينظ���ر غالًب���ا �إل���ى �لح���ال و�لو�ق���ع �ل���ذي ه���و في���ه، ول ينظر �إل���ى �لم�ش���تقبل وم���ا يَتَمَخّ

من �أحد�ث.
  �لتهاون بالطاعة �إذ� ح�شر وقتها �شبب لعقوبة �هلل وتثبيطه للعبد عن فعلها وف�شلها.

  ف���ي �لآي���ات دلي���ل عل���ى م�ش���روعية �ل�ش���الة عل���ى �لموؤمني���ن، وزي���ارة قبوره���م و�لدع���اء له���م بع���د موته���م، كم���ا كان �لنب���ي  يفع���ل ذل���ك 
ف���ي �لموؤمنين.



���ي ه���وؤلء �لمنافق���ون لأنف�ش���هم   َر�شِ

���و� �أن يتخلف���و�  �لذل���ة و�لمهان���ة حي���ن َر�شُ
م���ع �أ�شح���اب �لأع���ذ�ر، وخت���م �هلل عل���ى 
قلوبهم ب�ش���بب كفرهم ونفاقهم، فهم ل 

يعلم���ون ما في���ه م�شلحتهم.
 �أم���ا �لر�ش���ول و�لموؤمن���ون مع���ه فل���م 

يتخلف���و� ع���ن �لجه���اد في �ش���بيل �هلل مثل 
ه���وؤلء، و�إنم���ا جاه���دو� ف���ي �ش���بيل �هلل 
و�أنف�ش���هم، وكان جز�وؤه���م  باأمو�له���م 
عن���د �هلل ح�ش���ول �لمناف���ع �لدنيوي���ة 
وح�ش���ول  و�لغنائ���م،  كالن�ش���ر  له���م 
�لمناف���ع �لأخروي���ة، ومنها دخول �لجنة، 
وح�ش���ول �لف���وز بالمطل���وب و�لنج���اة من 

�لمره���وب.
تج���ري  جن���ات  له���م  �هلل  هي���اأ   

�لأنهار من تحت ق�شورها ماكثين فيها 
�أب���ًد�، ل يلحقه���م فن���اء، ذلك �لجز�ء هو 
�لف���الح �لعظي���م �ل���ذي ل يد�ني���ه ف���الح.

 وج���اء ق���وم م���ن �أع���ر�ب �لمدين���ة 

وم���ن حوله�����ا يعت���ذرون �إل���ى ر�ش���ول �هلل 
؛ لياأذن لهم في �لتخلف عن �لخروج 
و�لجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل، وتخل���ف ق���وم 
ع���ن  �أ�ش���اًل  يعت���ذرو�  ل���م  �آخ���رون 
�لخ���روج؛ لعدم ت�شديقه���م للنبي ولعدم 
�إيمانهم بوعد �هلل، �شينال هوؤلء ب�شبب 

كفره���م ه���ذ� ع���ذ�ب موؤل���م موج���ع.
 لي��������س عل������ى �لن�ش������اء و�ل�شبي���ان 

و�لمر�ش���ى و�لعج���زة و�لعم���ي و�لفق���ر�ء 
م���ن  ينفقون���ه  م���ا  يج���دون  ل  �لذي���ن 
�لم���ال ليتجه���زو� ب���ه، لي����س عل���ى ه���وؤلء 
جميًع���ا �إث���م ف���ي �لتخل���ف ع���ن �لخ���روج؛ 
لأن �أعذ�ره���م قائم���ة، �إذ� �أخل�ش���و� هلل 
ور�ش���وله، وعمل���و� ب�ش���رعه، لي����س عل���ى 
�لمح�ش���نين م���ن �أ�شح���اب ه���ذه �لأع���ذ�ر 
طري���ق لإيق���اع �لعق���اب عليه���م، و�هلل 
رحي���م  �لمح�ش���نين،  لذن���وب  غف���ور 

به���م.
 ول �إث���م كذل���ك عل���ى �لمتخلفي���ن عن���ك �لذي���ن �إذ� ج���اوؤوك - اأيه���ا الر�س���ول - يطلب���ون م���ا تحمله���م علي���ه م���ن �ل���دو�ب وقل���َت له���م: ل �أجد 

ما �أحملكم عليه من �لدو�ب؛ �أدبرو� عنك و�أعينهم ت�شيل من �لدمع �أ�شًفا على �أنهم لم يجدو� ما ينفقون من عند �أنف�شهم �أو من عندك.
���ن �أن ل طري���ق لعقوب���ة �أه���ل �لأع���ذ�ر ذك���ر م���ن ي�ش���تحق �لعقوب���ة و�لموؤ�خ���ذة، فق���ال: �إنم���ا �لطري���ق بالعقوب���ة و�لموؤ�خ���ذة عل���ى   لم���ا بيَّ

�أولئ���ك �لذي���ن يطلب���ون من���ك - اأيه���ا الر�س���ول - �لإذن ف���ي �لتخل���ف ع���ن �لجه���اد وه���م ق���ادرون عليه بوجود م���ا يتجهزون به، ر�شو� لأنف�ش���هم 
�لذل���ة و�له���و�ن ب���اأن يبق���و� م���ع �لخو�ل���ف ف���ي �لبي���وت، وخت���م �هلل عل���ى قلوبه���م فال تتاأثر بموعظة، وهم ب�ش���بب ه���ذ� �لختم ل يعلم���ون ما فيه 

م�شلحته���م ليخت���اروه، وم���ا فيه مف�ش���دتهم ليتجنبوه.

لون �لخير�ت في �لدنيا، و�إن فاتهم هذ� فلهم �لفوز بالجنة و�لنجاة من �لعذ�ب في �لآخرة. ّ    �لمجاهدون �شيح�شِ
   �لأ�شل �أن �لمح�شن �إلى �لنا�س تكرًما منه ل يوؤ�َخذ �إن وقع منه تق�شير.

ل َمْنِزلة �لفاعل له.    �أن من نوى �لخير، و�قترن بنيته �لجازمة �َشْعٌي فيما يقدر عليه، ثم لم يقدر- فاإنه ُيَنَزّ
    �لإ�ش�����الم دي���ن ع���دل ومنط���ق؛ لذل���ك �أوج���ب �لعقوب���ة و�لماأث���م عل���ى �لمنافقي���ن �لم�ش���تاأذنين وهم �أغني���اء ذوو قدرة عل���ى �لجهاد بالمال 

و�لنف�س.



الُمتخلِّف�ون ع�ن  المنافق�ون  م  ُيَق�دِّ  

الجه�اد اأع�ذاًرا واهي�ة للم�س�لمين حي�ن 
عودته�م م�ن الجه�اد، ويوج�ه اهلل نبي�ه 
تعت�ذروا  ال  عليه�م:  بال�رد  والموؤمني�ن 
باالأع�ذار الكاذب�ة، ل�ن ن�سدقك�م فيم�ا 
اهلل  اأعلمن�ا  ق�د  منه�ا،  ب�ه  اأخبرتمون�ا 
اهلل  و�س�يرى  نفو�س�كم،  ف�ي  مم�ا  �س�يًئا 
اهلل  فيقب�ل  �س�تتوبون،  ه�ل  ور�س�وله: 
توبتك�م، اأو ت�س�تمرون عل�ى نفاقك�م؟ ثم 
ترجع�ون اإل�ى اهلل ال�ذي يعلم كل �س�يء، 
فيخبرك�م بما كنت�م تعملون، ويجازيكم 
والعم�ل  التوب�ة  اإل�ى  فب�ادروا  علي�ه، 

ال�سال�ح.
باهلل  الُمتخلِّفون  هوؤالء  �سُيق�ِسم   

اإليهم   - الموؤمنون  اأيها   - رجعتم  اإذا 
عن  لتكّفوا  الباطلة؛  الأعذارهم  تاأكيًدا 
ترك  فاتركوهم  وتوبيخهم،  لومهم 
اأنجا�س  اإنهم  واهجروهم،  �ساخط 
الذي  وم�ستقرهم  الباطن،  خبثاء 
على  لهم  جزاء  جهنم؛  هو  اإليه  ياأوون 

ما يك�سبونه من النفاق واالآثام.
لك�م  الُمتخلِّف�ون  ه�وؤالء  يق�س�م   

عنه�م،  لتر�س�وا   - الموؤمن�ون  -اأيه�ا 
وتقبل�وا اأعذاره�م، ف�ا تر�س�وا عنه�م، 
ف�اإن تر�س�وا عنه�م فق�د خالفت�م ربكم، 
الخارجي�ن  الق�وم  ير�س�ى ع�ن  فاإن�ه ال 
ع�ن طاعت�ه بالكف�ر والنف�اق؛ فاح�ذروا 
- اأيه�ا الم�س�لمون- اأن تر�س�وا عم�ن ال 

عن�ه. ير�س�ى اهلل 
 اأه���ل البادي���ة اإن كف���روا اأو نافق���وا 

كان كفره���م اأ�س���د م���ن كف���ر غيره���م من 
اأه���ل الح�س���ر، ونفاقه���م اأ�س���د م���ن نف���اق 
اأولئ���ك، وه���م اأح���رى بالجه���ل بالدي���ن، 
واأح���ق ب���اأال يعلم���وا الفرائ����س وال�س���نن 
و�سواب���ط االأح���كام الت���ي اأنزله���ا عل���ى 
ر�س���وله؛ لم���ا ه���م علي���ه م���ن الجف���اء 

والغلظ���ة وقل���ة المخالط���ة، واهلل علي���م باأحواله���م، ال يخف���ى علي���ه منه���ا �س���يء، حكي���م ف���ي تدبي���ره و�س���رعه.
 وم���ن �س���كان البادي���ة المنافقي���ن م���ن يعتق���د اأن م���ا ينفق���ه م���ن م���ال ف���ي �س���بيل اهلل خ�س���ران وغرام���ة؛ لتوهم���ه اأن���ه ال يوؤج���ر اإن اأنف���ق، وال 

يعاقب���ه اهلل اإن اأم�س���ك، ولكن���ه م���ع ه���ذا ينف���ق اأحياًن���ا ري���اًء وتقي���ة، وينتظر اأن ينزل بكم - اأيها الموؤمنون - �س���ر فيتخل�س منكم، جعل اهلل 
م���ا يتمنون���ه اأن يق���ع عل���ى الموؤمني���ن م���ن ال�س���ر ودوران الزم���ان بم���ا ال تحم���د عقب���اه واقًع���ا عليه���م ه���م ال عل���ى الموؤمني���ن، واهلل �س���ميع لم���ا 

يقولون���ه، علي���م بما ي�سمرونه.
 وم���ن �س���كان البادي���ة م���ن يوؤم���ن ب���اهلل، ويوؤم���ن بي���وم القيام���ة، ويجع���ل م���ا ينفق���ه م���ن م���ال ف���ي �س���بيل اهلل قرب���ات يتق���رب به���ا اإل���ى اهلل، 

وو�س���يلة للظفر بدعاء الر�س���ول  وا�س���تغفاره له، اأال اإن اإنفاقه في �س���بيل اهلل ودعاء الر�س���ول له قربات له عند اهلل، �س���يجد ثوابها عنده 
باأن يدخله اهلل في رحمته الوا�س���عة التي ت�س���مل مغفرته وجنته، اإن اهلل غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

   ميدان العمل والتكاليف خير �ساهد على اإظهار كذب المنافقين من �سدقهم.
   اأهل البادية اإن كفروا فهم اأ�سد كفًرا ونفاًقا من اأهل الح�سر؛ لتاأثير البيئة.

   الح�س على النفقة في �سبيل اهلل مع اإخا�س النية، وعظم اأجر من فعل ذلك.
   ف�سيلة العلم، واأن فاقده اأقرب اإلى الخطاأ.



اإلى االإيمان من  اأواًل  الذين بادروا   

المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم 
االأن�سار  ومن  اهلل،  اإلى  واأوطانهم 
اتبعوا  والذين   ، نبيه  الذين ن�سروا 
اإلى  ال�سابقين  واالأن�سار  المهاجرين 
واالأقوال  االعتقاد  في  باإح�سان  االإيمان 
فق�بل  عنهم  اهلل  ر�س�ي   - واالأف�عال 
طاعتهم، ور�سوا عنه لما اأعطاهم من 
واأعّد لهم جنات تجري  العظيم،  ثوابه 
فيها  ماكثين  ق�سورها،  تحت  االأنهار 

اأبًدا، ذلك الجزاء هو الفاح العظيم.
���ن ه���م قريب���ون م���ن المدينة   وِممَّ

م���ن �س���كان البادي���ة منافق���ون، وم���ن 
اأه���ل المدين���ة منافق���ون اأقام���وا عل���ى 
النفاق وثب������توا عليه، ال تعل���مهم - اأيها 
يعلمه���م،  ال���ذي  ه���و  اهلل   - الر�س���ول 
�س���يعذبهم اهلل مرتين: م���رة في الدنيا 
بانك�س���اف نفاقه���م وقتلهم واأ�س���رهم، 
وم���رة في االآخ���رة بع���ذاب القب���ر، ثم 
يردون ي���وم القيامة اإل���ى عذاب عظيم 

في الدرك االأ�س���فل م���ن النار.
اآخرون  قوم  المدينة  اأهل  ومن   

عذر،  غير  من  الغزو  عن  تخلفوا 
يكن  لم  باأنهم  اأنف�سهم  على  فاأقروا 
كاذبة،  باأعذار  ياأتوا  ولم  عذر،  لهم 
مزجوا اأعمالهم ال�سالحة ال�سابقة من 
القيام بطاعة اهلل، والتم�سك ب�سرائعه، 
�سبيله بعمل �سيئ يرجون  ف�ي  والجهاد 
ويتج���اوز  عليه���م،  يتوب  اأن  اهلل  م���ن 
من  تاب  لمن  غفور  اهلل  اإن  عنهم، 

عباده، رحيم بهم.
 خذ - اأيها الر�سول - من اأموالهم 

المعا�سي  دن�س  بها من  زكاة تطهرهم 
ي ح�سناتهم بها، وادع لهم  واالآثام، وُتَنمِّ
رحمة  دعاءك  اإن  منهم،  اأخذها  بعد 
لدعائك،  �سميع  واهلل  وطماأنينة،  لهم 

عليم باأعمالهم ونياتهم.
 ليعلم هوؤالء المتخلفون عن الجهاد والتائبون اإلى اهلل اأن اهلل يقبل التوبة من عباده التائبين اإليه، واأنه يقبل ال�سدقات وهو غني 

عنها، ويثيب المت�سدق على �سدقته، واأنه �سبحانه هو التواب على من تاب من عباده، الرحيم بهم. 
 وقل - اأيها الر�سول - لهوؤالء الُمتَخلِّفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم: اجبروا �سرر ما فاتكم، واأخل�سوا اأعمالكم هلل، واعملوا 

اإلى ربكم الذي يعلم كل �سيء، فيعلم ما ت�سرون وما  اأعمالكم، و�سترجعون يوم القيامة  بما ير�سيه، ف�سيرى اهلل ور�سوله والموؤمنون 
تعلنون، و�سيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، ويجازيكم عليه. 

رون لق�ساء اهلل وحكمه فيهم، يحكم فيهم بما ي�ساء:   ومن الُمتَخلِّفين عن غزوة تبوك قوم اآخرون لم يكن لهم عذر، فهوؤالء ُموؤخَّ

اإما اأن يعذبهم اإن لم يتوبوا اإليه، واإما اأن يتوب عليهم اإن تابوا، واهلل عليم بمن ي�ستحق عقابه، وبمن ي�ستحق عفوه، حكيم في �سرعه 
وتدبيره، وهوؤالء هم: مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهال بن اأمية.

   ف�سل الم�سارعة اإلى االإيمان، والهجرة في �سبيل اهلل، ون�سرة الدين، واتباع طريق ال�سلف ال�سالح.    ا�ستئثار اهلل  بعلم الغيب، 
فا يعلم اأحد ما في القلوب اإال اهلل.    الرجاء الأهل المعا�سي من الموؤمنين بتوبة اهلل عليهم ومغفرته لهم اإن تابوا واأ�سلحوا عملهم. 

   وجوب الزكاة وبيان ف�سلها واأثرها في تنمية المال وتطهير النفو�س من البخل وغيره من االآفات.



اأولئ���ك  ���ا  اأي�سً المنافقي���ن  وم���ن   

الذي���ن ابتن���وا م�س���جًدا لغي���ر طاع���ة اهلل، 
واإظه���ار  بالم�س���لمين،  لاإ�س���رار  ب���ل 
الكفر بتق���وية اأه���ل الن����فاق، وللتفريق 
بي���ن الموؤمني���ن، ولاإع���داد واالنتظ���ار 
لم���ن ح���ارب اهلل ور�س���وله م���ن قب���ل بن���اء 
الم�س���جد، وليحلف���ن ه���وؤالء المنافق���ون 
لك���م: ما ق�سدنا اإال الرفق بالم�س���لمين، 
واهلل ي�س���هد اإنه���م لكاذب���ون في دعواهم 

هذه.
 م�سجد هذه �سفته ال ت�ستجب -اأيها 

النبي - لدعوة المنافقين لك لل�ساة 
اأول  �س  اأُ�سِّ فيه، فاإن م�سجد قباء الذي 
باأن ت�سلي  اأولى  التقوى  �س على  اأُ�سِّ ما 
��س على  فيه من هذا الم�سجد الذي اأُ�سِّ
يحبون  رجال  قباء  م�سجد  في  الكفر، 
واالأخباث  االأحداث  من  يتطهروا  اأن 
بالت��وبة  الم��ع����ا�س���ي  وم����ن  بالم����اء، 
المتطهرين  يحب  واهلل  واال�ستغفار، 

من االأحداث واالأخباث والذنوب.
���س بنيان��ه عل��ى   اأي�س��توي َم���ن اأَ�سَّ

تقوى من اهلل بامتثال اأوامره، واجتناب 
ف��ي  بالتو�س��ع  اهلل  ور�س��وان  نواهي��ه، 
م�س��جًدا  بن��ى  م��ن  م��ع  الب��ر  اأعم��ال 
لاإ�س��رار بالم�س��لمين وتقوي��ة الكف��ر، 
والتفري��ق بي��ن الموؤمني��ن؟! ال ي�س��تويان 
اأب��ًدا، ف��االأول بنيان��ه ق��وي متما�س��ك ال 
يخ�س��ى عليه ال�س��قوط، وهذا مثله كمثل 
من بنى بنياًنا على �س��فير حفرة فتهدم 
قع��ر  ف��ي  بنيان��ه  ب��ه  فانه��ار  و�س��قط، 
جهن��م، واهلل ال يوف��ق الق��وم الظالمي��ن 

بالكف��ر والنف��اق وغي��ر ذل��ك.
بن��وه  ال��ذي  م�س��جدهم  ي��زال  ال   

ا ونفاًق��ا ثابًت��ا ف��ي قلوبه��م  �س��راًرا �س��كًّ
حت��ى تتقط��ع قلوبه��م بالم��وت اأو القت��ل 
بال�س��يف، واهلل علي��م باأعم��ال عب��اده، 

حكي��م فيم��ا يحك��م ب��ه م��ن ج��زاء عل��ى الخي��ر اأو ال�س��ر.
ولما بيَّن اهلل ف�سائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في �سبيله فقال:

ًا منه - بثمن غال هو الجنة، حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة   اإن اهلل �سبحانه ا�سترى من الموؤمنين اأنف�سهم - مع اأنهم ملكه؛ تف�سُّ

 ، اهلل هي العليا، فيقتلون الكفار، ويقتلهم الكفار، وعد اهلل بذلك وعًدا �سدًقا في التوراة: كتاب مو�سى، واالإنجيل: كتاب عي�سى 
، وال اأحد اأوفى بعهده من اهلل �سبحانه؛ فافرحوا و�سروا - اأيها الموؤمنون - ببيعكم الذي بايعتم به اهلل، فقد  والقراآن: كتاب محمد 

ربحتم فيه ربًحا عظيًما، وذلك البيع هو الفاح العظيم.

   محبة اهلل ثابتة للمتطهرين من االأنجا�س البدنية والروحية.    ال ي�ستوي من عمل عمًا ق�سد به وجه اهلل؛ فهذا العمل هو الذي 
�سيبقى وي�سعد به �ساحبه، مع من ق�سد بعمله ن�سرة الكفر ومحاربة الم�سلمين؛ وهذا العمل هو الذي �سيفنى وي�سقى به �ساحبه.

ا.    كل حالة يح�سل بها التفريق بين الموؤمنين فاإنها من     م�سروعية الجهاد والح�س عليه كانت في االأديان التي قبل االإ�سام اأي�سً
المعا�سي التي يتعين تركها واإزالتها، كما اأن كل حالة يح�سل بها جمع الموؤمنين وائتافهم يتعين اتباعها واالأمر بها والحث عليها.



ه���ذا  عل���ى  الحا�سل���ون  ه���وؤالء   

الج���زاء ه���م الراجع���ون مم���ا كره���ه 
اهلل و�س���خطه اإل���ى م���ا يحب���ه وير�س���اه، 
وا  الذي���ن ذلُّ���وا خ�س���ية هلل وتوا�سًع���ا فج���دُّ
ف���ي طاعت���ه، الحام���دون لربه�������م عل���ى 
ك�������ل ح������ال، ال�س�������ائمون، الم�سل���ون، 
االآم������رون بم���ا اأم���������ر اهلل ب���ه اأو اأم���ر 
ب���ه ر�س���وله، الناه���ون عم���ا نه���ى اهلل 
عن���ه ور�س���وله، الحافظ���ون الأوام���ر اهلل 
باالجت�������ناب،  ولن��واه������يه  باالتب���اع، 
واأَْخِب�������ر - اأيه���ا الر�س���ول - الموؤمني���ن 
المت�سفي���ن به���ذه ال�سفات بما ي�س���رهم 

ف���ي الدني���ا واالآخ���رة.
ينبغ���ي  وال  للنب���ي  ينبغ���ي  ال   

للموؤمني���ن اأن يطلب���وا المغف���رة م���ن اهلل 
للم�س���ركين، ول���و كان���وا اأقرباءه���م، م���ن 
بع���ِد م���ا ات�س���ح له���م اأنه���م م���ن اأ�سح���اب 

الن���ار؛ لموته���م عل���ى ال�س���رك.
 وم���ا كان طل���ب اإبراهي���م المغف���رة 

الأبي���ه اإال ب�س���بب وع���ده اإي���اه ليطلبّنه���ا له؛ 
رج���اء اأن ي�س���لم، فلم���ا ات�س���ح الإبراهي���م 
اأن اأب���اه ع���دو هلل لع���دم نف���ع الن�س���ح 
في���ه، اأو لعلم���ه بوح���ي اأن���ه يم���وت كاف���ًرا 
تب���راأ من���ه، وكان ا�س���تغفاره ل���ه اجته���اًدا 
من���ه، ال مخالف���ة لحك���م اأوح���ى اهلل اإلي���ه 
ب���ه، اإن اإبراهي���م  كثي���ر الت�س���رع اإل���ى 
اهلل، كثي���ر ال�سف���ح والتج���اوز ع���ن قوم���ه 

الظالمي���ن.
عل���ى  ليحك���م  اهلل  كان  وم���ا   

ق���وم بال�س���ال بع���د اأن وفقه���م للهداي���ة 
الت���ي  المحرم���ات  له���م  يبي���ن  حت���ى 
يج���ب اجتنابه���ا، ف���اإن ارتكب���وا م���ا ح���رم 
عليه���م بع���د بي���ان تحريم���ه حك���م عليه���م 
بال�س���ال، اإن اهلل ب���كل �س���يء علي���م، ال 
يخف���ى علي���ه �س���يء، وق���د علَّمك���م م���ا ل���م 

تكون���وا تعلم���ون.
 اإن اهلل ل���ه مل���ك ال�س���ماوات ومل���ك االأر����س، ال �س���ريك ل���ه فيهم���ا، ال يخف���ى عن���ه فيهم���ا خافي���ة، ُيْحِي���ي من �س���اء اإحياءه، ويميت من �س���اء 

اإماتته، وما لكم - اأيها النا�س - غير اهلل من ولي يتولى اأموركم، وما لكم من ن�سير يدفع عنكم ال�سوء، وين�سركم على عدوكم.
 لق���د ت���اب اهلل عل���ى النب���ي محم���د  اإذ اأذن للمنافقي���ن ف���ي التخل���ف ع���ن غ���زوة تب���وك، ولق���د ت���اب عل���ى المهاجري���ن، وعل���ى االأن�س���ار 

وا  الذين لم يتخلفوا عنه، بل اتبعوه في غزوة تبوك مع �سدة الحر وقلة ذات اليد وقوة االأعداء، بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم َهمُّ
بت���رك الغ���زو؛ لم���ا ه���م في���ه م���ن ال�س���دة العظيم���ة، ثم وفقه���م اهلل للثبات والخروج اإلى الغ���زو، وتاب عليهم، اإنه �س���بحانه روؤوف بهم رحيم، 

وم���ن رحمته توفيقه���م للتوبة وقبولها منهم.

.    بطان االحتجاج على جواز اال�ستغفار للم�سركين بفعل اإبراهيم 
   اأن الذنوب والمعا�سي هي �سبب الم�سائب والخذالن وعدم التوفيق.

   اأن اهلل هو مالك الملك، وهو ولينا، وال ولي وال ن�سير لنا من دونه.
   بيان ف�سل اأ�سحاب النبي  على �سائر النا�س.



الثاث���ة،  عل���ى  اهلل  ت���اب  ولق���د   

وه���م: كع���ب ب���ن مال���ك، وم���رارة ب���ن 
الربي���ع، وه���ال ب���ن اأمي���ة؛ الذي���ن ُخلُِّفوا 
���َر قب���ول توبته���م بع���د  ع����ن التوب���ة واأُخِّ
تخلُّفه���م ع���ن الخ���روج م���ع ر�س���ول اهلل 
 اإل���ى تب���وك، فاأم���ر النب���ي  النا����س 
بهجرانه���م، واأ�سابه���م ح���زن وغ���م عل���ى 
ذل���ك حت���ى �ساق���ت عليه���م االأر����س عل���ى 
�س���عتها، و�ساق���ت �سدوره���م بم���ا ح�س���ل 
له���م م���ن الوح�س���ة، وعلم���وا اأْن ال ملج���اأ 
له���م يلج���وؤون اإلي���ه اإال اإل���ى اهلل وح���ده، 
فرحمه���م بتوفيقه���م للتوب���ة، ث���م قب���ل 
توبته���م، اإن���ه ه���و الت���واب عل���ى عب���اده، 

الرحي���م به���م.
ب��اهلل  اآمن���وا  ال���ذين  اأيه���ا  ي��ا   

واتبع��وا ر�س��وله وعمل��وا ب�س��رعه، اتق��وا 
اهلل بامتث��ال اأوام��ره، واجتن��اب نواهيه، 
اإيمانه��م  ف��ي  ال�سادقي��ن  م��ع  وكون��وا 
واأقوالهم واأعمالهم، فا َمْنجاة لكم اإال 

ف��ي ال�س��دق.
 لي�س الأهل المدينة وال لمن حولهم 

عن  يتخلفوا  اأن  البادية  �سكان  من 
الجهاد  اإلى  خرج  اإذا  اهلل   ر�سول 
بنف�سه، ولي�س لهم اأن َي�ِسحُّوا باأنف�سهم، 
الواجب  بل   ، نف�سه  وي�سونوها عن 
نف�سه؛  دون  اأنف�سهم  يبذلوا  اأن  عليهم 
ذلك الأنهم ال ينالهم عط�س، وال تعب، 
ينزلون  وال  اهلل،  �سبيل  في  مجاعة  وال 
الكفار،  غيظ  به  وجودهم  يثير  مكاًنا 
اأو  اأ�سًرا  اأو  قتًا  ي�سيبون من عدو  وال 
لهم  اهلل  كتب  اإال   - هزيمة  اأو  غنيمة 
منهم،  يقبله  �سالح  عمل  ثواب  بذلك 
بل  المح�سنين،  اأجر  ي�سيع  ال  اهلل  اإن 

يوفيهم اإياه كامًا، ويزيدهم عليه.
اأو  كان  قلي�ًا  م�ااًل  يبذل�ون  وال   

كثي�ًرا، وال يتج�اوزون وادًيا اإال كتب لهم 
م�ا عمل�وه م�ن ب�ذل وم�ن �س�فر ليكافئه�م اهلل، فيعطيه�م ف�ي االآخ�رة اأج�ر اأح�س�ن م�ا كان�وا يعمل�ون.

لوا اإذا ظه���ر عليه���م عدوه���م، فه���اَّ خ���رج للجهاد فري���ق منهم، وبقي   وم���ا ينبغ���ي للموؤمني���ن اأن يخرج���وا للقت���ال جميًع���ا حت���ى ال ُي�ْس���َتاأْ�سَ

، ويتفقه���وا ف���ي الدي���ن بم���ا ي�س���معونه من���ه  من الق���راآن واأحكام ال�س���رع، وينذروا قومه���م اإذا رجعوا اإليهم  فري���ق ليرافق���وا ر�س���ول اهلل 
بم���ا تعلم���وه؛ رج���اء اأن يح���ذروا م���ن ع���ذاب اهلل وعقاب���ه، فيمتثل���وا اأوام���ره، ويجتنب���وا نواهيه. وكان هذا في ال�س���رايا التي كان يبعثها ر�س���ول 

اهلل اإل���ى النواح���ي، ويختار لها طائفة من اأ�سحابه.

   وجوب تقوى اهلل وال�سدق واأنهما �سبب للنجاة من الهاك.
   عظم ف�سل النفقة في �سبيل اهلل.

ه في الدين مثله مثل الجهاد، واأنه ال قيام للدين اإال بهما مًعا.    وجوب التفقُّ



١٠١٠٩

 اأمر اهلل تعالى الموؤمنين بقتال من 

من  بون  ي�سبِّ لما  الكفار؛  من  يجاورهم 
قربهم،  ب�سبب  الموؤمنين  على  خطر 
و�سدة  قوة  ُيْظِهروا  اأن  كذلك  واأمرهم 
واهلل  �سرهم،  ودفع  اإرهابهم  اأجل  من 
بعونه  المتقين  الموؤمنين  مع  تعالى 

وتاأييده.
 واإذا اأن���زل اهلل �س���ورة عل���ى ر�س���وله 

 فمن المنافقين من ي�س���األ م�ستهزًئا 
ال�س���ورة  اأيك���م زادت���ه ه���ذه  �س���اخًرا: 
النازل���ة اإيماًن���ا بما جاء ب���ه محمد؟ فاأما 
الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل و�سدقوا ر�س���وله فقد 
زادهم نزول ال�سورة اإيماًنا اإلى اإيمانهم 
ال�س���ابق، وه���م م�س���رورون بم���ا ن���زل م���ن 
الوح���ي؛ لم���ا في���ه م���ن منافعه���م الدنيوية 

واالأخروي���ة.
ن���زول  ف���اإن  المنافق���ون  واأم���ا   

الق���راآن بم���ا في���ه م���ن اأح���كام وق�س����س 
���ا وخبًث���ا ب�س���بب تكذيبهم  يزيده���م مر�سً
بما ينزل، فيزداد مر�س قلوبهم بزيادة 
ن���زول الق���راآن؛ الأنه���م كلم���ا ن���زل �س���يء 

�س���ّكوا بم���ا في���ه ومات���وا عل���ى الكف���ر.
معتبرين  المنافقون  ينظر  اأََواَل   

بابتاء اهلل لهم بك�سف حالهم وف�سح 
نفاقهم كل �سنة مرة اأو مرتين؟! ثم مع 
ذلك  فاعل  هو  تعالى  اهلل  باأن  علمهم 
وال  كفرهم،  من  اإليه  يتوبون  ال  بهم 
يتذكرون  هم  وال  نفاقهم،  عن  يقلعون 

ما حل بهم واأنه من اهلل!
ر�سوله  على  �سورة  اهلل  اأنزل  واإذا   

نظر  المنافقين  اأحوال  ذكر  فيها   
قائلين:  بع�س  اإلى  المنافقين  بع�س 
اأحد  يرهم  لم  فاإن  اأحد؟  يراكم  هل 
ان�سرفوا عن المجل�س، اأال �سرف اهلل 
وخذلهم  والخير،  الهداية  عن  قلوبهم 

باأنهم قوم ال يفهمون.
 لق��د ج��اءك�م - يا مع�سر العرب - 

ر�سول من جن�سكم، فهو عربي مثلكم، �ساقٌّ عليه ما ي�سقُّ عليكم، �سديدة رغبته في هدايتكم والعناية بكم، وهو بالموؤمنين خا�سة كثير 
العطف والرحمة.

 فاإن اأعر�سوا عنك، ولم يوؤمنوا بما جئت به، فقل لهم - اأيها الر�سول -: يكفيني اهلل الذي ال معبود بحقٍّ �سواه، عليه وحده اعتمدت، 
وهو �سبحانه رب العر�س العظيم.

   وجوب ابتداء القتال باالأقرب من الكفار اإذا ات�سعت رقعة االإ�سام، ودعت اإليه حاجة.
   بيان حال المنافقين حين نزول القراآن عليهم وهي الترقُّب واال�سطراب.

   بيان رحمة النبي  بالموؤمنين وحر�سه عليهم.
   ف���ي االآي���ات دلي���ل عل���ى اأن االإيم���ان يزي���د وينق����س، واأن���ه ينبغ���ي للموؤم���ن اأن يتفق���د اإيمان���ه ويتعاه���ده فيج���دده وينمي���ه؛ ليك���ون دائًم���ا ف���ي 

�سعود.



تقرير النبوة باالأدلة، ودعوة المكذبين 
لاإيمان مع تهديدهم بالعذاب.

عل�ى  ال�كام  �س�بق    

نظائره�ا ف�ي بداية �س�ورة البق�رة. هذه 
االآي�ات المتل�وة ف�ي ه�ذه ال�س�ورة اآي�ات 
الق�راآن المحك�م المتق�ن الم�س�تمل على 

واالأح�كام. الحكم�ة 
 اأكان باعًثا للنا�س على التعجب اأن 

جن�سهم؛  من  رجل  على  الوحي  اأنزلنا 
عذاب  من  يحذرهم  اأن  اإياه  اآمرين 
الذين  الر�سول -  اأيها   - واأخبْر  اهلل؟! 
لهم  اأن  ي�سرهم؛  بما  باهلل  اآمنوا 
ما قدموه من  عالية جزاء على  منزلة 
قال  �سبحانه،  ربهم  عند  �سالح  عمل 
جاء  الذي  الرجل  هذا  اإن  الكافرون: 

بهذه االآيات ل�ساحر ظاهر ال�سحر.
 اإن ربك���م - اأيه���ا المتعجب���ون- ه���و 

اهلل الذي خلق ال�سماوات على عظمها، 
واالأر�س على ات�ساعها في �ستة اأيام، ثم 
عا وارتفع على العر�س، فكيف تعجبون 
م���ن اإر�س���اله رج���ًا م���ن جن�س���كم؟! وه���و 
وح���ده ال���ذي يق�س���ي ويق���در ف���ي ملك���ه 
الوا�س���ع، وم���ا الأح���د اأن ي�س���فع لدي���ه ف���ي 
�س���يء اإال بع���د اإذن���ه ور�ساه عن ال�س���افع، 
ذلك���م المت�س���ف به���ذه ال�سفات هو اهلل 
ربكم، فاأخل�سوا له العبادة وحده، اأفا 
تتعظ���ون ب���كل ه���ذه البراهي���ن والحج���ج 
عل���ى وحدانيت���ه؟ فم���ن كان ل���ه اأدن���ى 

اتع���اظ عل���م ذل���ك، واآم���ن به. 
ي���وم  رجوعك���م  وح���ده  اإلي���ه   

القيامة؛ ليجازيكم على اأعمالكم، وعد 
اهلل النا����س بذل���ك وع���ًدا �سادًق���ا ال يخلف���ه، اإن���ه عل���ى ذل���ك ق���ادر، يب���داأ اإيج���اد المخل���وق على غير مثال �س���ابق، ث���م يعيده بعد موت���ه؛ ليجزي 
�س���بحانه الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل وعمل���وا االأعم���ال ال�سالح���ات بالع���دل ف���ا ينق����س من ح�س���ناتهم، وال يزيد في �س���يئاتهم، والذي���ن كفروا باهلل 

وبر�س���له له���م �س���راب م���ن م���اء متناه���ي الح���رارة، يقط���ع اأمعاءه���م، وله���م ع���ذاب موج���ع ب�س���بب كفره���م ب���اهلل وبر�س���له. 
َر �س���يره بع���دد منازل���ه الثماني والع�س���رين، والمنزلة   ه���و ال���ذي جع���ل ال�سم����س ت�س���ع ال�س���وء وتن�س���ره، وجع���ل القم���ر ن���وًرا ُي�ْس���َتنار به، وَقدَّ

ه���ي الم�س���افة الت���ي يقطعه���ا كل ي���وم وليل���ة؛ لتعلم���وا - اأيه���ا النا����س - بال�سم����س ع���دد االأي���ام، وبالقم���ر ع���دد ال�س���هور وال�س���نين، م���ا خل���ق اهلل 
ال�سماوات واالأر�س وما فيهما اإال بالحق؛ ليظهر قدرته وعظمته للنا�س، يبين اهلل هذه االأدلة الوا�سحة والبراهين الجلية على وحدانيته 

لقوم يعلمون اال�س���تدالل بها على ذلك. 
 اإن ف���ي َتَعاُق���ب اللي���ل والنه���ار عل���ى العب���اد، وم���ا ي�سح���ب ذل���ك م���ن ظلم���ة و�سي���اء، وق�س���ر اأحدهم���ا وطول���ه، والمخلوق���ات الت���ي ف���ي 

ال�س���ماوات واالأر����س لعام���ات دال���ة عل���ى ق���درة اهلل لق���وم يتق���ون اهلل بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه.

   اإثب���ات نب���وة النب���ي  واأن اإر�س���اله اأم���ر معق���ول ال عج���ب في���ه .    خل���ق ال�س���ماوات واالأر����س ومن فيهما، وتدبير االأم���ر، وتقدير االأزمان 
واخت���اف اللي���ل والنه���ار كله���ا اآي���ات عظيم���ة دال���ة عل���ى األوهية اهلل �س���بحانه.    ال�س���فاعة يوم القيامة ال تكون اإال لم���ن اأذن له اهلل، ور�سي 

قوله وفعله.    تقدير اهلل  لحركة ال�سم����س ولمنازل القمر ي�س���اعد على �سبط التاريخ واالأيام وال�س���نين.



 اإن الكافرين الذين ال يتوقعون لقاء 

وارت�سوا  فيه،  يطمعوا  اأو  فيخافوه  اهلل 
الحياة  من  بداًل  الفانية  الدنيا  الحياة 
اأنف�سهم  و�سكنت  الباقية،  االأخروية 
اآيات  والذين هم عن  بها،  اإليها فرحة 

اهلل ودالئله معر�سون عنها الهون.
ال�سفات  بهذه  المت�سفون  اأولئك   

النار؛  هو  اإليه  ياأوون  الذي  م�ستقرهم 
ب�سبب ما اكت�سبوه من الكفر والتكذيب 

بيوم القيامة.
وعمل���وا  ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اإن   

اهلل  يرزقه���م  ال�سالح���ات  االأعم���ال 
الهداي���ة اإل���ى العم���ل ال�سال���ح المو�س���ل 
اإلى ر�ساه؛ ب�س���بب اإيمانهم، ثم يدخلهم 
اهلل ي���وم القيام���ة ف���ي جن���ات النعي���م 

الدائ���م، تج���ري م���ن تحته���م االأنه���ار.
 دعاوؤه���م ف���ي الجن���ة ه���و ت�س���بيح 

اهلل وتقدي�س���ه، وتحي���ة اهلل له���م وتحي���ة 
المائكة وتحية بع�سهم لبع�س: �سام، 
وخاتم���ة دعائه���م الثن���اء عل���ى اهلل رب 

المخلوق���ات كله���ا.
ا�س�تجابة  �س�بحانه  �ل اهلل  ُيَعجِّ ول�و   

واأوالده�م  اأنف�س�هم  عل�ى  النا��س  دع�اء 
مث�ل  الغ�س�ب،  عن�د  بال�س�ر  واأمواله�م 
م�ا ي�س�تجيب له�م ف�ي دعائه�م بالخي�ر 
فيت�رك  يمهله�م،  اهلل  ولك�ن  -لهلك�وا، 
ال  الأنه�م   - لق�اءه  ينتظ�رون  ال  الذي�ن 
 - ثواًب�ا  يرتج�ون  وال  عقاًب�ا  يخاف�ون 
يتركه�م مترددي�ن حائرين مرتابين في 

الح�س�اب. ي�وم 
 واإذا اأ�ساب االإن�ساَن الم�سرف على 

نف�سه مر�س اأو �سوء حال، دعانا متذلًا 
مت�سرًعا م�سطجًعا على جنبه اأو قاعًدا 
اأو قائًما؛ رجاء اأن ُيَزال ما به من �سر، 
واأزلنا ما به من  ا�ستجبنا دعاءه،  فلما 
لم  كاأنه  عليه  كان  ما  على  م�سى  �سر 

ن للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر  يدعنا لك�سف �سر اأ�سابه، كما ُزيِّن لهذا المعر�س اال�ستمرار في �ساله ُزيِّ
والمعا�سي، فا يتركونه.

 ولق���د اأهلكن���ا االأم���م م���ن قبلك���م - اأيه���ا الم�س���ركون - لتكذيبه���م بر�س���ل اهلل وارتكابه���م المعا�س���ي، وق���د جاءته���م ر�س���لهم الذي���ن 

اأر�س���لناهم اإليهم بالبراهين الوا�سحة الدالة على �سدقهم فيما جاوؤوا به من عند ربهم، فما ا�س���تقام لهم اأن يوؤمنوا؛ لعدم ا�س���تعدادهم 
لاإيم���ان، فخذله���م اهلل، ول���م يوفقه���م ل���ه، كم���ا جازين���ا تل���ك االأم���م الظالم���ة نج���زي اأمثاله���م في كل زم���ان ومكان.

يَّرناك���م - اأيه���ا النا����س - َخَلًف���ا لتل���ك االأم���م المكذب���ة الت���ي اأهلكناه���ا؛ لننظ���ر كي���ف تعمل���ون، ه���ل تعمل���ون خي���ًرا فتثاب���وا علي���ه، اأو   ث���م �سَ

ا فتعاقبوا عليه؟ تعمل���ون �س���رًّ

   لطف اهلل  بعباده في عدم اإجابة دعائهم على اأنف�سهم واأوالدهم بال�سر.
   بيان حال االإن�سان بالدعاء في ال�سراء واالإعرا�س عند الرخاء والتحذير من االت�ساف بذلك.

   هاك االأمم ال�سابقة كان �سببه ارتكابهم المعا�سي والظلم.



القراآنية  االآيات  عليهم  ُتْقراأ  واإذا   

الوا�سحة الدالة على توحيد اهلل، قال 
ثواًبا،  يرجون  ال  الذين  البعث  منكرو 
يا محمد -   - وال يخافون عقاًبا: جئ 
الم�ستمل على  القراآن  بقراآن غير هذا 
بَن�ْسخ  غيره  اأو  االأ�سنام  عبادة  �سب 
قل  اأهواءنا،  يوافق  بما  كله  اأو  بع�سه 
اأن  ي�سح  ال   :- الر�سول  اأيها   - لهم 
-باالأْولى-  اأ�ستطيع  وال  اأنا،  ره  اأغيِّ
الذي  هو  وحده  اهلل  بل  بغيره،  االإتيان 
ما  اإال  اأتبع  فل�ست  ي�ساء،  ما  منه  يبدل 
يوحيه اهلل اإلي، اإني اأخاف اإن ع�سيت 
اهلل باإجابتكم اإلى ما طلبتم عذاب يوم 

عظيم، وهو يوم القيامة.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ل���و �س���اء 

اهلل اأال اأق���راأ الق���راآن عليك���م م���ا قراأت���ه 
عليك���م، وم���ا بلغتك���م اإي���اه، ول���و �س���اء اهلل 
م���ا اأَْعَلَمك���م بالق���راآن عل���ى ل�س���اني، فق���د 
مكث���ت بينك���م زمًن���ا طويًا - ه���و اأربعون 
�س���نة - ال اأق���راأ وال اأكت���ب، وال اأطلب هذا 
ال�س���اأن وال اأبح���ث عن���ه، اأف���ا تدرك���ون 
بعقولك���م اأن م���ا جئتك���م ب���ه ه���و م���ن عن���د 

في���ه؟! ل���ي  �س���اأن  وال  اهلل، 
 ف���ا اأح���د اأظل���م مم���ن اختل���ق عل���ى 

اهلل كذًب���ا، فكي���ف ل���ي اأن اأب���دل الق���راآن 
افت���راء عليه، اإن ال�س���اأن اأن المتجاوزين 
لح���دود اهلل باالفت���راء علي���ه ال يف���وزون 

بمطلوبه���م.
 ويعبد الم�سركون من دون اهلل اآلهة 

والمعبود  ت�سر،  وال  تنفع  ال  مزعومة، 
ويقولون  �ساء،  ينفع وي�سر متى  بالحق 
عن معبوداتهم: هوؤالء و�سطاء ي�سفعون 
قل  بذنوبنا،  يعذبنا  فا  اهلل  عند  لنا 
اهلل  اأتخبرون   :- الر�سول  اأيها   - لهم 
له  يعلم  ال  وهو  �سريًكا،  له  اأن  العليم 
االأر�س،  في  وال  ال�سماوات  في  �سريًكا 

ه عما يقوله الم�سركون من الباطل والكذب. �س وَتَنزَّ َتَقدَّ
 وم���ا كان النا����س اإال اأم���ة واح���دة موؤمن���ة موح���دة فاختلف���وا، فمنه���م م���ن بق���ي موؤمًن���ا، ومنه���م م���ن كف���ر، ول���وال م���ا م�س���ى م���ن ق�س���اء اهلل 

اأنه ال يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا، واإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة، لوال ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه، 
فيتبي���ن المهتدي من ال�سال.

 ويق���ول الم�س���ركون: ه���اَّ اأُْن���ِزل عل���ى محم���د اآي���ة م���ن رب���ه دالة عل���ى �سدقه؟ فقل لهم - اأيها الر�س���ول -: نزول االآي���ات غيب يخت�س اهلل 

بعلمه، فانتظروا ما اقترحتموه من االآيات الح�سية، اإني معكم من المنتظرين لها.

   عظم االفتراء على اهلل والكذب عليه وتحريف كامه كما فعل اليهود بالتوراة.
   النفع وال�سر بيد اهلل  وحده دون ما �سواه.

   بطان قول الم�سركين باأن اآلهتهم ت�سفع لهم عند اهلل.
   اتباع الهوى واالختاف على الدين هو �سبب الفرقة.



من  نعمة  الم�سركين  اأذقنا  واإذا   

وبوؤ�س  ج���دب  بعد  وخ��سب  مطر 
وتكذيب  ا�ستهزاء  لهم  اإذا  اأ�س��ابهم، 
لهوؤالء   - الر�سول  اأيها   - قل  باآياتنا، 
واأ�س�رع  مكًرا،  اأعجل  اهلل  الم�سركين: 
الحفظة  اإن  وعقوبة،  لكم  ا�ستدراًجا 
من  رون  ُتَدبِّ ما  يكتبون  المائكة  من 
فكيف  �سيء،  منه  يفوته��م  ال  مك��ر، 
يفوت خالَقهم؟! و�سيجازيكم اهلل على 

مكركم.
اأيه���ا   - ُي�َس���يِّركم  ال���ذي  ه���و  اهلل   

النا����س - ف���ي الب���ر عل���ى اأقدامك���م وعل���ى 
دوابك���م، وه���و ال���ذي ي�س���يركم ف���ي البحر 
ف���ي ال�س���فن، حت���ى اإذا كنت���م ف���ي ال�س���فن 
في البحر، وجرت بهم بريح طيبة، فرح 
الركاب بتلك الريح الطيبة، فبينما هم 
ف���ي فرحه���م جاءتهم ري���ح قوية الهبوب، 
وجاءه���م م���وج البح���ر م���ن كل جه���ة، 
وغل���ب عل���ى ظنه���م اأنه���م هالك���ون؛ دع���وا 
اهلل وح���ده، ول���م ي�س���ركوا مع���ه غي���ره 
قائلي���ن: لئ���ن اأنقذتن���ا م���ن ه���ذه المحن���ة 
المهلكة لنكونن من ال�س���اكرين لك على 

م���ا اأنعم���ت ب���ه علينا.
واأنقذهم  ا�ستجاب دعاءهم،  فلما   

في  يف�سدون  اإذا هم  المحنة،  تلك  من 
والمعا�سي  الكفر  بارتكاب  االأر�س 
اإنما   - النا�س  اأيها   - اأفيقوا  واالآثام. 
اأنف�سكم،  على  ال�سيئة  َبْغِيكم  عاقبة 
في  به  تتمتعون  َبْغُيُكم،  ي�سره  ال  فاهلل 
اإلينا  ثم  فانية،  وهي  الدنيا  الحياة 
بما  فنخبركم  القيامة،  يوم  رجوعكم 
كنتم تعملون من المعا�سي، ونجازيكم 

عليها.
الت���ي  الدني���ا  الحي���اة  مث���ل  اإنم���ا   

تتمتع���ون فيه���ا ف���ي �س���رعة انق�سائه���ا 
كمث���ل مط���ر اختلط به نب���ات االأر�س مما 

لت بما تنبته من  ياأكل النا����س من الحبوب والثمار، ومما تاأكل االأنعام من الح�سي����س وغيره، حتى اإذا اأخذت االأر�س لونها الزاهي، وَتَجمَّ
اأن���واع النب���ات، وظ���ن اأهله���ا اأنه���م ق���ادرون عل���ى ح�س���اد م���ا اأنبت���ت وقطاف���ه، جاءه���ا ق�ساوؤنا باإهاكه���ا، ف�سيرناه���ا مح�س���ودة كاأن لم تكن 
نا لكم حال الدنيا و�س���رعة انق�سائها نبين االأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون. عامرًة باالأ�س���جار والنباتات في عهد قريب، كما بيَّ

 واهلل يدع���و جمي���ع النا����س اإل���ى جنت���ه الت���ي ه���ي دار ال�س���ام، ي�س���لم فيه���ا النا����س م���ن الم�سائ���ب والهم���وم، وي�س���لمون م���ن الم���وت، واهلل 

يوفق من �س���اء من عباده اإلى دين االإ�س���ام المو�سل اإلى دار ال�س���ام هذه.

   اهلل اأ�سرع مكًرا بمن مكر بعباده الموؤمنين.
   بغي االإن�سان عائد على نف�سه وال ي�سر اإال نف�سه.

   بيان حقيقة الدنيا في �سرعة انق�سائها وزوالها، وما فيها من النعيم فهو فاٍن.
   الجنة هي م�ستقر الموؤمن؛ لما فيها من النعيم وال�سامة من الم�سائب والهموم.



بم���ا  بالقي���ام  اأح�س���نوا  للذي���ن   

الطاع���ات،  م���ن  عليه���م  اهلل  اأوجب���ه 
وت���رك م���ا ح���رم عليه���م م���ن المعا�س���ي؛ 
المثوب���ة الح�س���نى، وه���ي الجن���ة، وله���م 
زي���ادة عليه���ا، وه���ي النظ���ر اإل���ى وج���ه 
اهلل الكري���م، وال يغ�س���ى وجوهه���م غبار، 
وال يغ�س���اها ه���وان وال خ���زي، اأولئ���ك 
المت�سف���ون باالإح�س���ان اأ�سح���اب الجن���ة 

ه���م فيه���ا ماكث���ون.
م���ن  ال�س���يئات  عمل���وا  والذي���ن   

الكف���ر والمعا�س���ي لهم جزاء ال�س���يئة 
التي عملوه���ا بمثلها من عقاب اهلل في 
االآخرة، وتغ�س���ى وجوههم ذلة وهوان، 
لي����س لهم مانع يمنعهم من عذاب اهلل 
اإذا اأنزله بهم، كاأنما األب�س���ت وجوههم 
�س���واًدا من الليل المظلم م���ن كثرة ما 
يغ�س���اها م���ن دخان الن���ار و�س���وادها، 
ال�سف���ات  بتل���ك  المت�سف���ون  اأولئ���ك 
اأ�سح���اب النار هم فيه���ا ماكثون اأبًدا.
ي���وم   - الر�س���ول  اأيه���ا   - واذك���ر   

القيامة حين نح�س���ر جمي���ع الخائق، 
ثم نقول للذين اأ�سركوا باهلل في الدنيا: 
الزم���وا - اأيه���ا الم�س���ركون - مكانكم 
اأنت���م ومعبوداتكم الت���ي كنتم تعبدونها 
م���ن دون اهلل. ففرقنا بي���ن المعبودين 
م���ن  المعب���ودون  وتب���راأ  والعابدي���ن، 
العابدي���ن قائلين: لم تكون���وا تعبدوننا 

الدنيا. في 
 هن���ا تتب���راأ منه���م اآلهته���م الت���ي 

عبدوه���ا م���ن دون اهلل قائل���ة: ف���اهلل 
�س���اهد - وكف���ى ب���ه - اأّن���ا ل���م نر����س 
بعبادتك���م لن���ا، ولم ناأمركم بها، واأنا لم 

ن�س���عر بعبادتك���م.
 ف���ي ذل���ك الموق���ف العظي���م تختب���ر 

كل نف�س ما اأم�ست من عمل في حياتها 
الدني���ا، واأُرج���َع الم�س���ركون اإل���ى ربه���م 

الح���قِّ  ال���ذي ه���و اهلل ال���ذي يتول���ى ح�س���ابهم، وذه���ب عنه���م ما افت���روه من �س���فاعة اأ�سنامهم.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤالء الم�س���ركين ب���اهلل: م���ن يرزقك���م م���ن جه���ة ال�س���ماء باإن���زال المط���ر عليك���م؟ وم���ن يرزقك���م م���ن االأر�س بما 

ينبت فيها من نبات، وبما تحويه من معادن؟ ومن ُيْخِرج الحي من الميت كاالإن�سان من النطفة، والطير من البي�سة، ومن ُيْخِرج الميت 
من الحي كالنطفة من الحيوان، والبي�سة من الطير؟ ومن يدبر اأمر ال�سماوات واالأر�س وما فيهن من مخلوقات؟ ف�سيجيبون باأن فاعل 

ذلك كله هو اهلل، فقل لهم: اأفا تعلمون ذلك، وتتقون اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه؟!
 فذلك���م - اأيه���ا النا����س - ال���ذي يفع���ل ذل���ك كل���ه ه���و اهلل الح���ق خالقك���م، ومدب���ر اأمرك���م، فم���اذا بع���د معرف���ة الح���ق غي���ر البع���د عن���ه 

وال�سي���اع؟! فاأي���ن تذه���ب عقولك���م ع���ن ه���ذا الح���ق الجل���ي؟!
 كما ثبتت الربوبية الحقة هلل وجبت - اأيها الر�سول - كلمة ربك الَقَدِرية على الذين خرجوا عن الحق عناًدا اأنهم ال يوؤمنون.

ب به الموؤمن هو النظر اإلى وجه اهلل تعالى.    اأعظم نعيم ُيَرغَّ
   بيان قدرة اهلل، واأنه على كل �سيء قدير.

   التوحيد في الربوبية واالإ�سراك في االإلهية باطل، فا بد من توحيدهما مًعا.
   اإذا ق�سى اهلل بعدم اإيمان قوم ب�سبب معا�سيهم فاإنهم ال يوؤمنون.



له�����وؤالء   - الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

الم�س���ركين: ه���ل م���ن بي���ن �س���ركائكم 
الذي���ن تعبدونه���م م���ن دون اهلل م���ن 
ُيْن�ِس���ئ الخل���ق عل���ى غير مثال �س���ابق، ثم 
يبعث���ه بع���د موت���ه؟ ق���ل له���م: اهلل ُيْن�س���ُئ 
الخل���ق عل���ى غي���ر مث���ال �س���ابق، ث���م يبعثه 
بع���د موت���ه، فكي���ف ت�سرف���ون - اأيه���ا 
الم�س���ركون - ع���ن الح���ق اإل���ى الباط���ل؟!

 قل لهم - اأيها الر�سول -: هل من 

بين �سركائكم الذين تعبدونهم من دون 
اهلل من ير�سد اإلى الحق؟ قل لهم: اهلل 
وحده ير�سد اإلى الحق، فهل من ير�سد 
اأولى  اإليه  ويدعوهم  الحق،  اإلى  النا�س 
تهتدي  ال  التي  معبوداتكم  اأو  يتبع  باأن 
بنف�سها اإال اأن يهديها غيرها؟! فما لكم 
تزعمون  حين  بالباطل  تحكمون  كيف 
اأنهم �سركاء هلل؟! تعالى اهلل عن قولكم 

ا كبيًرا. علوًّ
 وما يتبع معظم الم�سركين اإال ما ال 

ا،  علم لهم به، فما يتبعون اإال وهًما و�سكًّ
اإن ال�سك ال يقوم مقام العلم، وال يغني 
عنه، اإن اهلل عليم بما يفعلونه، ال يخفى 
و�سيجازيهم  اأفعالهم،  من  �سيء  عليه 

عليها.
ُيْخَتلق،  اأن  وما ي�سح لهذا القراآن   

النا�س  لعجز  اهلل  غير  اإلى  وين�سب 
ه  ولكنَّ بمثله،  االإتيان  عن  �سرورة 
م�سدٌق لما نزل من الكتب قبله، ومبّين 
لما اأجمل فيها من االأحكام، فهو ال �سك 

. فيه اأنه منزل من رب المخلوقات 
اإن  الم�سركون:  هوؤالء  اأيقول  بل   

من  القراآن  هذا  اختلق  محمًدا  
اأيها   - قل  اهلل،  اإلى  ون�سبه  نف�سه، 
ا عليهم: اإن كنت قد اأتيت  الر�سول - ردًّ
به من عندي واأنا ب�سر مثلكم فاأتوا اأنتم 
ا�ستطعتم  وادعوا من  ب�سورة من مثله، 
�سادقين  كنتم  اإن  لمظاهرتكم  دعاءه 

فيما تدعونه من اأن القراآن مختلق مكذوب، ولن ت�ستطيعوا ذلك، وعدم قدرتكم - واأنتم اأ�سحاب الل�سان واأرباب الف�ساحة - دال على 
اأن القراآن منزل من عند اهلل.

 فلم يجيبوا، بل �سارعوا بتكذيب القراآن قبل اأن يتفهموه ويتدبروه، وقبل اأن يح�سل ما اأنذروا به من العذاب، وقد اقترب اإتيان ذلك، 

مثل هذا التكذيب كذبت االأمم ال�سابقة، فنزل بها ما نزل من العذاب، فتاأمل - اأيها الر�سول - كيف كانت نهاية االأمم المكذبة، فقد 
اأهلكهم اهلل. 

 ومن الم�سركين من �سيوؤمن بالقراآن قبل موته، ومنهم من ال يوؤمن به عناًدا ومكابرة حتى يموت، وربك - اأيها الر�سول - اأعلم 

 فاإن كذبك - اأيها الر�سول - قومك فقل لهم: لي ثواب عملي واأنا اأتحمل تبعة  ين على كفرهم، و�سيجازيهم على كفرهم.  رِّ بالُم�سِ
 ومن الم�سركين من  عملي، ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه، اأنتم بريئون من عقاب ما اأعمل، واأنا بريء من عقاب ما تعملون. 
ي�ستمع اإليك - اأيها الر�سول - اإذا قراأت القراآن ا�ستماًعا غير مقرون بقبول واإذعان، اأفاأنت تقدر على اإ�سماع من �سلب ال�سمع؟! فكذلك 

لن تقدر على هداية هوؤالء الذين �سموا عن �سماع الحق فا يعقلونه.

   الهادي اإلى الحق هداية التوفيق هو اهلل وحده دون ما �سواه.    الحث على تطلب االأدلة والبراهين والهدايات للو�سول للعلم والحق 
وترك الوهم والظن.    لي�س في مقدور اأحد اأن ياأتي ولو باآية مثل القراآن الكريم اإلى يوم القيامة.    �سفه الم�سركين وتكذيبهم بما 

لم يفهموه ويتدبروه.



ينظ���ر  م���ن  الم�س���ركين  وم���ن   

اإليك - اأيها الر�سول - بب�سره الظاهر 
ال بب�سيرت���ه، اأفاأن���ت ت�س���تطيع تب�سي���ر 
ال  اإن���ك  اأب�ساره���م؟!  �س���لبت  الذي���ن 
ت�س���تطيع  ت�س���تطيع ذل���ك، وكذل���ك ال 

هداي���ة فاق���د الب�سي���رة.
اإن اهلل تن���زه ع���ن ظل���م عب���اده،   

فه���و ال يظلمه���م مثق���ال ذرة، ولكنه���م 
ه���م الذي���ن يظلم���ون اأنف�س���هم باإيراده���ا 
موارد الهاك؛ ب�سبب التع�سب للباطل 

والمكاب���رة والعن���اد.
 ويوم يح�سر اهلل النا�س يوم القيامة 

حياتهم  في  يمكثوا  لم  كاأن  لح�سابهم 
الدنيا وفي برزخهم اإال �ساعة من نهار 
فيها،  ا  بع�سً بع�سهم  يعرف  اأَْزيَد،  ال 
�ساهدوا  ما  ل�سدة  تنقطع معرفتهم  ثم 
الذين  خ�سر  قد  القيامة،  اأهوال  من 
وما  القيامة،  يوم  ربهم  بلقاء  يكذبون 
البعث  بيوم  الدنيا  في  موؤمنين  كانوا 

حتى ي�سلموا من الخ�سران.
 - الر�سول  اأيها   - ُنِرينَّك  واإما   

ا مما وعدناهم به من العذاب قبل  بع�سً
موتك، اأو نتوفينك قبل ذلك، ففي كلتا 
القيامة،  يوم  رجوعهم  اإلينا  الحالتين 
يعملون،  كانوا  ما  على  مطلع  اهلل  ثم 
و�سيجازيهم  �سيء،  منه  عليه  يخفى  ال 

على اأعمالهم.
ال�س�ابقة  االأم�م  م�ن  اأم�ة  ول�كل   

م�ا  بلغه�م  ف�اإذا  اإليه�م،  اأر�س�ل  ر�س�ول 
اأم�ر بتبليغ�ه، وكذبوه حك�م بينهم وبينه 
بالع�دل، فنج�اه اهلل بف�سل�ه، واأهلكه�م 
ج�زاء  م�ن  يظلم�ون  ال  وه�م  بعدل�ه، 

�س�يًئا. اأعماله�م 
ويق���ول ه���وؤالء الكف���ار معاندي���ن   

ي���ن: مت���ى زم���ن م���ا وعدتمون���ا ب���ه  ومَتَحدِّ
م���ن الع���ذاب اإن كنت���م �سادقي���ن فيم���ا 

تدعون���ه؟!
ا اأ�سرها به اأو اأدفعه عنها، وال نفًعا اأنفعها به، فكيف بنفع غيري اأو �سره؟ اإال ما �ساء   قل لهم - اأيها الر�سول -: ال اأملك لنف�سي �سرًّ

اهلل من ذلك، فكيف لي اأن اأعلم غيبه؟ لكل اأمة من االأمم توعدها اهلل بهاٍك زمٌن محدد لهاكها، ال يعلمه اإال اهلل، فاإذا جاء زمن 
هاكها لم تتاأخر عنه وقًتا ما ولم تتقدم.

 قل - اأيها الر�سول - لهوؤالء الم�ستعجلين للعذاب: اأخبروني اإن جاءكم عذاب اهلل في اأي وقت من ليل اأو نهار، ما الذي ت�ستعجلونه 

من هذا العذاب؟! 
االآن، وقد كنتم  اأتوؤمنون  اآمنت من قبل؟  لم تكن  اإيمانها  نف�ًسا  ينفع  توؤمنون حين ال  ُوِعدتموه  الذي  العذاب  اأن يقع عليكم  اأبعد   

ت�ستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به؟! 
 ثم بعد اإدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم: ذوقوا العذاب الدائم في االآخرة، فهل تثابون اإال ما كنتم تعملون من 

 وي�ستخبرك - اأيها الر�سول - الم�سركون: اأهذا العذاب الذي ُوِعْدنا به حق؟ قل لهم: نعم، اإنه - واهلل - لحق،  الكفر والمعا�سي؟! 
ول�ستم بُمْفِلتين منه.

ه عن الظلم.    مهمة الر�سول هي التبليغ للمر�سل اإليهم، واهلل يتولى ح�سابهم     االإن�سان هو الذي يورد نف�سه موارد الهاك، فاهلل ُمَنزَّ
، فا اأحد من الخلق يملك لنف�سه اأو  وعقابهم بحكمته، فقد يعجله في حياة الر�سول اأو يوؤخره بعد وفاته.    النفع وال�سر بيد اهلل 

ا وال نفًعا.    ال ينفع االإيمان �ساحبه عند معاينة الموت. لغيره �سرًّ



جمي�ع  ب�اهلل  م�س�رك  ل�كل  اأن  ول�و   

م�ا ف�ي االأر��س من اأم�وال نفي�س�ة لجعله 
مقاب�ل فكاك�ه م�ن عذاب اهلل ل�و اأتيح له 
اأن يفت�دي به، واأخفى الم�س�ركون الندم 
�ا �س�اهدوا الع�ذاب ي�وم  عل�ى كفره�م لمَّ
بالع�دل،  بينه�م  اهلل  وق�س�ى  القيام�ة، 
عل�ى  يج�زون  واإنم�ا  يظلم�ون،  ال  وه�م 

اأعماله�م.
ف��ي  م��ا  مل��ك  وح��ده  هلل  اإن  اأال   

ال�س��ماوات ومل��ك م��ا ف��ي االأر���س، اأال 
اإن وع��د اهلل بعق��اب الكافري��ن واق��ع ال 
مرية فيه، ولكن اأكثرهم ال يعلمون ذلك 

ون. في�س��كُّ
الموت���ى،  يبع���ث  �س���بحانه  ه���و   

ويمي���ت االأحي���اء، واإلي���ه وح���ده ترجع���ون 
ي���وم القيامة، فيجازيك���م على اأعمالكم.
 ي�ا اأيه�ا النا��س، ق�د جاءك�م الق�راآن 

وه�و  وترهي�ب،  وترغي�ب  تذكي�ر  في�ه 
�س�فاء لم�ا ف�ي القلوب من مر�س ال�س�ك 
واالرتي�اب، واإر�س�اد لطري�ق الحق، وفيه 

رحم�ة للموؤمني�ن، فه�م المنتفع�ون ب�ه.
للنا��س: م�ا  اأيه�ا الر�س�ول -   - ق�ل   

جئتك�م ب�ه م�ن القراآن هو ف�سل من اهلل 
عليك�م، ورحم�ة من�ه بك�م، فبف�س�ل اهلل 
عليك�م ورحمت�ه بكم باإنزال هذا القراآن 
فافرح�وا ال ب�س�واهما، فم�ا جاءه�م ب�ه 
محم�د  م�ن رب�ه خي�ر مم�ا يجمعون�ه 

م�ن حط�ام الدني�ا الزائل.
له����وؤالء   - الر�س��ول  اأيه�ا   - ق�����ل   

الم�س�ركين: اأخبرون�ي عم�ا َم�نَّ اهلل ب�ه 
عليك�م م�ن اإن�زال ال�رزق، فعملت�م في�ه 
واأحللت�م  بع�س�ه،  مت�م  فحرَّ باأهوائك�م، 
لك�م  اأب�اح  اهلل  ه�ل  له�م:  ق�ل  بع�س�ه، 
متم،  تحلي�ل م�ا اأحللت�م، وتحريم م�ا حرَّ

الك�ذب؟! علي�ه  تختلق�ون  اأنك�م  اأم 
الك�ذب  مختلق�و  يظن�ه  �س�يء  واأي   

علي�ه واقًع�ا به�م ي�وم القيام�ة؟! اأيظنون 
اأن يغفر لهم؟! هيهات، اإن اهلل لذو اإف�سال على النا�س باإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، ولكن اأكثرهم جاحدون نعم اهلل عليهم فا 

ي�س�كرونها.
 وم�ا تك�ون - اأيه�ا الر�س�ول - ف�ي اأم�ر م�ن االأم�ور، وم�ا تق�راأ م�ن قراآن، وما تعملون - اأيها الموؤمنون - م�ن عمل اإال كنا نراكم عالمين 

بك�م ون�س�معكم حي�ن ت�س�رعون ف�ي العم�ل مندفعي�ن في�ه، وم�ا يغيب عن علم ربك وزن ذرة في ال�س�ماء اأو في االأر��س، وال اأ�سغر من وزنها 
وال اأكب�ر، اإال وه�و م�س�جل ف�ي كت�اب وا�س�ح ال يغ�ادر �سغيرة وال كبي�رة اإال اأح�ساها.

   عظم ما ينتظر الم�سركين باهلل من عذاب، حتى اإنهم يتمنون دفعه بكل ما في االأر�س، ولن ُيْقبَل منهم.
   القراآن �سفاء للموؤمنين من اأمرا�س ال�سهوات واأمرا�س ال�سبهات بما فيه من الهدايات والدالئل العقلية والنقلية.

   ينبغي للموؤمن اأن يفرح بنعمة االإ�سام واالإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا.  
   دقة مراقبة اهلل لعباده واأعمالهم وخواطرهم ونياتهم.



 اأال اإن اأولي���اء اهلل ال خ���وف عليه���م 

فيما ي�س���تقبلونه م���ن اأهوال القيامة، وال 
ه���م يحزن���ون على ما فاتهم من حظوظ 

الدنيا.
 ه���وؤالء االأولي���اء ه���م الذي���ن كان���وا 

يت�س�����فون باالإيم����ان ب���اهلل وبر�س����وله 
، وكان���وا يتق���ون اهلل بامتث���ال اأوام���ره 

واجتن���اب نواهي���ه.
ف���ي  ربه���م  م���ن  الب�س���ارة  له���م   

الدني���ا بم���ا ي�س���رهم بروؤي���ا �سالح���ة اأو 
ثن���اء النا����س عليه���م، وله���م الب�س���ارة 
م���ن المائك���ة عن���د قب����س اأرواحه���م، 
وبع���د الم���وت، وف���ي الح�س���ر، ال تغيي���ر 
لم���ا وعده���م اهلل ب���ه، ذل���ك الج���زاء 
ه���و النج���اح العظي���م؛ لم���ا في���ه م���ن ني���ل 
المطل���وب، والنج���اة م���ن المره���وب.

 وال تح���زن - اأيه���ا الر�س���ول- لم���ا 

يقول���ه ه���وؤالء م���ن الطع���ن والق���دح ف���ي 
دين���ك، اإن القه���ر والغلب���ة كله���ا هلل، ف���ا 
يعج���زه �س���يء، ه���و ال�س���ميع الأقواله���م، 
العلي���م باأفعاله���م، و�س���يجازيهم عليه���ا.

ف���ي  اإن هلل وح���ده مل���ك م���ن  اأال   

ال�س���ماوات ومل���ك م���ن ف���ي االأر����س، واأي 
�س���يء يتبع���ه الم�س���ركون الذي���ن يعب���دون 
م���ن دون اهلل �س���ركاء؟! ال يتبع���ون ف���ي 
الحقيقة اإال ال�س���ك، وما هم اإال يكذبون 
ف���ي ن�س���بتهم ال�س���ركاء اإل���ى اهلل، تعال���ى 

ا كبي���ًرا. اهلل ع���ن قوله���م عل���وًّ
 ه���و وح���ده ال���ذي جع���ل لك���م -اأيه���ا 

النا�س - الليل لت�سكنوا فيه عن الحركة 
والتع���ب، وجع���ل النه���ار م�سيًئ���ا لت�س���عوا 
فيه بما يرجع اإليكم بنفع في معا�سكم، 
اإن ف���ي ذل���ك لدالئ���ل وا�سح���ة لق���وم 

ي�س���معون �س���ماع اعتب���ار وقب���ول.
 ق���ال فري���ق م���ن الم�س���ركين: اتخ���ذ 

اهلل المائك���ة بن���اٍت، تقد����س اهلل ع���ن 
قوله���م، فه���و �س���بحانه الغن���ي ع���ن جمي���ع 
مخلوقات���ه، ل���ه مل���ك م���ا ف���ي ال�س���ماوات ومل���ك م���ا في االأر�س، لي����س عندكم - اأيها الم�س���ركون - برهان على قولكم ه���ذا، اأتقولون على اهلل 

ق���واًل عظيًم���ا - اإذ تن�س���بون اإلي���ه الول���د - ال تعلم���ون حقيقت���ه دون بره���ان؟!
 قل لهم - اأيها الر�سول -: اإن الذين يختلقون على اهلل الكذب بن�سبة الولد اإليه ال يظفرون بما يطلبونه، وال ينجون مما يرهبونه.

 ف���ا يغت���روا بم���ا يتمتع���ون ب���ه م���ن مل���ذات الدني���ا ونعيمه���ا، فه���و مت���اع قلي���ل زائ���ل، ث���م اإلين���ا رجوعه���م ي���وم القيام���ة، ث���م نذيقه���م العذاب 

الق���وي ب�س���بب كفره���م ب���اهلل وتكذيبه���م لر�س���وله.

، واأولياء اهلل هم االآمنون يوم القيامة، ولهم الب�س���رى     والي���ة اهلل تك���ون لم���ن اآم���ن ب���ه، وامتث���ل اأوام���ره، واجتنب نواهيه، واتبع ر�س���وله 
في الدنيا اإما بالروؤيا ال�سالحة اأو عند الموت.

   العزة هلل جميًعا وحده ؛ فهو مالك الملك، وما ُعِبد من دون اهلل ال حقيقة له.
   الحث على التفكر في خلق اهلل؛ الأن ذلك يقود اإلى االإيمان به وتوحيده.

، واأن �ساحبه لن يفلح، ومن اأعظم الكذب ن�سبة الولد له �سبحانه.    حرمة الكذب على اهلل 



 واق�س����س - اأيه���ا الر�س���ول- عل���ى 

ه���وؤالء الم�س���ركين المكذبي���ن خب���ر ن���وح 
 حي���ن ق���ال لقوم���ه: ي���ا ق���وم، اإن كان 
َعُظ���م عليك���م مقام���ي بي���ن اأظهرك���م، 
اهلل  باآي���ات  تذكي���ري  عليك���م  و�س���قَّ 
ووعظ���ي، وعزمت���م عل���ى قتل���ي، فعل���ى 
اهلل وح���ده اعتم���دت ف���ي اإحب���اط م���ا 
تكي���دون، فاأحكم���وا اأمرك���م، واعزم���وا 
على اإهاكي، وادعوا اآلهتكم لت�س���تعينوا 
ا مبهًم���ا،  به���ا، ث���م ال يك���ن كيدك���م �س���رًّ
ث���م بع���د تدبيرك���م لقتل���ي ام�س���وا اإل���ي م���ا 

ِم���رون، وال توؤخرون���ي لحظ���ة. ُت�سْ
ع���ن  اأعر�ست���م  ق���د  كنت���م  ف���اإن   

دعوت���ي فق���د علمت���م اأن���ي م���ا طلب���ت 
منك���م ج���زاء عل���ى تبليغك���م ر�س���الة رب���ي، 
لي����س ثواب���ي اإال عل���ى اهلل، اآمنت���م ب���ي، 
اأم كفرت���م، واأمرن���ي اهلل اأن اأك���ون م���ن 
المنقادين له بالطاعة والعمل ال�سالح.

 فكذب���ه قوم���ه، ول���م ي�سدق���وا ب���ه، 

فنجين���اه ه���و وم���ن كان معه في ال�س���فينة 
م���ن الموؤمني���ن، و�سيَّرناه���م َخَلًف���ا لم���ن 
كان قبله���م، واأهلكن���ا الذي���ن كذب���وا بم���ا 
ج���اء به م���ن االآيات والحج���ج بالطوفان، 
فتاأم���ل - اأيه���ا الر�س���ول - كي���ف كان���ت 
نهاي���ة اأم���ر الق���وم الذي���ن اأنذره���م ن���وح 

، فل���م يوؤمن���وا.
 ث���م بع���د م���دة م���ن الزم���ن بعثن���ا 

م���ن بع���د نوح ر�س���ًا اإل���ى اأقوامهم، فجاء 
الر�س���ل اأممه���م باالآي���ات والبراهي���ن، 
فم���ا كان���ت له���م اإرادة اأن يوؤمن���وا ب�س���بب 
اإ�سرارهم ال�س���ابق على تكذيب الر�س���ل، 
فختم اهلل على قلوبهم. مثل هذا الختم 
ال���ذي ختمن���ا به على قلوب اأتباع الر�س���ل 
الما�سي���ن نختم به على قلوب الكافرين 
المتجاوزي���ن لح���دود اهلل بالكف���ر ف���ي 

كل زم���ان وم���كان.
 ث���م بع���د م���دة م���ن الزم���ن بعثن���ا م���ن 

بع���د ه���وؤالء الر�س���ل مو�س���ى واأخ���اه ه���ارون اإل���ى فرعون ملك م�سر والكب���راء من قومه، بعثناهما باالآيات الدالة عل���ى �سدقهما، فتكبروا عن 
االإيمان بما جاءا به، وكانوا قوًما مجرمين؛ لكفرهم باهلل وتكذيبهم لر�سله.

ي���ُن ال���ذي ج���اء به مو�س���ى وه���ارون  قالوا عن اآيات���ه الدالة على �سدق ما جاء به مو�س���ى:   فلم���ا ج���اء فرع���ون والكب���راء م���ن قوم���ه الدِّ

ا. اإنه ل�سحر وا�سح، ولي�س حقًّ
 ق���ال مو�س���ى م�س���تنكًرا عليه���م: اأتقول���ون للح���ق حي���ن جاءك���م: ه���و �س���حر؟! كا، م���ا ه���و ب�س���حر، واإن���ي الأعل���م اأن ال�ّس���احر ال يفل���ح اأب���ًدا، 

فكيف ل���ي بتعاطيه؟!
 اأج���اب ق���وم فرع���ون مو�س���ى  قائلي���ن: اأجئتن���ا به���ذا ال�س���حر لت�سرفن���ا عم���ا وجدن���ا علي���ه اآباءن���ا م���ن الدي���ن، ويكون لك اأن���ت والأخيك 

المل���ك؟ وم���ا نح���ن لكم���ا - ي���ا مو�س���ى وه���ارون - بمقري���ن باأنكم���ا ر�س���والن اأر�س���لتما اإلين���ا.

   �ساح الموؤمن في مواجهة اأعدائه هو التوكل على اهلل. 
   االإ�سرار على الكفر والتكذيب بالر�سل يوجب الختم على القلوب فا توؤمن اأبًدا.

    حال اأعداء الر�سل واحد، فهم دائما ي�سفون الهدى بال�سحر اأو الكذب.
   اإن ال�ساحر ال يفلح اأبًدا.



جيئون���ي  لقوم���ه:  فرع���ون  وق���ال   

ب���كل �س���احر خبي���ر بال�س���حر متق���ن ل���ه.
بال�س���حرة  فرع���ون  ج���اوؤوا  فلم���ا   

ق���ال له���م مو�س���ى  واثًق���ا بانت�س���اره 
عليه���م: اطرح���وا - اأيه���ا ال�س���حرة - م���ا 

اأنت���م طارح���وه.
 فلما طرحوا ما عندهم من ال�سحر 

اأظهرتموه  الذي   : مو�سى  لهم  قال 
ر ما �سنعتم  هو ال�سحر، اإن اهلل �سي�سيِّ
ب�سحركم  اإنكم  له،  اأثر  ال  باطًا 
ي�سلح  ال  واهلل  االأر�س،  في  مف�سدون 

عمل من كان مف�سًدا.
ل���ه  ويمّك���ن  الح���ق،  اهلل  ويثّب���ت   

بكلمات���ه القدري���ة، وبم���ا ف���ي كلمات���ه 
ال�س���رعية م���ن الحج���ج والبراهي���ن، ول���و 
ك���ره ذل���ك الكاف���رون المجرم���ون م���ن اآل 

فرع���ون.
���م الق���وم عل���ى االإعرا����س، فم���ا  مَّ  �سَ

ق بمو�س���ى  - م���ع ما جاء به من  �س���دَّ
االآي���ات الظاه���رة، والحج���ج الوا�سح���ة- 
اإال �س���باب م���ن قوم���ه بن���ي اإ�س���رائيل، م���ع 
خ���وف م���ن فرع���ون وكب���راء قوم���ه اأن 
ي�سرفوه���م ع���ن اإيمانهم بم���ا يذيقونهم 
م���ن الع���ذاب اإن ك�س���ف اأمره���م، واإن 
فرع���ون لمتكب���ر مت�س���لط عل���ى م�س���ر 
واأهله���ا، واإن���ه لم���ن المتجاوزي���ن للح���د 
ف���ي الكف���ر والتقتي���ل والتعذي���ب لبن���ي 

اإ�س���رائيل.
 وق���ال مو�س���ى  لقوم���ه: ي���ا ق���وم، 

ا، فعلى  اإن كنت���م اآمنت���م ب���اهلل اإيماًن���ا حقًّ
اهلل وح���ده اعتم���دوا اإن كنت���م م�س���لمين، 
فالت���وكل عل���ى اهلل يدف���ع عنك���م ال�س���وء، 

ويجلب لك���م الخير.
فقال���وا:   ، مو�س���ى  فاأجاب���وا   

عل���ى اهلل وح���ده توكلن���ا، ربن���ا ال ت�س���لط 
علين���ا الظالمي���ن، فيفتنون���ا ع���ن دينن���ا 

بالتعذي���ب والقت���ل واالإغ���راء.
 وخلِّ�سنا برحمتك - ربنا - من اأيدي قوم فرعون الكافرين، فقد ا�ستعبدونا واآذونا بالتعذيب والقتل.

���روا بيوتك���م متجه���ة اإل���ى  ِخ���ذا لقومكم���ا بم�س���ر بيوًت���ا لعب���ادة اهلل وح���ده، و�سيِّ  واأوحين���ا اإل���ى مو�س���ى واأخي���ه ه���ارون  اأن اخت���ارا واتَّ

جه���ة القبل���ة )بي���ت المقد����س(، وائت���وا بال�س���اة كامل���ة، واأخِب���ر - ي���ا مو�س���ى - الموؤمني���ن بم���ا ي�س���رهم م���ن ن�س���ر اهلل وتاأييده���م، واإه���اك 
عدوه���م، وا�س���تخافهم ف���ي االأر�س.

: ربن���ا، اإن���ك اأعطي���ت فرع���ون واالأ�س���راف م���ن قوم���ه م���ن زخ���رف الدني���ا وبهارجه���ا زين���ة، واأعطيته���م اأم���وااًل ف���ي ه���ذه   وق���ال مو�س���ى 

الحياة الدنيا، فلم ي�س���كروك على ما اأعطيتهم، بل ا�س���تعانوا بها على االإ�سال عن �س���بيلك، ربنا اْمُح اأمواَلهم وامحقها، واجعل قلوبهم 
قا�س���ية، ف���ا يوؤمن���وا اإال حي���ن ي�س���اهدون الع���ذاب الموج���ع حي���ن ال ينفعه���م اإيمانه���م.

   الثقة باهلل وبن�سره والتوكل عليه ينبغي اأن تكون من �سفات الموؤمن القوي.
   بيان اأهمية الدعاء، واأنه من �سفات المتوكلين.

   تاأكيد اأهمية ال�ساة ووجوب اإقامتها في كل الر�ساالت ال�سماوية وفي كل االأحوال.
   م�سروعية الدعاء على الظالم.



دعاءكم���ا  اأجْب���ُت  ق���د  اهلل:  ق���ال   

- ي���ا مو�س���ى وه���ارون - عل���ى فرع���ون 
واأ�س���راف قوم���ه، فاثبتا على دينكما، وال 
تنحرف���ا عن���ه اإل���ى اتب���اع �س���بيل الجه���ال 

الذي���ن ال يعلم���ون طري���ق الح���ق.
عب�ور  اإ�س�رائيل  لبن�ي  �ْرنا  وي�سَّ  

البح�ر بع�د َفْلِقه حتى جاوزوه �س�المين، 
فلحقهم فرعون وجنوده ظلًما واعتداء، 
ونال�ه  البح�ر،  علي�ه  انطب�ق  اإذا  حت�ى 
الغ�رق، ويئ��س م�ن النج�اة. ق�ال: اآمن�ت 
ب�ه  اآمن�ت  ال�ذي  اإال  اأن�ه ال معب�ود بح�ق 
بن�و اإ�س�رائيل، واأن�ا م�ن المنقادي�ن هلل 

بالطاع�ة.
ولم���ا كان���ت معاين���ة الم���وت مانع���ة م���ن 

َقب���ول التوب���ة، ق���ال اهلل تعالى: 
م��ن  الياأ���س  بع��د  االآن  اأتوؤم��ن   

الحياة؟! وقد ع�سيت اهلل - يا فرعون- 
قب��ل ن��زول الع��ذاب بالكف��ر ب��ه، وال�س��د 
عن �سبيله، وكنت من المف�سدين ب�سبب 
�سال��ك ف��ي نف�س��ك واإ�سال��ك لغيرك.

 - فرعون  يا   - نخرجك  فاليوم   

من  مرتفع  على  ونجعلك  البحر،  من 
االأر�س؛ ليعتبر بك من ياأتي بعدك، واإن 
ودالئل  ُحججنا  عن  النا�س  من  كثيًرا 

قدرتنا لغافلون، ال يتفكرون فيها.
اإ�س���رائيل  بن���ي  اأنزلن���ا  ولق���د   

���ا ف���ي  من���زاًل محم���وًدا ومكاًن���ا مر�سيًّ
ب���اد ال�س���ام المبارك���ة، ورزقناه���م م���ن 
الح���ال الطي���ب، فم���ا اختلف���وا ف���ي اأم���ر 
دينه���م حت���ى جاءه���م الق���راآن م�سدًق���ا 
لم���ا ق���روؤوه ف���ي الت���وراة م���ن نع���ت محم���د 
، فلم���ا اأنك���روا ذلك �ُس���ِلبت اأوطانهم، 
اإن رب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - يحك���م بينهم 
ي���وم القيام���ة فيم���ا كان���وا في���ه يختلف���ون، 
فيج���ازي المح���ق والمبط���ل منه���م بم���ا 

ي�س���تحقه كل منهم���ا.
 ف���اإن كن���ت - اأيه���ا الر�س���ول - ف���ي 

ارتي���اب وحي���رة م���ن حقيق���ة م���ا اأنزلن���ا اإلي���ك م���ن الق���راآن فا�س���األ م���ن اآم���ن م���ن اليه���ود الذي���ن يق���روؤون الت���وراة، والن�س���ارى الذي���ن يق���روؤون 
االإنجي���ل، ف�س���يخبرونك ب���اأن ال���ذي اأُن���ِزل علي���ك ح���ق؛ لم���ا يج���دون م���ن َنْعِته في كتابيهما، لقد ج���اءك الحق الذي ال ِمْري���ة فيه من ربك، فا 

ين. تكونن من ال�س���اكِّ
 وال تكون���ن م���ن الذي���ن كذب���وا بحج���ج اهلل وبراهين���ه فتك���ون بذل���ك م���ن الخا�س���رين الذي���ن خ�س���روا اأنف�س���هم باإيراده���ا م���وارد اله���اك 

ب�س���بب كفره���م، وكل ه���ذا التحذي���ر لبي���ان خط���ورة ال�س���ك والتكذي���ب، واإاّل ف���اإن النب���ي مع�س���وم ع���ن اأن ي�سدر منه �س���يء من هذا.
 اإن الذين ثبت عليهم ق�ساء اهلل باأنهم يموتون على الكفر الإ�سرارهم عليه ال يوؤمنون اأبًدا.

 ولو اأتتهم كل اآية �سرعية اأو كونية حتى ي�ساهدوا العذاب الموجع، فيوؤمنوا حين ال ينفعهم االإيمان.

   وجوب الثبات على الدين، وعدم اتباع �سبيل المجرمين.
   ال ُتْقبل توبة من َح�ْسَرَجت روحه، اأو عاين العذاب.

، لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من االإيمان.    اأن اليهود والن�سارى كانوا يعلمون �سفات النبي 



 ل���م يح���دث اأن اآمن���ت قري���ة م���ن 

الق���رى الت���ي اأر�س���لنا اإليه���ا ر�س���لنا اإيماًنا 
ا ب���ه قبل معاينة الع���ذاب، فينفعها  ُمْعَت���دًّ
اإيمانه���ا لمجيئ���ه قب���ل معاينت���ه، اإال ق���وم 
يون����س حي���ن اآمن���وا اإيماًن���ا �سادًق���ا رفعنا 
عنه���م ع���ذاب ال���ذل واله���وان ف���ي الحياة 
الدني���ا، ومتعناه���م اإل���ى وق���ت انق�س���اء 

اآجاله���م.
 - الر�سول  اأيها   - ربك  �ساء  ولو   

الآمنوا،  االأر�س  في  من  جميع  اإيمان 
لكنه لم ي�ساأ ذلك لحكمة، فهو ي�سل من 
ي�ساء بعدله، ويهدي من ي�ساء بف�سله، 
على  النا�س  اإكراه  با�ستطاعتك  فلي�س 
يكونوا موؤمنين، فتوفيقهم لاإيمان  اأن 

بيد اهلل وحده.
 وم���ا ينبغ���ي لنف����س اأن توؤم���ن م���ن 

تلق���اء نف�س���ها اإال اأن ي���اأذن اهلل، ف���ا يق���ع 
اإيم���ان اإال بم�س���يئته، ف���ا تذه���ب نف�س���ك 
ح�س���رات عليه���م، ويجع���ل اهلل الع���ذاب 
والخ���زي عل���ى الذي���ن ال يدرك���ون عن���ه 

حجج���ه واأوام���ره ونواهي���ه.
للم�سركين   - الر�سول  اأيها   - قل   

ماذا  تاأملوا  االآيات:  ي�ساألونك  الذين 
االآيات  من  واالأر�س  ال�سماوات  في 
وما  وقدرته،  اهلل  وحدانية  على  الدالة 
والر�سل  والحجج  االآيات  اإنزال  ينفع 
اأن يوؤمنوا؛  في قوم لي�س لهم ا�ستعداد 

الإ�سرارهم على الكفر.
 فه���ل ينتظ���ر ه���وؤالء المكذب���ون اإال 

مثل الوقائع التي اأوقعها اهلل على االأمم 
المكذبة ال�سابقة؟! قل - اأيها الر�سول- 
له���م: انتظ���روا ع���ذاب اهلل، اإن���ي معك���م 

م���ن المنتظري���ن لوعد ربي.
���ي   ث���م ُنْن���زل به���م العق���اب، وُنَنجِّ

���ي الذي���ن اآمنوا معهم، فا  ر�س���لنا، وُنَنجِّ
ي�سيبهم ما اأ�ساب قومهم، كما اأنجينا 
���ي  اأولئ���ك الر�س���ل والموؤمني���ن معه���م ُنَنجِّ

ا ثابًت���ا علينا. ر�س���ول اهلل والموؤمني���ن مع���ه اإنج���اًء حقًّ
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ي���ا اأيه���ا النا����س، اإن كنت���م ف���ي �س���ك م���ن دين���ي ال���ذي اأدعوك���م اإلي���ه وه���و دي���ن التوحي���د، فاأن���ا على يقين من ف�س���اد 

دينك���م ف���ا اأتبع���ه، ف���ا اأعب���د الذي���ن تعبدونه���م م���ن دون اهلل، ولكن���ي اأعب���د اهلل الذي يميتكم، واأمرن���ي اأن اأكون م���ن الموؤمنين المخل�سين 
له الدين.

 واأمرني كذلك اأن اأ�ستقيم على الدين الحق، واأثبت عليه مائًا عن كل االأديان اإليه، ونهاني اأن اأكون من الم�سركين به.

ه���ا  ا في�س���رك، ف���اإن َعَبدتَّ  وال َت���ْدُع - اأيه���ا الر�س���ول - م���ن دون اهلل م���ن االأوث���ان واالأ�سن���ام وغيره���ا م���ا ال يمل���ك نفًع���ا فينفع���ك، وال �س���رًّ

فاإن���ك اإذن م���ن الظالمي���ن المعتدين على حق اهلل وحق اأنف�س���هم.

   االإيمان هو ال�سبب في رفعة �ساحبه اإلى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا.
   لي�س في مقدور اأحد حمل اأحد على االإيمان؛ الأن هذا عائد لم�سيئة اهلل وحده.

   ال تنفع االآيات والنذر من اأ�سر على الكفر وداوم عليه.
   وجوب اال�ستقامة على الدين الحق، والبعد كل البعد عن ال�سرك واالأديان الباطلة.



١١١٢٣

 واإن ي�سبك اهلل - اأيها الر�سول - 

بباء، وطلبت �سرفه عنك فا �سارف 
برخاء  يردك  واإن  �سبحانه،  هو  اإال  له 
بف�سله  ي�سيب  ف�سله،  يمنع  اأحد  فا 
من ي�ساء من عباده، فا مكره له، وهو 
الرحيم  عباده،  من  تاب  لمن  الغفور 

بهم.
اأيه���ا  ي���ا  الر�س���ول -:  اأيه���ا   - ق���ل   

النا����س، ق���د جاءك���م الق���راآن من���زاًل م���ن 
ربك���م، فم���ن اهت���دى واآمن ب���ه فنفع ذلك 
عائ���د اإلي���ه؛ الأن اهلل غن���ي ع���ن طاع���ة 
عب���اده، وم���ن �س���ل ف���اإن اأثر �سال���ه عليه 
وح���ده، ف���اهلل ال ت�س���ره مع�سي���ة عب���اده، 
ول�س���ت عليكم بحفي���ظ اأحفظ اأعمالكم، 

واأحا�س���بكم عليه���ا.
 واتب���ع - اأيه���ا الر�س���ول - م���ا يوحي���ه 

اإليك ربك واعمل به، وا�سبر على اإيذاء 
م���ن خالف���ك م���ن قوم���ك، وعلى تبليغ م����ا 
اأُم���رت بتبليغ���ه، وا�س���تمر عل���ى ذلك حتى 
بن�س���رك  بحكم���ه  فيه���م  اهلل  يحك���م 
عليه���م ف���ي الدنيا، وبعذابهم في االآخرة 

اإن مات���وا عل���ى كفرهم.

بق�س�س  والموؤمنين  النبي  تثبيت 
الوعيد  وت�سديد  ال�سابقين،  االأنبياء 

للمكذبين.

عل�ى  ال�كام  تق�دم    

الق�راآن  البق�رة.  �س�ورة  ف�ي  نظائره�ا 
كت�اب اأُتقن�ت اآيات�ه نظًم�ا ومعن�ى، ف�ا 
َن�ت  ُبيِّ ث�م  �ا،  نق�سً وال  خل�ًا  فيه�ا  ت�رى 
بذك�ر الح�ال والح�رام واالأم�ر والنه�ي 
والوعد والوعيد والق�س�س وغير ذلك، 

ي�سلحه�م. وبم�ا  عب�اده،  باأح�وال  خبي�ر  وت�س�ريعه،  تدبي�ره  ف�ي  حكي�م  عن�د  م�ن 
ف لك���م م���ن ع���ذاب  : نه���ي العب���اد اأن يعب���دوا م���ع اهلل غي���ره، اإنن���ي - اأيه���ا النا����س - ُمَخ���وِّ  م�سم���ون ه���ذه االآي���ات المنزل���ة عل���ى محم���د 

اهلل اإن كفرت���م ب���ه وع�سيتم���وه، ومب�س���ركم بثواب���ه اإن اآمنتم به، وعملتم ب�س���رعه.
 واطلب���وا - اأيه���ا النا����س - مغف���رة ذنوبك���م م���ن ربك���م، وارجع���وا اإلي���ه بالندم على ما فرطتم في جنبه، يمتعك���م في حياتكم الدنيا متاًعا 

ح�سًنا اإلى وقت انق�ساء اآجالكم المحددة، ويعط كل من له ف�سل ف��ي الطاعة والعمل جزاء ف�سله كامًا غير منقو�س، واإن ُتْعِر�سوا عن 
االإيمان بما جئت به من ربي فاإني اأخاف عليكم عذاب يوم �سديد االأهوال وهو يوم القيامة.

 اإل���ى اهلل وح���ده رجوعك���م - اأيه���ا النا����س - ي���وم القيام���ة، وه���و �س���بحانه عل���ى كل �س���يء قدي���ر، ال يعج���زه �س���يء، ف���ا يعج���زه اإحياوؤك���م 

وح�س���ابكم بع���د موتك���م وبعثكم. 
 اأال اإن ه���وؤالء الم�س���ركين يحن���ون �سدوره���م ليكتم���وا م���ا فيه���ا م���ن �س���ك ع���ن اهلل جه���ًا منه���م ب���ه، اأال حي���ن يغط���ون روؤو�س���هم بثيابه���م، 

يعل���م اهلل م���ا يكتم���ون وم���ا يظه���رون، اإنه عليم بم���ا تخفيه ال�سدور.

ة وال�سب���ر عل���ى االأذى وانتظ���ار الف���رج من اهلل.  ���نَّ    اإن الخي���ر وال�س���ر والنف���ع وال�س���ر بي���د اهلل دون م���ا �س���واه.    وج���وب اتب���اع الكت���اب وال�سُّ
ا.    وجوب الم�سارعة اإلى التوبة والندم على  لت االأحكام فيها تف�سيًا تامًّ    اآيات القراآن محكمة ال يوجد فيها خلل وال باطل، وقد ُف�سِّ

الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب.



 وم���ا م���ن مخل���وق ي���دب عل���ى وج���ه 

االأر����ض مهم���ا كان اإال تكف���ل اهلل برزق���ه 
���ًا من���ه، ويعل���م �ض���بحانه مو�ض���ع  تف�ضُّ
ا�ض���تقراره ف���ي االأر����ض، ويعل���م مو�ض���ع 
موت���ه الذي يم���وت فيه، فكل من الدواب 
ورزقه���ا وموا�ض���ع ا�ض���تقرارها وموا�ض���ع 
موته���ا، ف���ي كت���اب وا�ض���ح ه���و الل���وح 

المحف���وظ.
 وهو �ضبحانه الذي خلق ال�ضماوات 

ما  وخلق  عظمهما،  على  واالأر�ض 
قبل  وكان عر�ضه  اأيام،  �ضتة  في  فيهما 
�أيها   - ليختبركم  الماء؛  على  خلقهما 
�لنا�س - اأيكم اأح�ضن عمًا بما ير�ضي 
ي�ضخطه،  بما  عمًا  اأ�ضواأ  واأيكم  اهلل، 
ي�ضتحقه، ولئن قلت  فيج��ازي ك�اًّ بما 
- �أيها �لر�سول-: اإنكم - �أيها �لنا�س - 
ليقولن  لتحا�ضبوا  موتكم  بعد  مبعوثون 
البعث:  واأنكروا  باهلل  كفروا  الذين 
�ضحر  اإال  تتلوه  الذي  القراآن  هذا  ما 

وا�ضح، فهو باطل وا�ضح البطان.
 ولئ�����ن اأخ�����رنا ع������ن الم�ض�����ركين 

الحياة  في  العذاب  من  ي�ضتحقون  ما 
ليقوُلن  معدودة  اأيام  مدة  اإلى  الدنيا 
اأي  م�ضت������هزئين:  له  م�ضتعجل�����ين 
اإن  اأال  العذاب؟  عنا  يحب�ض  �ضيء 
عند  اأمد  له  ي�ضتحقونه  الذي  العذاب 
�ضارًفا  يجدوا  لن  ياأتيهم  ويوم  اهلل، 
ي�ضرفه عنهم، بل يقع عليهم، واأحاط 
ي�ضتعجلونه  كانوا  الذي  العذاب  بهم 

ا�ضتهزاء و�ضخرية.
نعمة  منا  االإن�ضان  اأعطينا  ولئن   

منه  �ضلبنا  ثم  والغنى،  ال�ضحة  كنعمة 
تلك النعمة اإنه لكثير الياأ�ض من رحمة 
ين�ضاها  بنعمه،  الكفران  عظيم  اهلل، 

اإذا �َضلبها اهلل منه.
ال���رزق  ف���ي  �ض���عة  اأذقن���اه  ولئ���ن   

و�ضحة بعد فقر ومر�ٍض اأ�ضابه ليقولن: 
ذهب ال�ضوء عني، وزال ال�ضر، ولم ي�ضكر اهلل على ذلك، اإنه لكثير الفرح بطًرا، وكثير التطاول على النا�ض والتباهي بما اأنعم اهلل عليه.
 اإال الذي���ن �ضب���روا عل���ى الم���كاره والطاع���ات وع���ن المعا�ض���ي، وعمل���وا االأعم���ال ال�ضالح���ات، فله���م ح���ال اآخ���ر، حي���ث ال ي�ضيبه���م ياأ����ض، 

وال كفر بنعم اهلل، وال تطاول على النا�ض، اأولئك المت�ضفون بهذه ال�ضفات لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم، ولهم جزاء كبير في االآخرة.
 فلعل���ك �أيه���ا �لر�س���ول - ِلَم���ا واجهت���ه م���ن كفره���م وعناده���م واقتراحه���م االآي���ات - ت���ارك تبلي���غ بع����ض م���ا اأم���رك اهلل بتبليغ���ه مم���ا ي�ض���ق 

عليهم العمل به، و�ضائق �ضدرك بتبليغه لئا يقولوا: هاَّ اأُْنِزل عليه كنز يغنيه، اأو جاء معه ملك ي�ضدقه، فا تترك بع�ض ما يوحى اإليك 
من اأجل ذلك، فما اأنت اإال نذير، تبلغ ما اأمرك اهلل بتبليغه، ولي�ض عليك االإتيان بما يقترحونه من االآيات، واهلل على كل �ضيء حفيظ.

 
   �ضعة علم اهلل تعالى وتكفله باأرزاق مخلوقاته من اإن�ضان وحيوان وغيرهما.

   بيان علة الخلق؛ وهي اختبار العباد بامتثال اأوامر اهلل واجتناب نواهيه.
   ال ينبغي االغترار باإمهال اهلل تعالى الأهل مع�ضيته، فاإنه قد ياأخذهم فجاأة وهم ال ي�ضعرون.

   بيان حال االإن�ضان في حالتي ال�ضعة وال�ضدة، ومدح موقف الموؤمن المتمثل في ال�ضبر وال�ضكر.



 بل اأيقول الم�ضركون: اختلق محمد 

القراآن، ولي�ض وحًيا من اهلل، قل -�أيها 
�لر�سول - متحدًيا اإياهم: فاأتوا بع�ضر 
ال  ُمْخَتلقات  القراآن  هذا  مثل  �ضور 
القراآن  مثل  ب�ضدق  فيها  تلتزمون 
من  وادعوا  ُمْخَتلق،  اأنه  زعمتم  الذي 
على  به  لت�ضتعينوا  دعاءه؛  ا�ضتطعتم 
اأن  دعوى  في  �ضادقين  كنتم  اإن  ذلك، 

القراآن ُمْخَتلق.
 ف���اإن ل���م ياأت���وا بم���ا طلبت���م منه���م 

لع���دم قدرته���م علي���ه فاعلم���وا - �أيه���ا 
�لموؤمن���ون - عل���م يقي���ن اأن الق���راآن اإنما 
اأنزل���ه اهلل بعلم���ه عل���ى ر�ض���وله، ولي����ض 
ُمْخَتلًق���ا، واعلم���وا اأن ال معب���ود بح���ق اإال 
اهلل، فه���ل اأنت���م منق���ادون ل���ه بع���د ه���ذه 

الحج���ج القاطع���ة؟
الدنيا  الحياة  بعمله  يريد   من كان 

االآخرة،  به  يريد  وال  الفانية  وُمَتَعها 
الدنيا:  في  اأعمالهم  ثواب  نعطهم 
ال  الرزق،  في  و�ضعة  واأمًنا،  �ضحة، 

ينق�ضون من ثواب عملهم �ضيًئا.
 اأولئ���ك المت�ضف���ون به���ذا الق�ض���د 

الذمي���م لي����ض له���م يوم القيام���ة ثواب اإال 
الن���ار يدخلونه���ا، وذه���ب عنه���م ث���واب 
اأعماله���م، واأعماله���م باطل���ة؛ الأنه���ا ل���م 
�ضحي���ح،  ق�ض���د  وال  اإيم���ان  ي�ض���بقها 
فلم يريدوا بها وجه اهلل والدار االآخرة.

محم���د   النب���ي  ي�ض���توي  ال   

الذي معه برهان من رّبه تعالى، ويتبعه 
�ض���اهد من ربه، وهو جبريل. وي�ض���هد له 
م���ن قب���ل عل���ى نبوت���ه التوراة الت���ي اأنزلت 
على مو�ضى  قدوة النا�ض ورحمتهم، 
ال ي�ض���توي ه���و وم���ن اآم���ن مع���ه م���ع اأولئ���ك 
طي���ن ف���ي ال�ض���ال،  الكافري���ن الُمَتَخبِّ
اأولئ���ك يوؤمن���ون بالق���راآن، وبمحم���د  
ال���ذي اأُْن���ِزل علي���ه، وم���ن يكف���ر ب���ه م���ن 

اأ�ضحاب الملل فالنار موعده يوم القيامة، فا تكن - �أيها �لر�سول - في ارتياب من القراآن ومن موعدهم، فهو الحق الذي ال �ضك فيه، 
ولك���ن اأكث���ر النا����ض ال يوؤمن���ون م���ع ت�ضاف���ر االأدل���ة الوا�ضح���ة والبراهي���ن الجلي���ة.

 وال اأح���د اأظل���م مم���ن اختل���ق عل���ى اهلل كذًب���ا بن�ض���بة ال�ض���ريك اأو الول���د اإلي���ه، اأولئك الذين يختلقون الكذب عل���ى اهلل ُيْعَر�ضون على ربهم 

يوم القيامة لي�ض���األهم عن اأعمالهم، ويقول ال�ض���هود عليهم من المائكة والمر�ض���لين: هوؤالء هم الذين كذبوا على اهلل بما ن�ض���بوه اإليه من 
ال�ضريك ومن الولد، اأال طرد اهلل من رحمته الظالمين الأنف�ضهم بالكذب على اهلل.

 الذي���ن يمنع���ون النا����ض ع���ن �ض���بيل اهلل الم�ض���تقيم، ويطلب���ون ل�ض���بيله االعوج���اج ع���ن اال�ض���تقامة حت���ى ال ي�ض���لكها اأح���د، وه���م يكف���رون 

بالبع���ث بع���د الم���وت ويجحدونه.
 

   تحدي اهلل تعالى للم�ضركين باالإتيان بع�ضر �ضور من مثل القراآن، وبيان عجزهم عن االإتيان بذلك.
   اإذا اأُْعِطي الكافر مبتغاه من الدنيا فلي�ض له في االآخرة اإاّل النار.
   عظم ظلم من يفتري على اهلل الكذب وعظم عقابه يوم القيامة.



ال�ضفات  بتلك  المت�ضفون  اأولئك   

في  الهرب  على  قادرين  يكونوا  لم 
بهم،  نزل  اإذا  اهلل  عذاب  من  االأر�ض 
ولي�ض لهم حلفاء ون�ضراء من دون اهلل 
يدفعون عقاب اهلل عنهم؛ يزاد عليهم 
ْرفهم  �ضَ ب�ضبب  القيامة  يوم  العذاب 
�ضبيل  عن  غيرهم  ْرفهم  و�ضَ اأنف�ضهم 
ي�ضتطيعون  الدنيا  في  كانوا  ما  اهلل، 
وما  قبول،  �ضماع  والهدى  الحق  �ضماع 
الكون  في  اهلل  اآيات  يب�ضرون  كانوا 
ال�ضديد  الإعرا�ضهم  يفيدهم؛  اإب�ضاًرا 

عن الحق.
ال�ضفات  بتلك  المت�ضفون  اأولئك   

باإيرادها  اأنف�ضهم  خ�ضروا  الذين  هم 
مع  ال�ضركاء  باتخاذ  الهاك  موارد 
يختلقونه  كانوا  ما  عنهم  وذهب  اهلل، 

من ال�ضركاء وال�ضفعاء.
ه���م  القيام���ة  ي���وم  اإنه���م  ���ا  حقًّ  

االأخ�ض���رون �ضفق���ة، حي���ث ا�ض���تبدلوا 
باالآخ���رة،  والدني���ا  باالإيم���ان،  الكف���ر 

بالرحم���ة. والع���ذاب 
ور�ضله،  باهلل  اآمنوا  الذين  اإن   

وخ�ضعوا  ال�ضالحات،  االأعمال  وعملوا 
وخ�ضعوا هلل اأولئك هم اأ�ضحاب الجنة، 

هم فيها ماكثون اأبًدا.
والموؤمنين  الكفار  فريقي  مثل   

واالأ�ضم  يب�ضر،  ال  الذي  االأعمى  مثل 
الذي ال ي�ضمع، وهذا مثل فريق الكفار 
قبول،  �ضماع  الحق  ي�ضمعون  ال  الذين 
ومثل  ينفعهم،  اإب�ضاًرا  يب�ضرونه  وال 
فريق  مثل  وهذا  الب�ضير،  ال�ضميع 
ال�ضمع  بين  يجمع  الذي  الموؤمنين 
واالإب�ضار، هل ي�ضتوي هذان الفريقان 
حااًل و�ضفة؟! ال ي�ضتويان، اأفا تعتبرون 

بعدم ا�ضتوائهما؟!
اإعرا����ض  ولم���ا ظه���ر م���ا ظه���ر م���ن 

ب، وذل���ك بذك���ر ق�ض����ض االأنبي���اء، فق���ال �ض���بحانه: الم�ض���ركين ع���ن االإيم���ان �ض���ّلى اهلل نبي���ه  باأن���ه لي����ض ه���و اأول م���ن ُك���ذِّ
 ولقد بعثنا نوًحا  ر�ضواًل اإلى قومه، فقال لهم: يا قوم، اإني نذير لكم من عذاب اهلل، مبين لكم ما اأر�ضلت به اإليكم.

 واأدعوكم اإلى عبادة اهلل وحده، فا تعبدوا اإال اإياه، اإني اأخاف عليكم عذاب يوم موؤلم.

 فق���ال االأ�ض���راف والروؤ�ض���اء الذي���ن كف���روا م���ن قوم���ه: ل���ن ن�ض���تجيب لدعوت���ك؛ الأن���ه ال مزي���ة ل���ك علينا، فاأنت ب�ض���ر مثلنا، والأنن���ا ال نراك 

اتبعك اإال اأ�ض���افلنا فيما ظهر لنا من راأينا، والأنه لي����ض لكم زيادة في ال�ض���رف والمال والجاه توؤهلكم الأن نتبعكم، بل نظنكم كاذبين فيما 
تدعونه.

 ق���ال له���م ن���وح: ي���ا ق���������وم، اأخبرون���ي اإن كن���ت على برهان من ربي ي�ض���هد ل�ضدقي، ويوجب عليك���م ت�ضديقي، واأعطاني رحمة من عنده 

وه���ي النب���وة والر�ض���الة، واأُْخِفي���ت عليك���م لجهلك���م به���ا؛ اأنجبرك���م عل���ى االإيم���ان به���ا، وندخله في قلوبك���م كرًها؟! ال نقدر عل���ى ذلك، فالذي 
���ق لاإيمان هو اهلل. يوفِّ

 
   الكافر ال ينتفع ب�ضمعه وب�ضره انتفاًعا يقود لاإيمان، فهما كالُمْنَتِفَيين عنه بخاف الموؤمن.

ومهم االأ�ضراف والروؤ�ضاء. هم من الِكْبر، وُخ�ضُ ة اهلل في اأتباع الر�ضل اأنهم الفقراء وال�ضعفاء لخلوِّ    �ُضنَّ
   تكبُّر االأ�ضراف والروؤ�ضاء واحتقارهم لمن دونهم في غالب االأحيان.



وي���ا ق���وم، ال اأطل���ب منك���م عل���ى   

تبلي���غ الر�ض���الة م���ااًل، فم���ا ثواب���ي اإال على 
اهلل، ول�ضت ِبُمْبِعٍد عن مجل�ضي الفقراء 
م���ن الموؤمني���ن الذي���ن طلبت���م طرده���م، 
اإنه���م ماق���و ربه���م ي���وم القيام���ة، وه���و 
مجازيه���م عل���ى اإيمانه���م، ولكن���ي اأراك���م 
قوًم���ا ال تفهم���ون حقيق���ة ه���ذه الدع���وة 
م���ن  ال�ضعف���اء  ط���رد  تطلب���ون  حي���ن 

الموؤمني���ن.
 وي���ا ق���وم، م���ن يدف���ع عن���ي ع���ذاب 

اهلل اإن ط���ردت ه���وؤالء الموؤمني���ن ظلًم���ا 
بغير ذنب؟ اأفا تتذكرون، وت�ضعون اإلى 

م���ا ه���و اأ�ضلح لك���م واأنفع؟!
 :- قوم���ي  ي���ا   - لك���م  اأق���ول  وال   

عن���دي خزائ���ن اهلل الت���ي فيه���ا رزق���ه، 
اأق���ول  وال  اآمنت���م،  اإن  عليك���م  اأنفقه���ا 
لك���م: اإن���ي اأعل���م الغي���ب، وال اأق���ول لك���م: 
اإن���ي م���ن المائك���ة، ب���ل اأن���ا ب�ض���ر مثلك���م، 
وال اأق���ول ع���ن الفق���راء الذي���ن تحتقره���م 
اأعينكم وت�ضت�ضغرهم: لن يعطيهم اهلل 
توفيًق���ا وال هداي���ة، اهلل اأعل���م بنياته���م 
واأحواله���م، اإن���ي اإن ادعي���ت ذل���ك لم���ن 
الظالمين الذين ي�ض���تحقون عذاب اهلل.

ن���وح،  ي���ا  وتكب���ًرا:  ًت���ا  َتَعنُّ قال���وا   

فاأكث���رت  وناظرتن���ا،  خا�ضمتن���ا  ق���د 
مخا�ضمتن���ا ومناظرتنا، فاأتنا بما تعدنا 
ب���ه م���ن الع���ذاب اإن كنت م���ن ال�ضادقين 

فيم���ا تدعي���ه.
اآتيك���م  ال  اأن���ا  ن���وح:  له���م  ق���ال   

بالع���ذاب، اإنم���ا ياأتيك���م ب���ه اهلل اإن �ض���اء، 
وم���ا اأنت���م بقادري���ن عل���ى االإف���ات م���ن 

ع���ذاب اهلل اإن اأراد بك���م عذاًب���ا.
وتذكي���ري  ن�ضح���ي  ينفعك���م  وال   

لك���م، اإن كان اهلل يري���د اأن ي�ضلَّك���م ع���ن 
ال�ض���راط الم�ض���تقيم، ويخذلك���م ع���ن 
الهداي���ة ب�ض���بب عنادكم، ه���و ربكم، فهو 

ال���ذي يمل���ك اأمرك���م، في�ضلك���م اإن �ض���اء، واإلي���ه وح���ده ترجع���ون ي���وم القيام���ة، فيجازيك���م عل���ى اأعمالك���م.
 و�ض���بب كف���ر ق���وم ن���وح اأنه���م يزعم���ون اأن���ه اختل���ق عل���ى اهلل ه���ذا الدي���ن ال���ذي ج���اء ب���ه، ق���ل له���م - �أيه���ا �لر�س���ول -: اإن اختلقت���ه، فعل���يَّ 

وح���دي عق���اب اإثم���ي، وال اأتحم���ل م���ن اإث���م تكذيبكم �ض���يًئا، فاأنا ب���ريء منه.
 واأوح���ى اهلل اإل���ى ن���وح: اأن���ه ل���ن يوؤم���ن م���ن قوم���ك - ي���ا ن���وح - اإال م���ن ق���د اآمن من قبل، فا تحزن - يا نوح - ب�ض���بب م���ا كانوا يفعلونه من 

التكذيب واال�ضتهزاء خال تلك المدة الطويلة.
 وا�ضن���ع ال�ض���فينة بم���راأى من���ا محفوًظ���ا من���ا، وبوحين���ا بتعليم���ك كي���ف ت�ضنعه���ا، وال تخاطبن���ي طالًب���ا اإمه���ال الذي���ن ظلم���وا اأنف�ض���هم 

بالكف���ر، اإنه���م ُمْغَرق���ون - ال محال���ة - بالطوف���ان؛ عقاًب���ا له���م عل���ى اإ�ضراره���م عل���ى الكف���ر.
 

   عفة الداعية اإلى اهلل واأنه يرجو منه الثواب وحده.
   حرمة طرد فقراء الموؤمنين، ووجوب اإكرامهم واحترامهم.

   ا�ضتئثار اهلل تعالى وحده بعلم الغيب.
   م�ضروعية جدال الكفار ومناظرتهم.



 فامتث�ل ن�وح اأم�ر ربه، وَطِفَق ي�ضنع 

ال�ض�فينة، وكلم�ا م�ر علي�ه كب�راء قوم�ه 
و�ضادتهم ا�ضتهزوؤوا به؛ لما يقوم به من 
�ضن�ع ال�ض�فينة ولي��ض في اأر�ض�ه ماء وال 
اأنه�ار، فلم�ا تكرر ا�ض�تهزاوؤهم به؛ قال: 
اإن ت�ض�تهزئوا - �أيه�ا �لم��أ - من�ا الي�وم 
عندم�ا ن�ضن�ع ال�ض�فينة، فاإن�ا ن�ض�تهزئ 
بكم لجهلكم بما ي�ضير اإليه اأمركم من 

الغرق.
ع�ذاب  ياأتي�ه  م�ن  تعلم�ون  ف�ض�وف   

في الدنيا يذله ويهينه، وينزل عليه يوم 
القيام�ة عق�اب دائ�م ال ينقطع.

ال�ض�فينة  �ضن�ع  ن�وح   واأنه�ى   

الت�ي اأم�ره اهلل ب�ضنعه�ا، حت�ى اإذا جاء 
اأمرن�ا باإهاكه�م، وفار الماء من التنور 
ال�ذي كان�وا يخب�زون في�ه؛ اإعاًما ببدء 
ف�ي  احم�ل   : لن�وح  قلن�ا  الطوف�ان؛ 
الحي�وان  م�ن  �ضن�ف  كل  م�ن  ال�ض�فينة 
واأنث�ى،  ذك�ًرا  زوجي�ن:  االأر��ض  ف�وق 
واحم�ل اأهل�ك اإال م�ن �ض�بق الحك�م باأنه 
مغرق؛ لكونه لم يوؤمن، واحمل من اآمن 
معك من قومك، وما اآمن معه من قومه 
اإال عدد قليل على طول المدة التي مكث 

فيه�ا يدعوه�م اإل�ى االإيم�ان ب�اهلل.
اأهل�ه  م�ن  اآم�ن  لم�ن  ن�وح  وق�ال   

وقوم�ه: اركبوا في ال�ض�فينة، با�ض�م اهلل 
يك�ون  وبا�ض�مه  ال�ض�فينة،  ج�ري  يك�ون 
ُر�ُض�وُّها، اإن رب�ي غف�ور لذن�وب م�ن تاب 
وم�ن رحمت�ه  به�م،  رحي�م  عب�اده،  م�ن 
اله�اك. م�ن  اأنجاه�م  اأن  بالموؤمني�ن 

م�ن  فيه�ا  بم�ن  ت�ض�ير  وال�ض�فينة   

النا��ض وغيره�م ف�ي م�وج عظي�م مث�ل 
الجب�ال، وبعاطف�ة االأب�وة نادى نوح 

اأبي�ه  ع�ن  منف�رًدا  وكان  الكاف�ر،  ابن�ه 
وقوم�ه ف�ي مكان: يا بني اركب معنا في 
ال�ض�فينة؛ لتنجو من الغرق، وال تكن مع 

الكافري�ن، في�ضيب�ك م�ا اأ�ضابه�م م�ن اله�اك بالغ�رق.
، ق�ال ن�وٌح البن�ه: ال مان�ع الي�وم م�ن ع�ذاب اهلل بالغ�رق   ق�ال اب�ن ن�وح لن�وح: �ض�األجاأ اإل�ى جب�ل مرتف�ع؛ ليمنعن�ي م�ن و�ض�ول الم�اء اإل�َيّ

ق الموُج بين نوح وابنه الكافر، فكان ابنه من المغرقين  احُم برحمته من ي�ضاء �ضبحانه، فاإنه يمنعه من الغرق، وفرَّ بالطوفان اإال اهلُل الرَّ
بالطوفان لكفره.

 وقال اهلل لاأر�ض بعد نهاية الطوفان: يا �أر�س، ا�ضربي ما عليك من ماء الطوفان، وقال لل�ضماء: يا �سماء اأم�ضكي وال تر�ضلي المطر، 

وَنَق�َض الماء حتى جفت االأر�ض، واأهلك اهلل الكافرين، ووقفت ال�ضفينة على جبل الجودي، وقيل: ُبْعًدا وهاًكا للقوم المتجاوزين لحدود 
اهلل بالكفر.

 ون�ادى ن�وح  رب�ه م�ض�تغيًثا ب�ه، فق�ال: ي�ا رب، اإن ابن�ي م�ن اأهل�ي الذي�ن وعدتن�ي باإنجائه�م، واإن وع�دك هو ال�ضدق ال�ذي ال ُخْلف 

في�ه، واأنت اأع�دل الحاكمين واأعلمهم.
 

   بيان عادة الم�ضركين في اال�ضتهزاء وال�ضخرية باالأنبياء واأتباعهم.
ة اهلل في النا�ض وهي اأن اأكثرهم ال يوؤمنون.    بيان �ُضنَّ

   ال ملجاأ من اهلل اإال اإليه، وال عا�ضم من اأمره اإال هو �ضبحانه.



 ق���ال اهلل لن���وح: ي���ا ن���وح، اإن ابن���ك 

ال���ذي �ض���األتني اإنج���اءه لي����ض م���ن اأهل���ك 
الذي���ن وعدت���ك باإنجائه���م؛ الأن���ه كاف���ر، 
اإن �ض���وؤالك ي���ا ن���وح عم���ل غي���ر منا�ض���ب 
من���ك، وال ي�ضل���ح لم���ن ه���و ف���ي مقام���ك، 
ف���ا ت�ض���األني م���ا لي����ض ل���ك ب���ه عل���م، 
اإن���ي اأح���ذرك اأن تك���ون م���ن الجاهلي���ن، 
فت�ض���األني م���ا يخال���ف علم���ي وحكمت���ي.

: رب، اإن���ي األتج���ئ   ق���ال ن���وح 

واأعت�ض���م ب���ك م���ن اأن اأ�ض���األك م���ا ال عل���م 
لي به، واإن لم تغفر لي ذنبي، وترحمني 
برحمت���ك، اأك���ن م���ن الخا�ض���رين الذي���ن 

خ�ض���روا حظوظه���م ف���ي االآخرة.
: ي���ا ن���وح، ان���ِزل   ق���ال اهلل لن���وح 

من ال�ضفينة على االأر�ض ب�ضامة واأمن، 
وبِنَع���ٍم م���ن اهلل كثي���رة علي���ك، وعل���ى 
ذري���ة م���ن كان���وا مع���ك ف���ي ال�ض���فينة م���ن 
الموؤمني���ن ياأت���ون م���ن بع���دك، وثّم���ة اأم���م 
اأخ���رى م���ن ذريته���م كاف���رون �ض���نمتعهم 
ف���ي ه���ذه الحي���اة الدني���ا، ونعطيه���م م���ا 
يعي�ض���ون ب���ه، ث���م يناله���م من���ا ف���ي االآخرة 

ع���ذاب موج���ع.
 ق�ض���ة ن���وح ه���ذه م���ن اأخب���ار الغي���ب، 

م���ا كن���ت - �أيه���ا �لر�س���ول - تعلمه���ا اأن���ت، 
وم���ا كان قوم���ك يعلمونه���ا م���ن قب���ل ه���ذا 
الوحي الذي اأوحيناه اإليك، فا�ضبر على 
اأذى قوم���ك وتكذيبه���م كم���ا �ضب���ر ن���وح 
، اإن الن�ض���ر والغلب���ة للذي���ن يمتثل���ون 

اأوام���ر اهلل، ويجتنب���ون نواهي���ه.
 واأر�ض����لنا اإل���ى ع���اد اأخ����اهم ه���وًدا 

، ق���ال له���م: ي���ا ق���وم، اعب���دوا اهلل 
وحده، وال ت�ض���ركوا معه اأحًدا، لي����ض لكم 
معب���ود بح���ق غي���ره �ض���بحانه، ول�ض���تم ف���ي 

دعواك���م اأن ل���ه �ض���ريًكا اإال كاذبي���ن.
 ي���ا ق���وم، ال اأطل���ب منك���م ثواًب���ا عل���ى 

ما اأبلغكم من ربي، واأدعوكم اإليه، لي�ض 
ثوابي اإال على اهلل الذي خلقني، اأفا تعقلون ذلك، وت�ضتجيبون لما اأدعوكم اإليه؟!

 وي���ا ق���وم، اطلب���وا المغف���رة م���ن اهلل، ث���م توب���وا اإلي���ه م���ن ذنوبك���م - واأكبرها ال�ض���رك - ُيِثْبُك���م على ذلك باإنزال المط���ر الكثير، ويزدكم 

ا اإل���ى عزك���م باإكث���ار الذري���ة واالأم���وال، وال تعر�ض���وا عم���ا اأدعوك���م اإلي���ه، فتكون���وا م���ن المجرمي���ن باإعرا�ضكم عن دعوت���ي، وكفركم باهلل  ع���زًّ
وتكذيبك���م بما جئت به.

 ق���ال قوم���ه: ي���ا ه���ود، م���ا جئتن���ا بحج���ة جلي���ة تجعلن���ا نوؤم���ن ب���ك، ول�ض���نا بتارك���ي عب���ادة اآلهتن���ا م���ن اأج���ل قولك الخال���ي من حجة، ول�ض���نا 

بموؤمني���ن ل���ك فيما تدعيه من اأنك ر�ض���ول.
 

   ال يملك االأنبياء ال�ضفاعة لمن كفر باهلل حتى لو كانوا اأبناءهم.
   عفة الداعية وتنزهه عما في اأيدي النا�ض اأقرب للقبول منه.

   ف�ضل اال�ضتغفار والتوبة، واأنهما �ضبب اإنزال المطر وزيادة الذرية واالأموال.



 ما نقول اإال اأنه اأ�ضابك بع�ض   

عن  تنهانا  كنت  لما  بجنون  اآلهتنا 
اهلل،  اأ�ضهد  اإني  هود:  قال  عبادتهم، 
عبادة  من  بريء  اأني  اأنتم  وا�ضهدوا 
اهلل،  دون  من  تعبدونها  التي  اآلهتكم 
فامكروا بي اأنتم واآلهتكم التي تزعمون 

اأنها اأ�ضابتني بجنون، ثم ال تمهلوني.
وح���ده،  اهلل  عل���ى  توكل���ت  اإن���ي   

واعتم���دت علي���ه ف���ي اأم���ري، فه���و رب���ي 
وربك���م، م���ا م���ن �ض���يء ي���دب عل���ى وج���ه 
تح���ت  هلل  خا�ض���ع  وه���و  اإال  االأر����ض 
ملك���ه و�ض���لطانه، ي�ضرف���ه كي���ف ي�ض���اء، 
فل���ن  والع���دل،  الح���ق  عل���ى  رب���ي  اإن 
ي�ض���لطكم عل���ي؛ الأن���ي عل���ى الح���ق واأنت���م 

عل���ى الباط���ل.
 ف�اإن تعر�ض�وا وتدبروا عما جئت به 

فم�ا عل�ّي اإال اإباغك�م، وق�د اأبلغتكم كل 
م�ا اأر�ض�لني اهلل ب�ه، واأمرن�ي باإباغ�ه، 
وق�د قام�ت عليك�م الحج�ة، و�ض�يهلككم 
بق�وم غيرك�م يخلفونك�م،  وياأت�ي  رب�ي، 
وال ت�ضرون اهلل �ضرًرا كبيًرا وال �ضغيًرا 
بتكذيبك�م واإعرا�ضك�م؛ الأن�ه غن�ي ع�ن 
اإن رب�ي عل�ى كل �ض�يء رقي�ب،  عب�اده، 
فه�و ال�ذي يحفظن�ي م�ن ال�ض�وء ال�ذي 

تكيدونن�ي ب�ه.
 ولم�ا ج�اء اأمرن�ا باإهاكه�م �ض�ّلمنا 

من�ا  برحم�ة  مع�ه  اآمن�وا  والذي�ن  ه�وًدا 
نالته�م، و�ض�لمناهم م�ن ع�ذاب �ض�ديد 

عذبن�ا ب�ه قوم�ه الكافري�ن.
 وتل�ك ع�اد كفروا باآي�ات اهلل ربهم، 

وع�ض�وا ر�ض�ولهم ه�وًدا، واأطاع�وا اأم�ر 
كل متكب�ر عل�ى الحق، طاٍغ ال يقبله، وال 

يذعن له.
الدني�ا  الحي�اة  ه�ذه  ف�ي  ولحقه�م   

الخ�زي والطرد من رحمة اهلل، وكذلك 
رحم�ة  م�ن  ُمبع�دون  ه�م  القيام�ة  ي�وم 

اهلل، وذل�ك ب�ض�بب كفره�م ب�اهلل تعال�ى، اأال فاأبعده�م اهلل م�ن كل خي�ر، وقّربه�م م�ن كل �ض�ّر.
 واأر�ض�لنا اإل�ى ثم�ود اأخاه�م �ضالًح�ا، ق�ال: ي�ا ق�وم، اعب�دوا اهلل وح�ده، م�ا لك�م من معبود ي�ض�تحق العبادة غيره، ه�و خلقكم من تراب 

اَرها، فاطلبوا منه المغفرة ثم ارجعوا اإليه بعمل الطاعات وترك المعا�ضي، اإن ربي قريب ممن  االأر�ض بخلق اأبيكم اآدم منه، وجعلكم ُعمَّ
اأخل�ض له العبادة، مجيب من دعاه.

 ق�ال ل�ه قوم�ه: ي�ا �سال�ح، ق�د كن�ت فين�ا �ضاحب مكانة عالية قبل دعوتك هذه، فقد كنا نرجو اأن تكون عاقًا �ضاحب ن�ضح وم�ض�ورة، 

اأتنهان�ا - ي�ا �سال�ح - ع�ن عب�ادة م�ا كان اآباوؤن�ا يعبدون�ه؟ واإنن�ا لف�ي �ض�ك مم�ا تدعون�ا اإلي�ه من عب�ادة اهلل وحده، يجعلن�ا نتهمك بالكذب 
على اهلل.

 
   من و�ضائل الم�ضركين في التنفير من الر�ضل االتهام بخفة العقل والجنون.

   �ضعف الم�ضركين في كيدهم وعدائهم، فهم خا�ضعون هلل مقهورون تحت اأمره و�ضلطانه.
   اأدلة الربوبية من الخلق واالإن�ضاء مقت�ضية لتوحيد االألوهية وترك ما �ضوى اهلل.



ا عل�ى قوم�ه: يا قوم،   ق�ال �ضال�ح ردًّ

اأخبرون�ي اإن كن�ت عل�ى حج�ة وا�ضح�ة 
وه�ي  رحم�ة  من�ه  واأعطان�ي  رب�ي،  م�ن 
النب�وة، فم�ن يمنعن�ي م�ن عقاب�ه اإن اأن�ا 
ع�ضيت�ه بت�رك تبلي�غ م�ا اأمرن�ي بتبليغ�ه 
اإليك�م؟ فم�ا تزيدونني غير ت�ضليل وبعد 

ع�ن مر�ضات�ه.
 و يا قوم، هذه ناقة اهلل لكم عامة 

على �ضدقي، فاتركوها ترعى في اأر�ض 
اهلل، وال تتعر�ضوا لها باأي اأذى فينالكم 

عذاب قريب من وقت َعْقِركم لها.
التكذي�ب،  ف�ي  اإمعاًن�ا  فنحروه�ا   

بالحي�اة  ا�ض�تمتعوا  �ضال�ح:  له�م  فق�ال 
ف�ي اأر�ضكم م�دة ثاثة اأيام من َعْقِركم 
اإياه�ا، ث�م ياأتيك�م ع�ذاب اهلل، فاإتي�ان 
عذابه بعد ذلك وعد واقع ال محالة غير 

مك�ذوب، ب�ل ه�و وع�د �ض�دق.
 فلم�ا ج�اء اأمرن�ا باإهاكه�م �ض�ّلمنا 

�ضالًح�ا والذي�ن اآمن�وا مع�ه برحمة منا، 
و�ض�ّلمناهم من هوان ذلك اليوم وذلَّته، 
الق�وي  ه�و  �لر�س�ول -  �أيه�ا   - رب�ك  اإن 
ولذل�ك  اأح�د،  يغالب�ه  ال  ال�ذي  العزي�ز 

اأهل�ك االأم�م المكذب�ة.
 واأخ���ذ �ض���وت �ض���ديد مهل���ك ثم���ود 

ِته، واأ�ضبح���وا �ض���اقطين  فمات���وا م���ن �ِض���دَّ
عل���ى وجوهه���م، ق���د ل�ضق���ت وجوهه���م 

بالت���راب.
ف�ي  باده�م  ف�ي  يقيم�وا  ل�م  كاأن   

اأال اإن ثم�ود كف�روا  نعم�ة ورغ�د عي��ض، 
ب�اهلل ربه�م، ال زال�وا ُمْبَعِدي�ن من رحمة 

اهلل.
هيئة  في  المائكة  جاءت  ولقد   

اإياه  ؛ مب�ضرين  اإبراهيم  اإلى  رجال 
فقال  بيعقوب،  ثم  باإ�ضحاق  وزوجته 
المائكة: �ضاًما، فرد عليهم اإبراهيم 
بقوله: �ضام، وذهب م�ضرًعا، فجاءهم 

ا منه اأنهم رجال. بعجل م�ضوي؛ لياأكلوا منه ظنًّ
 فلم�ا راأى اإبراهي�م اأنَّ اأيديه�م ال ت�ض�ل اإل�ى العج�ل، واأنه�م ل�م ياأكل�وا من�ه ا�ض�تنكر ذل�ك منهم، واأخفى في نف�ض�ه الخ�وف منهم، فلما 

راأت المائك�ة خوف�ه منه�م قال�وا: ال تخ�ف من�ا، نحن َبعثنا اهلل اإلى ق�وم لوط لنعذبهم.
 وامراأة اإبراهيم »�ض�ارة« قائمة، فاأخبرناها بما ي�ض�رها، وهو اأنها تلد اإ�ض�حاق، ويكون الإ�ض�حاق ولد هو يعقوب، ف�ضحكت وا�ضتب�ض�رت 

بما �ضمعت.
 

   عناد وا�ضتكبار الم�ضركين حيث لم يوؤمنوا باآية �ضالح   وهي من اأعظم االآيات.
   ا�ضتحباب تب�ضير الموؤمن بما هو خير له.

   م�ضروعية ال�ضام لمن دخل على غيره، ووجوب الرد.
   وجوب اإكرام ال�ضيف.



 قال�ت �ض�ارة لم�ا ب�ض�رتها المائك�ة 

بتل�ك الب�ض�رى متعجب�ة: كي�ف األ�د واأن�ا 
زوج�ي  وه�ذا  الول�د،  م�ن  اآي�ض�ة  كبي�رة 
اإنج�اب ول�د  اإن  بل�غ �ض�ن ال�ض�يخوخة؟! 
ف�ي ه�ذه الحال�ة �ض�يء عجي�ب، ل�م َتْجِر 

الع�ادة ب�ه.
�ا تعجبت   قال�ت المائك�ة ل�ض�ارة لمَّ

م�ن الب�ض�رى: اأتعجبي�ن م�ن ق�ض�اء اهلل 
وق�دره؟ فمثل�ك ال يخف�ى علي�ه اأن اهلل 
قادر على مثل هذا، رحمة اهلل وبركاته 
عليكم - يا اأهل بيت اإبراهيم - اإن اهلل 
مج�د  ذو  واأفعال�ه،  �ضفات�ه  ف�ي  حمي�د 

ورفعة.
اإبراهي�م   ع�ن  ذه�ب  فلم�ا   

�ضيوف�ه  م�ن  اأ�ضاب�ه  ال�ذي  الخ�وف 
علم�ه  بع�د  طعام�ه  ياأكل�وا  ل�م  الذي�ن 
اأنه�م مائك�ة، وجاءه الخبر ال�ض�ار باأنه 
اإ�ض�حاق، ث�م يعق�وب، طف�ق  �ض�يولد ل�ه 
يجادل ر�ضلنا في �ضاأن قوم لوط؛ لعلهم 
يوؤخ�رون عنهم الع�ذاب، ولعلهم ينجون 

واأهل�ه. لوًط�ا 
 اإن اإبراهي���م حلي���م، يح���ب تاأخي���ر 

العقوب���ة، كثي���ر الت�ض���رع اإل���ى رب���ه، كثي���ر 
الدع���اء، تائ���ب اإليه.

 قال المائكة: يا �إبر�هيم، اأعر�ض 

عن هذا الجدال في قوم لوط، اإنه قد 
الذي  العذاب  باإيقاع  ربك  اأمر  جاء 
اآتيهم  لوط  قوم  واإن  عليهم،  قدره 
عذاب عظيم، ال يرده جدال وال دعاء.

ف�ي  لوًط�ا  المائك�ة  ج�اءت  ولم�ا   

و�ض�اق  مجيئه�م،  �ض�اءه  رج�ال  هيئ�ة 
�ض�دره ب�ض�بب الخ�وف عليهم م�ن قومه 
دون  م�ن  �ض�هوة  الرج�ال  ياأت�ون  الذي�ن 
الن�ض�اء، وق�ال ل�وط: ه�ذا ي�وم �ض�ديد؛ 
لظنه اأن قومه �ض�يغالبونه على �ضيوفه.
م�ض�رعين  لوًط�ا  ل�وط  ق�وم  وج�اء   

قا�ضدين فعل الفاح�ضة ب�ضيوفه، ومن قبل ذلك كان عادتهم اإتيان الرجال �ضهوة من دون الن�ضاء، قال لوط مدافًعا قومه ومعذًرا لنف�ضه 
اأم�ام �ضيوف�ه: ه�وؤالء بنات�ي م�ن جمل�ة ن�ض�ائكم فتزوجوه�ن؛ فه�ن اأطه�ر لكم من فعل الفاح�ض�ة، فخافوا م�ن اهلل، وال تجلبوا ل�ي العار في 

�ضيوف�ي، األي��ض منك�م - ي�ا ق�وم - رج�ل ذو عق�ل �ض�ديد ينهاك�م ع�ن ه�ذا الفع�ل القبي�ح؟!
 ق�ال ل�ه قوم�ه: لق�د علم�ت - ي�ا ل�وط - اأن�ه لي��ض لن�ا حاج�ة ف�ي بناتك وال ن�ض�اء قومك، وال �ض�هوة، واإن�ك لتعلم ما نري�ده، فا نريد اإال 

الرجال.
 قال لوط: ليت لي قوة اأدفعكم بها، اأو ع�ضيرة تمنعني، فاأحول بينكم وبين �ضيوفي.

: يا لوط، اإنا ر�ض�ٌل اأر�ض�لنا اهلل، لن ي�ضل اإليك قومك ب�ض�وء، فاخرج باأهلك من هذه القرية ليًا في �ض�اعة   قالت المائكة للوط 

مظلمة، وال ينظر اأحدكم اإلى ما وراءه، اإال امراأتك �ضتلتفت مخالفة؛ الأنه �ضينالها ما نال قومك من العذاب، اإن موعد اإهاكهم ال�ضبح، 
وهو موعد قريب.

 
، واأهل بيته.    بيان ف�ضل ومنزلة خليل اهلل اإبراهيم 

   م�ضروعية الجدال عمن ُيرجى له االإيمان قبل الرفع اإلى الحاكم.
   بيان فظاعة وقبح عمل قوم لوط.



 فلم���ا ج���اء اأمرن���ا باإه���اك ق���وم 

يَّرن���ا عال���ي قراه���م �ض���افلها  ل���وط �ضَ
برفعه���ا وقلبه���ا به���م، واأمطرن���ا عليه���م 
حج���ارة م���ن طي���ن مت�ضل���ب م�ضف���وف 

بع�ضه���ا ف���وق بع����ض بتتاب���ع.
 ه���ذه الحج���ارة ُمَعلَّم���ة عن���د اهلل 

بعام���ة خا�ض���ة، ولي�ض���ت ه���ذه الحج���ارة 
م���ن الظالمي���ن م���ن قري����ض وغيره���م 
ر اهلل  ببعي���دة، ب���ل ه���ي قريب���ة مت���ى ق���دَّ

اإنزاله���ا عليه���م نزل���ت.
اأخاه���م  مدي���ن  اإل���ى  واأر�ض���لنا   

�ضعيًبا، قال: يا قوم، اعبدوا اهلل وحده، 
م���ا لك���م م���ن معب���ود ي�ض���تحق العب���ادة 
غي���ره، وال تنق�ض���وا الكي���ل وال���وزن اإذا 
كلت���م للنا����ض اأو وزنت���م له���م، اإن���ي اأراك���م 
ف���ي �ض���عة م���ن ال���رزق ونعم���ة، ف���ا تغيروا 
واإن���ي  بالمعا�ض���ي،  نعم���ة اهلل  عليك���م 
اأخ���اف عليك���م عذاب ي���وم محيط يدرك 
كل اأحد منكم، ال تجدون منه مهرًبا وال 

ملج���اأ.
���وا المكي���ال والمي���زان   وي���ا ق���وم، اأتمُّ

بالع���دل اإن كلت���م اأو وزنت���م لغيرك���م، وال 
تنق�ض���وا النا����ض م���ن حقوقه���م �ض���يًئا 
بالتطفيف والغ�ض والخداع، وال تف�ضدوا 
في االأر�ض بالقتل وغيره من المعا�ضي.

لك���م  يبقيه���ا  الت���ي  اهلل  ���ة  بقيَّ  

م���ن الح���ال بع���د اإيف���اء حق���وق النا����ض 
بالع���دل، اأكث���ر نفًع���ا وبرك���ة م���ن الزي���ادة 
ف���ي  واالإف�ض���اد  بالتطفي���ف  الحا�ضل���ة 
ا فار�ضوا  االأر����ض، اإن كنت���م موؤمني���ن حقًّ
بتل���ك البقي���ة، ول�ض���ت عليك���م برقي���ب 
اأح�ض���ي اأعمالك���م، واأحا�ض���بكم عليه���ا، 
اإنم���ا الرقي���ب عل���ى ذل���ك ه���و م���ن يعل���م 

ال�ض���ر والنج���وى.
ي���ا  ل�ض���عيب:  �ض���عيب  ق���وم  ق���ال   

�س���عيب، اأ�ضات���ك الت���ي ت�ضليه���ا هلل 
تاأمرك اأن نترك عبادة ما كان اآباوؤنا يعبدونه من االأ�ضنام، وتاأمرك اأن نترك الت�ضرف في اأموالنا بما ن�ض���اء، وننميها بما ن�ض���اء؟! اإنك 

الأن���ت الحلي���م الر�ض���يد، فاإن���ك اأن���ت العاق���ل الحكي���م كم���ا عرفن���اك قب���ل ه���ذه الدع���وة، فم���ا ال���ذي اأ�ضاب���ك؟!
 ق���ال �ض���عيب لقوم���ه: ي���ا ق���وم، اأخبرون���ي ع���ن حالك���م اإن كن���ت على برهان وا�ضح من ربي، وب�ضيرة من���ه، ورزقني منه رزًقا حااًل، ومنه 

النبوة، وما اأريد اأن اأنهاكم عن �ضيء واأخالفكم في فعله، ال اأريد اإال اإ�ضاحكم بدعوتكم اإلى توحيد ربكم وطاعته قدر ا�ضتطاعتي، وما 
توفيقي اإلى الح�ضول على ذلك اإال باهلل �ضبحانه، عليه وحده توكلت في جميع اأموري، واإليه اأرجع.

 
   من �ضنن اهلل اإهاك الظالمين باأ�ضد العقوبات واأفظعها.

   حرمة نق�ض الكيل والوزن وبخ�ض النا�ض حقوقهم.
   وجوب الر�ضا بالحال واإن قل.

   ف�ضل االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب العمل بما ياأمر اهلل به، واالنتهاء عما ينهى عنه.



ك���م عداوت���ي   و ي���ا ق���وم، ال َتْحِمَلنَّ

عل���ى التكذي���ب بم���ا جئ���ت ب���ه؛ خ���وف اأن 
ينالكم من العذاب مثُل ما نال قوم نوح 
اأو قوم هود اأو قوم �ضالح، وما قوم لوط 
منك���م ببعي���د، ال زماًن���ا وال مكاًن���ا، وق���د 

علمت���م م���ا اأ�ضابه���م، فاعتبروا.
ثم  ربكم،  من  المغفرة  واطلبوا   

رحيم  ربي  اإن  ذنوبكم،  من  اإليه  توبوا 
تاب  لمن  المحبة  �ضديد  بالتائبين، 

منهم.
 قال قوم �ضعيب ل�ضعيب: يا �سعيب، 

ما نفهم كثيًرا مما جئت به، واإنا لنراك 
من  عينيك  اأ�ضاب  لما  �ضعف  ذا  فينا 
ع�ضيرتك  اأنَّ  ولوال  عمى،  اأو  �ضعف 
على ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجارة، 
قتلك،  نهاب  حتى  بعزيز  علينا  ول�ضت 

واإنما تركنا قتلك احتراًما لع�ضيرتك.
قوم،  يا  لقومه:  �ضعيب  قال   

اهلل  من  واأعز  عندكم  اأكرم  اأع�ضيرتي 
منبوًذا  وراءكم  اهلل  وتركتم  ربكم؟! 
حين لم توؤمنوا بنبيه الذي بعثه اإليكم، 
يخفى  ال  محيط،  تعملون  بما  ربي  اإن 
و�ضيجازيكم  اأعمالكم،  من  �ضيء  عليه 
عليها في الدنيا باالإهاك، وفي االآخرة 

بالعذاب.
 وي���ا ق���وم، اعمل���وا م���ا ت�ض���تطيعونه 

عل���ى طريقتك���م الت���ي ارت�ضيتموه���ا، اإني 
عام���ل على طريقتي الت���ي ارت�ضيتها بما 
اأ�ض���تطيعه، �ض���وف تعلم���ون من من���ا ياأتيه 
ع���ذاب يذل���ه عقاًب���ا ل���ه، وم���ن من���ا ه���و 
كاذب فيما يدعيه، فانتظروا ما يق�ضي 

ب���ه اهلل، اإن���ي معك���م منتظر.
 ولم���ا ج���اء اأمرن���ا باإه���اك ق���وم 

�ض���عيب اأنقذن���ا �ض���عيًبا والذي���ن اآمن���وا 
مع���ه برحم���ة منا، واأ�ض���اب الذين ظلموا 
م���ن قوم���ه �ض���وت �ض���ديد مهل���ك فمات���وا، 

واأ�ضبح���وا �ض���اقطين عل���ى وجوهه���م، ق���د ل�ضق���ت وجوهه���م بالت���راب.
 كاأن لم يقيموا فيها من قبل، اأال ُطردت مدين من رحمة اهلل بحلول نقمته عليهم، كما طردت منها ثمود باإنزال �ضخطه عليهم.

 ولقد اأر�ضلنا مو�ضى باآياتنا الدالة على توحيد اهلل، وبحججنا الوا�ضحة الدالة على �ضدق ما جاء به.

 اأر�ض���لناه اإل���ى فرع���ون واالأ�ض���راف م���ن قوم���ه، فاتب���ع ه���وؤالء االأ�ض���راف اأمر فرعون لهم بالكفر باهلل، ولي����ض اأمر فرع���ون باأمر ذي اإ�ضابة 

للحق حتى يتبع.
 

   ذّم الجهلة الذين ال يفقهون عن االأنبياء ما جاوؤوا به من االآيات.
   ذّم وت�ضفيه من ا�ضتغل باأوامر النا�ض، واأعر�ض عن اأوامر اهلل.

   بيان دور الع�ضيرة في ن�ضرة الدعوة والدعاة.
   طرد الم�ضركين من رحمة اهلل تعالى.



 يتق�دم فرع�ون قوم�ه ي�وم القيام�ة 

و�ض�اء  فيه�ا،  يدخله�م  حتَّ�ى  الن�ار  اإل�ى 
اإلي�ه. الَم�ْوِرد ال�ذي يورده�م 

الدني�ا  الحي�اة  ف�ي  اهلل  واأتبعه�م   

لعن�ة وط�رًدا واإبع�اًدا م�ن رحمت�ه م�ع م�ا 
اأ�ضابه�م م�ن اله�اك بالغ�رق، واأتبعه�م 
ط�رًدا واإبع�اًدا منه�ا ي�وم القيام�ة، �ض�اء 
اللعنتي�ن  ت�رادف  م�ن  له�م  ح�ض�ل  م�ا 

الدني�ا واالآخ�رة. والع�ذاب ف�ي 
 ذلك المذكور في هذه ال�ضورة من 

�أيها �لر�سول-   - اأخبار القرى نخبرك 
به، من هذه القرى ما هو قائم المعالم، 
له  يبق  فلم  معالمه،  ُمِحَيت  ما  ومنها 

اأثر.
اأ�ضبناه�م  بم�ا  ظلمناه�م  وم�ا   

اأنف�ض�هم  ظلم�وا  ولك�ن  ه�اك،  م�ن  ب�ه 
باإيراده�ا موارد الهاك بكفرهم باهلل، 
كان�وا  الت�ي  اآلهته�م  عنه�م  دفع�ت  فم�ا 
به�م  ن�زل  م�ا  اهلل  دون  م�ن  يعبدونه�ا 
م�ن ع�ذاب حي�ن ج�اء اأم�ر رب�ك - �أيه�ا 
زادته�م  وم�ا  باإهاكه�م،   - �لر�س�ول 

وه�اًكا. خ�ض�راًنا  اإال  ه�ذه  اآلهته�م 
 وكذل�ك االأخ�ذ واال�ض�تئ�ضال ال�ذي 

كل  ف�ي  المكذب�ة  الق�رى  ب�ه  اهلل  اأخ�ذ 
زم�ان وم�كان، اإن اأخ�ذه للق�رى الظالمة 

اأخ�ذ موؤل�م ق�وي.
 اإن في اأخذ اهلل ال�ضديد لتلك القرى 

الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب 
يجمع  الذي  اليوم  ذلك  القيامة،  يوم 
يوم  النا�ض لمحا�ضبتهم، وذلك  له  اهلل 

م�ضهود ي�ضهده اأهل المح�ضر.
 وال نوؤخ�ر ذل�ك الي�وم الم�ض�هود اإال 

الأج�ل معل�وم العدد.
اأي  تتكلم  ال  اليوم  ذلك  ياأتي  يوم   

اإذنه،  بعد  اإال  �ضفاعة  اأو  بحجة  نف�ض 
والنا�ض فيه نوعان: �ضقي يدخل النار، 

و�ضعيد يدخل الجنة.
 فاأما االأ�ضقياء لكفرهم وف�ضاد اأعمالهم فيدخلون في النار، ترتفع فيها اأ�ضواتهم واأنفا�ضهم من �ضدة ما يعانون من لهيبها.

 ماكث�ون فيه�ا اأب�ًدا، ال يخرج�ون منه�ا م�ا دام�ت ال�ض�ماوات واالأر��ض، اإال م�ن �ض�اء اهلل اإخراجه من ع�ضاة الموحدي�ن، اإن ربك - �أيها 

ال لما يريده، فا ُم�ْض�َتْكِره له �ض�بحانه. �لر�س�ول - َفعَّ
 واأما ال�ض�عداء الذين �ض�بقت لهم ال�ض�عادة من اهلل الإيمانهم و�ضاح اأعمالهم، فهم في الجنة ماكثون فيها اأبًدا ما دامت ال�ض�ماوات 

واالأر�ض، اإال من �ضاء اهلل اإدخاله النار قبل الجنة من ع�ضاة الموؤمنين، اإن نعيم اهلل الأهل الجنة غير مقطوع عنهم.
 

   التحذير من اّتباع روؤ�ضاء ال�ضر والف�ضاد، وبيان �ضوؤم اتباعهم في الدارين.
   تنزه اهلل تعالى عن الظلم في اإهاك اأهل ال�ضرك والمعا�ضي.

   ال تنفع اآلهة الم�ضركين عابديها يوم القيامة، وال تدفع عنهم العذاب.
   انق�ضام النا�ض يوم القيامة اإلى: �ضعيد خالد في الجنان، و�ضقي خالد في النيران.



 ف���ا تك���ن - �أيه���ا �لر�س���ول - ف���ي 

ارتياب و�ض���ك من ف�ض���اد ما يعبده هوؤالء 
الم�ض���ركون، فلي����ض له���م عل���ى �ضحت���ه 
برهان عقلي وال �ض���رعي، واإنما الحامل 
له���م عل���ى عب���ادة غي���ر اهلل تقليده���م 
ون لهم ن�ضيبهم من  الآبائه���م، واإنا لُمِتمُّ

الع���ذاب دون نق����ض.
التوراة،  مو�ضى  اأعطينا  ولقد   

بع�ضهم  فاآمن  فيها،  النا�ض  فاختلف 
ولوال ق�ضاء من اهلل  بع�ض،  بها، وكفر 
يوؤخره  بل  العذاب،  ل  ُيَعجِّ ال  اأنه  �ضبق 
اإلى يوم القيامة لحكمة، لنزل بهم ما 
واإن  الدنيا،  في  العذاب  من  ي�ضتحقون 
الكافرين من يهود وم�ضركين لفي �ضك 

من القراآن ُموِقع في االرتياب.
 واإن كل م���ن ُذِك���ر م���ن المختلفي���ن 

نَّ لهم ربك - �أيها �لر�سول - جزاء  لُيِتمَّ
اأعماله���م، فم���ا كان خي���ًرا كان ج���زاوؤه 
ا،  ا كان ج���زاوؤه �ض���رًّ خي���ًرا، وم���ا كان �ض���رًّ
اإن اهلل بدقائ���ق م���ا يعملون���ه علي���م، ال 

يخف���ى علي���ه من اأعمالهم �ض���يء.
بالط����ريق  االلت���زام  عل���ى  داوم   

الم�ض���تقيم - �أيها �لر�س���ول - كما اأمرك 
اهلل، فامتث���ل اأوام���ره، واجتن���ب نواهي���ه، 
ولي�ض���تقم م���ن تاب معك م���ن الموؤمنين، 
وال تتج���اوزوا الحد بارت���كاب المعا�ضي، 
اإن���ه بم���ا تعمل���ون ب�ضي���ر، ال يخف���ى علي���ه 
من اأعمالكم �ضيء، و�ضيجازيكم عليها.
 وال تميل���وا اإل���ى الكف���ار الظالمي���ن 

بمداهن���ة اأو م���وّدة، فت�ضيبك���م الن���ار 
ب�ض���بب ذل���ك المي���ل، ولي����ض لك���م م���ن 
دون اهلل اأولي���اء ينقذونك���م منه���ا، ث���م ال 

تج���دون م���ن ين�ضرك���م.
 واأق���م - �أيه���ا �لر�س���ول - ال�ض���اة 

على اأح�ضن وجه في طرفي النهار وهما 
اأول النه���ار واآخ���ره، واأقمه���ا ف���ي �ض���اعات 

م���ن اللي���ل، اإن االأعم���ال ال�ضالح���ات تمحو �ضغائر الذنوب، ذلك المذك���ور موعظة للمتعظين، وعبرة للمعتبرين.
َلم���ة، اإن اهلل ال يبطل   وا�ضب���ر عل���ى فع���ل م���ا اأُم���رت ب���ه م���ن اال�ض���تقامة وغيره���ا، وعل���ى ترك م���ا ُنهيت عنه من الطغي���ان والركون اإلى الظَّ

ثواب المح�ضنين، بل يتقبل منهم اأح�ضن الذي عملوا، ويجزيهم اأجرهم باأح�ضن ما كانوا يعملون. 
 فه���اَّ كان م���ن االأم���م المعذب���ة قبلك���م بقي���ة م���ن اأه���ل الف�ض���ل وال�ض���اح ينه���ون تل���ك االأم���م ع���ن الكف���ر، وع���ن الف�ض���اد ف���ي االأر����ض 

بالمعا�ض���ي، ل���م تك���ن منه���م تل���ك البقي���ة، اإال قلي���ل منه���م كان���وا ينه���ون ع���ن الف�ض���اد، فاأنجيناه���م حي���ن اأهلكن���ا قومه���م الظالمي���ن، واتب���ع 
الظالم���ون م���ن اأقوامه���م م���ا ه���م في���ه م���ن النعي���م، وكان���وا ظالمي���ن باتباعه���م ذل���ك.

 وم���ا كان رب���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - ليهل���ك قري���ة م���ن الق���رى اإذا كان اأهله���ا م�ضلحي���ن ف���ي االأر����ض، اإنم���ا يهلكه���ا اإن كان اأهله���ا مف�ض���دين 

بالكفر والظلم والمعا�ضي.
 

   وجوب اال�ضتقامة على دين اهلل تعالى.
   التحذير من الركون اإلى الكفار الظالمين بمداهنة اأو مودة.

ة اهلل تعالى في اأن الح�ضنة تمحو ال�ضيئة.    بيان �ُضنَّ
   الحث على اإيجاد جماعة من اأولي الف�ضل ياأمرون بالمعروف، وينهون عن الف�ضاد وال�ضر، واأنهم ع�ضمة من عذاب اهلل.



١٢١١١

 ول���و �ض���اء رب���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - 

اأن يجع���ل النا����ض اأم���ة واح���دة عل���ى الحق 
لفع���ل، لكن���ه ل���م ي�ض���اأ ذل���ك، ف���ا يزال���ون 
اله���وى  اتب���اع  ب�ض���بب  في���ه  مختلفي���ن 

والبغ���ي.
بالتوفي���ق  اهلل  رحمه���م  م���ن  اإال   

للهداي���ة، فاإنه���م ال يختلف���ون ف���ي توحيده 
�ض���بحانه، ولذل���ك االختب���ار باالخت���اف 
خلقهم �ض���بحانه، فمنهم �ض���قي و�ض���عيد، 
وتم���ت كلم���ة ربك - �أيها �لر�س���ول - التي 
ق�ضاه���ا ف���ي االأزل بملء جهنم من اأتباع 

ال�ض���يطان م���ن الجن والنا����ض.
�أيه���ا   - وكل خب���ر نق�ض���ه علي���ك   

�لر�س���ول - م���ن اأخب���ار الر�ض���ل م���ن قبلك 
���ت ب���ه قلب���ك عل���ى الح���ق  نق�ض���ه لُنَثبِّ
ونقّوي���ه، وج���اءك ف���ي هذه ال�ض���ورة الحق 
الذي ال �ضك فيه، وجاءتك فيها موعظة 
للكافري���ن، وذك���رى للموؤمني���ن الذي���ن 

ينتفع���ون بالذك���رى.
للذي���ن   - �لر�س���ول  �أيه���ا   - وق���ل   

ال يوؤمن���ون ب���اهلل، وال يوحدون���ه: اعمل���وا 
عل���ى طريقتك���م في االإعرا����ض عن الحق 
وال�ض���د عن���ه، اإن���ا عامل���ون عل���ى طريقن���ا 
م���ن الثب���ات علي���ه، والدعوة ل���ه، وال�ضبر 

عليه.
اإن���ا  بن���ا،  ين���زل  م���ا  وترقب���وا   

مترقب���ون م���ا ين���زل بك���م.
ف���ي  غ���اب  م���ا  عل���م  وح���ده  وهلل   

ال�ض���ماوات، وم���ا غ���اب ف���ي االأر����ض، ال 
يخف���ى علي���ه �ض���يء من���ه، واإلي���ه وح���ده 
القيام���ة،  ي���وم  يرج���ع االأم���ر جميع���ه 
فاعب���ده - �أيه���ا �لر�س���ول - وحده، وتوكل 
علي���ه ف���ي كل اأمورك، ولي����ض رب���ك بغافل 
عما تعملون، بل هو عليم به، و�ضيجازي 

كاًّ بم���ا عم���ل.

االعتبار بلطف تدبير اهلل الأوليائه وتمكينهم، وح�ضن عاقبتهم.

  �ض���بق ال���كام عليه���ا وعل���ى نظائره���ا ف���ي بداي���ة �ض���ورة البق���رة. ه���ذه االآي���ات الت���ي اأنزل���ت ف���ي ه���ذه ال�ض���ورة م���ن اآي���ات الق���راآن 

 نح���ن نق����ض علي���ك - �أيه���ا   اإن���ا اأنزلن���ا الق���راآن بلغ���ة الع���رب لعلك���م - �أيه���ا �لع���رب - تفهم���ون معاني���ه.  الوا�ض���ح فيم���ا ا�ض���تمل علي���ه. 
�لر�س���ول - اأح�ض���ن الق�ض����ض ل�ضدقه���ا و�ض���امة األفاظه���ا وباغته���ا، باإنزالن���ا علي���ك هذا الق���راآن، واإنك كنت من قبل اإنزال���ه من الغافلين 
 نخبرك - �أيها �لر�س���ول - حين قال يو�ض���ف الأبيه يعقوب: يا اأبت، اإني راأيت في المنام اأحد ع�ض���ر  عن هذا الق�ض�ض، ال علم لك به. 

. كوكًب���ا، وراأي���ت ال�ضم����ض والقم���ر، راأي���ت كل اأولئ���ك ل���ي �ض���اجدين، فكان���ت هذه الروؤيا عاجل ب�ض���رى ليو�ض���ف 
 

   بي���ان الحكم���ة م���ن الق�ض����ض القراآن���ي، وه���ي تثبي���ت قل���ب النب���ي  وموعظ���ة الموؤمنين.    انفراد اهلل تعالى بعلم الغيب ال ي�ض���ركه فيه 
ا اأن يعقله العرب؛ ليبلغوه اإلى غيرهم.    ا�ضتمال القراآن على اأح�ضن الق�ض�ض. اأحد.    الحكمة من نزول القراآن عربيًّ



يا بني،  يو�ضف:  يعقوب البنه  قال   

فيفهموها،  الإخوتك،  روؤياك  تذكر  ال 
ويح�ضدوك، فيدبروا لك مكيدة ح�ضًدا 
عدو  لاإن�ضان  ال�ضيطان  اإن  منهم، 

وا�ضح العداوة.
 وكما راأيت تلك الروؤيا يختارك - يا 

الروؤى،  تعبير  ويعلمك  ربك،   - يو�سف 
اأتم  كما  بالنبوة  عليك  نعمته  ويكمل 
اإبراهيم  قبلك:  من  اأبويك  على  نعمته 
اإن ربك عليم بخلقه، حكيم  واإ�ضحاق، 

في تدبيره.
 لق��د كان ف��ي خب��ر يو�ض��ف وخب��ر 

ع��ن  لل�ض��ائلين  وعظ��ات  عب��ر  اإخوت��ه 
اأخباره��م.

 حي���ن ق���ال اإخوت���ه فيم���ا بينه���م: 

ليو�ض���ف واأخ���وه ال�ض���قيق اأح���ب اإل���ى اأبينا 
من���ا ونح���ن جماع���ة ذوو ع���دد، فكي���ف 
لهم���ا علين���ا؟ اإن���ا لن���راه ف���ي خط���اأ  ف�ضَّ
لهما علينا من غير �ض���بب  ���ن حي���ن ف�ضَّ بيِّ

يظه���ر لن���ا.
ف���ي  ب���وه  غيِّ اأو  يو�ض���ف،  اقتل���وا   

اأر����ض بعي���دة؛ َيْخُل����ضْ لك���م وج���ه اأبيك���م 
ا كامًا، وتكونوا من بعد ما  فيحبكم حبًّ
تقدم���ون علي���ه م���ن قتل���ه اأو تغييب���ه قوًم���ا 

�ضالحي���ن، حي���ن تتوب���ون م���ن ذنبك���م.
 قال اأحد االإخوة: ال تقتلوا يو�ضف، 

ولكن ارموه في قعر البئر ياأخذه بع�ض 
فهذا  به،  يمرون  الذين  الم�ضافرين 
اأخف �ضرًرا من قتله، اإن كنتم عازمين 

على ما قلتم ب�ضاأنه.
 ولم���ا اتفق���وا عل���ى اإبع���اده قال���وا 

الأبيهم يعقوب: يا اأبانا، ما لك ال تجعلنا 
اأمناء على يو�ض���ف؟ واإنا لم�ض���فقون عليه 
نرع���اه مم���ا ي�ض���ره، ونح���ن نا�ضح���ون 
ل���ه بحفظ���ه ورعايت���ه حت���ى يع���ود اإلي���ك 
�ض���الًما، فم���ا ال���ذي يمنع���ك م���ن اإر�ض���اله 

؟ معنا
 ا�ضمح لنا ناأخذه معنا غًدا يتمتع بالطعام ويمرح، واإنا له لحافظون من كل اأذى ي�ضيبه.

 ق���ال يعق���وب الأبنائ���ه: اإن���ي ليحزنن���ي ذهابك���م ب���ه؛ الأن���ي ال اأ�ضبر على فراق���ه، واأخاف عليه من اأن ياأكله الذئ���ب واأنتم الهون عنه بالرتع 

واللعب.
 قالوا الأبيهم: لئن اأكل الذئب يو�ضف ونحن جماعة اإنا في هذه الحال ال خير فينا، فنحن خا�ضرون اإذ لم نمنعه من الذئب.

 
   ثبوت الروؤيا �ضرًعا، وجواز تعبيرها.

   م�ضروعية كتمان بع�ض الحقائق اإن ترتب على اإظهارها �ضيٌء من االأذى.
   بيان ف�ضل ذرية اآل اإبراهيم وا�ضطفائهم على النا�ض بالنبوة.

   الميل اإلى اأحد االأبناء بالحب يورث العداوة والح�ضد بين االإِخوة.



فلم���ا  معه���م،  يعق���وب  فاأر�ض���له   

ذهب���وا ب���ه بعي���ًدا، وعزموا عل���ى رميه في 
قع���ر البئ���ر، اأوحين���ا اإل���ى يو�ض���ف في هذه 
الح���ال: لتخبرنه���م ب�ضنيعه���م هذا وهم 

ال ي�ض���عرون ب���ك ح���ال اإخب���ارك له���م.
 وج���اء اإخ���وة يو�ض���ف اأباه���م وق���ت 

الع�ض���اء يتباك���ون ترويًج���ا لمكره���م.
 قال���وا: ي���ا �أبان���ا، اإن���ا ذهبن���ا نت�ض���ابق 

عل���ى االأرج���ل ونترام���ى بالنب���ال، وتركن���ا 
يو�ض���ف عن���د ثيابن���ا واأَْزَوادن���ا ليحفظه���ا، 
فاأكل���ه الذئ���ب، ول�ض���ت بم�ض���ّدق لنا، واإن 
كن���ا ف���ي الواق���ع �ضادقين فيم���ا اأخبرناك 

به.
 واأك���دوا خبره���م بحيل���ة، فج���اوؤوا 

بقمي����ض يو�ض���ف ملّطًخ���ا ب���دم غير دمه، 
موهمي���ن اأن���ه اأث���ر اأكل الذئ���ب له، ففطن 
يع����قوب - بقرين���ة اأن القم�����ي�ض ل���م 
ق - لكذبهم، فقال لهم: لي�ض االأمر  ُيَم�زَّ
كم���ا اأخبرت���م، ب���ل زّين���ت لك���م اأنف�ض���كم 
اأم���ًرا �ض���يًئا �ضنعتم���وه ب���ه، فاأم���ري �ضب���ر 
جمي���ل ال ج���زع في���ه، واهلل المطل���وب منه 
العون على ما تذكرونه من اأمر يو�ض���ف.

من  فبعثوا  ماّرة،  قافلة  وجاءت   

في  َدْلَوه  فاأر�ضل  الماء،  لهم  ي�ضتقي 
فلما  بالحبل،  يو�ضف  فتعّلق  البئر، 
اأب�ضره مر�ضلها قال م�ضروًرا: يا ب�ضراي 
وبع�ض  واردهم  واأخفاه  غام،  هذا 
اأنه  زاعمين  القافلة  بقية  اأ�ضحابه عن 
بما  عليم  واهلل  ا�ضتب�ضعوها،  ب�ضاعة 
يفعلونه بيو�ضف من االبتذال والبيع، ال 

يخفى عليه من عملهم �ضيء.
 وباع���ه ال���وارد واأ�ضحاب���ه بم�ض���ر 

بثم���ن زهي���د، فه���و دراه���م �ض���هلة الع���د 
لقلَّته���ا، وكان���وا م���ن الزاهدي���ن في���ه 
لحر�ضه���م عل���ى التخل����ض من���ه �ض���ريًعا، 
فق���د علم���وا م���ن حاله اأنه لي����ض بمملوك، 

وخاف���وا عل���ى اأنف�ض���هم م���ن اأهل���ه، وه���ذا م���ن تم���ام رحم���ة اهلل ب���ه حت���ى ال يبق���ى معه���م طوي���ًا.
 وق���ال الرج���ل ال���ذي ا�ض���تراه م���ن م�ض���ر المراأت���ه: اأح�ض���ني اإلي���ه واأكرميه ف���ي مقامه معنا؛ لعله ينفعن���ا في القيام ببع�ض م���ا نحتاج اإليه، 

���ي، وكم���ا اأنجين���ا يو�ض���ف م���ن القت���ل، واأخرجن���اه م���ن البئ���ر، وعطفن���ا علي���ه قل���ب العزي���ز؛ مّكن���ا ل���ه في م�ض���ر، ولنعلمه  ���ره ول���ًدا بالتبنِّ اأو ُن�ضيِّ
تاأويل الروؤيا، واهلل غالب على اأمره، فاأمره نافذ، فا مكِره له �ض���بحانه، ولكن غالب النا����ض - وهم الكفار - ال يعلمون ذلك.

 ولما بلغ يو�ضف �ضن ا�ضتداد البدن اأعطيناه فهًما وعلًما، ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به نجزي المح�ضنين في عبادتهم هلل.

 
   بيان خطورة الح�ضد الذي جّر اإخوة يو�ضف اإلى الكيد به والموؤامرة على قتله.

   م�ضروعية العمل بالقرينة في االأحكام.
  من تدبير اهلل ليو�ضف   ولطفه به اأن قذف في قلب عزيز م�ضر معاني االأبوة بعد اأن حجب ال�ضيطان عن اإخوته معاني االأخوة.



 وطلبت امراأة العزيز برفق واإعمال 

الفاح�ضة،  فعل  يو�ضف   من  حيلة 
الخلوة،  في  اإمعاًنا  االأبواب  وغّلقت 
فقال  اإلّي،  وتعال  َهُلمَّ  له:  وقالت 
دعوِتني  مما  باهلل  اأعت�ضم  يو�ضف: 
اإلّي في مقامي  اأح�ضن  اإن �ضّيدي  اإليه، 
كنت  خنته  فاإن  اأخونه،  فلن  عنده 

ظالًما، اإنه ال يفوز الظالمون.
فع���ل  ف���ي  نف�ض���ها  رغب���ت  ولق���د   

ه���و  نف�ض���ه  عل���ى  وخط���ر  الفاح�ض���ة، 
ذل���ك، ل���وال اأن���ه راأى م���ن اآي���ات اهلل م���ا 
يكّف���ه ع���ن ذل���ك ويبع���ده، وق���د اأرين���اه 
ذل���ك لنك�ض���ف عن���ه ال�ض���وء، ونبع���ده ع���ن 
الزن���ى والخيان���ة، اإن يو�ض���ف م���ن عبادنا 

المختاري���ن للر�ض���الة والنب���وة.
يو�ض���ف  الب����اب:  اإل���ى  وت�ض�ابق����ا   

م��ن  لتمنع��ه  وه��ي  بنف�ض��ه،  لينج��و 
الخ��روج، فاأم�ض��كت بقمي�ض��ه لتمنع��ه 
م��ن الخ��روج، ف�ض��ّقته من خلف��ه، ووجدا 
زوجه��ا عند الب��اب، قالت امراأة العزيز 
للعزي��ز محتال��ة: لي���ض عقاب م��ن ق�ضد 
بزوجتك - يا عزيز - فعل الفاح�ض��ة اإال 

ب عذاًب��ا موجًع��ا. ال�ض��جن، اأو اأن ُيَع��ذَّ
الت���ي  ه���ي   : يو�ض���ف  ق���ال   

طلبت مني الفاح�ض���ة، ولم اأُِرْدها منها، 
فانبعث �ض���اهٌد من اأهلها  ف�ض���هد بقوله: 
اإن كان قمي����ض يو�ض���ف �ُض���قَّ م���ن اأمام���ه 
فذل���ك قرين���ة عل���ى �ضدقه���ا؛ الأنها كانت 

تمنع���ه م���ن نف�ض���ها، فه���و كاذب.
 واإن كان قمي�ض���ه �ُض���قَّ م���ن خلف���ه 

فذل���ك قرينة عل���ى �ضدقه؛ لكونها كانت 
ُت���راِوده وهو ه���ارب عنها، فهي كاذبة.

 فلم���ا �ض���اهد العزي���ز اأن قمي����ض 

يو�ض���ف  �ُض���قَّ م���ن خلف���ه تحق���ق م���ن 
�ض���دق يو�ض���ف، وق���ال: اإن ه���ذا الق���ذف 
ال���ذي قذفت���ه ب���ه م���ن جمل���ة َمْكِرُك���نَّ - 

ق���وي. َمْكَرُك���نَّ مك���ر  اإنَّ  �لن�س���اء -  مع�س���ر 
 وق���ال ليو�ض���ف: ي���ا يو�س���ف، ا�ض���ِرْب ع���ن ه���ذا االأم���ر �ضفًح���ا، وال تذك���ره الأح���د، واطلب���ي اأن���ت المغف���رة الإثم���ك، اإن���ك كن���ت م���ن االآثمي���ن 

ب�ض���بب مراودة يو�ض���ف عن نف�ض���ه.
 وانت�ض���ر خبره���ا ف���ي المدين���ة، وقال���ت طائف���ة م���ن الن�ض���اء عل���ى �ض���بيل االإن���كار: زوج���ة العزي���ز تدع���و عبده���ا اإل���ى نف�ض���ها، ق���د و�ض���ل حبه 

�ض���غاف قلبه���ا )اأي: غاف���ه(، اإن���ا لنراه���ا ب�ض���بب مراودته���ا ل���ه وحبها اإياه - وهو عبده���ا - في �ضال وا�ضح.
 

   قبح خيانة المح�ضن في اأهله وماله، االأمر الذي ذكره يو�ضف من جملة اأ�ضباب رف�ض الفاح�ضة.
   بيان ع�ضمة االأنبياء وحفظ اهلل لهم من الوقوع في ال�ضوء والفح�ضاء.

   وجوب دفع الفاح�ضة والهرب والتخل�ض منها.
   م�ضروعية العمل بالقرائن في االأحكام.



العزي���ز  ام���راأة  �ض���معت  فلم���ا   

اإنكاره���ن عليه���ا واغتيابه���ن اإياه���ا بعث���ت 
اإليه���ن تدعوه������ن ل��������يرين يو�ض��������ف 
���اأت له���ن مح���اًّ في���ه  في�������عذرنها، وَهيَّ
فرا����ض وو�ض���ائد، واأعطت كل واحدة من 
المدع���وات �ض���كيًنا تقط���ع ب���ه الطع���ام، 
: اخ���رج عليه���ن،  وقال���ت ليو�ض���ف 
فلم���ا نظ���رن اإلي���ه اأعظمن���ه، وانده�ض������ن 
ح���ن  لح�ض������نه، وانب������هرن بجمال���ه، وجرَّ
اأيديه���ن - م���ن �ض���دة االنبه���ار ب���ه - 
الطع���ام،  لقط���ع  المع���ّدة  بال�ض���كاكين 
وقل���ن: تن���زه اهلل، لي����ض ه���ذا الغ���ام 
ب�ض���ًرا، فما هو فيه من الجمال لم ُيْعهد 
ف���ي الب�ض���ر، لي����ض اإال َمَل���ًكا كريًم���ا م���ن 

المائك���ة الك���رام.
 قال���ت ام���راأة العزي���ز للن�ض���وة لم���ا 

راأت م���ا اأ�ضابه���ن: ه���ذا ه���و الفت���ى ال���ذي 
ن���ي ب�ض���بب حب���ه، ولق���د طلبت���ه،  رُتنَّ َعيَّ
واحَتْل���ُت الإغوائ���ه، فامتن���ع، ولئ���ن ل���م 
يفع���ل م���ا اأطل���ب من���ه م�ض���تقبًا ليدخل���ّن 

ال�ض���جن، وليكون���ن م���ن االأذالء.
 ق���ال يو�ض���ف  داعًي���ا رب���ه: ي���ا 

رب، ال�ضجن الذي هددتني به اأحب اإليَّ 
مم���ا يدعونن���ي اإلي���ه م���ن فع���ل الفاح�ض���ة، 
واإذا ل���م تك�ض���ف عن���ي مكره���ن اأَِم���ل 
اإليه���ن، واأك���ن م���ن الجاهلي���ن اإن ِمْل���ُت 

اإليه���ن، وطاوعته���ن فيم���ا ي���ردن من���ي.
 فاأج���اب اهلل دعوت���ه، وك�ض���ف عن���ه 

مكر امراأة العزيز ومكر ن�ضوة المدينة، 
اإن���ه  ال�ض���ميع لدع���اء يو�ض���ف، ولدع���اء 

كل داع، العلي���م بحال���ه وحال غيره.
 ث���م كان م���ن راأي العزي���ز وقوم���ه 

لم���ا �ض���اهدوا االأدل���ة عل���ى براءت���ه اأن 
ي�ض���جنوه - حتى ال تنك�ض���ف الف�ضيحة - 

اإل���ى م���دة غي���ر معلوم���ة.
مع���ه غام���ان  ودخ���ل  ف�ض���جنوه،   

ف���ي ال�ض���جن، ق���ال اأح���د الغامي���ن ليو�ض���ف: اإن���ي راأي���ت ف���ي المنام اأني اأع�ض���ر العنب لي�ضير خمًرا، وق���ال الثاني: اإني راأي���ت اأني اأحمل فوق 
راأ�ض���ي خب���ًزا ت���اأكل الطي���ور من���ه، اأخبرن���ا - ي���ا يو�س���ف - بتف�ض���ير م���ا راأين���ا، اإن���ا ن���راك م���ن اأه���ل االإح�ض���ان.

ن���ت لكم���ا حقيقت���ه وكيفيته قب���ل اأن ياأتيكما، ذلكم���ا التاأويل  : ال ياأتيكم���ا طع���ام يج���ري عليكم���ا م���ن المل���ك اأو غي���ره اإال بيَّ  ق���ال يو�ض���ف 

الذي اأعلمه هو مما علَّمنيه ربي، ال من الكهانة وال من التنجيم، اإني تركت دين قوم ال يوؤمنون باهلل، وهم باالآخرة كافرون.
 

   بيان جمال يو�ضف  الذي كان �ضبب افتتان الن�ضاء به.
   اإيثار يو�ضف  ال�ضجن على مع�ضية اهلل.

   من تدبير اهلل ليو�ضف  ولطفه به تعليمه تاأويل الروؤى وجعلها �ضبًبا لخروجه من باء ال�ضجن.



 وات�ب����عت دي���ن اآبائ����ي: اإبراه�����يم 

التوحيد  دين  وهو  ويعقوب،  واإ�ضحاق 
باهلل  ن�ضرك  اأن  لنا  ي�ضّح  ما  هلل، 
ذلك  بالوحدانية،  المنفرد  وهو  غيره، 
التوحيد واالإيمان الذي اأنا عليه واآبائي 
له،  وفقنا  اأن  علينا  اهلل  ف�ضل  من  هو 
حين  جميًعا  النا�ض  على  ف�ضله  ومن 
اأكثر  ولكن  به،  االأنبياء  اإليهم  بعث 
بل  نعمه،  على  اهلل  ي�ضكرون  ال  النا�ض 

يكفرونه.
الغامي���ن  يو�ض���ف  خاط���ب  ث���م   

في ال�ض���جن قائًا: اأعبادة اآلهة متعددة 
خي���ر، اأم عب���ادة اهلل الواح���د ال���ذي ال 
�ضريك له، القهار لغيره، الذي ال يقهر؟

 م�ا تعب�دون م�ن دون اهلل اإال اأ�ض�ماء 

اأنت�م  يتموها  �ض�مَّ يات،  م�ض�مَّ غي�ر  عل�ى 
االألوهي�ة  ف�ي  له�ا  لي��ض  اآله�ة،  واآباوؤك�م 
له�ا  بت�ض�ميتكم  ُيْن�ِزل اهلل  ل�م  ن�ضي�ب، 
حج�ة ت�دل عل�ى �ضحته�ا، لي��ض الحك�م 
وح�ده،  هلل  اإال  المخلوق�ات  جمي�ع  ف�ي 
ال له�ذه االأ�ض�ماء الت�ي �ض�ميتموها اأنت�م 
�دوه  واآباوؤك�م، اأم�ر اهلل �ض�بحانه اأن توحِّ
بالعب�ادة، ونه�ى اأن ت�ض�ركوا مع�ه غيره، 
الم�ض�تقيم  الدي�ن  ه�و  التوحي�د  ذل�ك 
الذي ال اعوجاج فيه، ولكن اأكثر النا�ض 
ال يعلم�ون ذلك، ولذلك ي�ض�ركون باهلل، 

فيعب�دون بع��ض مخلوقات�ه.
ال���ذي  اأم���ا  ي���ا رفيَق���ي ال�ض���جن،   

راأى اأنه يع�ضر عنًبا لي�ضير خمًرا فاإنه 
يخ���رج م���ن ال�ض���جن، ويرج���ع اإل���ى عمله، 
في�ض���قي المل���ك، واأما ال���ذي راأى اأن فوق 
راأ�ض���ه خب���ًزا ت���اأكل الطير من���ه فاإنه يقتل 
وي�ضل���ب، فت���اأكل الطير من لحم راأ�ض���ه، 
فرغ االأمر الذي طلبتما الُفْتَيا فيه وتم، 

فه���و واق���ع ال محالة.
 وق���ال يو�ض���ف لل���ذي ظ���ن اأن���ه ن���اٍج 

منهما - وهو �ض���اقي الملك -: اذكر ق�ضتي و�ض���اأني عند الملك؛ لعله يخرجني من ال�ض���جن، فاأن�ض���ى ال�ض���يطان ال�ض���اقي ذكر يو�ض���ف عند 
المل���ك، فمك���ث يو�ض���ف ف���ي ال�ض���جن بعد ذلك عدة �ض���نوات.

 وق���ال المل���ك: اإن���ي راأي���ت ف���ي المن���ام �ض���بع بق���رات �ض���مان ياأكله���ن �ض���بع بق���رات هزي���ات، وراأيت �ض���بع �ض���نبات خ�ضر، و�ض���بع �ض���نبات 

ياب�ض���ات، يا �أيها ال�ض���ادة واالأ�ض���راف، اأخبروني بتاأويل روؤياي هذه اإن كنتم عالمين بتاأويل الروؤيا.
 

   وجوب اتباع ملة اإبراهيم، والبراءة من ال�ضرك واأهله.
   في قوله:{ڦ  ڦ ...}  دليل على اأن هوؤالء الم�ضريين كانوا اأ�ضحاب ديانة �ضماوية لكنهم اأهل اإ�ضراك.

   كلُّ االآلهة التي ُتعبد من دون اهلل ما هي اإال اأ�ضماء على غير م�ضميات، لي�ض لها في االألوهية ن�ضيب.
   ا�ضتغال المنا�ضبات للدعوة اإلى اهلل، كما ا�ضتغلها يو�ضف  في ال�ضجن.



اأح���ام،  اأخ���اط  قال���وا: روؤي���اك   

وم���ا كان كذل���ك ف���ا تاأوي���ل ل���ه، ول�ض���نا 
عالمي���ن بتاأوي���ل االأح���ام المختلط���ة.

م���ن  نج���ا  ال���ذي  ال�ض���اقي  وق���ال   

���ر يو�ض���ف  الغامي���ن ال�ض���جينين، وتَذكَّ
 وم���ا ه���و علي���ه م���ن علم تاأوي���ل الروؤيا 
بع���د م���دة: اأن���ا اأخبرك���م بتاأوي���ل م���ا راآه 
المل���ك بع���د �ض���وؤال م���ن ل���ه عل���م بتاأويلها، 
فابعثن���ي - �أيه���ا �لمل���ك - اإل���ى يو�ض���ف 

ل روؤي���اك. لي���وؤوِّ
 فلم���ا و�ض���ل الناج���ي اإل���ى يو�ض���ف 

ي���ق،  ق���ال ل���ه: ي���ا يو�س���ف، �أيه���ا �ل�سدِّ
اأخبرن���ا ع���ن تاأوي���ل م���ن راأى �ض���بع بقرات 
�ض���مان ياأكله���ن �ض���بع بق���رات هزي���ات، 
وراأى  خ�ض���ر،  �ض���نبات  �ض���بع  وراأى 
�ض���بع �ض���نبات ياب�ض���ات؛ لعل���ي اأرج���ع 
اإل���ى المل���ك وم���ن عن���ده لعله���م يعلم���ون 
تعبي���ر روؤي���ا المل���ك، ويعلم���ون ف�ضل���ك 

ومكانت���ك.
 قال يو�ض�ف  معبًرا هذه الروؤيا: 

تزرع�ون �ض�بع �ض�نين متتابع�ة بج�ّد، فما 
ح�ضدت�م ف�ي كل �ض�نة م�ن تلك ال�ض�نين 
ال�ض�بع فاترك�وه ف�ي �ض�نابله منًع�ا له من 
الت�ضّو��ض، اإال قلي�ًا مم�ا تحتاجون الأكله 

من الحبوب.
 ث���م تج���يء م���ن بع���د تل���ك ال�ض���نين 

ب���ة الت���ي زرعت���م فيه���ا،  ال�ض���بع الُمْخ�ضِ
�ض���بع �ض���نين مجدب���ة ي���اأكل النا����ض فيه���ا 
بة اإال  ���د في ال�ض���نين الُمْخ�ضِ كل م���ا ُح�ضِ

قلي���ًا مم���ا تحفظون���ه مم���ا يك���ون ب���ذًرا.
ال�ض���نين  تل���ك  بع���د  يج���يء  ث���م   

المجدبة عام تنزل فيه االأمطار، وتنبت 
ال���زروع، ويع�ض���ر في���ه النا����ض م���ا يحت���اج 

للع�ض���ر كالعن���ب والزيت���ون والق�ض���ب.
 وق���ال المل���ك الأعوان���ه لم���ا بلغ���ه 

تعبي���ر يو�ض���ف لروؤي���اه: اأخرج���وه م���ن 
ال�ض���جن، واأُْتون���ي ب���ه، فلم���ا ج���اء يو�ض���َف 

ر�ض���وُل المل���ك ق���ال ل���ه: ارج���ع اإل���ى �ض���يدك المل���ك فا�ض���األه ع���ن ق�ض���ة الن�ض���وة الات���ي جّرح���ن اأيديه���ن، حتى تظه���ر براءته قب���ل الخروج من 
ال�ض���جن، اإن رب���ي بم���ا �ضنع���ن ب���ي م���ن الُم���َراودة علي���م، ال يخف���ى علي���ه �ض���يء م���ن ذل���ك.

 قال الملك مخاطًبا الن�ض���وة: ما �ض���اأنكن حين طلبتن يو�ض���ف بحيلة؛ ليعمل الفاح�ض���ة معكن؟ قالت الن�ض���وة جوابا للملك: حا����ض هلل اأن 

ة بما �ضنعت: االآن ظهر الحق، اأنا حاولت اإغواءه،  يكون يو�ضف متهًما، واهلل ما علمنا عليه من �ضوء،  فعند ذلك قالت زوجة العزيز ُمِقرَّ
ولم يحاول اإغوائي، واإنه لمن ال�ضادقين فيما ادعاه من براءته مما رميته به.

 قال���ت ام���راأة العزي���ز: ليعل���م يو�ض���ف حي���ن اأق���ررت اأن���ي اأن���ا ال���ذي راودت���ه، واأن���ه �ض���ادق اأن���ي ل���م اأفت���ِر علي���ه ف���ي غياب���ه، فقد تبي���ن لي مما 

ح�ض���ل اأن اهلل ال يوف���ق م���ن يكذب ويمكر.
 

   من كمال اأدب يو�ضف اأنه اأ�ضار لَحَدث الن�ضوة ولم ي�ضر اإلى َحَدث امراأة العزيز.
   كمال علم يو�ضف  في ح�ضن تعبير الروؤى.

ي الحقائق الإثبات الحق.    م�ضروعية تبرئة النف�ض مما ُن�ضب اإليها ظلًما، وطلب تق�ضّ
   ف�ضيلة ال�ضدق وقول الحق ولو كان على النف�ض.



 ووا�صل���ت ام���راأة العزي���ز كالمه���ا 

قائلة: وما اأنزه نف�صي عن اإرادة ال�صوء، 
وما اأردت بذلك تزكية نف�صي؛ لأن �صاأن 
النف����س الب�ص���رية كث���رة الأم���ر بال�ص���وء 
لميله���ا اإل���ى م���ا ت�ص���تهيه و�صعوب���ة كفه���ا 
عن���ه، اإل م���ا رحم���ه اهلل م���ن النفو����س، 
فع�صمه���ا م���ن الأم���ر بال�ص���وء، اإن رب���ي 
غف���ور لم���ن ت���اب من عب���اده، رحيم بهم.

 وق���ال المل���ك لأعوان���ه لم���ا تبي���ن 

براءة يو�صف وَعِلَمها: جيئوني به اأجعله 
ا لنف�صي، فجاوؤوه به، فلما كلَّمه،  خال�صً
وتبي���ن ل���ه علمه وعقله ق���ال له: اإنك - يا 
رَت اليوم عندنا �صاحب  يو�سف - قد �صِ

مكان���ة وجاه وموؤتمًنا.
 ق���ال يو�ص���ف للمل���ك: وّلن���ي عل���ى 

حف���ظ خزائ���ن المال والأقوات في اأر�س 
م�ص���ر، فاإن���ي خ���ازن اأمي���ن، ذو عل���م 

وب�صي���رة بم���ا اأت���وله.
���ا عل���ى يو�ص���ف بالب���راءة   وكم���ا َمَننَّ

���ا علي���ه  والخال����س م���ن ال�ص���جن مننَّ
بالتمكين له في م�صر، ينزل ويقيم في 
اأي م���كان �ص���اء، نعط���ي م���ن رحمتن���ا ف���ي 
الدني���ا م���ن ن�ص���اء م���ن عبادن���ا، ول ن�صيع 
ثواب المح�صنين، بل نوفيهم اإياه كاماًل 

غي���ر منقو�س.
ف���ي  اأع���ّده  ال���ذي  اهلل  وَلث���واُب   

الآخ���رة خي���ر م���ن ث���واب الدني���ا للذي���ن 
اآمن���وا ب���اهلل وكان���وا يتقون���ه بامتث���ال 

اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه.
 وق���دم اإخ���وة يو�ص���ف اإل���ى اأر����س 

م�ص���ر بب�صاع���ة له���م، فدخل���وا علي���ه، 
فع���رف اأنه���م اإخوت���ه، ول���م يعرف���وا اأن���ه 
اأخوه���م؛ لط���ول المدة وتغير هيئته؛ لأنه 

���ا حي���ن رم���وه ف���ي البئ���ر. كان �صبيًّ
م���ن  م���ا طلب���وه  اأعطاه���م  ولم���ا   

الِمي���َرة وال���زاد، ق���ال بع���د اأن اأخب���روه اأن 
له���م اأًخ���ا م���ن اأبيه���م ترك���وه عن���د اأبي���ه: جيئون���ي باأخيك���م م���ن اأبيك���م اأزدك���م حم���ل بعي���ر، األ ت���رون اأن���ي اأكم���ل الكي���ل ول اأنق�ص���ه، واأن���ا خي���ر 

الم�صيفي���ن.
 فاإن لم تجيئوني به تبين كذبكم في دعواكم اأن لكم اأًخا من اأبيكم، فلن اأكيل لكم طعاًما، ول تقربوا بلدي.

 فاأجابه اإخوته قائلين: �صنطلبه من اأبيه، ونجتهد في ذلك، واإنا لفاعلون ما اأمرتنا به دون تق�صير.

ال���ه: ردوا ب�صاع���ة ه���وؤلء اإليه���م حت���ى يعرف���وا عن���د عودته���م اأنن���ا ل���م َنْبَتْعه���ا منه���م، وه���ذا يجبرهم على الرج���وع ثانية   وق���ال يو�ص���ف لُعمَّ

ومعهم اأخوهم؛ ليثبتوا ليو�ص���ف �صدقهم، ويقبل منهم ب�صاعتهم.
 فلم���ا رجع���وا اإل���ى اأبيه���م، وق�ص���وا علي���ه م���ا كان م���ن اإك���رام يو�ص���ف له���م قال���وا: ي���ا �أبان���ا ُمِن���ع من���ا الكي���ل اإن ل���م ن���اأت باأخين���ا معن���ا فابعث���ه 

معن���ا، فاإن���ك اإن بعثت���ه معن���ا نكت���ل الطع���ام، واإن���ا لنتعهد ل���ك بحفظه حتى يرجع اإليك �ص���الًما.
 

   من اأعداء الموؤمن: نف�صه التي بين جنبيه؛ لذا وجب عليه مراقبتها وتقويم اعوجاجها.
   ا�صتراط العلم والأمانة فيمن يتولى من�صًبا ي�صلح به اأمر العامة.

   بيان اأن ما في الآخرة من ف�صل اهلل، اإنما هو خير واأبقى واأف�صل لأهل الإيمان.
   جواز طلب الرجل المن�صب ومدحه لنف�صه اإن دعت الحاجة، وكان مريًدا للخير وال�صالح.



اآمنك���م  ه���ل  اأبوه���م:  له���م  ق���ال   

عليه اإل كما اأمنتكم على اأخيه ال�صقيق: 
يو�ص���ف م���ن قب���ل؟! فق���د اأمنتك���م علي���ه، 
وتعهدت���م بحفظه، ولم تفوا بما تعهدتم 
ب���ه، ف���ال ثق���ة عن���دي بتعهدك���م بحفظ���ه، 
واإنم���ا ثقت���ي ب���اهلل، فه���و خي���ر الحافظين 
لم���ن اأراد حفظ���ه، واأرح���م الراحمي���ن 

بم���ن اأراد رحمت���ه.
 ولم���ا فتح���وا اأوعي���ة طعامه���م ال���ذي 

جلب���وه وج���دوا ثمن���ه رد اإليه���م، فقال���وا 
لأبيه�����م: اأي �ص������يء نط�����لب م������ن ه���ذا 
الع�����زيز بع������د ه������ذا الإك������رام؟ وه���ذا 
ثم������ن ط�ع��ام�ن����ا رده الع��زي�����ز تف�������صاًل 
من������ه علين������ا، ونجل���ب الط�����عام لأهلن���ا، 
ونحف�����ظ اأخ������انا مم���ا تخ������افه عل�����يه، 
ون���زداد كي���ل بعي���ر ب�ص���بب ا�صطحاب���ه، 
فزيادة كيل بعير اأمر �صهل عند العزيز.

 ق���ال له���م اأبوه���م: ل���ن اأبعث���ه معك���م 

حت���ى توؤتون���ي عه���د اهلل موؤك���ًدا اأن تردوه 
اإل���ّي اإل اإن اأح���اط ه���الك بك���م جميًع���ا، 
ول���م ُيْب���ِق منك���م اأح���ًدا، ولم تق���دروا على 
دفع���ه ول الرج���وع، فلم���ا اأعط���وه عه���د 
اهلل الموؤكد على ذلك، قال: اهلل �ص���هيد 

عل���ى ما نق���ول، فتكفينا �ص���هادته.
مو�صًي���ا  اأبوه���م  له���م  وق���ال   

اإياه���م: ل تدخل���وا م�ص���ر م���ن باب واحد 
مجتمعي���ن، لك���ن ادخل���وا م���ن اأب���واب 
متفرق���ة، فذل���ك اأ�ص���لم م���ن اأن يعّمك���م 
اأح���د ب�ص���رر اإن اأراده بك���م، ول اأق���ول 
لك���م ذلك لأدف���ع عنكم �صرًرا اأراده اهلل 
بك���م، ول لأجل���ب لكم نفًعا لم يرده اهلل، 
فالق�ص���اء لي����س اإل ق�ص���اء اهلل، والأم���ر 
لي�س اإل اأمره، عليه وحده توكلت في كل 
اأم���وري، وعليه وحده فليتوكل المتوكلون 

ف���ي اأموره���م.
 فارتحل���وا ومعه���م اأخ���وه ال�ص���قيق، 

ولم���ا دخل���وا م���ن اأب���واب متفرق���ة كم���ا 
اأمره���م اأبوه���م م���ا كان يدف���ع عنه���م دخوله���م م���ن اأبواب متفرقة �ص���يًئا مما قدره اهلل عليهم، اإنما هي �ص���فقة يعقوب عل���ى اأولده، اأظهرها، 
وو�صاه���م به���ا، وه���و يعل���م اأن ل ق�ص���اء اإل ق�ص���اء اهلل، فه���و عال���م بم���ا علَّمن���اه م���ن الإيم���ان بالق���در والأخ���ذ بالأ�ص���باب، ولك���ن اأكث���ر النا����س ل 

يعلم���ون ذل���ك.
ا: اإني اأنا اأخوك ال�ص���قيق: يو�ص���ف،   ولم���ا دخ���ل اإخ���وة يو�ص���ف عل���ى يو�ص���ف، ومعه���م اأخ���وه ال�ص���قيق، �ص���م اإليه اأخاه ال�ص���قيق، وقال له �ص���رًّ

فال تحزن لما كان ي�صنعه اإخوتك من الأعمال الطائ�صة؛ من اإيذاء وحقد علينا، واإلقائهم اإياي في البئر.
 

َتْي�ِن((،     الأم�ر بالحتي�اط والح�ذر مم�ن اأُِث�َر عن�ه غ�دٌر، وق�د ورد ف�ي الحدي�ث ال�صحي�ح: ))َل ُيْل�َدُغ �لُموؤِْم�ُن ِم�ْن ُجْح�ٍر َو�ِح�ٍد َمرَّ
]اأخرج�ه البخ�اري وم�ص�لم[.

   من وجوه الحتياط التاأكد باأخذ المواثيق الموؤكدة باليمين، وجواز ا�صتحالف المخوف منه على حفظ الودائع والأمانات.
   يجوز لطالب اليمين اأن ي�صتثني بع�س الأمور التي يرى اأنها لي�صت في مقدور من يحلف اليمين.

   من الأخذ بالأ�صباب الحتياط من ال��مهالك.   



ام���ه بتحمي���ل   فلم���ا اأم���ر يو�ص���ف ُخدَّ

اإب���ل اإخوت���ه بالطع���ام جعل مكي���ال الملك 
ال���ذي يكي���ل ب���ه الطع���ام للُمْمتاري���ن ف���ي 
اًل  وع���اء اأخي���ه ال�ص���قيق دون علمهم تو�صُّ
اإل���ى اإبقائ���ه مع���ه، فلم���ا ارتحل���وا عائدين 
اإل���ى اأهله���م ن���ادى من���اٍد ف���ي اإثره���م: ي���ا 
اأ�صح���اب الإب���ل المحمل���ة بالِمي���رة، اإنكم 

ل�صارقون.
واأقبل���وا  يو�ص���ف،  اإخ���وة  ق���ال   

عل���ى المن���ادي ف���ي اإثره���م وم���ن مع���ه 
م���ن اأ�صحاب���ه: م���اذا �ص���اع منك���م حت���ى 

بال�ص���رقة؟ تتهمون���ا 
م���ن  مع���ه  وم���ن  المن���ادي  ق���ال   

ا �صاع  اأ�صحاب���ه لإخ���وة يو�ص���ف: �ص���اع منَّ
المل���ك ال���ذي يكيل به، ولمن جاء ب�صاع 
المل���ك قب���ل التفتي����س ُجْع���ٌل، وه���و حم���ل 

جم���ل، واأن���ا �صام���ن ل���ه ذل���ك.
واهلل  يو�ص���ف:  اإخ���وة  له���م  ق���ال   

لق���د علمت���م نزاهتن���ا وبراءتن���ا، كم���ا 
ا ما جئنا اأر�س  راأيتموه من اأحوالنا، واأنَّ
م�ص���ر لنف�ص���د فيها، وما كن���ا في حياتنا 

�ص���ارقين.
 قال المنادي واأ�صحابه: فما جزاء 

من �صرقه عندكم اإن كنتم كاذبين في 
دعواكم الب�راءة من ال�صرقة؟

 ق������ال له������م اإخ������وة يو�ص����ف: ج���زاء 

ال�ص���ارق عندن���ا اأن م���ن ُوِج���د الم�ص���روق 
ف���ي وع������ائه ي�صل������م برق�����بته للم������صروق 
ه، م������ثل ه���ذا الج��������زاء  من�������ه ي�صت������ِرقُّ

بال�ص���ترقاق نج���زي ال�ص���ارقين.
 فاأرجعوه���م اإل���ى يو�ص���ف لتفتي����س 

اأوعيته���م، فب���داأ بتفتي����س اأوعي���ة اإخوت���ه 
غي���ر الأ�ص���قاء قب���ل تفتي����س وع���اء اأخي���ه 
ال�ص���قيق �ص���تًرا للحيل���ة، ث���م فت����س وع���اء 
�صقيقه، واأخ�������رج �صاع الملك منه، كما 
كدن���ا ليو�ص���ف بتدبي���ر و�ص���ع ال�ص���اع ف���ي 
وع���اء اأخي���ه، كدن���ا له اأمًرا اآخر اأن ياأخذ 
اإخوته بعقاب بلدهم با�ص���ترقاق ال�ص���ارق، هذا الأمر ل يتحقق لو عمل بعقاب الملك لل�ص���ارق الذي هو ال�صرب والتغريم، اإل اأن ي�ص���اء اهلل 
تدبي���ًرا اآخ���ر فه���و ق���ادر علي���ه، نرف���ع مرات���ب م���ن ن�ص���اء م���ن عبادنا كما رفعنا مرتبة يو�ص���ف، وف���وق كل �صاحب علم من هو اأعل���م منه، وفوق 

ِعل���ِم الجمي���ع ِعل���ُم اهلل ال���ذي يعل���م كل �ص���يء.
، فاأخف���ى يو�ص���ف تاأّذي���ه   ق���ال اإخ���وة يو�ص���ف: اإن ي�ص���رق ف���ال عج���ب، فق���د �ص���رق اأخ ل���ه �ص���قيق م���ن قب���ل �ص���رقته ه���و، يعن���ون يو�ص���ف 

بَقْوَلِته���م ه���ذه، ول���م يظهره���ا له���م، ق���ال له���م ف���ي نف�ص���ه: ما اأنتم عليه من ح�ص���ٍد و�صنيع �ص���وٍء �ص���بق منكم، هو ال�ص���ر بعينه ف���ي هذا المقام، 
واهلل تعال���ى اأعل���م به���ذا الفت���راء الذي ي�ص���در منكم.

 ق���ال اإخ���وة يو�ص���ف ليو�ص���ف: �أيه���ا �لعزي���ز، اإن ل���ه وال���ًدا �ص���يًخا طاعًن���ا ف���ي ال�ص���ن يحب���ه كثي���ًرا، فاأم�ص���ك اأحدن���ا ب���دًل من���ه، اإن���ا ن���راك من 
المح�ص���نين ف���ي معاملتن���ا ومعاملة غيرنا، فاأح�ص���ن اإلينا بذلك.

 
ل بها لإحقاق الحق، ب�صرط عدم الإ�صرار بالغير.    جواز الحيلة التي ُيَت�و�صَّ

   يجوز ل�صاحب ال�صالة اأو الحاجة ال�صائعة ر�صد ُجْعل »مكافاأة« مع تعيين قدره و�صفته لمن عاونه على ردها.
   التغافل عن الأذى والإ�صرار به في النف�س من محا�صن الأخالق.



: عي���اًذا ب���اهلل اأن   ق���ال يو�ص���ف 

نظل���م بريًئ���ا بجرم ظالم، فنم�ص���ك غير 
م���ن وجدن���ا �ص���اع المل���ك ف���ي وعائ���ه، اإنا 
اإن فعلن���ا ذل���ك لظالم���ون، حي���ث عاقبن���ا 

بريًئ���ا، وتركن���ا جانًيا.
 فلم���ا يئ�ص���وا م���ن اإجاب���ة يو�ص���ف 

لطلبه���م انف���ردوا ع���ن النا����س للت�ص���اور، 
رك���م اأن اأباكم  ق���ال اأخوه���م الكبي���ر: اأذكِّ
قد اأخذ عليكم عهد اهلل موؤكًدا على اأن 
ت���ردوا اإلي���ه ابن���ه اإل اأن يحاط بكم بما ل 
تق���درون عل���ى دفع���ه، وم���ن قب���ل ذلك قد 
فرطت���م ف���ي يو�ص���ف، ول���م تف���وا بعهدك���م 
لأبيك���م في���ه، فل���ن اأت���رك اأر����س م�ص���ر 
حت���ى ي�ص���مح ل���ي اأب���ي بالرج���وع اإلي���ه، اأو 
يق�ص���ي اهلل ل���ي باأخ���ذ اأخ���ي، واهلل خي���ر 
القا�صي���ن، فه���و يق�ص���ي بالح���ق والعدل.

اإل���ى  ع���ودوا  الكبي���ر:  الأخ  وق���ال   

اأبيك���م، فقول���وا ل���ه: اإن ابن���ك �ص���رق، 
ه عزي���ز م�ص���ر عقوب���ة ل���ه عل���ى  فا�ْص���َتَرقَّ
�ص���رقته، وم���ا اأخبرن���ا اإل بم���ا علمناه من 
م�ص���اهدتنا لل�ص���اع يخ���رج م���ن وعائ���ه، 
وما كان لنا علم باأنه ي�ص���رق، ولو علمنا 

ذل���ك م���ا عاهدن���اك عل���ى رده.
ا�ص���األ  �صدقن���ا  م���ن  ولتتحق���ق   

-ي���ا �أبان���ا - اأه���ل م�ص���ر الت���ي كن���ا فيه���ا، 
وا�ص���األ اأ�صح���اب القافل���ة الت���ي جئن���ا 
معه���ا يخب���روك بم���ا اأخبرن���اك ب���ه، واإن���ا 
���ا فيم���ا اأخبرن���اك ب���ه م���ن  ل�صادق���ون حقًّ

�ص���رقته.
الأم���ر  لي����س  اأبوه���م:  له���م  ق���ال   

كم���ا ذكرت���م م���ن كون���ه �ص���رق، ب���ل زّين���ت 
لك���م اأنف�ص���كم اأن تمك���روا ب���ه كما مكرتم 
باأخي���ه يو�ص���ف م���ن قب���ل، ف�صب���ري �صبر 
جميل، ل �ص���كوى فيه اإل اإلى اهلل، ع�ص���ى 
اهلل اأن يعيده���م اإل���ّي جميًع���ا: يو�ص���ف 
و�ص���قيقه، واأخاهما الكبير، اإنه �صبحانه 
ه���و العلي���م بحال���ي، الحكي���م ف���ي تدبي���ره 

لأم���ري.
ا،  ا م���ن كثرة ما بكى عليه، فهو ممل���وء حزًنا وهمًّ ���ا عنه���م، وق���ال: ي���ا �ص���دة حزن���ي على يو�ص���ف، و�صار �ص���واد عينيه بيا�صً  وابتع���د معر�صً

يكتم حزنه عن النا�س.
 قال اإخوة يو�صف لأبيهم: تاهلل ل تزال - يا �أبانا - تذكر يو�صف، وتتفجع عليه حتى ي�صتد بك المر�س، اأو تهلك فعاًل.

 ق���ال له���م اأبوه���م: م���ا اأ�ص���كو م���ا اأ�صابن���ي م���ن اله���م والح���زن اإل اإل���ى اهلل وح���ده، واأعل���م م���ن لط���ف اهلل واإح�ص���انه واإجابت���ه للم�صط���ر 

وجزائ���ه للم�ص���اب م���ا ل تعلمون���ه اأنت���م.
 

   ل يجوز اأخذ بريء بجريرة غيره، فال يوؤخذ مكان المجرم �صخ�س اآخر.
   ال�صبر الجميل هو ما كانت فيه ال�صكوى هلل تعالى وحده.

   على الموؤمن اأن يكون على تمام يقين باأن اهلل تعالى يفرج كربه.



�أبنائ��ي،  ي��ا  اأبوه��م:  له��م  ق��ال   

يو�ص��ف  اأخب��ار  م��ن  فتعرف��وا  اذهب��وا 
اهلل  تفري��ج  م��ن  تقنط��وا  ول  واأخي��ه، 
وتنفي�ص��ه ع��ن عب��اده، اإن��ه ل يقن��ط م��ن 
تفريج��ه وتنفي�ص��ه اإل الق��وم الكاف��رون؛ 
لأنه��م يجهل��ون عظي��م ق��درة اهلل وَخِفيَّ 

اإف�صال��ه عل��ى عب��اده. 
وذهب���وا  اأبيه���م،  اأم���ر  فامتَثُل���وا   

بحًث���ا ع���ن يو�ص���ف واأخي���ه، فلم���ا دخل���وا 
عل���ى يو�ص���ف قال���وا ل���ه: اأ�صابتن���ا ال�ص���دة 
والفق���ر، واأتينا بب�صاعة حقيرة زهيدة، 
ف���ِكْل لن���ا كي���اًل وافًي���ا كم���ا كن���ت تكي���ل 
لن���ا م���ن قب���ل، وت�ص���ّدق علين���ا بزي���ادة 
عل���ى ذل���ك اأو بالتغا�ص���ي ع���ن ب�صاعتن���ا 
الحقي���رة، اإن اهلل يج���ازي المت�صدقي���ن 

باأح�ص���ن الج���زاء.
لهم رحمة  �صمع كالمهم رق  فلما   

قد  لهم:  قال  بنف�صه  فهم  وعرَّ بهم، 
علمتم ما فعلتم بيو�صف و�صقيقه حين 

كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما؟!
اأنت  اأاإنك  وقالوا:  فتفاجوؤوا،   
اأنا  نعم  يو�صف:  لهم  قال  يو�صف؟! 
معي:  ترون  الذي  وهذا  يو�صف، 
علينا  اهلل  ل  تف�صّ قد  ال�صقيق،  اأخي 
الَقْدر،  وبرفع  فيه،  كنا  بالخال�س مما 
اأوامره  بامتثال  اهلل  يتق  من  اإنه 
واجتناب نواهيه، وي�صبر على البالء؛ 
فاإن عمله من الإح�صان، واهلل ل ي�صيع 

اأجر المح�صنين، بل يحفظه لهم.
اإخوت���ه معتذري���ن عم���ا  ل���ه  ق���ال   

ل���ك اهلل علينا  �صنع���وا ب���ه: ت���اهلل لقد ف�صّ
بم���ا اأعط���اك م���ن �صف���ات الكم���ال، ولق���د 
كن���ا فيم���ا �صنعنا بك م�ص���يئين ظالمين.

 فقب���ل يو�ص���ف اعتذاره���م، وق���ال: 

ل ل���وم عليك���م اليوم يقت�صي عقابكم ول 
توبي���خ، اأ�ص���األ اهلل اأن يغف���ر لك���م، وه���و 

�ص���بحانه اأرح���م الراحمي���ن.
 فاأعطاه���م قمي�ص���ه لم���ا اأعلم���وه بم���ا اآل اإلي���ه ب�ص���ر اأبي���ه، وق���ال: اذهب���وا بقمي�ص���ي ه���ذا، فاطرح���وه عل���ى وج���ه اأب���ي َيُع���ْد ل���ه ب�ص���ره، 

واأح�ص���روا اإل���ّي اأهليك���م كله���م.
 ولم���ا خرج���ت القافل���ة منطلق���ة م���ن م�ص���ر، وفارق���ت العام���ر منه���ا ق���ال يعق���وب  لأبنائ���ه ولم���ن عن���ده ف���ي اأر�ص���ه: اإن���ي لأ�ص���م رائح���ة 

لونن���ي وتن�ص���بونني اإل���ى الخ���رف بقولكم: هذا �ص���يخ َخِرف، يق���ول ما ل يعلم. يو�ص���ف، ل���ول اأنك���م ُتَجهِّ
 قال من عنده من ولده: واهلل اإنك ل تزال في توهمك ال�صابق ب�صاأن منزلة يو�صف عندك واإمكانية روؤيته ثانية.

 
   عظم معرفة يعقوب  باهلل حيث لم يتغير ح�صن ظنه رغم توالي الم�صائب ومرور ال�صنين.

   من خلق المعتذر ال�صادق اأن يطلب التوبة من اهلل، ويعترف على نف�صه ويطلب ال�صفح ممن ت�صرر منه.
   بالتقوى وال�صبر تنال اأعظم الدرجات في الدنيا وفي الآخرة.

   قبول اعتذار الم�صيء وترك النتقام، خا�صة عند التمكن منه، وترك تاأنيبه على ما �صلف منه.



 فلما جاء الُمْخِب�ر بما ي�صّر يعقوب 

األقى قم�ي�س يو�ص�ف على وجهه ف�صار 
اأقل  األم  لأبنائه:  قال  عندئذ  ب�صيًرا، 
واإح�صانه  اأعلم من لطف اهلل  اإني  لكم 

ما ل تعلمونه اأنتم؟
 قال اأبناوؤه معتذرين لأبيهم يعقوب 

واأخ�����يه:  بي����و�صف  فع�����لوه  ع���ما   
المغفرة  اهلل  م�����ن  اطل������ب  �أبانا،  يا 
مذنبين  كنا  اإنا  ال�صابقة،  لذنوبنا 

م�صيئين فيما فعلناه بيو�صف و�صقيقه.
 قال لهم اأبوهم: �صوف اأطلب لك����م 

الغفور  ه��و  اإنه  ربي،  م����ن  المغ����فرة 
الرحيم  عباده،  من  التائبين  لذنوب 

بهم.
 وخ���رج يعق���وب واأهل���ه م���ن اأر�صه���م 

قا�ص�������دين يو�ص������ف ف���ي م�ص�������ر، فلم���ا 
دخل������وا علي���ه �ص������ّم اإلي������ه اأب���اه واأم���ه، 
وق�����ال لإخوت���ه واأهله���م: ادخل������وا م�ص���ر 
بم�ص���يئة اهلل اآمني���ن ل ي�صيبك���م فيه���ا 

اأذى.
ال�ص���رير  عل���ى  اأبوي���ه  واأجل�������س   
ال���ذي يج������ل�س عل������يه، وحّي���اه اأب���واه 
واإخ������وته الأح���د ع�ص���ر بال�ص������جود وكان 
�ص���جود ت�ص���ريف ل عب���ادة، تحقيًق���ا لأمر 
اهلل كم���ا ف���ي الروؤي���ا، ل���ذا ق���ال يو�ص���ف 
 لأبي���ه: ه���ذه التحي���ة بال�ص���جود ل�������ي 
منك������م ه������ي تاأوي������ل روؤي���اي الت���ي راأيتها 
يَّرها  م���ن قب���ل وق�ص�صتها عليك، قد �صَ
ا بوقوعها، وقد اأح�ص���ن اإلّي ربي  ربي حقًّ
حي���ن اأخرجن���ي م���ن ال�ص���جن، وحي�������ن 
ج����اء بك������م م�����ن الب������ادية م���ن بع���د اأن 
اأف�ص������د ال�ص���يطان بين���ي وبي���ن اإخ������وتي، 
اإن رب���ي لط������يف ف������ي تدبي������ره لم���ا 
ي�ص�������اء، اإن�������ه ه������و العل��������يم باأح�������وال 

عب���������اده، الح����ك����يم ف���ي تدبي���ره.
 ث���م دع���ا يو�ص���ف رب���ه، فق���ال: ي���ا 

رب، ق���د اأعطيتن���ي مل���ك م�ص���ر، وعّلمتن���ي تعبي���ر ال���روؤى، ي���ا خال���ق ال�ص���ماوات والأر����س ومبدعهم���ا على غير مثال �ص���ابق، اأن���ت متولي جميع 
اأم���وري ف���ي الحي���اة الدني���ا، ومتول���ي جميعه���ا ف���ي الآخ���رة، اقب�صن���ي عن���د انته���اء اأجل���ي م�ص���لًما، واألحقن���ي بالأنبي���اء ال�صالحي���ن م���ن اآبائ���ي 

وغيره���م ف���ي الفردو����س الأعل���ى م���ن الجن���ة.
 ذل���ك المذك���ور م���ن ق�ص���ة يو�ص���ف واإخوت���ه نوحي���ه اإلي���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - ل���م يك���ن ل���ك عل���م ب���ه، اإذ ل���م تكن حا�ص���ًرا عند اإخوة يو�ص���ف 

حي���ن عزم���وا عل���ى اإلقائ���ه ف���ي قعر البئر، ودبروا ما دبروا م���ن الحيلة، ولكنا اأوحينا اإليك ذلك.
 وما اأكثر النا�س بموؤمنين ولو بذلت - �أيها �لر�سول - كل جهد ليوؤمنوا، فال تذهب نف�صك عليهم ح�صرات.

 
   بر الوالدين وتبجيلهما وتكريمهما واجب، ومن ذلك الم�صارعة بالب�صارة لهما فيما يدخل ال�صرور عليهما.

   التحذير من نزغ ال�صيطان، ومن الذي ي�صعى بالوقيعة بين الأحباب؛ ليفرق بينهم.
ل اهلل تعالى واإنعامه عليه.    مهما ارتفع العبد في دينه اأو دنياه فاإنَّ ذلك كله مرجعه اإلى تف�صّ

   �صوؤال اهلل ح�صن الخاتمة وال�صالمة والفوز يوم القيامة واللتحاق برفقة ال�صالحين في الجنان.
   من ف�صل اهلل تعالى اأنه ُيْطلع اأنبياءه على بع�س من اأمور الغيب لغايات وحكم.



لم  لأنك  بك؛  لآمنوا  عقلوا  ولو   
على   - �لر�سول  �أيها   - منهم  تطلب 
القراآن ول على ما تدعوهم اإليه ثواًبا، 
فلي�س القراآن اإل تذكيًرا لجميع النا�س.
 وكثي���رة ه���ي الآي���ات الدال���ة عل���ى 
توحي���ده �ص���بحانه مبثوث���ة في ال�ص���ماوات 
وف���ي الأر����س، يم���رون عليه���ا وه���م ع���ن 
التاأم���ل فيه���ا والعتبار بها معر�صون، ل 

يلتفت���ون اإليه���ا.
اأنه  باهلل  النا�س  اأكثر  يوؤمن  وما   
اإل  المميت  المحيي  الرازق  الخالق 
الأ�صنام  من  غيره  معه  يعبدون  وهم 
والأوثان، ويّدعون اأن له ولًدا، �صبحانه.

 اأفاأمن هوؤلء الم�صركون اأن تاأتيهم 
عقوبة في الدنيا تغمرهم وُتَظلُِّلهم، ل 
ال�صاعة  تاأتيهم  اأو  دفعها،  ي�صتطيعون 
باإتيانها  يح�صون  ل  وهم  فجاأة، 

في�صتعدوا لها، فلذلك لم يوؤمنوا؟!
 قل - �أيها �لر�سول - لمن تدعوه: 
اإليها،  النا�س  اأدعو  التي  طريقي  هذه 
اأنا،  اإليها  اأدعو  وا�صحة  حجة  على 
واهتدى  اتبعني،  من  اإليها  ويدعو 
اهلل  و�صبحان  تي،  ب�ُصنَّ وا�صتن  بهديي، 
اأو  اإليه مما ل يليق بجالله،  ُن�صب  عما 
الم�صركين  من  ول�صت  كماله،  ينافي 
باهلل، بل اأنا من الموحدين له �صبحانه.
�أيها   - قب���لك  م�����ن  بعث���نا  وم����ا   
ل  الب�صر  من  رجاًل  اإل   - �لر�سول 
مالئكة، نوحي اإليهم كما اأوحينا اإليك، 
البوادي،  اأهل  من  ل  المدن  اأهل  من 
اأفلم  فاأهلكناها،  اأممهم  فكذبتهم 
الأر�س  في  بك  المكذبون  هوؤلء  َي�ِصْر 
المكذبين  نهاية  كانت  كيف  فيتاأملوا 
من قبلهم فيعتبروا بهم؟! وما في الدار 
الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا اهلل 
خير  ذلك  اأن  تعقلون  اأفال  الدنيا،  في 

فتتقوا اهلل بامتثال اأوامره -واأعظمها الإيمان - وباجتناب نواهيه، واأكبرها ال�صرك باهلل.
الر�صل من  ويئ�س  اإهالكهم،  تاأخر  اإذا  لهم، حتى  ا�صتدراًجا  العقوبة  نعاجلهم  ول  اأعداءهم،  نمهل  نر�صلهم  الذين  الر�صل  هوؤلء   
ي  هالكهم، وظن الكفار اأن ر�صلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذبين، واإنجاء الموؤمنين؛ جاء ن�صرنا لر�صلنا، ونجِّ

الر�صل والموؤمنون من الهالك الواقع على المكذبين، ول يرد عذابنا عن القوم المجرمين عندما ننزله بهم.
 لقد كان في ق�ص�س الر�صل وق�ص�س اأممهم، وفي ق�صة يو�صف واإخوته موعظة يتعظ بها اأ�صحاب العقول ال�صليمة، ما كان القراآن 
الم�صتمل على ذلك كالًما مختلًقا مكذوًبا على اهلل، ولكن كان ت�صديًقا للكتب ال�صماوية المنزلة من عند اهلل، وتف�صياًل لكل ما ُيحتاج 

اإلى تف�صيله من الأحكام وال�صرائع، واإر�صاًدا لكل خير، ورحمة لقوم يوؤمنون به، فهم الذين ينتفعون بما فيه.
 

   اأن الداعية ل يملك ت�صريف قلوب العباد وحملها على الطاعات، واأن اأكثر الخلق لي�صوا من اأهل الهداية.
   ذم المعر�صين عن اآيات اهلل الكونية ودلئل توحيده المبثوثة في �صفحات الكون.

   �صملت هذه الآية { ڇ ڇ ڍ ...} ذكر بع�س اأركان الدعوة، ومنها: اأ- وجود منهج:{ ڍ ڌ ڌڎ }. ب - ويقوم المنهج على 
ين: {  ژ ژ }. العلم: { ڎ ڈ}.  ج - وجود داعية: {  ڍ } { Y}. د - وجود َمْدُعوِّ



١٣٤٣

والنب���وة  الوح���ي  ال���رد عل���ى منك���ري 
ببي���ان مظاه���ر عظم���ة اهلل.

عل���ى  ال���كالم  تق���دم    

نظائره���ا ف���ي بداي���ة �ص���ورة البق���رة. 
ه���ذه الآي���ات الرفيع���ة ف���ي ه���ذه ال�ص���ورة، 
والق���راآن ال���ذي اأنزل���ه اهلل علي���ك - �أيه���ا 
�لر�س���ول - ه���و الح���ق ال���ذي ل مري���ة 
في���ه، ول �ص���ك اأن���ه م���ن عن���د اهلل، ولك���ن 
اأكثر النا�س ل يوؤمنون به عناًدا وتكبًرا.
 اهلل هو ال�����ذي خ����لق ال�صم�����اوات 

ت�صاهدونها،  دعائم  دون  مرفوعات 
يليق  ا  علوًّ العر�س  على  وارتفع  عال  ثم 
به �صبحانه من غير تكييف ول تمثيل، 
خلقه،  لمنافع  والقمر  ال�صم�س  وَذلَّل 
لأمد  يجري  والقمر  ال�صم�س  من  كل 
�صبحانه  ي�صرف  اهلل،  علم  في  محدد 
الأمر في ال�صماوات والأر�س بما ي�صاء، 
رجاء  قدرته  على  الدالة  الآيات  يبين 
القيامة،  يوم  ربكم  بلقاء  توقنوا  اأن 

فت�صتعدوا له بالعمل ال�صالح.
  وهو �صبحانه الذي ب�صط الأر�س، 

ل  حتى  ثوابت  جباًل  فيها  وخلق 
اأنهاًرا  فيها  وجعل  بالنا�س،  ت�صطرب 
ودوابهم  النا�س  لت�صقي  ماء  من 
الثمرات  اأنواع  كل  ومن  وزروعهم، 
والأنثى في  كالذكر  فيها �صنفين  جعل 
في�صير  النهار،  الليل  يلب�س  الحيوان، 
اإن في ذلك  منيًرا،  كان  بعدما  مظلًما 
المذكور لأدلة وبراهين لقوم يتفكرون 
فهم  فيه،  ويتاأملون  اهلل،  �صنع  في 
الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين.

متقارب���ة،  بق���اع  الأر����س  وف���ي   

وفيها ب�ص���اتين من اأعناب، وفيها زرع، ونخالت مجتمعة في اأ�صل واحد، ونخالت منفردات باأ�صلها، ُت�ْص���َقى هذه الب�ص���اتين  وتلك الزروع 
بم���اء واح���د، ونف�ص���ل بع�صه���ا عل���ى بع����س ف���ي الطعم وغيره من الفوائد على رغم تجاورها و�ص���قيها بماء واحد، اإن في ذلك المذكور لأدلة 

وبراهي���ن لق���وم يعقل���ون؛ لأنه���م ه���م الذي���ن يعتب���رون بذل���ك.
 واإن تتعج���ب - �أيه���ا �لر�س���ول - م���ن �ص���يء، فاأح���ق م���ا تتعج���ب من���ه تكذيبه���م بالبع���ث، وقوله���م احتجاًج���ا لإن���كاره: اأاإذا متن���ا و�صرن���ا 

تراًبا وعظاًما بالية نخرة اأُنْبَعث وُنَعاد اأحياء؟! اأولئك المنكرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم فاأنكروا قدرته على بعث الموتى، 
واأولئ���ك تو�ص���ع ال�صال�ص���ل م���ن الن���ار ف���ي اأعناقه���م ي���وم القيام���ة، واأولئ���ك ه���م اأ�صح���اب النار، وه���م فيها ماكثون اأب���ًدا، ل يلحقه���م فناء، ول 

ينقطع عنه���م العذاب.
 

   اإثب���ات ق���درة اهلل  والتعج���ب م���ن خلق���ه لل�ص���ماوات عل���ى غي���ر اأعم���دة تحمله���ا، وه���ذا م���ع عظي���م خلقته���ا وات�ص���اعها.    اإثب���ات ق���درة 
اهلل وكم���ال ربوبيت���ه ببره���ان الخل���ق، اإذ ينب���ت النب���ات ال�صخم، ويخرجه من البذرة ال�صغيرة، ثم ي�ص���قيه من ماء واحد، ومع هذا تختلف 
اأحج���ام واأل���وان ثمرات���ه وطعمه���ا.    اأن اإخ���راج اهلل تعال���ى لالأ�ص���جار ال�صخم���ة م���ن الب���ذور ال�صغي���رة، بع���د اأن كان���ت معدوم���ة، فيه رد على 
الم�صركين في اإنكارهم للبعث؛ فاإن اإعادة جمع اأجزاء الرفات المتفرقة والمتحللة في الأر�س، وبعثها من جديد، بعد اأن كانت موجودة، 

هو بمنزلة اأ�ص���هل من اإخراج المعدوم من البذرة.



 - �لر�سول  �أيها   - وي�صتعجلك   

وي�صتبِطئون  بالعقوبة،  الم�صركون 
النعم  ا�صتكمالهم  قبل  بهم  نزولها 
من  م�صت  وقد  لهم،  اهلل  قدرها  التي 
الأمم  من  اأمثالهم  عقوبات  قبلهم 
المكذبة، فلم ل يعتبرون بها؟ واإن ربك 
- �أيها �لر�سول- لذو تجاوز للنا�س مع 
ليتوبوا  بالعقاب  يعاجلهم  ظلمهم، فال 
ين  رِّ اإلى اهلل، واإنه لقوي العقاب للُم�صِ

على كفرهم اإن لم يتوبوا.
ب���اهلل  كف���روا  الذي���ن  ويق���ول   

-تمادًي���ا ف���ي ال�ص���دود والعن���اد -: ه���الَّ 
اأن���زل عل���ى محم���د اآي���ة م���ن رب���ه مث���ل م���ا 
اأن���زل عل���ى مو�ص���ى وعي�ص���ى. اإنم���ا اأن���ت 
-�أيه���ا �لر�س���ول - من���ذر تخ���وف النا����س 
م���ن ع���ذاب اهلل، ولي����س ل���ك م���ن الآي���ات 
اإل م���ا اأعط���اك اهلل، ول���كل ق���وم نب���ي 
ير�ص���دهم اإل���ى طري���ق الح���ق، ويدله���م 

علي���ه.
 اهلل يعل���م م���ا تحم���ل كل اأنث���ى ف���ي 

بطنه���ا، يعل���م كلَّ �ص���يء عن���ه، ويعل���م م���ا 
يح�ص���ل ف���ي الأرح���ام م���ن نق����س وزيادة 
عن���ده  �ص���يء  وكل  واعت���الل،  و�صح���ة 
ر بمق���دار ل يزي���د علي���ه  �ص���بحانه ُمَق���دَّ

ول ينق����س عن���ه.
 لأن���ه �ص���بحانه عال���م كل م���ا غ���اب 

ع���ن حوا����س خلق���ه، وعالم كل م���ا تدركه 
حوا�ص���هم، العظيم في �صفاته واأ�ص���مائه 
واأفعال���ه، الم�ص���تعلي على كل مخلوق من 

مخلوقات���ه بذات���ه و�صفاته.
 يعل���م ال�ص���ر واأخف���ى، ي�ص���توي ف���ي 

علم���ه م���ن اأخف���ى منك���م - �أيه���ا �لنا����س - 
الق���ول، وم���ن اأعلن���ه، وي�ص���توي ف���ي علم���ه 
كذل���ك م���ن ه���و م�ص���تتر بظلم���ة الليل عن 
اأعي���ن النا����س، وم���ن ه���و ظاه���ر باأعمال���ه 

���ح النهار. ف���ي َو�صَ
���ا عل���ى الإن�ص���ان، فياأت���ي بع�صه���م باللي���ل، وبع�صه���م بالنه���ار، يحفظون الإن�ص���ان باأم���ر اهلل من جملة   ل���ه  مالئك���ة َيْعُق���ُب بع�صه���م بع�صً

الأق���دار الت���ي كت���ب اهلل له���م منعه���ا عن���ه، ويكتب���ون اأقوال���ه واأعمال���ه، اإن اهلل ل يغير ما بقوم من حال طيبة اإلى حال غيرها ل ت�ص���رهم حتى 
يغي���روا م���ا باأنف�ص���هم م���ن ح���ال ال�ص���كر، واإذا اأراد اهلل �ص���بحانه بق���وم ه���الًكا ف���ال راد لم���ا اأراده، وم���ا لك���م - �أيه���ا �لنا����س - م���ن دون اهلل م���ن 

مت���وّل يتول���ى اأمورك���م، فتلجوؤوا اإليه لدفع ما اأ�صابكم من بالء.
 ه���و ال���ذي يريك���م - �أيه���ا �لنا����س - الب���رق، ويجم���ع لك���م ب���ه الخ���وف م���ن ال�صواع���ق، والطم���ع ف���ي المط���ر، وه���و ال���ذي ين�ص���ئ ال�ص���حاب 

المثق���ل بم���اء المط���ر الغزير.
ه���ا خوًف���ا من���ه واإج���الًل وتعظيًم���ا ل���ه، وير�ص���ل ال�صواع���ق  ���ه ت�ص���بيًحا مقروًن���ا بحم���ده �ص���بحانه، وت�ص���بح المالئك���ُة ربَّ  وي�ص���بح الرع���ُد ربَّ

المحرقة على من ي�ص���اء من مخلوقاته فيهلكه، والكفار يخا�صمون في وحدانية اهلل، واهلل �ص���ديد الحول والقوة، فال يريد �ص���يًئا اإل فعله.
 

ْوَن ر�صله واأنبياءه، ومع هذا يرزقهم ويعافيهم ويحلم عنهم.    عظيم مغفرة اهلل وحلمه عن خطايا بني اآدم، فهم ي�صتكبرون وَيَتَحدَّ
ْيُرورتها اإلى تخلي���ق ذكر اأو اأنث���ى، و�صحته     �ص���عة عل���م اهلل تعال���ى بم���ا ف���ي ظلم���ة الرح���م، فه���و يعل���م اأم���ر النطف���ة الواقع���ة ف���ي الرح���م، و�صَ

واعتالله، ورزقه واأجله، و�ص���قي اأو �ص���عيد، فعلمه بها عام �ص���امل.
   عظيم عناية اهلل ببني اآدم، واإثبات وجود المالئكة التي تحر�صه وت�صونه وغيرهم مثل الَحَفَظة.

   اأن اهلل تعالى يغير حال العبد اإلى الأف�صل متى ما راأى منه اتباًعا لأ�صباب الهداية، فهداية التوفيق منوطة باتباع هداية البيان.



ل  التوحي���د  دع���وة  وح���ده  هلل   

ي�ص���اركه فيه���ا اأح���د، والأ�صن���ام الت���ي 
يدعوها الم�صركون من دونه ل ت�صتجيب 
دع���اء م���ن يدعوه���ا ف���ي اأي م�ص���األة، وم���ا 
دعاوؤه���م له���ا اإل مث���ل عط�ص���ان يب�ص���ط 
ي���ده اإل���ى الم���اء لي�ص���ل اإل���ى فيه في�ص���رب 
من���ه، وم���ا الم���اء بوا�ص���ل اإل���ى في���ه، وم���ا 
ف���ي  اإل  الكافري���ن لأ�صنامه���م  دع���اء 
�صياع وُبعٍد عن ال�صواب؛ لأنها ل تملك 
 وهلل  له���م جل���ب نف���ع، ول دف���ع �ص���ر. 
وح���ده يخ�ص���ع بال�ص���جود جمي���ع م���ن ف���ي 
ال�ص���ماوات ومن في الأر�س، ي�ص���توي في 
ذل���ك الموؤم���ن والكافر، غي���ر اأن الموؤمن 
يخ�ص���ع ل���ه وي�ص���جد طوًع���ا، واأم���ا الكاف���ر 
فيخ�ص���ع ل���ه كرًه���ا، وتمل���ي علي���ه فطرت���ه 
اأن يخ�ص���ع ل���ه طوًع���ا، ول���ه ينق���اُد ِظلُّ كلِّ 
م���ا ل���ه ظ���لٌّ م���ن المخلوق���ات اأول النه���ار 
 ق��������ل - �أيه���ا �لر�س�������ول -  واآخ���ره. 
للك������فار الذي���ن يعب���دون م���ع اهلل غي���ره: 
م���ن خال���ق ال�صم�����اوات والأر����س وم����دبر 
اأمرهم�ا؟ قل - �أيها �لر�سول -: اهلل هو 
خالقهم���ا ومدب���ر اأمرهم���ا، واأنتم تقرون 
بذل���ك، ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول - له���م: 
اأفاتخذت���م لأنف�ص���كم اأولي���اء م���ن دون 
اهلل عاجزي���ن، ل ي�ص���تطيعون جل���ب نف���ع 
لأنف�ص���هم، ول ك�ص���ف �ص���ر عنه���ا، فاأن���ى 
لغيره���م؟  ذل���ك  ي�ص���تطيعوا  اأن  له���م 
ق���ل له���م - �أيه���ا �لر�س���ول -: ه���ل ي�ص���توي 
الكاف���ر ال���ذي ه���و اأعم���ى الب�صي���رة، 
والموؤم���ن ال���ذي ه���و الب�صي���ر المهت���دي؟ 
اأم ه���ل ي�ص���توي الكف���ر ال���ذي هو ظلمات، 
والإيم���ان ال���ذي ه���و ن���ور؟ اأم جعل���وا هلل 
�ص���بحانه �ص���ركاء مع���ه ف���ي الخل���ق خلق���وا 
مث���ل خل���ق اهلل، فاختل���ط عنده���م خل���ق 
اهلل بخل���ق �ص���ركائهم؟ ق���ل له���م - �أيه���ا 
�لر�س���ول -: اهلل وح���ده ه���و خال���ق كل 

�ص���يء، ل �ص���ريك ل���ه ف���ي الخل���ق، وه���و المنف���رد بالألوهي���ة، ال���ذي ي�ص���تحق اأن يف���رد بالعب���ادة، الغال���ب عل���ى كل �ص���يء.
 �ص���رب اهلل مث���اًل لتال�ص���ي الباط���ل وبق���اء الح���ق بم���اء مط���ر ن���ازل م���ن ال�ص���ماء حت���ى �ص���الت به الأودي���ة، كلٌّ ح�ص���ب حجمه �صغ���ًرا وكبًرا، 

ْغ���َوة مرتفًع���ا ف���وق الم���اء، و�ص���رب مث���اًل اآخ���ر لهم���ا ببع����س م���ا يوق���د النا����س علي���ه م���ن المع���ادن النفي�ص���ة ابتغ���اء  فحم���ل ال�ص���يل الُغَث���اء والرَّ
�صهره���ا و�صن���ع م���ا يتزي���ن النا����س ب���ه، فاإن���ه يعل���وه زب���د منه، كم���ا يعلو ذلك زبد من���ه، بمثل هذين المثلي���ن ي�صرب اهلل مثل الح���ق والباطل، 
َب���د الطاف���ي عل���ى الم���اء، ومث���ل ما ينفيه �صهر المعدن م���ن ال�صداأ، والحق مثل الماء ال�صافي الذي ي�ص���رب منه،  فالباط���ل مث���ل الُغَث���اء والزَّ
وينبت الثمار والكالأ والع�صب، ومثل ما بقي من المعدن بعد �صهره فينتفع النا�س به، كما �صرب اهلل هذين المثلين ي�صرب اهلل الأمثال 
 للموؤمنين الذين اأجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبة الح�ص���نى وهي الجنة، والكفار  للنا����س؛ ليت�صح الحق من الباطل. 
الذين لم يجيبوا دعوته اإلى توحيده وطاعته لو اتفق اأن لهم ما في الأر�س من اأنواع المال، ولهم مثله م�صاًفا اإليه؛ لبذلوا كل ذلك فداًء 
لأنف�ص���هم من العذاب، اأولئك الذين لم يجيبوا دعوته يحا�ص���بون على �ص���يئاتهم كلها، وم�ص���كنهم الذي ياأوون اإليه جهنم، و�ص���اء فرا�ص���هم 

وم�ص���تقرهم الذي هو النار.
     بيان �صالل الم�ص���ركين في دعوتهم وا�ص���تغاثتهم بغير اهلل تعالى، وت�ص���بيه حالهم بحال من يريد ال�ص���رب فيب�ص���ط 
يده للماء بال تناول له، ولي�س ب�صارب مع هذه الحالة؛ لكونه لم يتخذ و�صيلة �صحيحة لذلك.    اأن من و�صائل الإي�صاح في القراآن: �صرب 
الأمث���ال وه���ي تق���رب المعق���ول م���ن المح�صو����س، وتعط���ي �ص���ورة ذهني���ة تعي���ن عل���ى فهم الم���راد.    اإثبات �ص���جود جميع الكائن���ات هلل تعالى 

طوًعا، اأو كرًها بما تمليه الفطرة من الخ�صوع له �صبحانه.



م���ا  اأن  يعل���م  ال���ذي  ي�ص���توي  ل   

اأنزل���ه اهلل علي���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - م���ن 
رب���ك ه���و الح���ق ال���ذي ل مري���ة في���ه، وهو 
الموؤمن الم�صتجيب هلل، ومن هو اأعمى، 
وه���و الكاف���ر غي���ر الم�ص���تجيب هلل، اإنم���ا 
يعتب���ر ويتع���ظ بذل���ك اأ�صح���اب العق���ول 
 الذي���ن ا�ص���تجابوا هلل ه���م  ال�ص���ليمة. 
الذي���ن يوف���ون بم���ا عاه���دوا اهلل علي���ه اأو 
ينكث���ون  ول  عب���اده،  علي���ه  عاه���دوا 
العه���ود الموثق���ة م���ع اهلل، اأو م���ع غي���ره. 
ُل���ون كل م���ا اأم���ر   وه���م الذي���ن َي�صِ

اهلل بو�صل���ه م���ن الأرح���ام، ويخ�ص���ون 
امتث���ال  اإل���ى  تدفعه���م  خ�ص���ية  ربه���م 
اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، ويخاف���ون اأن 
يحا�ص���بهم اهلل على كل ما اكت�ص���بوه من 

الإث���م، فم���ن نوق����س الح�ص���اب هل���ك.
 وه���م الذي���ن �صب���روا عل���ى طاع���ة 

اهلل، وعل���ى م���ا ق���دره اهلل عليه���م مم���ا 
ي�ص���ر اأو ي�ص���وء، و�صب���روا ع���ن مع�صيت���ه 
طلًب���ا لمر�ص���اة اهلل، واأدوا ال�صالة على 
اأكم���ل وج���ه، وبذل���وا مم���ا اأعطيناهم من 
الأم���وال الحق���وق الواجب���ة، وبذل���وا منها 
تطوًع���ا خفي���ة للبع���د عن الري���اء، وجهًرا 
���ى به���م غيره���م، ويدفع���ون �ص���وء  ليتاأ�صَّ
م���ن اأ�ص���اء اإليهم بالإح�ص���ان اإليه، اأولئك 
المت�صف���ون به���ذه ال�صفات لهم العاقبة 

المحم���ودة ي���وم القيام���ة. 
ه���ي  المحم���ودة  العاقب���ة  ه���ذه   

ِمي���ن اإقام���ة  جن���ات يقيم���ون فيه���ا ُمَنعَّ
دائم���ة، وم���ن تم���ام نعيمه���م فيه���ا اأن 
يدخله���ا معه���م م���ن ا�ص���تقام م���ن اآبائه���م 
واأمهاته���م واأزواجه���م واأولده���م اإكم����اًل 
لأُنْ�ص���هم بلقائه���م، والمالئك���ة يدخل���ون 
اأب���واب  جمي���ع  م���ن  مهنئي���ن  عليه���م 
 وتحييه���م  منازله���م ف���ي الجن���ة. 
المالئك���ة كلم���ا دخل���وا عليه���م بقوله���م: 
�ص���الم عليك���م؛ اأي: �ص���لمتم م���ن الآف���ات ب�ص���بب �صبرك���م على طاعة اهلل، وعل���ى ُمرِّ اأقداره، و�صبركم عن مع�صيت���ه، فنعم عاقبة الدار التي 
 والذين ينكثون عهد اهلل م���ن بعد توكيده،  ���ى ب�صف���ات الكف���ار المعر�صين، فق���ال:  كان���ت عاقبتك���م. ولم���ا ذك���ر اهلل �صف���ات الموؤمني���ن َثنَّ
ويقطعون ما اأمر اهلل بو�صله من الأرحام، ويف�صدون في الأر�س بمع�صية اهلل تعالى، اأولئك البعداء الأ�صقياء لهم الطرد من رحمة اهلل، 
 اهلل يو�ص���ع ف���ي ال���رزق لم���ن ي�ص���اء، وي�صي���ق عل���ى م���ن ي�ص���اء من عباده، ولي����س تو�ص���يع ال���رزق عالمة على  وله���م �ص���وء العاقب���ة وه���و الن���ار. 
ال�ص���عادة ول عل���ى محب���ة اهلل، ول �صيق���ه عالم���ة عل���ى ال�ص���قاء، وف���رح الكف���ار بالحي���اة الدنيا فركنوا واطماأن���وا اإليها، ولي�ص���ت الحياة الدنيا 
 ويقول الذين كفروا باهلل وباآياته: هالَّ اأنزل على محمد اآية ح�ّصّية من ربه تدل على �صدقه،  في جنب الآخرة اإل متاًعا قلياًل ذاهًبا.  
فنوؤم���ن ب���ه، ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول - له���وؤلء المقترحي���ن: اإن اهلل ي�ص���ل م���ن ي�ص���اء بعدل���ه، ويه���دي اإلي���ه م���ن رج���ع اإلي���ه بالتوب���ة بف�صله، ولي�ص���ت 
 ه���وؤلء الذي���ن يهديه���م اهلل ه���م الذي���ن اآمن���وا، وت�صتاأن����س قلوبهم بذكر اهلل بت�ص���بيحه  الهداي���ة باأيديه���م حت���ى يربطوه���ا باإن���زال الآي���ات. 

وتحمي���ده، وبت���الوة كتاب���ه و�ص���ماعه، وبغي���ر ذل���ك م���ن اأن���واع الذك���ر، األ بذك���ر اهلل وح���ده ت�صتاأن����س القل���وب، وَخِلي���ق به���ا ذل���ك.
     الترغي���ب ف���ي جمل���ة م���ن ف�صائ���ل الأخ���الق الموجب���ة للجن���ة، ومنه���ا: ح�ص���ن ال�صل���ة، وخ�ص���ية اهلل تعال���ى، والوف���اء 
بالعهود، وال�صبر والإنفاق، ومقابلة ال�صيئة بالح�صنة والتحذير من �صدها.    اأن مقاليد الرزق بيد اهلل �صبحانه وتعالى، واأن تو�صعة اهلل 
تعال���ى اأو ت�صييق���ه ف���ي رزق عب���ٍد م���ا ل ينبغ���ي اأن يك���ون موجًب���ا لف���رح اأو ح���زن، فه���و لي����س دلي���اًل عل���ى ر�ص���ا اهلل اأو �ص���خطه عل���ى ذل���ك العب���د.  
   اأن الهداية لي�صت بال�صرورة مربوطة باإنزال الآيات واملعجزات التي اقرتح امل�صركون اإظهارها.     من اآثار القراآن على العبد املوؤمن 

اأن���ه يورثه طماأنينة يف القلب.



وعملوا  باهلل  اآمنوا  الذين  وهوؤلء   

اإلى  تقربهم  التي  ال�صالحة  الأعمال 
اهلل، لهم عي�س طيب في الآخرة، ولهم 

العاقبة الح�صنة وهي الجنة.
اأر�صلنا به   مثل هذا الإر�صال الذي 

الر�صل ال�صابقين اإلى اأممهم؛ اأر�صلناك 
لتقراأ  اأمتك؛  اإلى   - �لر�سول  �أيها   -
اإليك،  اأوحيناه  الذي  القراآن  عليهم 
فهو كاف في الدللة على �صدقك، لكن 
الآية؛  يجحدون هذه  اأنهم  قومك  حال 
لأنهم يكفرون بالرحمن حيث ي�صركون 
�لر�سول -:  �أيها   - لهم  معه غيره، قل 
هو  غيره  به  ت�صركون  الذي  الرح�من 
عليه  غيره،  بحق  معبود  ل  الذي  ربي 

توكلت في جميع اأموري، واإليه توبتي.
 ول���و كان م���ن �صف���ات كت���اب م���ن 

الكت���ب الإل����هية اأن ت���زال ب���ه الجب���ال عن 
اأماكنها، اأو ت�ص���قق به الأر�س فت�ص���تحيل 
اأنه���اًرا وعيوًن���ا، اأو يق���راأ عل���ى الموت���ى 
في�صي���روا اأحي���اء - ل���كان ه���ذا الق���راآن 
المن���زل علي���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - فه���و 
وا�ص���ح البره���ان، عظيم التاأثير لو اأنهم 
كان���وا اأتقي���اء القل���وب، لكنهم جاحدون. 
ب���ل هلل الأم���ر كل���ه ف���ي اإن���زال المعج���زات 
ه  وغيره���ا، اأفل���م يعلم الموؤمن���ون باهلل اأنَّ
ل���و ي�ص���اء اهلل هداي���ة النا����س جميًع���ا دون 
اإنزال اآيات لهداهم جميًعا دونها؟ لكنه 
ل���م ي�ص���اأ ذل���ك، ول ي���زال الذي���ن كف���روا 
ب���اهلل ت�صيبه���م بم���ا عمل���وا م���ن الكف���ر 
والمعا�ص���ي داهي���ة �ص���ديدة تقرعه���م، اأو 
تن���زل تل���ك الداهي���ة قريًب���ا م���ن داره���م، 
حت���ى ياأت���ي وع���د اهلل بن���زول الع���ذاب 
المت�ص���ل، اإن اهلل ل يت���رك اإنج���از م���ا 

وع���د ب���ه اإذا ج���اء وقت���ه المح���دد ل���ه.
 ول�ص���َت اأول ر�ص���ول ك���ذب ب���ه قوم���ه 

و�ص���خروا من���ه، فق���د ا�ص���تهزاأت اأم���م من 
قبل���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - بر�ص���لها وكذب���وا به���م، فاأمهل���ت الذي���ن كف���روا بر�ص���لهم حت���ى ظن���وا اأن���ي غي���ر مهلكه���م، ث���م اأخذته���م بع���د الإمه���ال 

ب�صن���وف الع���ذاب، فكي���ف راأي���ت عقاب���ي له���م؟ لق���د كان عقاًبا �ص���ديًدا.
 اأفم���ن ه���و قائ���م بحف���ظ اأرزاق جمي���ع الخل���ق رقي���ب عل���ى كل نف����س بم���ا ك�ص���بت م���ن عم���ل، فيجازيه���ا عل���ى اأعماله���ا، اأول���ى اأن ُيْعب���د، اأم 

ه���ذه الأ�صن���ام الت���ي ل ح���ق له���ا اأن تعب���د؟ وق���د جعله���ا الكف���ار �ص���ركاء هلل ظلًم���ا وزوًرا، قل لهم - �أيها �لر�س���ول -: �ص���موا لنا ال�ص���ركاء الذين 
عبدتموهم مع اهلل اإن كنتم �صادقين في دعواكم، اأم تخبرون اهلل بما ل يعلم في الأر�س من ال�صركاء، اأم تخبرونه بظاهر من القول ل 
حقيقة له؟ بل ح�ّص���ن ال�ص���يطان للذين كفروا تدبيرهم ال�ص���يء، فكفروا باهلل، و�صرفهم عن �ص���بيل الر�ص���اد والهداية، ومن ي�صلل اهلل عن 

�ص���بيل الر�ص���اد فلي����س له من هاد يهديه.
 له���م ع���ذاب ف���ي الحي���اة الدني���ا بم���ا يناله���م من القتل والأ�ص���ر على اأيدي الموؤمنين، ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم اأ�ص���ّد عليهم واأثقل 

من عذاب الدنيا؛ لما فيه من ال�صدة والدوام الذي ل ينقطع، ولي�س لهم مانع يحميهم من عذاب اهلل يوم القيامة.
 

   اأن الأ�صل في كل كتاب منزل اأنه جاء للهداية، ولي�س ل�صتنزال الآيات، فذاك اأمر هلل تعالى يقدره متى �صاء وكيف �صاء.
، واإحاطته علًما اأن ما ي�صلكه معه الم�صركون من طرق التكذيب، واجهه اأنبياء �صابقون.    ت�صلية اهلل تعالى للنبي 

   ي�صل ال�صيطان في اإ�صالل بع�س العباد اإلى اأن يزين لهم ما يعملونه من المعا�صي والإف�صاد.



 �صف���ة الجن���ة الت���ي وع���د اهلل به���ا 

المتقي���ن ل���ه بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب 
نواهي���ه اأنه���ا تج���ري من تح���ت ق�صورها 
واأ�ص���جارها الأنه���ار، ثماره���ا دائم���ة ل 
تنقط���ع، عك����س ثم���ار الدني���ا، وظله���ا 
دائ���م ل ي���زول، ول يتقل����س، تل���ك ه���ي 
عاقب���ة الذي���ن اتقوا اهلل بامتث���ال اأوامره 
واجتن���اب نواهي���ه، وعاقب���ة الكافري���ن 

الن���ار يدخلونه���ا ماكثي���ن فيه���ا اأب���ًدا.
من  التوراة  اأعطيناهم  والذين   

الإنجيل  اأعطيناهم  والذين  اليهود، 
اأنزل  بما  يفرحون  الن�صارى،  من 
لموافقته   - �لر�سول  �أيها   - عليك 
طوائف  ومن  عليهم،  اأنزل  ما  لبع�س 
ما  بع�س  ينكر  من  والن�صارى  اليهود 
اأنزل اإليك مما ل يتفق مع اأهوائهم، اأو 
قل  والتحريف،  بالتبديل  ي�صفهم  مما 
لهم - �أيها �لر�سول -: اإنما اأمرني اهلل 
غيره،  به  اأ�صرك  ول  وحده،  اأعبده  اأن 
واإليه  غيره،  اأدعو  ول  اأدعو  وحده  اإليه 
التوراة  جاءت  وبهذا  مرجعي،  وحده 

والإنجيل.
ال�ص���ابقة  الكت���ب  اإنزالن���ا  ومث���ل   

باأل�ص���نة اأقوامه���ا اأنزلن���ا علي���ك - �أيه���ا 
�لر�س���ول - الق���راآن ق���وًل ف�ص���اًل مبيًن���ا 
�أيه���ا   - اتبع���ت  ولئ���ن  ���ا،  عربيًّ للح���ق 
�لر�س���ول - اأه���واء اأه���ل الكت���اب ف���ي 
م�ص���اومتهم ل���ك بح���ذف م���ا ل يتف���ق م���ع 
اأهوائه���م بعدم���ا ج���اءك م���ن العلم الذي 
علمك اهلل اإياه، فلي����س لك من اهلل ولي 
يتول���ى اأمرك، وين�ص���رك على اأعدائك، 

ولي����س ل���ك مان���ع يمنع���ك م���ن عذاب���ه.
 ولق���د اأر�ص���لنا ر�ص���اًل م���ن قبل���ك 

- �أيه���ا �لر�س���ول - م���ن الب�ص���ر، فل�ص���ت 
بدًع���ا م���ن الر�ص���ل، وجعلنا له���م اأزواًجا، 
وجعلن���ا له���م اأولًدا ك�ص���ائر الب�ص���ر، ول���م 
نجعله���م مالئك���ة ل يتزوج���ون ول ينجب���ون، واأن���ت م���ن ه���وؤلء الر�ص���ل الذي���ن ه���م ب�ص���ر يتزوج���ون وينجب���ون، فلم���اذا يعج���ب الم�ص���ركون م���ن 
كون���ك كذل���ك؟ ول ي�ص���ح لر�ص���ول اأن ياأت���ي م���ن عن���ده باآي���ة اإل اإن اأذن اهلل باإتيان���ه به���ا، ل���كل اأم���ر ق�ص���اه اهلل كت���اب ذك���ر في���ه ذل���ك، واأج���ل ل 
 يزيل اهلل ما ي�صاء اإزالته من خير اأو �صر اأو �صعادة اأو �صقاء وغيرها، ويثبت ما ي�صاء منها، وعنده اللوح المحفوظ،  يتقدم ول يتاأخر. 
 واإن اأريناك - �أيها �لنبي - بع�س ما نعدهم به من العذاب قبل  فهو مرجع كل ذلك، وما يظهر من محو اأو اإثبات مطابق لما هو فيه. 
موتك فذلك اإلينا، اأو اأمتناك قبل اأن نريك اإياه فلي�س عليك اإل تبليغ ما اأمرناك بتبليغه، ولي�س عليك مجازاتهم ول محا�صبتهم، فذلك 
 اأََولم ي�صاهد هوؤلء الكفار اأنا ناأتي اأر�س الكفر ننق�صها من اأطرافها بن�صر الإ�صالم، وفتح الم�صلمين لها، واهلل يحكم ويق�صي  علينا. 
بم���ا ي�ص���اء بي���ن عب���اده، ول اأح���د يتعق���ب حكم���ه بنق����س اأو تغيي���ر اأو تبدي���ل، وه���و �ص���بحانه �ص���ريع الح�ص���اب، يحا�ص���ب الأولي���ن والآخري���ن ف���ي 
 وقد مكرت الأمم ال�صابقة باأنبيائها، وكادت لهم، وكذبوا بما جاوؤوا به، فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ ل �صيء؛ لأن التدبير  يوم واحد. 
الفاعل هو تدبير اهلل ل غيره، كما اأنه �صبحانه هو الذي يعلم جميَع اأعمال الخلق كلهم، ل يخفى عليه �صيء منها، وعندئذ �صيعلم هوؤلء 

المكذب���ون ك���م كان���وا مخطئي���ن ف���ي ع���دم الإيم���ان باهلل، وك���م كان الموؤمن���ون م�صيبين، فح���ازوا بذلك الجنة والعاقبة الح�ص���نة.
 

   الترغي���ب ف���ي الجن���ة ببي���ان �صفته���ا، م���ن جري���ان الأنه���ار وديموم���ة ال���رزق والظ���ل.     خط���ورة اتب���اع اله���وى بع���د ورود العل���م واأن���ه م���ن 
اأ�ص���باب ع���ذاب اهلل.     بي���ان اأن الر�ص���ل ب�ص���ر، له���م اأزواج وذري���ات، واأن نبين���ا  لي����س بدًع���ا بينه���م، فق���د كان مماث���اًل له���م ف���ي ذل���ك.



١٤٥٢

 ويق���ول الذي���ن كف���روا: ل�ص���ت -ي���ا 

محم���د - مر�ص���اًل م���ن اهلل، ق���ل له���م 
-�أيه���ا �لر�س���ول -: كف���ى ب���اهلل �ص���اهًدا 
بين���ي وبينك���م عل���ى اأن���ي مر�ص���ل م���ن ربي 
اإليك���م، وم���ن عن���ده عل���م م���ن الكت���ب 
ال�ص���ماوية الت���ي ج���اء فيه���ا َنْعِت���ي، وم���ن 
كان اهلل �ص���اهًدا ب�صدق���ه، ف���ال ي�ص���ره 

تكذي���ب م���ن ك���ّذب.

والبالغ،  بالبيان  الر�ص���ل  قيام  اإثبات 
اتب���اع��هم  ع����ن  المع����ر�صين  وته��ديد 

بالعذاب.

  ت�قّدم الكالم على نظائرها 

ه����ذا  البقرة.  �ص����ورة  بداية  في 
-�أيها  اإليك  اأنزلن���اه  كت����اب  الق����راآن 
الكفر  من  النا�س  لتخرج  �لر�سول- 
والعلم  الإيمان  اإلى  وال�صاللة  والجهل 
ومعونته  تعالى  اهلل  باإرادة  والهداية 
الإ�صالم الذي هو طريق اهلل  اإلى دين 
المحمود  اأحد،  يغالبه  ل  الذي  العزيز 

في كل �صيء.
 اهلل ال��ذي له وح���ده مل����ك ما في 

في  ما  ملك  وحده  ول�����ه  ال�ص����ماوات، 
الأر�س، فهو الم�صتحق اأن يعبد وحده، 
ول ي�صرك به �صيء من خلقه، و�صينال 

الذين كفروا عذاٌب قوي.
 الذين ك��ف�روا ُيوؤِْث�رون الحياة الدنيا 

وما فيها من نعيم زائل على الآخرة وما 
فيها من نعيم دائم، وي�صرفون النا�س 
ل�ط���ري�قه  ويطلب����ون  اهلل،  طريق  عن 
والم���يل  الح����ق  عن  والزيغ  الت����صويه 

عن ال�ص��تق��امة ح�تى ل ي�ص���ل�ك�������ها اأح�����د، واأول���ئ�ك المت�صفون بتلك ال�صفات في �صالل بعيد عن الحق وال�صواب.
ًث���ا بلغ���ة قوم���ه؛ لي�ص���هل عليه���م فه���م م���ا ج���اء ب���ه من عن���د اهلل، ولم نبعث���ه لإجبارهم عل���ى الإيمان   وم���ا بعثن���ا م���ن ر�ص���ول اإل بعثن���اه ُمَتحدِّ

ب���اهلل، ف���اهلل ي�ص���ل م���ن ي�ص���اء بعدل���ه، ويوفق من ي�ص���اء للهداية بف�صله، وهو العزيز الذي ل يغالب���ه اأحد، الحكيم في خلقه وتدبيره.
 ولق���د بعثن���ا مو�ص���ى واأيدن���اه بالآي���ات الدال���ة عل���ى �صدق���ه، واأنه مر�ص���ل من رب���ه، واأمرناه اأن ُيْخ���ِرج قومه من الكفر والجه���ل اإلى الإيمان 

والعل���م، واأمرن���اه اأن يذكره���م باأي���ام اهلل الت���ي اأنع���م عليه���م فيه���ا، اإن ف���ي تل���ك الأيام دللت جلية عل���ى توحيد اهلل وعظيم قدرت���ه، واإنعامه 
عل���ى الموؤمني���ن، وه���ذا م���ا ينتفع به ال�صابرون على طاعة اهلل المداومون على �ص���كر نعمه واآلئه.

 
   اأن المق�صد من اإنزال القراآن هو الهداية باإخراج النا�س من ظلمات الباطل اإلى نور الحق.

   اإر�صال الر�صل يكون بل�صان اأقوامهم ولغتهم؛ لأنه اأبلغ في الفهم عنهم، فيكون اأدعى للقبول والمتثال.
   وظيفة الر�صل تتلخ�س في اإر�صاد النا�س وقيادتهم للخروج من الظلمات اإلى النور.



 - �ل���ر�س���������ول  �أيه���ا   - واذك�������ر   

حي���ن امتثل مو�صى اأمر ربه فقال لقومه 
���ًرا اإياه���م بنع���م  م���ن بن���ي اإ�ص���رائيل ُمَذكِّ
اهلل عليه���م: ي���ا ق���وم، اذك���روا نعم���ة اهلل 
عليك���م حي���ن اأنقذك���م م���ن اآل فرع���ون، 
و�َص���لََّمكم ِم���ن َباأْ�ِص���هم، يذيقونك���م �ص���ر 
الع���ذاب، حي���ث كان���وا يذبح���ون اأبناءك���م 
الذك���ور حت���ى ل يول���د فيك���م من ي�ص���تولي 
على ملك فرعون، ويبقون ن�صاءكم على 
قي���د الحي���اة لإذلله���ن واإهانته���ن، وف���ي 
اأفعاله���م ه���ذه اختب���ار لك���م عظي���م عل���ى 
ال�صب���ر، فكافاأك���م اهلل عل���ى �صبرك���م 
عل���ى ه���ذا البالء باإنقاذكم من باأ����س اآل 

فرع���ون.
اذك���روا  مو�ص���ى:  له���م  وق���ال   

حي���ن اأعلمك���م ربك���م اإعالًم���ا بليًغ���ا: لئ���ن 
�ص���كرتم اهلل عل���ى م���ا اأنع���م ب���ه عليك���م 
م���ن تل���ك النع���م المذك���ورة ليزيدنك���م 
عليها من اإنعامه وف�صله، ولئن جحدتم 
نعم���ه عليك���م ولم ت�ص���كروها، فاإن عذابه 
ل�ص���ديد لم���ن يجح���د نعم���ه ول ي�ص���كرها.

 وق���ال مو�ص���ى لقوم���ه: ي���ا ق���وم، اإن 

تكف���روا اأنت���م ويكفر معكم جميع من في 
الأر����س، ف�ص���رر كفرك���م يع���ود عليك���م؛ 
فاإن اهلل غني بنف�ص���ه، م�صتوجب الحمد 
بذات���ه، ل ينفع���ه اإيم���ان الموؤمني���ن، ول 

ي�ص���ره كف���ر الكافرين.
 األ���م يجئك���م - �أيه���ا �لكف���ار - خب���ر 

اإه���الك الأم���م المكذبة م���ن قبلكم: قوم 
نوح، وعاد قوم هود، وثمود قوم �صالح، 
والأم���م الذي���ن ج���اوؤوا م���ن بعده���م، وهم 
كثي���ر ل يح�ص���ي عددهم اإل اهلل؟ اأتتهم 
ر�ص���لهم بالدلئ���ل الوا�صح���ة، وو�صع���وا 
ي���ن عل���ى  اأيديه���م ف���ي اأفواهه���م عا�صِّ
اأ�صابعه���م م���ن الغي���ظ عل���ى الر�ص���ل، 
وقال���وا لر�ص���لهم: اإن���ا كفرن���ا بما اأر�ص���لتم 

ب���ه، واإن���ا لف���ي �ص���ك باع���ث عل���ى الريب���ة مم���ا تدعونن���ا اإلي���ه.
ا عليه���م: اأف���ي توحي���د اهلل واإف���راده بالعب���ادة �ص���ك، وه���و خال���ق ال�ص���ماوات وخال���ق الأر����س، وموجدهم���ا عل���ى غي���ر   قال���ت له���م ر�ص���لهم ردًّ

مث���ال �ص���ابق؟! يدعوك���م اإل���ى الإيم���ان ب���ه ليمحو عنكم من ذنوبكم ال�ص���ابقة، ويوؤخركم اإلى حين ا�ص���تيفائكم لآجالكم المحددة في حياتكم 
الدنيا. قالت لهم اأقوامهم: ل�صتم اإل ب�صًرا مثلنا، ل مزية لكم علينا، تريدون �صرفنا عن عبادة ما كان يعبد اآباوؤنا، فاأْتُونا بحجة وا�صحة 

تدّل على �صدقكم فيما تّدعونه من اأنكم ر�ص���ل من اهلل اإلينا.
 

   م���ن و�ص���ائل الدع���وة تذكي���ر المدعوي���ن بنع���م اهلل تعال���ى عليه���م، خا�ص���ة اإن كان ذل���ك مرتبًط���ا بنعم���ة كبي���رة، مث���ل ن�ص���ر عل���ى ع���دوه اأو 
نجاة منه.

   من ف�صل اهلل تعالى اأنه وعد عباده مقابلة �صكرهم بمزيد الإنعام، وفي المقابل فاإن وعيده �صديد لمن يكفر به.
   كفر العباد ل ي�صر اهلَل البتة، كما اأن اإيمانهم ل ي�صيف له �صيًئا، فهو غني حميد بذاته.



ا عليه���م:   قال���ت له���م ر�ص���لهم ردًّ

ل�ص���نا اإل ب�ص���ًرا مثلك���م، فنح���ن ل ننك���ر 
مماثلتك���م ف���ي ذل���ك، ولك���ن ل يل���زم م���ن 
تل���ك المماثل���ِة المماثل���ُة ف���ي كل �ص���يء، 
ف���اهلل يتف�ص���ل بالإنعام الخا�س على من 
ي�ص���اء م���ن عب���اده، في�صطفيه���م ر�ص���اًل 
اإلى النا�س، وما ي�صح لنا اأن ناأتيكم بما 
طلبتم من حجة اإل بم�ص���يئة اهلل، فلي����س 
الإتي���ان به���ا ف���ي َمْقُدوِرنا، ب���ل اهلل وحده 
ه���و الق���ادر عل���ى ذل���ك، وعل���ى اهلل وحده 
يج���ب اأن يعتم���د الموؤمن���ون ف���ي �ص���وؤونهم 

كلها.
 واأي مان���ع واأي ع���ذر يح���ول بينن���ا 

وبي���ن الت���وكل علي���ه؟ وق���د اأر�ص���دنا لأقوم 
الط���رق واأو�صحه���ا، ولن�صب���رّن عل���ى 
اإيذائك���م لن���ا بالتكذي���ب وال�ص���خرية، 
يعتم���د  اأن  يج���ب  وح���ده  اهلل  وعل���ى 

الموؤمن���ون ف���ي جمي���ع اأموره���م.
 وق���ال الذي���ن كف���روا م���ن اأق���وام 

ا عجزوا عن ُمَحاّجة ر�صلهم:  الر�صل لمَّ
لنخرجنك���م م���ن قريتن���ا، اأو لترجع���ن 
ع���ن دينك���م اإل���ى دينن���ا، فاأوح���ى اهلل اإلى 
الر�ص���ل تثبيًت���ا له���م: لنهلك���ّن الظالمي���ن 

الذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�ص���له.
 ولن�ص���كننكم - �أيه���ا �لر�س���ل وم���ن 

تبعك���م - الأر����س م���ن بع���د اإهالكه���م، 
ذل���ك المذك���ور م���ن اإه���الك الكف���ار 
المكذبين، واإ�ص���كان ر�ص���لهم والموؤمنين 
الأر����س م���ن بع���د اإهالكه���م ه���و لم���ن 
ا�صتح�صر عظمتي ومراقبتي له، وخاف 

اإن���ذاري ل���ه بالع���ذاب.
اأن  هم  ربِّ من  الر�صُل  وطلب   

كل  وخ�صر  اأعدائهم،  على  ين�صرهم 
متكبر معاند للحق، ل يتبعه مع ظهوره 

له.
ي���وم  المتكب���ر  ه���ذا  اأم���ام  م���ن   

ب بالعط����س  القيامة جهنم، فهي له بالمر�صاد، وُي�ْص���َقى فيها من قيح اأ�صحاب النار الذي ي�ص���يل منهم، فال يروي عط�ص���ه، فال يزال ُيَعذَّ
وغي���ره م���ن �صن���وف الع���ذاب.

 يتكل���ف �ص���ربه م���رة بع���د م���رة ل�ص���دة مرارت���ه وحرارت���ه ونتن���ه، ول يق���در عل���ى ابتالع���ه، وياأتي���ه الم���وت م���ن كل جهة من �ص���دة ما يقا�ص���يه 

من العذاب، ولي����س هو بميت في�ص���تريح، بل يبقى حيًّا يعاني العذاب، ومن اأمامه عذاب اآخر �ص���ديد ينتظره.
 مث���ل م���ا يقدم���ه الكف���ار م���ن اأعم���ال الب���ر كال�صدق���ة والإح�ص���ان والرحم���ة بال�صعيف، مثل رماد ا�ص���تدت به الرياح في يوم �ص���ديد هبوب 

الري���اح، فحملت���ه بق���وة، وفّرقت���ه ف���ي كل م���كان حت���ى ل���م يب���ق ل���ه اأث���ر، وهك���ذا اأعم���ال الكف���ار ع�ص���ف به���ا الكف���ر، فل���م تنف���ع اأ�صحابه���ا ي���وم 
����س عل���ى الإيمان هو ال�صالل البعي���د عن طريق الحق. القيام���ة، ذل���ك العم���ل ال���ذي لم ُيوؤَ�صَّ

 
   اأن الأنبياء والر�صل ب�صٌر من بني اآدم، غير اأن اهلل تعالى ف�صلهم بحمل الر�صالة وا�صطفاهم لها من بين بني اآدم.

ة �صوف تقابله، ومنها الطرد والنفي والإيذاء القولي والفعلي.    على الداعية الذي يريد التغيير اأن يتوقع اأن هناك �صعوبات َجمَّ
   اأن الدعاة وال�صالحين موعودون بالن�صر وال�صتخالف في الأر�س.

   بيان اإبطال اأعمال الكافرين ال�صالحة، وعدم اعتبارها ب�صبب كفرهم.



اأن  �أيه���ا �لإن�س���ان -   - األ���م تعل���م   

الأر����س  ال�ص���ماوات وخل���ق  اهلل خل���ق 
بالح���ق، فل���م يخلقهم���ا عبًث���ا، اإن ي�ص���اأ 
اإذهابكم - �أيها �لنا�س - والإتيان بخلق 
اآخ���ر يعبده ويطيعه بدًل منكم لأذهبكم 
وج���اء بخل���ق اآخ���ر يعب���ده ويطيع���ه، فه���و 

اأم���ر �ص���هٌل ي�ص���يٌر علي���ه.
 ولي����س اإهالكك���م والإتي���ان بخل���ق 

غيرك���م بمعج���ز ل���ه �ص���بحانه، فه���و عل���ى 
كل �ص���يء قدي���ر، ل يعج���زه �ص���يء.

قبوره���م  م���ن  الخالئ���ق  وخ���رج   

اإل���ى اهلل ي���وم الميع���اد، فق���ال الأتب���اع 
ال�صعف���اء لل�ص���ادة الروؤ�ص���اء: اإن���ا كن���ا 
لك���م - �أيه���ا �ل�س���ادة - اأتباًع���ا، ناأتم���ر 
باأمرك���م، وننته���ي بنهيك���م، فه���ل اأنت���م 
دافع���ون عن���ا م���ن عذاب اهلل �ص���يًئا؟ قال 
قنا اهلل للهداية  ال�ص���ادة الروؤ�ص���اء: لو َوفَّ
جميًع���ا  فنجون���ا  اإليه���ا،  لأر�ص���دناكم 
م���ن عذاب���ه، ولك���ن �صللن���ا فاأ�صللناك���م، 
ي�ص���توي علين���ا وعليك���م اأْن ن�صُع���َف ع���ن 
تحم���ل الع���ذاب اأو اأن ن�صب���َر، لي����س لن���ا 

مه���رب م���ن الع���ذاب.
اأه���ل  دخ���ل  حي���ن  اإبلي����س  وق���ال   

الجن���ِة الجن���َة، واأه���ل الن���اِر الن���اَر: اإن 
اهلل وعدك���م الوع���د الح���ق، فاأنجزك���م 
م���ا وعدك���م، ووعدتكم وع���د الباطل فلم 
اأَِف بم���ا وعدتك���م ب���ه، وم���ا كان ل���ي م���ن 
ق���وة اأقهرك���م به���ا ف���ي الدني���ا عل���ى الكفر 
وال�ص���الل، لك���ن دعوتك���م اإل���ى الكف���ر، 
وزين���ت لك���م المعا�ص���ي، ف�ص���ارعتم اإل���ى 
اتباع���ي، ف���ال تلومون���ي عل���ى م���ا ح�ص���ل 
لك���م م���ن ال�ص���الل، ولوم���وا اأنف�ص���كم، 
فه���ي اأول���ى بالل���وم، م���ا اأن���ا بمغيثك���م 
بدف���ع الع���ذاب عنك���م، وم���ا اأنت���م بمغيثيَّ 
بدفع���ه عن���ي، اإن���ي كف���رت بجعلك���م اإي���اي 
�ص���ريًكا هلل ف���ي العب���ادة، اإن الظالمي���ن 

-بال�ص���رك ب���اهلل ف���ي الدني���ا والكف���ر ب���ه- له���م ع���ذاب موج���ع ينتظره���م ي���وم القيام���ة.
ولما ذكر اهلل م�صير الكفار يوم القيامة ترهيًبا منه، ذكر م�صير الموؤمنين ترغيًبا فيه، فقال:

 وبخ���الف م�صي���ر الظالمي���ن اأدخ���ل الذي���ن اآمن���وا وعمل���وا الأعم���ال ال�صالح���ات جن���ات تج���ري الأنه���ار م���ن تح���ت ق�صوره���ا واأ�ص���جارها، 

ا، وتحّييهم المالئكة، ويحّييهم ربهم �ص���بحانه بال�ص���الم. ماكثي���ن فيه���ا اأب���ًدا ب���اإذن ربه���م وحوله، ُيحّيي بع�صهم بع�صً
 األ���م تعل���م - �أيه���ا �لر�س���ول - كي���ف �ص���رب اهلل مث���اًل لكلم���ة التوحي���د الت���ي ه���ي: ل اإل���ه اإل اهلل، حي���ن مثَّله���ا ب�ص���جرة طيب���ة ه���ي النخل���ة، 

جذعها �صارب في قرار الأر�س ت�ص���رب الماء بعروقها الطيبة، وفرعها مرتفع اإلى ال�ص���ماء ي�ص���رب من الندى، وي�صتن�ص���ق الهواء الطيب.
 

   بيان �صوء عاقبة التابع والمتبوع اإن اجتمعا على الباطل.
   بيان اأن ال�صيطان اأكبر عدو لبني اآدم، واأنه كاذب مخذول �صعيف، ل يملك لنف�صه ول لأتباعه �صيًئا يوم القيامة.

   اعتراف اإبلي�س اأن وعد اهلل تعالى هو الحق، واأن وعد ال�صيطان اإنما هو مح�س الكذب.
   ت�صبيه كلمة التوحيد بال�صجرة الطيبة الثمر، العالية الأغ�صان، الثابتة الجذور.



الطيب���ة  ال�ص���جرة  ه���ذه  تعط���ي   

ثمره���ا الطي���ب كل وق���ت باأم���ر ربه���ا، 
وي�ص���رب اهلل  الأمث���ال للنا����س رج���اء 

اأن يتذك���روا.
 ومث���ل كلم���ة ال�ص���رك الخبيث���ة مث���ل 

�ص���جرة خبيث���ة، وه���ي �ص���جرة الحنظ���ل، 
اقُتِلع���ت م���ن اأ�صلها، لي����س لها ثبات على 
الأر�س، ول ارتفاع اإلى ال�ص���ماء، فتموت 
وتذروه���ا الري���اح، فكلم���ة الكف���ر ماآله���ا 
الفن���اء، ول ي�صع���د ل�صاحبه���ا اإل���ى اهلل 

عم���ل طيِّب.
بكلم���ة  الموؤمني���ن  اهلل  ���ت  ُيثبِّ  

���ا ف���ي الحياة  التوحي���د الثابت���ة اإيماًن���ا تامًّ
الدني���ا حت���ى يموت���وا وه���م عل���ى الإيم���ان، 
وف���ي الب���رزخ ف���ي قبورهم عند ال�ص���وؤال، 
اهلل  وي�ص���ّل  القيام���ة،  ي���وم  ويثبته���م 
الظالمين بال�ص���رك باهلل والكفر به عن 
ال�ص���واب والر�ص���د، ويفع���ل اهلل ما ي�ص���اء 
م���ن اإ�ص���الل م���ن اأراد اإ�صالل���ه بعدل���ه، 
وم���ن هداي���ة م���ن �ص���اء هدايت���ه بف�صل���ه، 

ف���ال ُمْك���ِره ل���ه �ص���بحانه.
الذين كفروا باهلل  راأيت حال   لقد 

وبر�صوله من قري�س حين اعتا�صوا عن 
الحرم،  في  بالأمن  عليهم  اهلل  اإنعام 
اعتا�صوا عن  وببعثة محمد  فيهم، 
بما  كذبوا  حين  بنعمه  الكفَر  ذلك: 
جاءهم به من ربه، واأنزلوا من اتبعهم 

في الكفر من اأقوامهم دار الهالك.
 ودار الهالك هي جهنم يدخلونها، 

الم�ص���تقر  و�ص�����اء  ها،  ح�����رَّ يق�����ا�صون 
م�صتقرهم.

 وجعل الم�صركون هلل اأمثاًل ونظراء 

لي�صلوا من اتبعهم عن �صبيل اهلل بعد 
�أيها   - لهم  قل  عنها،  هم  �صلوا  اأن 
من  فيه  اأنتم  بما  تمتعوا   :- �لر�سول 
هذه  في  ال�صبهات  ون�صر  ال�صهوات، 

الحياة الدنيا، فاإن مرجعكم يوم القيامة اإلى النار، لي�س لكم مرجع غيرها.
 ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول - للموؤمني���ن: �أيه���ا �لموؤمن���ون، اأدوا ال�ص���الة عل���ى اأكم���ل وج���ه، واأنفق���وا مم���ا رزقك���م اهلل النفق���ات الواجب���ة 

والم�ص���تحبة، خفي���ة خوًف���ا م���ن الري���اء، وجه���ًرا ليقت���دي بك���م غيُرك���م، من قبل اأن يجيء يوم ل بيع فيه ول ف���داء فُيْفَتدى من عذاب اهلل، ول 
�صداق���ة حت���ى ي�ص���فع ال�صدي���ق ل�صديقه.

 اهلل ال���ذي اأن�ص���اأ ال�ص���ماوات واأن�ص���اأ الأر����س عل���ى غي���ر مث���ال �ص���ابق، واأن���زل م���ن ال�ص���ماء م���اء المط���ر، فاأخ���رج بذل���ك الم���اء المن���زل م���ن 

���ل لك���م الأنه���ار لت�ص���ربوا منه���ا، وت�ص���قوا  ���ل لك���م ال�ص���فن تج���ري عل���ى الم���اء وف���ق تقدي���ره، وذلَّ اأ�صن���اف الثم���ار رزًق���ا لك���م - �أيه���ا �لنا����س - وذلَّ
اأنعامك���م وزروعكم.

���ل لك���م اللي���ل والنه���ار يتعاقب���ان، اللي���ل لنومك���م وراحتك���م، والنه���ار لن�ص���اطكم  ���ل لك���م ال�صم����س والقم���ر يجري���ان با�ص���تمرار، وذلَّ  وذلَّ

كم. وَكدِّ
 

   ت�صبيه كلمة الكفر ب�صجرة الَحْنظل الزاحفة، فهي ل ترتفع، ول تنتج طيًبا، ول تدوم.
   الرابط بين الأمر بال�صالة والزكاة مع ذكر الآخرة هو الإ�صعار باأنهما مما تكون به النجاة يومئذ.

   تعداد بع�س النعم العظيمة اإ�صارة لعظم كفر بع�س بني اآدم وجحدهم نعمه   .



طلبتموه،  ما  جميع  من  واأعطاكم   

اهلل  نعم  تعّدوا  واإن  تطلبوه،  لم  ومما 
لكثرتها  ح�صرها؛  على  تقدروا  ل 
وتعددها، فما ذكر لكم اأمثلة منها، اإن 
الجحود  كثير  لنف�صه،  لظلوم  الإن�صان 

لنعم اهلل   .
 واذكر - �أيها �لر�سول - حين قال 

اإ�صماعيل  ابنه  اأ�صكن  اأن  بعد  اإبراهيم 
اجعل  يا رب،  مكة:  بوادي  واأمه هاجر 
هذا البلد الذي اأ�صكنُت فيه اأهلي -وهو 
مكة - بلًدا ذا اأمن، ل ي�صفك فيه دم، 
واأبعد  واأبعدني  اأحد،  فيه  يظلم  ول 

اأولدي عن عبادة الأ�صنام.
كثيًرا  اأ�صللن  الأ�صنام  اإن  رب،  يا   

من النا�س، حيث ظنوا اأنها ت�صفع لهم، 
اهلل،  دون  من  وعبدوها  بها،  فُفِتنوا 
اهلل  توحيد  في  النا�س  تبعني من  فمن 
واأتباعي،  �صيعتي  من  فاإنه  وطاعته 
توحيده  في  يتبعني  فلم  ع�صاني  ومن 
وطاعته فاإنك - يا رب - غفور لذنوب 

من �صئت اأن تغفر لهم، رحيم بهم.
 ربنا اإني اأ�صكنت بع�س ذريتي، وهم 

ابني اإ�صماعيل واأبناوؤه بواٍد )وهو مكة( 
ل زرع فيه ول ماء بجوار بيتك المحرم، 
ربنا اأ�صكنتهم بجواره ليقيموا ال�صالة 
النا�س  قلوب   - رب  يا   - ر  ف�صيِّ فيه، 
اإليهم، واإلى هذا البلد، وارزقهم  تحّن 
على  ي�صكروك  اأن  رجاء  الثمرات  من 

اإنعامك عليهم.
ن�صّره، وكل  تعلم كل ما  اإنك  ربنا،   

ما نجهر به، ول يخفى على اهلل �صيء 
يعلمه،  بل  ال�صماء،  في  ول  الأر�س  في 
فال يخفى عليه احتياجنا وفقرنا اإليه.

�ص���بحانه  هلل  والثن���اء  ال�ص���كر   

ال���ذي اأج���اب دعائ���ي اأن يه���ب ل���ي م���ن 
ال�صالحي���ن، فاأعطان���ي عل���ى كب���ر �ص���ني 

اإ�ص���ماعيل م���ن هاج���ر، واإ�ص���حاق م���ن �ص���ارة، اإن رب���ي �ص���بحانه �ص���ميع دع���اء م���ن دع���اه.
 يا رب، اجعلني موؤدًيا لل�صالة على اأكمل وجه، واجعل ذريتي ممن يوؤديها كذلك، يا ربنا، واأجب دعائي واجعله مقبوًل عندك.

 ربن���ا، اغف���ر ل���ي ذنوب���ي، واغف���ر ذن���وب وال���ديَّ )قاله���ا قب���ل اأن يعل���م اأن اأب���اه ع���دو هلل، فلم���ا تبي���ن ل���ه اأن���ه ع���دو هلل تب���راأ من���ه(، واغف���ر 

للموؤمني���ن ذنوبه���م ي���وم يق���وم النا����س لح�ص���ابهم اأم���ام ربهم.
 ول تظن���ن - �أيه���ا �لر�س���ول - اأن اهلل اإذ يوؤخ���ر ع���ذاب الظالمي���ن غاف���ل عم���ا يعمل���ه الظالم���ون م���ن التكذيب وال�صد عن �ص���بيل اهلل وغير 

ذل���ك، ب���ل ه���و عال���م بذل���ك، ل يخف���ى علي���ه منه �ص���يء، اإنما يوؤخر عذابه���م اإلى يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ترتف���ع فيه الأب�صار خوًفا من 
هول ما ت�صاهده.

 
   بيان ف�صيلة مكة التي دعا لها نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�صالة وال�صالم.

   اأن الإن�صان مهما ارتفع �صاأنه في مراتب الطاعة والعبودية ينبغي له اأن يخاف على نف�صه وذريته من جليل ال�صرك ودقيقه.
   دعاء اإبراهيم عليه ال�صالة وال�صالم يدل على اأن العبد مهما ارتفع �صاأنه يظل مفتقًرا اإلى اهلل تعالى ومحتاًجا اإليه.

   من اأ�صاليب التربية: الدعاء لالأبناء بال�صالح وح�صن المعتقد والتوفيق في اإقامة �صعائر الدين.



 حي���ن يق���وم النا����س م���ن قبوره���م 

م�ص���رعين اإلى الداعي، رافعي روؤو�ص���هم 
ينظ���رون جزًع���ا اإل���ى ال�ص���ماء، ل ترج���ع 
اإليه���م اأب�صاره���م، ب���ل تبق���ى �ص���اخ�صة 
من هول ما ي�صاهدونه، وقلوبهم فارغة 
ل عق���ل له���ا، ول فه���م من فزع الم�ص���هد.

ف - �أيه���ا �لر�س���ول - اأمت���ك   وخ���وِّ

من عذاب اهلل يوم القيامة، فيقول عند 
ذلك الذين ظلموا اأنف�صهم بالكفر باهلل 
وال�ص���رك به: يا ربنا، اأمهلنا، واأّخر عنا 
م���دة  الدني���ا  اإل���ى  ورّدن���ا  الع���ذاب، 
ي�ص���يرة نوؤم���ن ب���ك، ونتب���ع الر�ص���ل الذين 
بعثتهم اإلينا، فُيَجابون توبيًخا لهم: األم 
تكون���وا حلفت���م ف���ي الحي���اة الدني���ا اأنك���م 
ل انتق���ال لك���م م���ن الحي���اة الدني���ا اإل���ى 

الآخ���رة منكري���ن البع���ث بع���د الم���وت؟!
 ونزلتم في م�صاكن الأمم ال�صابقة 

بالكفر  لأنف�صها  قبلكم  من  الظالمة 
�صالح،  وقوم  هود  قوم  مثل  باهلل، 
من  بهم  اأوقعناه  ما  لكم  وات�صح 
الهالك، و�صربنا لكم الأمثال في كتاب 

اهلل لتتعظوا، فما اتعظتم بها.
ف���ي  النازل���ون  ه���وؤلء  دب���ر  وق���د   

م�ص���اكن الأم���م الظالم���ة المكاي���د لقت���ل 
، والق�صاء على دعوته،  النبي محمد  
واهلل يعل���م تدبيره���م ل يخف���ى عليه منه 
�ص���يء، وتدبي���ر ه���وؤلء �صعي���ف، فه���و ل 
يزيل الجبال ول غيرها ل�صعفه، خالًفا 

لمك���ر اهلل بهم.
 ف���ال تظن���ّن - �أيه���ا �لر�س���ول - اأن 

اهلل ال���ذي وع���د ر�ص���له بالن�ص���ر واإظه���ار 
الدي���ن ُمْخل���ف ما وعد به ر�ص���له، اإن اهلل 
عزيز ل يغلبه �صيء، و�صيعز اأولياءه، ذو 
انتقام �صديد من اأعدائه واأعداء ر�صله.
 ه���ذا النتق���ام م���ن الكف���ار يح�ص���ل 

ل ه���ذه  ي���وم تق���وم القيام���ة، ي���وم ُتَب���دَّ
ا اأخرى بي�صاء نقية، وتبدل ال�صماوات �صماوات غيرها، وظهر النا�س من قبورهم باأبدانهم واأعمالهم للوقوف بين يدي اهلل  الأر�س اأر�صً

المنف���رد بملك���ه وعظمت���ه، القه���ار ال���ذي َيْقه���ر ول ُيْقه���ر، وَيْغل���ب ول ُيْغل���ب.
ل ال�ص���ماوات؛ الكف���اَر والم�ص���ركين ق���د �ُص���دَّ بع�صه���م اإل���ى بع����س  ل الأر����س غي���ر الأر����س، وُتَب���دَّ ���ر - �أيه���ا �لر�س���ول - ي���وم ُتب���دَّ  وُتْب�صِ  

ف���ي القي���ود، ُقرن���ت اأيديه���م واأرجله���م اإل���ى رقابه���م بال�صال�ص���ل، ثيابهم التي يلب�ص���ونها مَن الَقِطران )وهي مادة �ص���ديدة ال�ص���تعال(، وتعلو 
وجوهه���م الكالحة النار.

 ليثيب اهلل كل نف�س ما عملت من خير اأو �صر، اإن اهلل �صريع الح�صاب لالأعمال.

ف���وا بم���ا في���ه م���ن الترهي���ب والوعي���د ال�ص���ديد، وليعلم���وا اأن   ه���ذا الق���راآن المن���زل عل���ى محم���د    اإع���الم م���ن اهلل اإل���ى النا����س، وِلُيَخوَّ

المعبود بحق هو اهلل وحده فيعبدوه ول ي�صركوا به اأحًدا، وليتعظ به ويعتبر اأ�صحاب العقول ال�صليمة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات 
والعبر.

 
   ت�صوير م�صاهد يوم القيامة وجزع الخلق وخوفهم و�صعفهم ورهبتهم، وتبديل الأر�س وال�صماوات.

   و�صف �صدة العذاب والذل الذي يلحق باأهل المع�صية والكفر يوم القيامة.
   اأن العب���د ف���ي �ص���عة م���ن اأم���ره ف���ي حيات���ه ف���ي الدني���ا، فعلي���ه اأن يجته���د ف���ي الطاع���ة، فاإن اهلل تعال���ى ل يتيح له فر�صة اأخ���رى اإذا بعثه يوم 

القيامة.



توع���د الم�س���تهزئين بالق���راآن، والوع���د 
بحفظ���ه تاأييًدا للنبي وتثبيًتا له.

  تقدم الكالم على نظائرها 

الآيات  هذه  البقرة.  �سورة  بداية  في 
منزلة  اأنها  على  الدالة  ال�ساأن  رفيعة 
ح  ُمو�سِّ قراآن  اآيات  هي  اهلل  عند  من 

للتوحيد وال�سرائع.
 �س���يتمنى الكف���ار ي���وم القيام���ة ل���و 

كانوا م�سلمين عندما يت�سح لهم الأمر، 
وينك�س���ف لهم بطالن ما كانوا عليه من 

الكفر في الدنيا.
 ات����رك - اأيها الر�ســــــول - ه�����وؤلء 

الأنعام،  تاأكل  كما  ياأكلوا  المكذبين 
المنقطعة،  الدنيا  بملذات  ويتمتعوا 
الإيمان  عن  الأمل  طول  وي�سغلهم 
والعمل ال�سالح، ف�سوف يعلمون ما هم 
اهلل  على  وردوا  اإذا  الخ�سران  من  فيه 

يوم القيامة.
من  قرية  على  الهالك  اأنزلنا  وما   

القرى الظالمة اإل كان لها اأجل محدد 
في علم اهلل، ل تتقدم عنه ول تتاأخر.

 ل ياأت���ي اأم���ة م���ن الأم���م هالكه���ا 

يتاأخ���ر  ول  اأجله���ا،  يحي���ن  اأن  قب���ل 
عنه���ا اله���الك اإذا ح���ان اأجله���ا، فعل���ى 
الظالمي���ن األ يغت���روا باإمه���ال اهلل له���م.
مك���ة  اأه���ل  م���ن  الكف���ار  وق���ال   

لل����ر�سول  : ي���ا اأيه����ا ال���ذي ن�����زل عليه 
- كما يدعي - الذكر اإنك بدعواك هذه 
لمجن���ون تت�س���رف ت�س���رف المجاني���ن.

 ه���ال جئتن���ا بالمالئك���ة ي�س���هدون 

ل���ك، اإن كن���ت من ال�سادقي���ن باأنك نبي 
مر�س���ل، واأن الع���ذاب ن���ازل بنا. 

ا عل���ى م���ا اقترح���وه م���ن مج���يء المالئك���ة: ل نن���زل المالئك���ة اإل وف���ق م���ا تقت�سي���ه الحكم���ة حي���ن يحي���ن اإهالكك���م بالعذاب،   ق���ال اهلل ردًّ

 اإنا نحن الذين نزلنا هذا القراآن على قلب محمد    ولي�سوا - اإذا جئنا بالمالئكة ولم يوؤمنوا - بُمْمَهلين، بل �سيعاجلون بالعقاب. 
 ولقد بعثنا من قبلك - اأيها الر�سول - ر�ساًل في  تذكيًرا للنا�س، واإنا للقراآن لحافظون من الزيادة والنق�سان والتبديل والت�ح�ريف. 
 وما ياأتي جماعات الكفر ال�سابقة ر�سول اإل كذبوه  جماعات الكفر ال�سابقة فكذبوهم، فل�ست ِبْدًعا من الر�سل في تكذيب اأمتك لك. 
 ل يوؤمنون   كم���ا اأدخلن���ا التكذي���ب ف���ي قل���وب تل���ك الأمم ندخله كذلك في قلوب م�س���ركي مكة باإعرا�سه���م وعنادهم.  و�س���خروا من���ه. 
 وهوؤلء  ة اهلل في اإهالك المكذبين بما جاءت به ر�سلهم، فليعتبر المكذبون بك.  ، وقد م�ست �ُسنَّ بهذا القراآن المنزل على محمد 
 لما �سدقوا، ولقالوا:  المكذب���ون معان���دون حت���ى ل���و ات�س���ح له���م الح���ق بالأدلة الجلية، فلو فتحنا لهم باًبا من ال�س���ماء فظلوا ي�سع���دون. 

ت اأب�سارنا عن الإب�سار، بل ما نراه هو بتاأثير ال�سحر، فنحن م�سحورون. اإنما �ُسدَّ
 

   الق���راآن الكري���م جام���ع بي���ن �سف���ة الكم���ال ف���ي كل �س���يء، والو�س���وح والبي���ان.    يهت���م الكف���ار ع���ادة بالمادي���ات، فتراه���م ُمْنَغِم�س���ين ف���ي 
ر بتاريخ معين، ومقرر في اأجل محدد،  ال�سهوات والأهواء، مغترين بالأماني الزائفة، من�سغلين بالدنيا عن الآخرة.    هالك الأمم ُمَقَدّ
ل تاأخي���ر في���ه ول تقدي���م، واإن اهلل ل َيْعَج���ُل لعجل���ة اأح���د.    تكف���ل اهلل تعال���ى بحف���ظ الق���راآن الكري���م م���ن التغيي���ر والتبدي���ل، والزي���ادة 

والنق����س، اإلى يوم القيامة.

١٥٩٩



 ولق���د جعلن���ا ف���ي ال�س���ماء نجوًم���ا 
ف���ي  الن������ا�س  ب����ها  يه�����تدي  عظيم���ة 
اأ�سف����اره�����م ف���ي ظلم���ات ال����بر والبح���ر، 
لناه���ا لم���ن نظ���ر اإليه���ا واأب�سره���ا؛  وَجمَّ
لي�س���تدلوا به���ا عل���ى ق���درة اهلل �س���بحانه.

 وحفظن���ا ال�س���ماء م���ن كل �س���يطان 

مط���رود عن رحمة اهلل.
ِخْل�سة  الأعلى  للمالإِ  ا�ستمع  من  اإل   

فيلحقه جرم م�سيء، فيحرقه.
النا�س  لي�ستقر  ب�سطناها  والأر�س   

حتى  ثوابت  جباًل  فيها  وجعلنا  عليها، 
اأنواع  واأنبتنا فيها من  بالنا�س،  ل تميد 
النبات ما هو مقّدر محدد بما تقت�سيه 

الحكمة.
في   - النا�س  اأيها   - لكم  وجعلنا   

الماآكل  من  يعي�سكم  ما  الأر�س 
الدنيا،  الحياة  في  دمتم  ما  والم�سارب 
من  َترزقونه  ل  ممن  لغيركم  وجعلنا 

النا�س والحيوان ما يعي�سهم.
 وم���ا م���ن �س���يء ينتف���ع ب���ه النا����س 

وال���دواب اإل نح���ن ق���ادرون عل���ى اإيج���اده 
ونفع النا�س به، وما نوجد ما نوجده من 
ذل���ك اإل بمق���دار محدد تقت�سيه حكمتنا 

وم�سيئتنا.
���ح ال�س���حاب،   واأر�س���لنا الري���اح ُتَلقِّ

ح بها مطًرا،  فاأنزلنا من ال�س���حاب الُمَلقَّ
ف�سقيناكم من ماء المطر، ول�ستم -اأيها 
النا�س - بخازنين لهذا الماء في الأر�س 
ليك���ون عيوًن���ا واآب���اًرا، واإنما اهلل هو الذي 

يخزنه فيها.
 واإن���ا لنح���ن نحي���ي الموت���ى بخلقه���م 

م���ن الع���دم وببعثه���م بع���د الم���وت، ونميت 
الأحي���اء اإذا ا�س���توفوا اآجاله���م، ونح���ن 
الباق���ون الذي���ن نرث الأر�س ومن عليها.

منك���م  تق���دم  م���ن  علمن���ا  ولق���د   

ولدة وموًت���ا، وعلمن���ا من تاأخر فيهما، ل 
يخف���ى علين���ا م���ن ذل���ك �س���يء.

 واإن رب���ك - اأيهـــا الر�ســـول - ه���و يح�س���رهم جميًع���ا ي���وم القيام���ة؛ ليج���ازي المح�س���ن باإح�س���انه، والم�س���يء باإ�س���اءته، اإن���ه حكي���م ف���ي 

تدبي���ره، علي���م ل يخف���ى علي���ه �س���يء.
وَّت، وهذا الطين الذي ُخِلق منه اأ�سود متغير الريح لطول مكثه.  ولقد خلقنا اآدم من طين ياب�س اإن ُنِقَر �سَ

 وخلقنا اأبا الجن من قبل خلق اآدم  من نار �سديدة الحرارة.

 واذكر - اأيها الر�ســـول - اإذ قال ربك للمالئكة ولإبلي����س - وكان معهم -: اإني �س���اأخلق ب�س���ًرا من طين ياب����س له �سوت اإذا ُنِقَر، اأ�س���ود 

متغير الريح.
لُت خلقه فا�سجدوا له امتثاًل لأمري وتحية له. لُت �سورته، وكمَّ  فاإذا عدَّ

 فامتثل المالئكة، ف�سجدوا كلهم له كما اأمرهم ربهم.

 لكن اإبلي�س - الذي كان مع المالئكة، ولم يكن منهم - امتنع اأن ي�سجد لآدم مع المالئكة.

 
   ينبغ���ي للعب���د التاأم���ل والنظ���ر ف���ي ال�س���ماء وزينته���ا وال�س���تدلل به���ا عل���ى باريه���ا.     جمي���ع الأرزاق واأ�سن���اف الأق���دار ل يملكه���ا اأح���د اإل 
اهلل، فخزائنها بيده يعطي من ي�س���اء، ويمنع من ي�س���اء، بح�س���ب حكمته ورحمته.     الأر�س مخلوقة ممهدة منب�س���طة تتنا�س���ب مع اإمكان 
الحياة الب�سرية عليها، وهي مثّبتة بالجبال الروا�سي؛ لئال تتحرك باأهلها، وفيها من النباتات المختلفة ذات المقادير المعلومة على وفق 

الحكمة والم�سلحة.     الأمر للمالئكة بال�سجود لآدم فيه تكريم للجن�س الب�سري.



امتناع���ه  بع���د  لإبلي����س  ق���ال اهلل   

م���ن ال�س���جود لآدم: م���ا حمل���ك ومنع���ك 
م���ن اأن ت�س���جد م���ع المالئك���ة الذي���ن 

�س���جدوا امتث���اًل لأم���ري؟
 ق���ال اإبلي����س متكب���ًرا: م���ا ي�س���ح ل���ي 

اأن اأ�س���جد لب�س���ر خلقت���ه م���ن طين ياب����س 
كان طيًنا اأ�س���ود متغيًرا.

م���ن  اخ���رج  لإبلي����س:  اهلل  ق���ال   

الجن���ة فاإن���ك مط���رود.
من  والطرد  اللعنة  عليك  واإن   

رحمتي اإلى يوم القيامة.
 ق���ال اإبلي����س: يـــا رب، اأمهلن���ي ول 

تمتن���ي اإل���ى ي���وم يبع���ث الخلق.
 ق���ال اهلل ل���ه: فاإن���ك م���ن الُمْمَهلي���ن 

رت اآجالهم. الذين اأخَّ
في���ه  يم���وت  ال���ذي  الوق���ت  اإل���ى   
جمي���ع الخالئ���ق عن���د النفخ���ة الأول���ى.

 قال اإبلي�س: يا رب، ب�سبب اإ�ساللك 
َننَّ لهم المعا�سي في الأر�س،  لي لأَُح�سِّ
ال�سراط  عن  كلهم  ولأ�سلَّنهم 

الم�ستقيم.
 اإل م���ن ا�سطفيته���م م���ن عب���ادك 

لعبادتك.
معت���دل  طري���ق  ه���ذا  اهلل:  ق���ال   

مو�س���ل اإل���ّي.
 اإن عب���ادي المخل�سي���ن لي����س ل���ك 
ق���درة ول َت�َس���لٌُّط عل���ى اإغوائه���م اإل م���ن 

اتبع���ك م���ن ال�سالين.
 واإن جهن���م لموع���د اإبلي����س وم���ن 

اتبع���ه م���ن ال�سالي���ن كله���م.
يدخل���ون  اأب���واب  �س���بعة  لجهن���م   

منه���ا، ل���كل ب���اب م���ن اأبوابه���ا م���ن اأتب���اع 
اإبلي����س ق���در معل���وم منه���م يدخ���ل من���ه.

اتق���وا ربه���م بامتث���ال  الذي���ن  اإن   

اأم���ره واجتن���اب نهي���ه في جن���ات وعيون.
ادخلوها  دخولها:  عند  لهم  يقال   

من  واأم�����ن  الآف������ات،  من  ب�س�����المة 
المخاوف.

ة ينظر بع�سهم اإلى بع�س. ين يجل�سون على اأ�سرَّ  واأزلنا ما في �سدورهم من حقد وعداوة، اإخوة متحابِّ

 ل ي�سيبهم فيها تعب، ولي�سوا بُمْخَرجين منها، بل هم خالدون فيها.

 اأَْعِلم - اأيها الر�سول - عبادي اأني اأنا الغفور لمن تاب منهم، الرحيم به.

 واأَْعِلمهم اأن عذابي هو العذاب الموجع، فليتوبوا اإلي لينالوا مغفرتي، وياأمنوا من عذابي.

 واأعلمهم بخبر �سيوف اإبراهيم  من المالئكة الذين جاوؤوه بالب�سرى بالولد، وباإهالك قوم لوط.

 
    في الآيات دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وح�سن اأدبهم فيما بينهم، في كون كل منهم مقاباًل لالآخر ل م�ستدبًرا له.

   ينبغي للعبد اأن يكون قلبه دائًما بين الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة.
   �سجد المالئكة لآدم كلهم اأجمعون �سجود تحية وتكريم اإل اإبلي�س رف�س واأبى.

   ل �سلطان لإبلي�س على الذين هداهم اهلل واجتباهم وا�سطفاهم في اأن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو اهلل.



ل���ه:   حي���ن دخل���وا علي���ه، فقال���وا 
�س���الًما، فاأجابهم باأح�س���ن من تحيتهم، 
ا لياأكل���وه، فق���د  وق���دم له���م عج���اًل م�س���ويًّ
ظ���ن اأنه���م ب�س���ر، فلم���ا ل���م ياأكل���وا من���ه، 

ق���ال: اإن���ا منك���م خائف���ون.
 قال الر�سل من المالئكة: ل تخف، 

اإنا نخبرك بما ي�سرك، اأنه �سيكون لك 
ولد ذكر عليم.

ب من   قال لهم اإبراهيم - وقد َتَعجَّ

رتموني بولد  تب�سيرهم اإياه بولد -: اأب�سَّ
اأ�سابني من الكبر وال�سيخوخة،  مع ما 

رونني؟ فعلى اأي وجه تب�سِّ
 قال الر�سل من المالئكة لإبراهيم: 
ب��سَّرناك بالحق الذي ل مرية فيه، فال 

رناك به. تكن من اليائ�سين مما ب�سَّ
 قال اإبراهيم: وهل ييَئ�س من رحمة 

اهلل  �سراط  عن  المنحرفون  اإل  ربه 
الم�ستقيم؟!

 ق���ال اإبراهي���م: فم���ا �س���اأنكم ال���ذي 

اأيهـــا المر�ســـلون مـــن اهلل  ج���اء بك���م 
تعالـــى؟

اإنا  المالئكة:  من  الر�سل  قال   

عظيمي  قوم  لإهالك  اهلل  اأر�سلنا 
الف�ساد، عظيمي ال�سر، وهم قوم لوط.

 اإل اأهل لوط واأتباعه من الموؤمنين، 

ُم�َسلِّموهم  اإنا  الإهالك،  ي�سملهم  فال 
جميًعا منه.

 اإل زوجت���ه، فق���د حكمن���ا اأنه���ا م���ن 
الباقي���ن الذين ي�س���ملهم الهالك.

 فلم���ا ق���دم المالئك���ة المر�س���لون 

اإل���ى اآل ل���وط ف���ي �س���ور رج���ال.
: ق���وم غي���ر   ق���ال له���م ل���وط 

معروفي���ن.
 ق���ال الر�س���ل م���ن المالئك���ة لل���وط: 

ل تخف، بل جئناك - يا لوط - بما كان 
ي�س���ك في���ه قوم���ك م���ن الع���ذاب المهل���ك 

لهم.
 وجئناك بالحق الذي ل هزل فيه، واإنا ل�سادقون فيما اأخبرناك به.

���ي جان���ب م���ن اللي���ل، و�ِس���ْر خلفه���م، ول يلتف���ت اأح���د منك���م اإل���ى ال���وراء لينظ���ر م���ا ح���ل به���م، وام�س���وا اإل���ى حي���ث   َف�ِس���ْر باأهل���ك بع���د ُم�سِ

اأمرك���م اهلل اأن تم�س���وا.
 واأَْعَلْمنا لوًطا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه، وهو اأن هوؤلء القوم �سُي�ْستاأ�سلون باإهالك اآخرهم اإذا دخلوا في ال�سبح.

 وجاء اأهل �َسُدوم م�ستب�سرين ب�سيوف لوط؛ طمًعا في فعل الفاح�سة.

 قال لهم لوط: اإن هوؤلء القوم �سيوفي، فال تف�سحوني بما تريدون بهم.

 وخافوا اهلل بترك هذه الفاح�سة، ول تذلوني ب�سنيعكم ال�سنيع.

 قال له قومه: األم ننهك عن اإ�سافة اأحد من النا�س؟

 
   تعليم اأدب ال�سيف بالتحية وال�سالم حين القدوم على الآخرين.

   من اأنعم اهلل عليه بالهداية والعلم العظيم ل �سبيل له اإلى القنوط من رحمة اهلل.
   نهى اهلل تعالى لوًطا واأتباعه عن اللتفات اأثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى ل تاأخذهم ال�سفقة عليهم.

   ت�سميم قوم لوط على ارتكاب الفاح�سة مع هوؤلء ال�سيوف دليل على طم�س فطرتهم، و�سدة فح�سهم.



 ق���ال له���م ل���وط  مع���ذًرا لنف�س���ه 
اأم���ام �سيوف���ه: ه���وؤلء بنات���ي م���ن جمل���ة 
ن�سائكم، فتزوجوهن اإن كنتم قا�سدين 

ق�ساء �س���هوتكم.
 وحياِتك - اأيها الر�سول - اإن قوم 

لوط لفي طغيان �سهوتهم يترددون.
فاأخذهم �سوت �سديد مهلك عند   

دخولهم في وقت �سروق ال�سم�س.
 فقلبنا قراهم بجعل عاليها �سافاًل، 

طين  من  حجارة  عليهم  واأمطرنا 
ر. ُمَتَحجِّ

 اإن في ذلك المذكور مما حل بقوم 
لوط من هالك لعالمات للمتاأملين.

طريق  لعلى  لوط  قوم  قرى  واإن   

من  بها  يمّر  من  يراها  ثابت، 
الم�سافرين.

لدللة  حدث  الذي  ذلك  في  اإن   
للموؤمنين يعتبرون بها.

اأ�سحاب  �سعيب  قوم  كان  وقد   

ظالمين؛  الملتف  ال�سجر  ذات  القرية 
لكفرهم باهلل وتكذيبهم لر�سوله �سعيب  

.
اأخذه���م  حي���ث  منه���م  فانتقمن���ا   

الع���ذاب، واإن ق���رى ق���وم ل���وط ومواط���ن 
اأ�سح���اب �س���عيب لبَطِري���ٍق وا�س���ح لم���ن 

م���ر به.
 ولق���د كذب���ت ثم���ود، وه���م اأ�سح���اب 

الِحْج���ر )م���كان بي���ن الحج���از وال�س���ام( 
جميع الر�سل حين كذبوا نبيهم �سالًحا  

.
والدلئ���ل  الحج���ج  واأعطيناه���م   

عل���ى �سدق���ه فيم���ا جاء به م���ن ربه، ومن 
ذلك الناقة، فلم يعتبروا بتلك الدلئل، 

ول���م يبالوا بها.
لي�سنعوا  الجبال  يقطعون  وكانوا   

مما  اآمنين  ي�سكنونها  لهم  بيوًتا 
يخافون.

 فاأخذتهم �ساعقة العذاب عند دخولهم وقت ال�سبح.

 فما دفع عنهم عذاب اهلل ما كانوا يك�سبون من الأموال والم�ساكن.

 وم���ا خلقن���ا ال�س���ماوات والأر����س وم���ا خلقن���ا م���ا بينهم���ا باط���اًل دون حكم���ة، م���ا خلقن���ا كل ذل���ك اإل بالح���ق، واإن ال�س���اعة لآتي���ة ل َمَحال���ة، 

فاأعر�س - اأيها الر�ســـول - عن المكذبين بك، واعف عنهم عفًوا ح�س���ًنا.
ق لكل �سيء، العليم به.  اإن ربك - اأيها الر�سول - هو الَخالَّ

 ولقد اأعطيناك الفاتحة التي هي �سبع اآيات، وهي القراآن العظيم.

 ل َتْمُدد ب�سرك اإلى ما متعنا به اأ�سناًفا من الكفار من متع زائلة، ول تحزن على تكذيبهم، وتوا�سع للموؤمنين.

 وقل - اأيها الر�سول -: اإني اأنا النذير من العذاب، البين النذارة.

قين ُكُتَب اهلل اأجزاء فيوؤمنون ببع�س ويكفرون ببع�س.  اأنذركم اأن ي�سيبكم مثل ما اأنزل اهلل على المفرِّ

 
   اأن اهلل تعال���ى اإذا اأراد اأن يهل���ك قري���ة ازداد �س���رهم وطغيانه���م، ف���اإذا انته���ى اأوق���ع به���م م���ن العقوب���ات م���ا ي�س���تحقونه.    كراه���ة دخ���ول 
مواط���ن الع���ذاب، ومثله���ا دخ���ول مقاب���ر الكف���ار، ف���اإن دخل الإن�س���ان اإلى تل���ك الموا�سع والمقابر فعليه الإ�س���راع.    ينبغي للموؤمن األ ينظر 
اإل���ى زخ���ارف الدني���ا وزهرته���ا، واأن ينظ���ر اإل���ى م���ا عن���د اهلل م���ن العط���اء.    عل���ى الموؤم���ن اأن يك���ون بعي���ًدا من الم�س���ركين، ول يح���زن اإن لم 

���ا لهم ولو كانوا فقراء. يوؤمن���وا، قريًب���ا م���ن الموؤمني���ن، متوا�سًعا لهم، محبًّ



اأجزاء،  القراآن  يَّروا  �سَ الذين   
فقالوا: هو �سحر، اأو كهانة، اأو �سعر.

لن�ساألّن   - الر�سول  اأيها   - فوربك   

يَّروه  �سَ الذين  جميع  القيامة  يوم 
اأجزاء.

 لن�س���األنهم عم���ا كان���وا يعمل���ون م���ن 

الكف���ر والمعا�سي في الدنيا.
 فاأعلن - اأيها الر�سول - ما اأمرك 

اهلل به من الدعوة اإليه، ول تلتفت اإلى 
ما يقوله ويفعله الم�سركون.

 ول تخ���ف منه���م، فق���د كفين���اك 

كي���د ال�س���اخرين م���ن اأئم���ة الكف���ر م���ن 
قري����س.

 الذي���ن يتخ���ذون م���ع اهلل معب���وًدا 

غي���ره، ف�س���وف يعلم���ون عاقب���ة �س���ركهم 
ال�س���يئة.

 - الر�سول  اأيها   - اأنك  نعلم  ولقد   
من  منهم  ي�سدر  بما  �سدرك  ي�سيق 

تكذيبهم لك و�سخريتهم منك.
 فالج���اأ اإل���ى اهلل بتنزيه���ه عم���ا ل 

يلي���ق ب���ه، والثن���اء علي���ه ب�سف���ات كمال���ه، 
وك���ن م���ن العابدي���ن هلل، الم�سلي���ن ل���ه، 

فف���ي ذل���ك ع���الج ل�سي���ق �س���درك.
 وداوم عل���ى عب���ادة رب���ك، وا�س���تمّر 

���ا حت���ى ياأتي���ك الموت  عليه���ا م���ا دم���ت حيًّ
واأن���ت على ذلك.

. التذكير بالنعم الدالة على المنعم 

 اقترب ما ق�سى اهلل به من عذابكم 

- اأيها الكفار - فال تطلبوا تعجيله قبل 
له  يجعل  عما  وتعالى  اهلل  تنزه  اأوانه، 

الم�سركون من ال�سركاء.
 ين���زل اهلل المالئك���ة بالوح���ي م���ن ق�سائ���ه عل���ى م���ن ي�س���اء م���ن ر�س���له: اأن خّوف���وا - اأيهـــا الر�ســـل - النا����س م���ن ال�س���رك ب���اهلل، ف���ال معب���ود 

. بح���ق اإل اأن���ا، فاتقون���ي - اأيها النا�ـــس - بامتث���ال اأوامري واجتناب نواهيَّ
ه   خل���ق اهلل ال�س���ماوات وخل���ق الأر����س عل���ى غي���ر مث���ال �س���ابق بالح���ق، فل���م يخلقهم���ا باط���اًل، بل خلقهم���ا لُي�ْس���َتَدلَّ بهما على عظمت���ه، َتَنزَّ

عن اإ�س���راكهم به غيره.
 خلق الإن�سان من نطفة َمِهينة، فنما خلًقا من بعد خلق، فاإذا هو �سديد الجدال بالباطل ليطم�س به الحق، مبين في جداله به.

 والأنع���ام م���ن الإب���ل والبق���ر والغن���م خلقه���ا لم�سالحك���م - اأيهـــا النا�ـــس - وم���ن ه���ذه الم�سال���ح ال���دفء باأ�سوافه���ا واأوباره���ا، وم�سال���ح 

اأخ���رى ف���ي األبانها وجلودها وظهوره���ا، ومنها تاأكلون.
 ولكم فيها زينة حين تدخلون في الم�ساء، وحين ُتْخِرجونها للمرعى في ال�سباح.

 
���ْون النب���ي    وحمايت���ه م���ن اأذى الم�س���ركين.    الت�س���بيح والتحمي���د وال�س���الة ع���الج الهم���وم والأح���زان،     عناي���ة اهلل ورعايت���ه ب�سَ
وطري���ق الخ���روج م���ن الأزم���ات والم���اآزق والك���روب.    الم�س���لم مطال���ب عل���ى �س���بيل الفر�سي���ة بالعب���ادة الت���ي هي ال�سالة عل���ى الدوام حتى 
ياأتي���ه الم���وت، م���ا ل���م يغل���ب الغ�س���يان اأو فق���د الذاك���رة عل���ى عقل���ه.    �س���مى اهلل الوح���ي روًح���ا؛ لأن���ه تحي���ا ب���ه النفو����س.    َمَلَّكن���ا اهلل تعال���ى 

الأنع���ام وال����دواب وَذلَّله���ا لن���ا، واأب���اح لن���ا ت�س���خيرها والنتفاع بها؛ رحمة من���ه تعالى بنا.

١٦١٢٨



التي خلقناها  الأنعام   وتحمل هذه 
اأ�سفاركم  في  الثقيلة  اأمتعتكم  لكم 
بم�سقة  اإل  وا�سليه  تكونوا  لم  بلد  اإلى 
اأيها   - ربكم  اإن  الأنف�س،  على  عظيمة 
حيث  بكم  رحيم  لروؤوف،   - النا�س 

�سخر لكم هذه الأنعام.
والبغال  الخيل  لكم  اهلل  وخلق   

والحمير لكي تركبوها، وتحملوا عليها 
تتجملون  لكم  َجماًل  ولتكون  اأمتعتكم، 
به في النا�س، ويخلق ما ل تعلمون مما 

اأراد خلقه.
 وعلى اهلل بيان الطريق الم�ستقيم 

الإ�سالم،  وهو  مر�ساته  اإلى  المو�سل 
ومن الطرق ما هو من طرق ال�سيطان 
غير  طريق  وكل  الحق،  عن  المائلة 
طريق الإ�سالم فهو مائل، ولو �ساء اهلل 
له  لوفقكم  لالإيمان  يوفقكم جميًعا  اأن 

جميًعا.
من  لكم  اأنزل  الذي  �سبحانه  هو   

الماء  ذلك  من  لكم  ماء،  ال�سحاب 
اأنعامكم،  وت�سربه  ت�سربونه  �سراب 
ومنه ما يح�سل به نبات ال�سجر الذي 

فيه ترعون موا�سيكم.
 ينبت اهلل لكم بذلك الماء الزروَع 

به  لكم  وينبت  منها،  تاأكلون  التي 
الزيتون والنخل والأعناب، وينبت لكم 
اإن في ذلك الماء  من جميع الثمرات، 
اهلل  قدرة  على  لدللة  عنه  ين�ساأ  وما 
لقوم يتفكرون في خلقه، في�ستدلون به 

على عظمته �سبحانه.
لت�س�كنوا  اللي�ل  لك�م  اهلل  �َل  وذلَّ  

في�ه وت�س�تريحوا، والنه�ار لتك�س�بوا في�ه 
م�ا تعي�س�ون ب�ه، و�س�خر لك�م ال�سم��س، 
ن�وًرا،  وجعل�ه  والقم�ر  �سي�اء،  وجعله�ا 
والنج�وم مذل�الت لك�م باأم�ره الق�دري، 
به�ا تهت�دون ف�ي ظلم�ات الب�ر والبح�ر، 
ف�ي  اإن  ذل�ك،  وغي�ر  الأوق�ات  وتعلم�ون 

الذي�ن يدرك�ون الحكم�ة منه�ا. ُيْعِمل�ون عقوله�م، فه�م  لق�وم  ل�دللت وا�سح�ة عل�ى ق�درة اهلل  ت�س�خير ذل�ك كل�ه 
 و�س���خر لك���م م���ا خل���ق �س���بحانه ف���ي الأر����س مم���ا اختلف���ت األوان���ه م���ن المع���ادن والحي���وان والنب���ات وال���زروع، اإن ف���ي ذل���ك المذك���ور م���ن 

الخل���ق والت�س���خير لدلل���ة جلي���ة عل���ى ق���درة اهلل �س���بحانه لق���وم يعتب���رون به، ويدرك���ون اأن اهلل ق���ادر ومنعم.
���ا ليًن���ا،  نك���م م���ن ركوب���ه وا�س���تخراج م���ا في���ه؛ لتاأكل���وا مم���ا ت�سط���ادون م���ن �س���مكه لحًم���ا َغ�سًّ ���ل لك���م البح���ر، فمكَّ  وه���و �س���بحانه ال���ذي ذلَّ

وت�س���تخرجوا من���ه زين���ة تلب�س���ونها وتلب�س���ها ن�س���اوؤكم مث���ل اللوؤل���وؤ، وت���رى ال�س���فن ت�س���ق ُعَب���اب البح���ر، وتركب���ون هذه ال�س���فن طلًب���ا لف�سل اهلل 
الحا�س���ل م���ن رب���ح التج���ارة، ورج���اء اأن ت�س���كروا اهلل عل���ى م���ا اأنع���م ب���ه عليكم، وتف���ردوه بالعبادة.

 
   من عظمة اهلل اأنه يخلق ما ل يعلمه جميع الب�سر في كل حين يريد �سبحانه.

   خلق اهلل النجوم لزينة ال�سماء، والهداية في ظلمات البر والبحر، ومعرفة الأوقات وح�ساب الأزمنة.
   الثناء وال�سكر على اهلل الذي اأنعم علينا بما ي�سلح حياتنا ويعيننا على اأف�سل معي�سة.

   اهلل �س���بحانه اأنع���م علين���ا بت�س���خير البح���ر لتن���اول اللح���وم )الأ�س���ماك(، وا�س���تخراج اللوؤل���وؤ والمرج���ان، وللركوب، والتج���ارة، وغير ذلك 
من الم�سالح والمنافع.



ته���ا   واألق���ى ف���ي الأر����س جب���اًل ُتَثبِّ

حت���ى ل ت�سط���رب بك���م وتمي���ل، واأج���رى 
فيه���ا اأنه���اًرا لت�س���ربوا منه���ا، وت�س���قوا 
اأنعامك���م وزروعك���م، و�س���ق فيه���ا طرًق���ا 
ت�س���لكونها، فت�سل���ون اإل���ى مقا�سدك���م 

دون اأن ت�سل���وا.
 وجع���ل لك���م ف���ي الأر����س معال���م 

ظاه���رة تهت���دون به���ا ف���ي ال�س���ير نه���اًرا، 
وجعل لكم النجوم في ال�س���ماء رجاء اأن 

تهت���دوا به���ا لي���اًل.
الأ�س���ياء  ه���ذه  يخل���ق  اأفم���ن   

وغيره���ا كم���ن ل يخل���ق �س���يًئا؟! اأف���ال 
تتذك���رون عظم���ة اهلل ال���ذي يخل���ق كل 
�س���يء، وتفردوه بالعبادة، ول ت�سركوا به 

م���ا ل يخل���ق �س���يًئا؟
ــا النا�ـــس - َع���دَّ   واإن تحاول���وا - اأيهـ

نع���م اهلل الكثي���رة الت���ي اأنعم به���ا عليكم، 
ره���ا ل ت�س���تطيعوا ذل���ك لكثرته���ا  وَح�سْ
ل���م  حي���ث  لغف���ور  اهلل  اإن  وتنوعه���ا، 
يوؤاخذك���م بالغفل���ة ع���ن �س���كرها، رحي���م 
حيث لم يقطعها عنكم ب�سبب المعا�سي 

والتق�سي���ر ف���ي �س���كره.
 واهلل يعلم ما تخفون - اأيها العباد - 

من اأعمالكم، ويعلم ما تظهرون منها، 
ل يخفى عليه �سيء منها، و�سيجازيكم 

عليها.
 والذي���ن يعبده���م الم�س���ركون م���ن 

دون اهلل ل يخلقون �سيًئا ولو كان قلياًل، 
وم���ن عبدوه���م م���ن دون اهلل ه���م الذي���ن 
ي�سنعونهم، فكيف يعبدون من دون اهلل 

م���ا ي�سنعون���ه باأيديهم من الأ�سنام؟!
�سنعوه���م  عابديه���م  ك���ون  وم���ع   

باأيديه���م فه���م جم���ادات ل حي���اة فيه���ا 
ول عل���م، فه���م ل يعلم���ون متى يبعثون مع 
عابديهم يوم القيامة؛ ليرموا معهم في 

ن���ار جهنم.
 معبودك���م بح���ق ه���و معب���ود واح���د ل �س���ريك ل���ه وه���و اهلل، والذي���ن ل يوؤمنون بالبع���ث للجزاء قلوبهم جاحدة وحداني���ة اهلل لعدم خوفها، 

فهي ل توؤمن بح�ساب ول عقاب، وهم متكبرون ل يقبلون الحق، ول يخ�سعون له.
���ا اإن اهلل يعل���م م���ا ي�س���ره ه���وؤلء م���ن الأعم���ال، ويعل���م م���ا يظهرون���ه منه���ا، ل يخف���ى علي���ه �س���يء، و�س���يجازيهم عليه���ا، اإن���ه �س���بحانه ل   حقًّ

يحب الم�س���تكبرين عن عبادته والخ�سوع له، بل يمقتهم اأ�س���د المقت.
 واإذا قي���ل له���وؤلء الذي���ن ينك���رون وحداني���ة الخال���ق، ويكذب���ون بالبع���ث: م���اذا اأن���زل اهلل عل���ى محم���د  ؟ قال���وا: ل���م ين���زل علي���ه �س���يًئا، 

واإنم���ا جاء من نف�س���ه بق�س����س الأولين واأكاذيبهم.
 ليك���ون ماآله���م اأن يحمل���وا اآثامه���م دون نق����س، ويحمل���وا م���ن اآث���ام الذي���ن اأ�سلوه���م ع���ن الإ�س���الم جه���اًل وتقلي���ًدا، فم���ا اأ�س���د قب���ح م���ا 

 لق���د اأت���ى الكف���ار م���ن قب���ل ه���وؤلء بالمكاي���د لر�س���لهم، فه���دم اهلل اأبنيته���م من اأ�س�س���ها، ف�س���قطت  يحملون���ه م���ن اآثامه���م واآث���ام اأتباعه���م. 
عليه���م �س���قوفهم م���ن فوقه���م، وجاءه���م الع���ذاب م���ن حي���ث ل يتوقع���ون، فق���د كانوا يتوقع���ون اأن اأبنيته���م تحميه���م، فاأُْهلكوا بها.

 
   في الآيات من اأ�سناف نعم اهلل على العباد �سيء عظيم، مجمل ومف�سل، يدعو اهلل به العباد اإلى القيام ب�سكره وذكره ودعائه.

���ار لنع���م اهلل، ل ي�س���كرها ول يعت���رف به���ا اإل م���ن ه���داه  وؤ عل���ى المعا�س���ي والتق�سي���ر ف���ي حق���وق رب���ه، َكفَّ    طبيع���ة الإن�س���ان الظل���م والتج���رُّ
���ِلّ لل�س���ال ف���ي جريم���ة ال�س���الل؛ اإذ ل���ول اإ�سالل���ه اإي���اه لهتدى بنظره اأو ب�س���وؤال النا�سحي���ن.    اأَْخذ اهلل للمجرمين  اهلل.    م�س���اواة الُم�سِ

فجاأة اأ�س���د نكاية؛ لما ي�سحبه من الرعب ال�س���ديد، بخالف ال�س���يء الوارد تدريجيًّا.



اهلل  يهينه�م  القيام�ة  ي�وم  ث�م   
بالع�ذاب، ويذل������هم ب�ه، ويق�����ول له�م: 
اأي�ن �س�ركائي الذي�ن كنت�م ت�س�ركونهم 
تع����ادون  وكن�����تم  العب�ادة،  ف�ي  مع�ي 
ق�ال  ب�س�ببهم؟  والموؤمن������ين  اأنب�����يائي 
العلم�اء الرباني�ون: اإن اله�وان والعذاب 

الكافري�ن. واق�ع عل�ى  القيام�ة  ي�وم 
 الذين يقب�س ملك الموت واأعوانه 

متلب�سون  وهم  اأرواحهم  المالئكة  من 
فانقادوا  باهلل،  بالكفر  اأنف�سهم  بظلم 
الموت،  من  بهم  نزل  لما  م�ست�سلمين 
الكفر  من  عليه  كانوا  ما  واأنكروا 
الإنكار  اأن  منهم  ا  َظنًّ والمعا�سي؛ 
كنتم  قد  كذبتم،  لهم:  فيقال  ينفعهم، 
اهلل  اإن  المعا�سي،  تعملون  كافرين 
ل  الدنيا،  في  تعملون  كنتم  بما  عليم 
و�سيجازيكم  منه،  �سيء  عليه  يخفى 

عليه.
 ويقال لهم: ادخلوا ح�سب اأعمالكم 

اأبًدا،  فيها  ماكثين  جهنم  اأبواب 
الإيمان  عن  للمتكبرين  ا  مقرًّ َفَل�َساءت 

باهلل وعبادته وحده.
 وقي���ل للذي���ن اتق���وا ربه���م بامتث���ال 

اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه: م���اذا اأن���زل 
ربك���م عل���ى نبيك���م محم���د  ؟ اأجاب���وا: 
اأن���زل اهلل علي���ه خي���ًرا عظيًم���ا، للذي���ن 
اأح�س���نوا عب���ادة اهلل واأح�س���نوا التعام���ل 
م���ع خلق���ه ف���ي ه���ذه الحي���اة الدني���ا مثوبة 
ح�س���نة، منها الن�سر و�س���عة الرزق، وما 
اأع���ده اهلل له���م م���ن الث���واب ف���ي الآخ���رة 
ل���ه له���م ف���ي الدني���ا، ولِنْعَم  خي���ر مم���ا عجَّ
داُر المتقي���ن لربه���م بامتث���ال اأوام���ره 

واجتن���اب نواهي���ه داُر الآخ���رة.
يدخلونها،  وا�ستقرار  اإقامة   جنات 

ق�سورها  تحت  من  الأنهار  تجري 
ما  الجنات  هذه  في  لهم  واأ�سجارها، 
ت�ستهي اأنف�سهم من الماأكل والم�سرب وغيرهما، بمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من اأمة محمد   يجزي المتقين من الأمم 

ال�سابقة.
 الذي���ن يقب����س مل���ك الم���وت واأعوان���ه م���ن المالئك���ة اأرواحه���م ف���ي ح���ال طه���ارة قلوبه���م م���ن الكف���ر، تخاطبه���م المالئكة بقولهم: �س���الم 

عليك���م، �س���لمتم م���ن كل اآف���ة، ادخل���وا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا م���ن العتقاد ال�سحيح والعمل ال�سالح.
 ه���ل ينتظ���ر ه���وؤلء الم�س���ركون المكذب���ون اإل اأن ياأتيه���م مل���ك الم���وت واأعوان���ه م���ن المالئك���ة لقب����س اأرواحه���م و�س���رب وجوهه���م 

واأدبارهم، اأو ياأتي اأمر اهلل با�ستئ�سالهم بالعذاب في الدنيا؟ مثل هذا الفعل الذي يفعله الم�سركون في مكة فعله الم�سركون من قبلهم 
فاأهلكه���م اهلل، وم���ا ظلمه���م حي���ن اأهلكه���م، ولك���ن كان���وا اأنف�س���هم يظلم���ون باإيراده���ا م���وارد اله���الك بالكفر باهلل.

روا به.  فنزلت عليهم عقوبات اأعمالهم التي كانوا يعملونها، واأحاط بهم العذاب الذي كانوا ي�سخرون منه اإذا ُذكِّ

 
   ف�سيلة اأهل العلم، واأنهم الناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأ�سهاد، واأن لقولهم اعتباًرا عند اهلل وعند خلقه.

   م���ن اأدب المالئك���ة م���ع اهلل اأنه���م اأ�س���ندوا العل���م اإل���ى اهلل دون اأن يقول���وا: اإن���ا نعل���م م���ا كنت���م تعمل���ون، واإ�س���عاًرا باأنه���م م���ا علم���وا ذل���ك اإل 
بتعلي���م من اهلل تعالى.

رهم اأ�سياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم.    من كرم اهلل وجوده اأنه يعطي اأهل الجنة كل ما تمنوه عليه، حتى اإنه ُيَذكِّ
ته على الموؤمنين ل بحولهم وقوتهم.    العمل هو ال�سبب والأ�سل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك يح�سل برحمة اهلل ومنَّ



اهلل  م���ع  اأ�س���ركوا  الذي���ن  وق���ال   

غي���ره ف���ي عبادته���م: ل���و �س���اء اهلل اأن 
نعب���ده وح���ده، ول ن�س���رك ب���ه لم���ا عبدن���ا 
اأحًدا غيره، ل نحن ول اآباوؤنا من قبلنا، 
من���اه،  م �س���يًئا م���ا َحرَّ ول���و �س���اء األ ُنَح���رِّ
بمث���ل ه���ذه الحج���ة الباطل���ة ق���ال الكف���ار 
ال�س���ابقون، فم���ا عل���ى الر�س���ل اإل التبلي���غ 
الوا�س���ح لم���ا اأم���روا بتبليغ���ه، وق���د َبلَّغوا، 
ول حج���ة للكف���ار ف���ي العت���ذار بالَق���َدر 
بع���د اأن جع���ل اهلل له���م م�س���يئة واختياًرا، 

واأر�س���ل اإليه���م ر�س���له.
 ولق���د بعثن���ا ف���ي كل اأم���ة �س���ابقة 

ر�سوًل ياأمر اأمته باأن يعبدوا اهلل وحده، 
ويترك���وا عب���ادة غي���ره م���ن الأ�سن���ام 
منه���م  ف���كان  وغيره���م،  وال�س���ياطين 
م���ن وفق���ه اهلل فاآم���ن ب���ه، واتب���ع م���ا ج���اء 
ب���ه ر�س���وله، وكان منه���م م���ن كف���ر ب���اهلل 
وع�سى ر�سوله فلم يوفقه، فوجبت عليه 
ال�سالل���ة، ف�س���يروا ف���ي الأر����س لت���روا 
باأعينك���م كي���ف كان م�سي���ر المكذبي���ن 

بعدم���ا ح���ل به���م م���ن ع���ذاب وه���الك.
 اإن تجته���د - اأيهـــا الر�ســـول - بم���ا 

ت�س���تطيع م���ن دعوت���ك له���وؤلء، وتحر����س 
عل���ى هدايته���م، وتاأخ���ذ باأ�س���باب ذل���ك؛ 
ف���اإن اهلل ل يوف���ق للهداي���ة م���ن ي�سل���ه، 
اأح���د  ولي����س له���م م���ن دون اهلل م���ن 

ين�سره���م بدف���ع الع���ذاب عنه���م.
 وَحَل���َف ه���وؤلء المكذب���ون بالبع���ث 

مبالغي���ن ف���ي حلفه���م جاهدي���ن في���ه 
ِدي���ن ل���ه: ل يبع���ث اهلل م���ن يم���وت؛  موؤكِّ
دون اأن تكون لهم حجة على ذلك، بلى، 
�س���يبعث اهلل كل م���ن يم���وت، وع���ًدا علي���ه 
���ا، ولك���ن اأكث���ر النا����س ل يعلم���ون اأن  حقًّ

اهلل يبع���ث الموت���ى، فينك���رون البع���ث.
 يبعثه���م اهلل جميًع���ا ي���وم القيام���ة 

ليو�س���ح له���م حقيق���ة م���ا كان���وا يختلف���ون 
في���ه م���ن التوحي���د والبع���ث والنب���ّوة، وليعل���م الكف���ار اأنه���م كان���وا كاذبي���ن ف���ي ادعائه���م �س���ركاء م���ع اهلل وف���ي اإنكاره���م للبع���ث.

 اإنا اإذا اأردنا اإحياء الموتى وبعثهم فال مانع يمنعنا من ذلك، اإنما نقول ل�سيء اإذا اأردناه: {ُكْن}، فيكون ل محالة.

 والذي���ن ترك���وا دياره���م واأهليه���م واأمواله���م مهاجري���ن م���ن بل���د الكف���ر اإل���ى بل���د الإ�س���الم ابتغ���اء مر�ساة اهلل م���ن بعد ما عذبه���م الكفار 

ة، ولثواب الآخرة اأعظم لأن منه الجنة، لو كان المتخلفون عن الهجرة يعلمون  لنهم في الدنيا داًرا يكونون فيها اأعزَّ و�سيقوا عليهم لُنَنزِّ
ثواب المهاجرين َلَما تخلفوا عنها.

 ه���وؤلء المهاج���رون ف���ي �س���بيل اهلل ه���م الذي���ن �سب���روا عل���ى اأذى اأقوامه���م ومفارق���ة اأهليه���م واأوطانه���م، و�سب���روا على طاع���ة اهلل، وهم 

على ربهم وحده يعتمدون في كل اأمورهم، فاأعطاهم اهلل هذا الجزاء العظيم.
 

   العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بال�سالين المكذبين كيف اآل اأمرهم اإلى الدمار والخراب والعذاب والهالك.
   الحكمة من البعث والمعاد اإظهار اهلل الحقَّ فيما يختلف فيه النا�س من اأمر البعث وكل �سيء.

بر: فلما فيه من قهر الّنف�س، واأما الّتوكل: فالأن فيه الثقة باهلل تعالى والتعلق به. بر والّتوكل: اأما ال�سّ    ف�سيلة ال�سّ
  ج���زاء المهاجري���ن الذي���ن ترك���وا دياره���م واأمواله���م و�سب���روا عل���ى الأذى وتوّكل���وا عل���ى رّبه���م، ه���و الموط���ن الأف�س���ل، والمنزلة الح�س���نة، 

والعي�س���ة الّر�سي���ة، وال���ّرزق الّطّي���ب الوفي���ر، والّن�س���ر عل���ى الأع���داء، وال�ّس���يادة عل���ى الب���الد والعب���اد.



اأيها   - قبلك  من  اأر�سلنا  وما   

نوحي  الب�سر  من  رجاًل  اإل   - الر�سول 
اإليهم، فلم نر�سل ر�ساًل من المالئكة، 
كنتم  واإن  المطردة،  تنا  �ُسنَّ وهذه 
الكتب  اأهل  فا�ساألوا  ذلك  تنكرون 
كانوا  الر�سل  اأن  يخبروكم  ال�سابقة 
ل  كنتم  اإن  يكونوا مالئكة،  ولم  ب�سًرا، 

تعلمون اأنهم ب�سر.
 اأر�س���لنا ه���وؤلء الر�س���ل م���ن الب�س���ر 

بالدلئ���ل الوا�سح���ة، وبالكت���ب المنزل���ة، 
واأنزلن���ا اإلي���ك - اأيهـــا الر�ســـول - القراآن 
لتو�س���ح للنا����س م���ا يحت���اج من���ه اإل���ى 
تو�سي���ح، ولعله���م ُيْعِمل���ون اأفكاره���م، 

فيتعظ���وا بم���ا ت�سمن���ه.
المكاي���د  ���روا  َدبَّ الذي���ن  اأفاأم���ن   

لي�سدوا عن �س���بيل اهلل اأن يخ�س���ف اهلل 
به���م الأر����س كم���ا خ�س���فها بق���ارون، اأو 
يجيئه���م الع���ذاب م���ن حي���ث ل ينتظ���رون 

مجيئ���ه.
 اأو ي�سيبهم العذاب في حال تقلبهم 

لمكا�سبهم،  و�سعيهم  اأ�سفارهم  في 
فلي�سوا بفائتين ول ممتنعين.

اهلل  ع���ذاب  يناله���م  اأن  اأََواأمن���وا   

ح���ال خوفه���م من���ه، ف���اهلل ق���ادر عل���ى 
تعذيبه���م ف���ي كل ح���ال، اإن ربكم لروؤوف 
رحي���م ل يعاج���ل بالعقوب���ة لع���ل عب���اده 

يتوب���ون اإلي���ه.
المكذب���ون  ه���وؤلء  ينظ���ر  اأََول���م   

نظ���ر تاأمل اإل���ى مخلوقاته، تميل ظاللها 
يميًن���ا و�س���ماًل تبًع���ا لحرك���ة ال�سم����س 
و�س���يرها نه���اًرا وللقم���ر لي���اًل، خا�سع���ة 
لربها �س���اجدة له �س���جوًدا حقيقيًّا، وهي 

ذليل���ة.
 وهلل وح���ده ي�س���جد جمي���ع م���ا ف���ي 

ال�س���ماوات وجمي���ع م���ا ف���ي الأر����س م���ن 
داب���ة، ول���ه وح���ده ي�س���جد المالئكة، وهم 

ل ي�س���تكبرون ع���ن عب���ادة اهلل وطاعت���ه.
 وه���م - م���ع م���ا ه���م علي���ه م���ن العب���ادة والطاع���ة الدائم���ة - يخاف���ون ربهم الذي ه���و فوقهم بذاته وقهره و�س���لطانه، ويفعل���ون ما ياأمرهم 

به ربهم من الطاعة.
  وق���ال اهلل �س���بحانه لجمي���ع عب���اده: ل تتخ���ذوا معبودي���ن اثني���ن، اإنم���ا ه���و معب���وٌد بح���قٍّ واحٌد ل ثاني له ول �س���ريك، فاإي���اي فخافوني، ول 

 وله وحده ما في ال�س���ماوات وما في الأر�س خلًقا وملًكا وتدبيًرا، وله وحده الطاعة والخ�سوع والإخال�س ثابًتا، اأفغير  تخافوا غيري. 
 وما بكم - اأيها النا�س - من نعمة دينية اأو دنيوية فمن اهلل �سبحانه ل من غيره، ثم اإذا اأ�سابكم  اهلل تخافون؟! ل، بل خافوه وحده. 
عون بالدعاء؛ ليك�سف عنكم ما اأ�سابكم، فمن يمنح النعم ويك�سف النقم هو الذي يجب اأن ُيْعبَد  رَّ بالء اأو مر�س اأو فقر فاإليه وحده تَت�سَ
 ثم اإذا ا�ستجاب دعوتكم ف�سرف ما بكم من �سر اإذا طائفة منكم بربهم ي�سركون، حيث يعبدون معه غيره، فاأي لوؤم هذا؟! وحده. 

 
   على المجرم اأن ي�ستحي من ربه اأن تكون نعم اهلل عليه نازلة في جميع اللحظات ومعا�سيه �ساعدة اإلى ربه في كل الأوقات. 

ة وهم ل ي�سعرون.    ينبغي لأهل الكفر والتكذيب واأنواع المعا�سي الخوف من اهلل تعالى اأن ياأخذهم بالعذاب على ِغرَّ
حة، اأو المعنوية كالأمان والجاه والمن�سب ونحوها.    جميع النعم من اهلل تعالى، �سواء المادية كالّرزق وال�ّسالمة وال�سّ

���ِرّ عن���ه ف���ي وق���ت ال�س���دائد اإل اهلل تعال���ى في�س���ّج بالّدع���اء اإلي���ه؛ لعلم���ه اأن���ه ل يق���در اأح���د عل���ى اإزال���ة     ل يج���د الإن�س���ان ملج���اأً لك�س���ف ال�سُّ
الكرب �س���واه.



يكف���رون  ب���اهلل جعله���م  �ِس���ْركهم   

نع���م اهلل عليه���م، ومنه���ا ك�س���ف ال�س���ر؛ 
وله���ذا قي���ل له���م: تمتع���وا بم���ا اأنت���م في���ه 
م���ن نعي���م حتى ياأتيكم عذاب اهلل الآجل 

والعاج���ل.
لأ�سنامه���م  الم�س���ركون  ويجع���ل   

الت���ي ل تعل���م �س���يًئا - لأنه���ا جم���ادات، 
ول تنف���ع ول ت�س���ر - ق�س���ًما م���ن اأمواله���م 
الت���ي رزقناهم، يتقرب���ون به اإليها، واهلل 
ي���وم   - الم�ســـركون  اأيهـــا   - لت�س���األّن 
القيام���ة عم���ا كنت���م تزعم���ون م���ن اأن 
ه���ذه الأ�سن���ام اآله���ة، واأن له���ا ق�س���ًما م���ن 

اأموالك���م.
البن���ات،  الم�س���ركون هلل   وين�س���ب 

ويعتق���دون اأنه���ا المالئك���ة، فين�س���بون 
اإلي���ه البن���وة، ويخت���ارون ل���ه م���ا ل يحبونه 
لأنف�س���هم، تن���زه �س���بحانه وتقد����س عم���ا 
يجعلونه له منها، ويجعلون لهم ما تميل 
اإلي���ه اأنف�س���هم م���ن الأولد الذك���ور، ف���اأي 

ج���رم اأعظ���م م����ن ه���ذا؟!
ه���وؤلء  اأح���د  اأُخب���ر  واإذا   

الم�سركين بميالد اأنثى ا�سوّد وجهه من 
�س���دة كراهي���ة م���ا اأُْخِب���ر ب���ه، وامت���الأ قلبه 
ا وحزًنا، ثم هو ين�س���ب اإلى اهلل ما ل  همًّ

ير�س���اه لنف�س���ه!
 يختف���ي ويتغي���ب ع���ن قوم���ه م���ن 

�س���وء م���ا اأُْخِب���ر ب���ه م���ن مي���الد اأنث���ى، 
تحدث���ه نف�س���ه: اأيم�س���ك ه���ذه البن���ت 
عل���ى ذل وانك�س���ار اأم َيِئُده���ا، فيخفيه���ا 
ف���ي الت���راب؟ م���ا اأقب���ح م���ا يحك���م ب���ه 
الم�س���ركون، حي���ث حكم���وا لربه���م بم���ا 

لأنف�س���هم. يكره���ون 
 للكافرين الذين ل يوؤمنون بالآخرة 

للولد والجهل  ال�سوء من الحاجة  �سفة 
العليا  الحميدة  ال�سفات  وهلل  والكفر، 
والعلم،  والغنى  والكمال  الجالل  من 

وهو �سبحانه العزيز في ملكه الذي ل يغالبه اأحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وت�سريعه.
 ول���و يعاق���ب اهلل �س���بحانه النا����س ب�س���بب ظلمه���م وكفره���م ب���ه م���ا ت���رك عل���ى الأر����س م���ن اإن�س���ان ول حي���وان َي���ِدبُّ عل���ى وجهه���ا، ولكن���ه 

�س���بحانه يوؤخره���م اإل���ى اأََم���د مح���دد ف���ي علم���ه، ف���اإذا ج���اء ذل���ك الأََم���د المح���دد ف���ي علم���ه ل يتاأخرون عن���ه ول يتقدم���ون، ولو وقًتا ي�س���يًرا.
 ويجعل���ون هلل �س���بحانه م���ا يكره���ون ن�س���بته اإليه���م م���ن الإن���اث، وتنط���ق األ�س���نتهم بالك���ذب اأن له���م عن���د اهلل المنزل���ة الح�س���نى اإن �س���ح 

���ا اإّن له���م الن���ار، واإنه���م متروك���ون فيه���ا، ل يخرج���ون منه���ا اأب���ًدا. اأنه���م �س���يبعثون كم���ا يقول���ون، حقًّ
 تاهلل لقد بعثنا ر�س���اًل اإلى اأمم من قبلك - اأيها الر�ســـول - فح�ّس���ن لهم ال�س���يطان اأعمالهم القبيحة من ال�س���رك والكفر والمعا�سي، 

فهو ن�سيرهم المزعوم يوم القيامة فلي�ستن�سروه، ولهم يوم القيامة عذاب موجع.
 وم���ا اأنزلن���ا علي���ك - اأيهـــا الر�ســـول - الق���راآن اإل لتبي���ن لجمي���ع النا����س م���ا اختلف���وا في���ه م���ن التوحي���د والبع���ث واأح���كام ال�س���رع، واأن يكون 

القراآن هداية ورحمة للموؤمنين باهلل وبر�س���له، وبما جاء به القراآن، فهم الذين ينتفعون بالحق.
 

���ا     م���ن جه���الت الم�س���ركين: ن�س���بة البن���ات اإل���ى اهلل تعال���ى، ون�س���بة البني���ن لأنف�س���هم، واأَنَفُته���م م���ن البن���ات، وتغّي���ر وجوهه���م حزًن���ا وغمَّ
بالبن���ت، وا�س���تخفاء الواح���د منه���م وتغيب���ه ع���ن مواجه���ة الق���وم من �س���ّدة الحزن و�س���وء الخزي والع���ار والحياء الذي يلحقه ب�س���بب البنت.

   م���ن �س���نن اهلل اإمه���ال الكف���ار وع���دم معاجلته���م بالعقوب���ة ليت���رك الفر�س���ة له���م لالإيم���ان والتوب���ة.    مهم���ة النب���ي  الكب���رى هي تبيان 
ما جاء في القراآن، وبيان ما اختلف فيه اأهل الملل والأهواء من الدين والأحكام، فتقوم الحجة عليهم ببيانه.



ال�س���ماء  جه���ة  م���ن  اأن���زل  واهلل   

باإخ���راج  ب���ه الأر����س  مط���ًرا، فاأحي���ا 
النبات منها بعد اأن كانت قاحلة جافة، 
اإن ف���ي اإن���زال المط���ر م���ن جهة ال�س���ماء، 
واإخراج نبات الأر�س به لدللة وا�سحة 
على قدرة اهلل لقوم ي�س���معون كالم اهلل 

ويتدبرون���ه.
ف���ي   - النا�ـــس  اأيهـــا   - لك���م  واإن   

الإب���ل والبق���ر والغن���م لعظ���ة تتعظ���ون 
به���ا، حي���ث ن�س���قيكم م���ن �سروعه���ا لبًن���ا 
خارًج���ا م���ن بي���ن م���ا يحتوي���ه البط���ن من 
ف�س���الت وم���ا ف���ي الج�س���م م���ن دم، وم���ع 
���ا لذي���ًذا  ���ا نقيًّ ه���ذا يخ���رج لبًن���ا خال�سً

يطي���ب لل�س���اربين.
 ولك���م عظ���ة فيم���ا نرزقك���م م���ن 

ثم���رات النخ���ل وم���ن ثم���رات الأعن���اب، 
فتتخ���ذون من���ه م�س���كًرا يذه���ب بالعق���ل، 
وه���و غي���ر ح�س���ن، وتتخ���ذون من���ه رزًق���ا 
ح�س���ًنا تنتفع���ون ب���ه مث���ل التم���ر والزبي���ب 
ْب����س، اإن ف���ي ذل���ك المذك���ور  والخ���ل والدِّ
لدلل���ة عل���ى ق���درة اهلل واإنعام���ه عل���ى 
الذي���ن  فه���م  يعقل���ون،  لق���وم  عب���اده 

يعتب���رون.
 - الر�ســـول  اأيهـــا   - ربُّ���ك  واأله���م   

النح���ل، واأر�س���دها اأن: اتخ���ذي لك بيوًتا 
ف���ي الجبال، واتخذي بيوًتا في ال�س���جر، 

وفيم���ا يبنيه النا����س وي�س���قفونه.
 ث���م كل���ي م���ن كل م���ا ت�س���تهينه م���ن 

الثم���رات، وا�س���لكي الط���رق الت���ي األهمك 
ل���ة، يخ���رج م���ن بط���ون  رب���ك �س���لوكها ُمَذلَّ
تل���ك النح���ل ع�س���ل مختل���ف الأل���وان، فيه 
الأبي����س والأ�سف���ر وغيرهما، فيه �س���فاء 
للنا����س، يعالج���ون ب���ه الأمرا����س، اإن ف���ي 
اإله���ام النح���ل ذل���ك وف���ي الع�س���ل ال���ذي 
يخرج من بطونها لدللة على قدرة اهلل 
وتدبي���ره ل�س���وؤون خلق���ه لق���وم يتفك���رون، 
 واهلل خلقك���م عل���ى غي���ر مثال �س���ابق، ثم يميتك���م عند انق�ساء اآجالكم، ومنكم من يمتد عمره اإلى اأ�س���واأ مراحل  فه���م الذي���ن يعتب���رون. 
 واهلل     العمر وهو الهرم، فال يعلم مما كان يعلمه �سيًئا، اإن اهلل عليم ل يخفى عليه �سيء من اأعمال عباده، قدير ل يعجزه �سيء. 
ف�س���ل بع�سك���م عل���ى بع����س فيم���ا منحك���م م���ن ال���رزق، فجع���ل منك���م الغني والفقير، وال�س���يد والَم�ُس���ود، فلي����س الذين ف�سله���م اهلل في الرزق 
ي م���ا اأعطاه���م اهلل عل���ى عبيده���م حت���ى يكون���وا �س���ركاء بال�س���وية معهم ف���ي الملك، فكيف ير�سون هلل �س���ركاء من عبي���ده، ول ير�سون  ب���رادِّ

لأنف�س���هم اأن يك���ون له���م �س���ركاء م���ن عبيده���م ي�س���توون معه���م؟ ف���اأي ظل���م ه���ذا، واأي جح���ود لنع���م اهلل اأعظم م���ن هذا؟!
 واهلل جع���ل لك���م - اأيهـــا النا�ـــس - م���ن جن�س���كم اأزواًج���ا تاأن�س���ون به���ن، وجع���ل لك���م م���ن اأزواجك���م اأولًدا واأولد اأولد، ورزقك���م م���ن 

الماأك���ولت - كاللح���م والحب���وب والفواك���ه - طيبه���ا، اأفبالباط���ل م���ن الأ�سن���ام والأوث���ان يوؤمن���ون، وبنع���م اهلل الكثي���رة الت���ي ل ي�س���تطيعون 
ح�سره���ا يكف���رون ول ي�س���كرون اهلل ب���اأن يوؤمن���وا ب���ه وح���ده؟!

 
���ا ون�سيًجا     جع���ل تعال���ى لعب���اده م���ن ثم���رات النخي���ل والأعن���اب مناف���ع للعب���اد، وم�سال���ح م���ن اأن���واع الرزق الح�س���ن الذي ياأكل���ه العباد طريًّ
َخًرا وطعاًما و�سراًبا.      في خلق النحلة ال�سغيرة وما يخرج من بطونها من ع�سل لذيذ مختلف الألوان بح�سب اختالف  وحا�سًرا وُمدَّ
د غيره وُيْدعى �س���واه.      من منن  اأر�سه���ا ومراعيه���ا، دلي���ل عل���ى كم���ال عناي���ة اهلل تعال���ى، وتم���ام لطفه بعباده، واأنه الذي ل ينبغي اأن يوحَّ
اهلل العظيم���ة عل���ى عب���اده اأن جع���ل له���م اأزواًج���ا لي�س���كنوا اإليه���ا، وجع���ل له���م م���ن اأزواجه���م اأولًدا تق���رُّ به���م اأعينه���م، ويخدمونه���م ويق�س���ون 

حوائجه���م، وينتفع���ون بهم من وجوه كثيرة.



 ويعب���د ه���وؤلء الم�س���ركون م���ن دون 

اهلل اأ�سناًما، ل يملكون اأن يرزقوهم اأي 
رزق م���ن ال�س���ماوات ول م���ن الأر����س، ول 
���ى منه���م اأن يملك���وا ذل���ك؛ لكونه���م  َيَتاأتَّ

جم���ادات ل حي���اة له���ا ول عل���م.
 ف���ال تجعل���وا - اأيهـــا النا�ـــس - هلل 

اأ�س���باًها م���ن ه���ذه الأ�سن���ام الت���ي ل تنفع 
ول ت�سر، فلي����س هلل �س���بيه حتى ت�س���ركوه 
مع���ه ف���ي العب���ادة، اإن اهلل يعل���م م���ا ل���ه 
م���ن �سف���ات الج���الل والكم���ال، واأنت���م ل 
تعلم���ون ذل���ك، فتقع���ون ف���ي ال�س���رك ب���ه، 

وادع���اء مماثلت���ه لأ�سنامك���م.
 �س���رب اهلل �س���بحانه مث���اًل لل���رد 

عل���ى الم�س���ركين: عب���ًدا ممل���وًكا عاج���ًزا 
ا  عن الت�سرف، لي����س له ما ينفقه، وحرًّ
ا م���اًل حالًل، يت�سرف  اأعطين���اه م���ن لدنَّ
فيه بما ي�ساء، فهو يبذل منه في الخفاء 
والجه���ر م���ا ي�س���اء، ف���ال ي�س���توي ه���ذان 
اهلل  بي���ن  ُت�َس���وُّون  فكي���ف  الرج���الن، 
المال���ك المت�س���رف في ملكه بما ي�س���اء، 
وبي���ن اأ�سنامك���م العاج���زة؟! الثن���اء هلل 
الم�س���تحق للثناء، بل اأكثر الم�س���ركين ل 
يعلمون انفراد اهلل بالألوهية وا�ستحقاِق 

اأن ُيْعَب���َد وح���ده.
 و�س���رب اهلل �س���بحانه مث���اًل اآخ���ر 

لل���رد عليه���م ه���و مث���ل رجلي���ن: اأحدهم���ا 
اأبك���م ل ي�س���مع ول ينط���ق ول يفه���م؛ 
ل�سمم���ه وبكم���ه، عاج���ز ع���ن نف���ع نف�س���ه 
وعن نفع غيره، وهو حمل ثقيل على من 
يعول���ه، ويتول���ى اأم���ره، اأينم���ا يبعث���ه لجهة 
ل ي���اأت بخي���ر، ول يظف���ر بمطل���وب، ه���ل 
ي�س���توي م���ن ه���ذه حال���ه مع من هو �س���ليم 
فه���و   ، ُمَتَع���دٍّ نفع���ه  والنط���ق،  ال�س���مع 
ياأم���ر النا����س بالع���دل، وه���و م�س���تقيم ف���ي 
نف�س���ه، فه���و عل���ى طري���ق وا�س���ح ل لب����س 
في���ه ول ِع���َوج؟! فكي���ف ُت�َس���وون -اأيهـــا 

ا؟! الم�ســـركون - بي���ن اهلل المت�س���ف ب�سف���ات الج���الل والكم���ال وبي���ن اأ�سنامك���م الت���ي ل ت�س���مع ول تنط���ق، ول تجل���ب نفًع���ا، ول تك�س���ف �سرًّ
 وهلل وح���ده عل���م م���ا غ���اب ف���ي ال�س���ماوات، وعل���م م���ا غ���اب ف���ي الأر����س، فهو المخت�س بعل���م ذلك دون اأحد م���ن خلقه، وما �س���اأن القيامة 

التي هي من الغيوب المخت�سة به في �سرعة مجيئها اإذا اأراده اإل مثل انطباق جفن عين وفتحه، بل هو اأقرب من ذلك، اإن اهلل على كل 
�سيء قدير، ل يعجزه �سيء، اإذا اأراد اأمًرا قال له: {ُكْن}، فيكون.

 واهلل اأخرجك���م - اأيهـــا النا�ـــس - م���ن بط���ون اأمهاتك���م بع���د انق�س���اء وق���ت الحم���ل اأطف���اًل ل تدرك���ون �س���يًئا، وجع���ل لك���م ال�س���مع لت�س���معوا 

ب���ه، والأب�س���ار لتب�س���روا به���ا، والقل���وب لتعقلوا بها؛ رجاء اأن ت�س���كروه على م���ا اأنعم به عليكم منها.
���اآت للطي���ران ف���ي اله���واء بم���ا منحه���ا اهلل م���ن الأجنح���ة ورق���ة اله���واء، واألهمه���ا قب����س  ���الت ُمَهيَّ  األ���م ينظ���ر الم�س���ركون اإل���ى الطي���ر ُمَذلَّ

اأجنحتها وب�سطها، ما يم�سكهن في الهواء عن ال�سقوط اإل اهلل القادر، اإن في ذلك التذليل والإم�ساك عن ال�سقوط لدللت لقوم يوؤمنون 
ب���اهلل؛ لأنهم الذي���ن ينتفعون بالدللت والعبر.

     هلل تعال���ى الحكم���ة البالغ���ة ف���ي ق�س���مة الأرزاق بي���ن العب���اد، اإذ جع���ل منه���م الغن���ي والفقي���ر والمتو�س���ط؛ ليتكام���ل 
الك���ون، ويتعاي����س النا����س، ويخ���دم بع�سه���م بع�ًس���ا.     َدلَّ المث���الن ف���ي الآي���ات عل���ى �ساللة الم�س���ركين وبط���الن عبادة الأ�سنام؛ لأن �س���اأن 
الإل�����ه المعبود اأن يكون مالًكا قادًرا على الت�سرف في الأ�سياء، وعلى نفع غيره ممن يعبدونه، وعلى الأمر بالخير والعدل.     من نعمه 
تعالى ومن مظاهر قدرته خلق النا�س من بطون اأمهاتهم ل علم لهم ب�سيء، ثم تزويدهم بو�سائل المعرفة والعلم، وهي ال�سمع والأب�سار 

والأفئ���دة، فبها يعلمون ويدركون.



من  لكم  جعل  �سبحانه  واهلل   

بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره 
ا�ستقراًرا وراحة، وجعل لكم من جلود 
وِقَباًبا  خياًما  والغنم  والبقر  الإبل 
َيِخفُّ  الح�سر،  بيوت  مثل  البادية  في 
مكان  من  ترحالكم  في  حملها  عليكم 
نزولكم،  وقت  ن�سبها  وي�سهل  لآخر، 
واأوبار  الغنم،  اأ�سواف  من  لكم  وجعل 
لبيوتكم  اأثاًثا  المعز  واأ�سعار  الإبل، 
اإلى زمن  واأغطية تتمتعون بها  واأك�سية 

محدد.
الأ�س�جار  م�ن  لك�م  جع�ل  واهلل   

الح�ر،  م�ن  ب�ه  ت�س�تظلون  م�ا  والأبني�ة 
وجعل لكم من الجبال اأ�سراًبا ومغارات 
وكهوًفا ت�س�تترون فيها عن البرد والحر 
وثياًب�ا  قم�ساًن�ا  لك�م  وجع�ل  والع�دو، 
الح�ر  القط�ن وغي�ره تدف�ع عنك�م  م�ن 
والب�رد، وجع�ل لك�م دروًع�ا تقيكم باأ��س 
بع�سك�م ف�ي الحرب، فال ينفذ ال�س�الح 
اإلى اأج�سامكم، كما اأنعم اهلل به عليكم 
م�ن النع�م ال�س�ابقة يكم�ل نعم�ه عليك�م 
رجاء اأن تنقادوا هلل وحده، ول ت�س�ركوا 

به �س�يًئا.
الإيم�ان  ع�ن  اأعر�س�وا  ف�اإن   

والت�سدي�ق بم�ا جئ�ت ب�ه فلي��س علي�ك 
اأم�رت  م�ا  تبلي�غ  اإل  الر�سـول -  اأيهـا   -
علي�ك  ولي��س  وا�سًح�ا،  تبليًغ�ا  بتبليغ�ه 

الهداي�ة. عل�ى  حمله�م 
 يع���رف الم�س���ركون نع���م اهلل الت���ي 

اأنع���م به���ا عليه���م، ومنه���ا اإر�س���ال النب���ي  
  اإليه���م، ث���م يجح���دون نعم���ه بع���دم 
�س���كرها، وبالتكذيب بر�سوله، واأكثرهم 

الجاح���دون لنعم���ه �س���بحانه.
ي���وم   - الر�ســـول  اأيهـــا   - واذك���ر   

يبع���ث اهلل م���ن كل اأم���ة ر�س���ولها ال���ذي 
اأر�س���ل اإليه���ا ي�س���هد عل���ى اإيم���ان الموؤم���ن 
منه���م وكف���ر الكاف���ر، ث���م بع���د ذل���ك ل ي�س���مح للكف���ار بالعت���ذار عم���ا كان���وا علي���ه م���ن الكف���ر، ول يرجع���ون اإلى الدني���ا ليعملوا م���ا ير�سى عنه 

ربه���م، فالآخ���رة دار ح�س���اب ل دار عم���ل.
���ف عنه���م الع���ذاب، ول ه���م ُيْمَهل���ون بتاأخي���ره عنه���م، ب���ل يدخلون���ه خالدي���ن في���ه   واإذا عاي���ن الظالم���ون الم�س���ركون الع���ذاب ف���ال ُيَخفَّ

مخلدين.
 واإذا عاي���ن الم�س���ركون ف���ي الآخ���رة معبوداته���م الت���ي كان���وا يعبدونه���ا م���ن دون اهلل قال���وا: ربنا، هوؤلء هم �س���ركاوؤنا الذي���ن كنا نعبدهم 

لوهم اأوزارهم، فاأنطق اهلل معبوداتهم، فردوا عليهم: اإنكم - اأيها الم�سركون - لكاذبون في عبادتكم �سريًكا  من دونك، قالوا ذلك لُيَحمِّ
مع اهلل، فلي�س معه �سريك فيعبد.

 وا�ست�سلم الم�سركون، وانقادوا هلل وحده، وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء اأن اأ�سنامهم ت�سفع لهم عند اهلل.

 
   دلت الآيات على جواز النتفاع بالأ�سواف والأوبار والأ�سعار على كل حال، ومنها ا�ستخدامها في البيوت والأثاث.

   كثرة النعم من الأ�سباب الجالبة من العباد مزيد ال�سكر، والثناء بها على اهلل تعالى.
   ال�سهيد الذي ي�سهد على كل اأمة هو اأزكى ال�سهداء واأعدلهم، وهم الر�سل الذين اإذا �سهدوا تّم الحكم على اأقوامهم.

   في قوله تعالى: {  چ چ ڇ} دليل على اتخاذ العباد عّدة الجهاد؛ لي�ستعينوا بها على قتال الأعداء.



و�سرف���وا  ب���اهلل،  كف���روا  الذي���ن   

غيره���م ع���ن �س���بيل اهلل زدناه���م عذاًب���ا 
-ب�سبب ف�سادهم واإف�سادهم باإ�ساللهم 
لغيره���م - عل���ى العذاب الذي ا�س���تحقوه 

لكفره���م.
 واذكر - اأيها الر�سول - يوم نبعث 

في كل اأمة ر�سوًل ي�سهد عليهم بما كانوا 
الر�سول  هذا  اإيمان،  اأو  كفر  من  عليه 
وجئنا  بل�سانهم،  ويتكلم  جن�سهم،  من 
بك - اأيها الر�سول - �سهيًدا على الأمم 
لتبيين  القراآن  عليك  ونزلنا  جميًعا، 
الحالل  من  تبيين  اإلى  يحتاج  ما  كل 
والعقاب وغير ذلك،  والثواب  والحرام 
ونزلناه هداية للنا�س اإلى الحق، ورحمة 
وتب�سيًرا  فيه،  بما  وعمل  به  اآمن  لمن 
للموؤمنين باهلل بما ينتظرون من النعيم 

المقيم.
باأن  بالعدل  عباده  ياأمر  اهلل  اإن   

العباد،  العبد حقوق اهلل وحقوق  يوؤدي 
الحكم  في  اأحد  على  اأحًدا  ل  يف�سّ واأل 
وياأمر  التف�سيل،  ذلك  يوجب  بحق  اإل 
ل  بما  العبد  يتف�سل  باأن  بالإح�سان 
عن  والعفو  تطوًعا  كالإنفاق  يلزمه 
ما  الأقرباء  باإعطاء  وياأمر  الظالم، 
اإليه، وينهى عن كل ما قبح،  يحتاجون 
كالزنى،  فعاًل  اأو  القول،  كفح�س  قوًل 
كل  وهو  ال�سرع،  ينكره  عما  وينهى 
والتكبر  الظلم  عن  وينهى  المعا�سي، 
اأمركم  بما  اهلل  يعظكم  النا�س،  على 
به، ونهاكم عنه في هذه الآية رجاء اأن 

تعتبروا بما وعظكم به.
ب���كل عه���د عاهدت���م اهلل  واأوف���وا   

اأو عاهدت���م النا����س علي���ه، ول تنق�س���وا 
الأيمان بعد تغليظها بالحلف باهلل، وقد 
جعلت���م اهلل �س���هيًدا عليك���م بالوف���اء بم���ا 
حلفت���م علي���ه، اإن اهلل يعلم ما تفعلون، ل 

يخف���ى علي���ه �س���يء من���ه، و�س���يجازيكم علي���ه.
 ول تكون���وا بنق����س العه���ود �س���فهاء خف���اف العق���ول، مث���ل ام���راأة حمق���اء تعب���ت ف���ي غ���زل �سوفه���ا اأو قطنه���ا، واأحكم���ت غزل���ه، ث���م نق�ست���ه 

ا  رون اأيمانكم خديعة يخ���دع بع�سكم بع�سً يِّ وجعلت���ه محل���وًل كم���ا كان قب���ل غزل���ه، فتعب���ت ف���ي غزله ونق�س���ه، ولم تح�سل على مطل���وب، ُت�سَ
به���ا؛ لتك���ون اأمتك���م اأكث���ر واأق���وى م���ن اأم���ة اأعدائك���م، اإنم���ا يختبركم اهلل بالوف���اء بالعهود، هل تفون به���ا، اأو تنق�سونه���ا؟ وليو�سحّن اهلل لكم 

ي���وم القيام���ة م���ا كنت���م تختلفون فيه في الدنيا، فيبين المح���ق من المبطل، وال�سادق من الكاذب.
 ول���و �س���اء اهلل لجعلك���م اأم���ة واح���دة متفقي���ن عل���ى الح���ق، ولكنه �س���بحانه ي�سل من ي�س���اء بخذلنه عن الحق وعن الوف���اء بالعهود بعدله، 

ويوفق من ي�ساء بف�سله لذلك، ولُت�ْساأَلّن يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا.
 

   للكفار الذين ي�سدون عن �سبيل اهلل عذاب م�ساعف ب�سبب اإف�سادهم في الدنيا بالكفر والمع�سية.
   ل تخلو الأر�س من اأهل ال�سالح والعلم، وهم اأئمة الهدى خلفاء الأنبياء، والعلماء حفظة �سرائع الأنبياء.

   حّددت هذه الآيات دعائم المجتمع الم�سلم في الحياة الخا�سة والعامة للفرد والجماعة والدولة.
   النهي عن الر�سوة واأخذ الأموال على نق�س العهد.



خديع���ة  اأيمانك���م  ���روا  يِّ ُت�سَ ول   

���ا به���ا، تتبع���ون فيها  يخ���دع بع�سك���م بع�سً
اأهواءك���م، فتنق�سونه���ا مت���ى �س���ئتم، 
وتف���ون به���ا متى �س���ئتم، فاإنك���م اإن فعلتم 
���ت اأقدامك���م ع���ن ال�س���راط  ذل���ك َزلَّ
الم�س���تقيم بع���د اأن كان���ت ثابت���ة علي���ه، 
وذقت���م الع���ذاب ب�س���بب �ساللك���م ع���ن 
�س���بيل اهلل، واإ�ساللك���م غيرك���م عنه���ا، 

ولك���م ع���ذاب م�ساع���ف.
�ا  عو�سً اهلل  بعه�د  ت�س�تبدلوا  ول   

قلياًل على نق�سكم للعهد، وترك الوفاء 
به، اإن ما عند اهلل من الن�سر والغنائم 
في الدنيا، وما عنده من النعيم الدائم 
ف�ي الآخ�رة خي�ر لك�م مم�ا تنالون�ه م�ن 
عو��س قلي�ل عل�ى نق��س العه�د اإن كنت�م 

تعلم�ون ذلك.
م�ن   - النا�ـس  اأيهـا   - عندك�م  م�ا   

ول�و  ينق�س�ي  والنعي�م  والل�ذات  الم�ال 
كان كثي�ًرا، وم�ا عن�د اهلل م�ن الج�زاء 
ب�اق؟  عل�ى  فانًي�ا  توؤث�رون  فكي�ف  ب�اق، 
ولنجزي�نَّ الذي�ن �سب�روا عل�ى عهودهم 
م�ا  باأح�س�ن  ثوابه�م  ينق�سوه�ا  ول�م 
كان�وا يعمل�ون من الطاع�ات، فنجزيهم 
الح�س�نة بع�س�ر اأمثاله�ا، اإل�ى �س�بع مئ�ة 

كثي�رة. اأ�سع�اف  اإل�ى  �سع�ف، 
 م���ن عم���ل عم���اًل �سالًح���ا موافًق���ا 

لل�س���رع ذك���ًرا كان اأو اأنث���ى، وه���و موؤم���ن 
حي���اة  الدني���ا  ف���ي  فلنحيين���ه  ب���اهلل؛ 
طيب���ة بالر�س���ا بق�س���اء اهلل وبالقناع���ة 
والتوفيق للطاعات، ولنجزينهم ثوابهم 
في الآخرة باأح�س���ن ما كانوا يعملون في 

الدني���ا م���ن الأعم���ال ال�سالح���ة.
 ف���اإذا اأردت ق���راءة الق���راآن - اأيهـــا 

الموؤمـــن - فا�س���األ اهلل اأن يعي���ذك م���ن 
و�ساو����س ال�س���يطان المط���رود عن رحمة 

اهلل.
 اإن ال�سيطان لي�س له ت�سلط على الذين اآمنوا باهلل، وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع اأمورهم.

���ا، ويطيعون���ه ف���ي اإغوائ���ه، والذي���ن ه���م ب�س���بب اإغوائ���ه م�س���ركون ب���اهلل يعب���دون مع���ه   اإنم���ا ت�س���لطه بالو�ساو����س عل���ى الذي���ن يتخذون���ه وليًّ
غيره.

 واإذا ن�س���خنا حك���م اآي���ة م���ن الق���راآن باآي���ة اأخ���رى - واهلل اأعل���م بم���ا ين�س���خ م���ن الق���راآن لحكم���ة، وعلي���م بم���ا ل ين�س���خ من���ه - قال���وا: اإنم���ا 
اأن���ت - يـــا محمـــد - كاذب تختل���ق عل���ى اهلل، ب���ل اأكثره���م ل يعلم���ون اأن الن�س���خ اإنم���ا يك���ون لحكم���ة اإل����هية بالغ���ة.

 ق���ل له���م - اأيهـــا الر�ســـول -: ن���زل به���ذا الق���راآن جبري���ل    م���ن عن���د اهلل �س���بحانه بالح���ق ال���ذي ل خط���اأ في���ه ول تبدي���ل ول تحري���ف، 
ليثّب���ت الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل عل���ى اإيمانه���م كلم���ا ن���زل من���ه جدي���د، وُن�ِس���َخ من���ه بع����س، وليك���ون هداي���ة له���م اإل���ى الح���ق، وب�س���ارة للم�س���لمين بم���ا 

يح�سل���ون علي���ه من الث���واب الكريم.
 

   العمل ال�سالح المقرون بالإيمان يجعل الحياة طيبة.
   الطريق اإلى ال�سالمة من �سر ال�سيطان هو اللتجاء اإلى اهلل، وال�ستعاذة به من �سره.

   عل���ى الموؤمني���ن اأن يجعل���وا الق���راآن اإمامه���م، فيترب���وا بعلوم���ه، ويتخلق���وا باأخالق���ه، وي�س���ت�سيئوا بن���وره، فبذلك ت�س���تقيم اأمورهم الدينية 
والدنيوية.

   ن�سخ الأحكام واقع في القراآن زمن الوحي لحكمة، وهي مراعاة الم�سالح والحوادث، وتبدل الأحوال الب�سرية.



الم�س���ركين  اأن  نعل���م  ونح���ن   
يقول���ون: اإن محم���ًدا    اإنم���ا ُيَعلِّم���ه 
ف���ي  كاذب���ون  وه���م  اإن�س���اٌن،  الق���راآَن 
دعواه���م، فلغ���ة م���ن يزعم���ون اأن���ه يعلم���ه 
اأعجمي���ة، وه���ذا الق���راآن ن���زل بل�س���ان 
عرب���ي وا�س���ح ذي بالغ���ة عالي���ة، فكي���ف 

���اه م���ن اأعجم���ي؟! يزعم���ون اأن���ه َتَلقَّ
 اإن الذي���ن ل يوؤمن���ون باآي���ات اهلل 
اأنه���ا م���ن عن���ده �س���بحانه ل يوفقه���م اهلل 
ي���ن عل���ى ذل���ك،  رِّ للهداي���ة م���ا دام���وا ُم�سِ
وله���م ع���ذاب موج���ع ب�س���بب م���ا ه���م في���ه 
م���ن الكف���ر ب���اهلل، والتكذي���ب باآيات���ه.

ً���ا فيم���ا ج���اء   لي����س محم���د   كاذب
ب���ه م���ن ربه، اإنما يختلق الكذب الذين ل 
ي�سدق���ون باآي���ات اهلل؛ لأنه���م ل يخاف���ون 
واأولئ���ك  ثواًب���ا،  يرج���ون  ول  عذاًب���ا، 
المت�سف���ون بالكف���ر ه���م الكاذب���ون؛ لأن 

الك���ذب عادته���م الت���ي اعت���ادوا عليه���ا.
 م���ن كف���ر ب���اهلل م���ن بع���د اإيمان���ه اإل 
م���ن اأك���ره على الكفر فنطق بكلمة الكفر 
ِبل�س���اِنه وقلُب���ه مطمئ���ن بالإيم���ان موق���ن 
بحقيقته، لكن من كان منف�س���ح ال�سدر 
بالكف���ر فاخت���اره عل���ى الإيم���ان وتكل���م ب���ه 
طائًع���ا فه���و مرت���د ع���ن الإ�س���الم فعليه���م 

غ�س���ب م���ن اهلل وله���م ع���ذاب عظيم.
الإ�س���الم  ع���ن  الرت���داد  ذل���ك   
ب�س���بب اأنهم اآثروا ما ينالونه من حطام 
الدني���ا مكاف���اأة لكفره���م عل���ى الآخ���رة، 
واأن اهلل ل يوف���ق الق���وم الكافري���ن اإل���ى 

الإيم���ان، ب���ل يخذله���م.
بع���د  بال���ردة  المت�سف���ون  اأولئ���ك   
الإيم���ان الذي���ن خت���م اهلل عل���ى قلوبه���م 
فال يفهمون المواعظ، وعلى اأ�س���ماعهم 
ف���ال ي�س���معونها �س���ماًعا ُيْنَتف���ع ب���ه، وعل���ى 
اأب�ساره���م ف���ال يب�س���رون الآي���ات الدالة 
عل���ى الإيم���ان، واأولئ���ك ه���م الغافلون عن 

اأ�س���باب ال�س���عادة وال�س���قاء، وعم���ا اأع���د اهلل له���م م���ن الع���ذاب.
ا اإنهم يوم القيامة هم الخا�سرون الذين خ�سروا اأنف�سهم ب�سبب كفرهم بعد اإيمانهم الذي لو تم�سكوا به لدخلوا الجنة.  حقًّ

 ث���م اإن رب���ك - اأيهـــا الر�ســـول - لغف���ور ورحي���م بالم�س���ت�سعفين م���ن الموؤمني���ن الذي���ن هاج���روا م���ن مك���ة اإل���ى المدين���ة بعدم���ا عذبه���م 
الم�س���ركون وامتحنوه���م ف���ي دينه���م حت���ى نطق���وا بكلم���ة الكف���ر وقلوبه���م مطمئن���ة بالإيم���ان، ثم جاهدوا في �س���بيل اهلل لتك���ون كلمة اهلل هي 
ب���وا به حتى  العلي���ا، وكلم���ة الذي���ن كف���روا ال�س���فلى، و�سب���روا عل���ى م�س���اقه، اإن رب���ك م���ن بع���د تل���ك الفتن���ة التي ُفِتن���وا به���ا، والتعذيب الذي ُعذِّ

نطق���وا بكلم���ة الكف���ر؛ لغف���ور له���م، رحي���م به���م؛ لأنهم م���ا نطقوا بكلم���ة الكف���ر اإل ُمْكَرهين.
 

   الترخي�س للُمكَره بالنطق بالكفر ظاهًرا مع اطمئنان القلب بالإيمان.
   المرت���دون ا�س���توجبوا غ�س���ب اهلل وعذاب���ه؛ لأنه���م ا�س���تحبوا الحي���اة الدني���ا على الآخرة، وحرموا م���ن هداية اهلل، وطبع اهلل على قلوبهم 

و�سمعهم واأب�سارهم، وجعلوا من الغافلين عما يراد بهم من العذاب ال�سديد يوم القيامة.
   َكَتَب اهلل المغفرة والرحمة للذين اآمنوا، وهاجروا من بعد ما فتنوا، و�سبروا على الجهاد.



 واذكر - اأيها الر�سول - يوم ياأتي 
كل اإن�سان ُيحاّج عن نف�سه، ل ُيحاج عن 
ى كل نف�س  غيرها لعظم الموقف، وُتوفَّ
جزاء ما عملت من خير و�سر، وهم ل 
بزيادة  ول  ح�سناتهم،  بنق�س  ُيْظلمون 

�سيئاتهم.
 و�س���رب اهلل مث����اًل ق����ريًة - وه��ي 
اأهلها،  يخ����اف  ل  اآمن���ة  ك��انت  مكة- 
فون،  م�ستقرة والنا�س من حولها ُيَتَخطَّ
كل  من  �سهاًل  هنيًئا  رزقها  يجيئها 
مكان، فكفر اأهلها بما اأنعم اهلل عليهم 
من النعم ولم ي�سكروه، فجازاهم اهلل 
على  الظاهر  ال�سديد  والخوف  بالجوع 
�سارا  حتى  وهزاًل،  فزًعا  اأج�سامهم 
يعملون  كانوا  ما  ب�سبب  لهم  كاللبا�س 

من الكفر والتكذيب.
 ولق���د ج���اء اأه���ل مك���ة ر�س���ول منه���م 
يعرفون���ه بالأمانة وال�سدق، وهو محمد  
 ، فكذب���وه فيم���ا اأنزل���ه علي���ه رب���ه، 
فنزل بهم عذاب اهلل بالجوع والخوف، 
وهم ظالمون لأنف�س���هم باإيرادها موارد 
اله���الك حي���ن اأ�س���ركوا ب���اهلل، وكذب���وا 

ر�سوله.
رزقكم  مما  العباد -  اأيها   - فكلوا   
اهلل �سبحانه ما كان حالًل من جن�س ما 
ُي�ْستطاب اأكله، وا�سكروا نعمة اهلل التي 
النعم  بهذه  بالإقرار  عليكم  بها  اأنعم 
كنتم  اإن  مر�ساته،  في  و�سرفها  هلل 

تعبدونه وحده ول ت�سركون به.
م اهلل عليك���م م���ن الماأك���ولت   َح���رَّ
���ى، وال���دم  م���ا م���ات دون ذكاة مم���ا ُيَذكَّ
الَم�ْس���فوح، والخنزي���ر بجمي���ع اأجزائ���ه، 
وم���ا ذبح���ه ذابح���ه قرباًن���ا لغي���ر اهلل، 
وه���ذا التحري���م اإنم���ا ه���و ف���ي حال���ة 
الختي���ار، فم���ن األجاأت���ه ال�س���رورة اإل���ى 
اأكل المذك���ورات، ف���اأكل منها غير راغب 
ف���ي المح���رم لذات���ه، ول متج���اوز لح���د الحاج���ة؛ ف���ال اإث���م عليه، فاإن اهلل غفور، يغفر له م���ا اأكل، رحيم به حين اأباح له ذلك عند ال�سرورة.

 ول تقول���وا - اأيهـــا الم�ســـركون - لم���ا ت�سف���ه األ�س���نتكم م���ن الك���ذب عل���ى اهلل: ه���ذا ال�س���يء ح���الل، وه���ذا ال�س���يء ح���رام؛ بق�س���د اأن 
تختلقوا على اهلل الكذب بتحريم ما لم يحرم، اأو تحليل ما لم يحلل، اإن الذين يختلقون على اهلل الكذب ل يفوزون بمطلوب، ول ينجون 

من مرهوب.
 لهم متاع قليل حقير باتباعهم اأهواءهم في الدنيا، ولهم يوم القيامة عذاب موجع.
ولما ذكر اهلل ما حرمه من الماأكولت على هذه الأمة ذكر ما حرمه على اليهود فقال:

 وعل���ى اليه���ود خا�س���ة حرمن���ا م���ا ق�س�سن���اه علي���ك - كم���ا ف���ي الآي���ة )١٤٦( م���ن �س���ورة الأنع���ام -، وم���ا ظلمناه���م بتحري���م ذل���ك، ولك���ن 
كان���وا اأنف�س���هم يظلم���ون حي���ن ارتكبوا اأ�س���باب العقاب، فجزيناهم ببغيهم، فحرمن���ا عليهم ذلك عقوبة لهم.

 
لوا بنقي�سها، وهو َمْحُقها و�َس���ْلُبها ووقعوا في �س���دة الجوع بعد ال�س���بع،     الجزاء من جن����س العمل؛ فاإن اأهل القرية لما بطروا النعمة ُبدِّ

وفي الخوف والهلع بعد الأمن والطمئنان، وفي قلة موارد العي�س بعد الكفاية.
   وج���وب الإيم���ان ب���اهلل وبالر�س���ل، وعب���ادة اهلل وح���ده، و�س���كره عل���ى نعم���ه واآلئ���ه الكثي���رة، واأن الع���ذاب الإله���ي لح���ٌق ب���كل م���ن كف���ر ب���اهلل 

وع�س���اه، وجح���د نعمة اهلل عليه.
   اهلل تعالى لم يحرم علينا اإل الخبائث تف�ساًل منه، و�سيانة عن كل ُم�ْسَتْقَذر.



 - الر�سول  اأيها   - ربك  اإن  ثم   
بعاقبتها  جهاًل  ال�سيئات  عملوا  للذين 
اهلل  اإلى  تابوا  ثم  متعمدين،  كانوا  واإن 
واأ�سلحوا  �سيئات،  من  عملوا  ما  بعد 
اأعمالهم التي فيها ف�ساد، اإن ربك من 

بعد التوبة لغفور لذنوبهم، رحيم بهم.
ولما كان الم�سركون يزعمون اأنهم على 
دعواهم،  عليهم  اهلل  رد  اإبراهيم  ملة 

فقال:
جامًع���ا  كان  اإبراهي���م   اإن   
لخ�س���ال الخي���ر، مديًم���ا لطاع���ة رب���ه، 
مائ���اًل ع���ن الأدي���ان كله���ا اإل���ى دي���ن 
الإ�س���الم، ولم يكن من الم�س���ركين قط.
 وكان �س���اكًرا لنع���م اهلل الت���ي اأنع���م 
بها عليه، اختاره اهلل للنبوة، وهداه اإلى 

دين الإ�سالم القويم.
النب���وة  الدني���ا  ف���ي  واأعطين���اه   
والثن���اء الح�س���ن والول���د ال�سال���ح، واإن���ه 
ف���ي الآخ���رة لمن ال�سالحي���ن الذين اأعد 
اهلل له���م الدرج���ات الع���ال م���ن الجن���ة.

 ثم اأوحينا اإليك - اأيها الر�سول- اأن 
اتبع ملة اإبراهيم في التوحيد والبراءة 
من الم�سركين والدعوة اإلى اهلل والعمل 
ب�سريعته، مائاًل عن جميع الأديان اإلى 
الم�سركين  الإ�سالم، وما كان من  دين 
كان  بل  الم�سركون،  يزعم  كما  قط 

موحًدا هلل.
ا على   اإنما ُجِعل تعظيم ال�سبت فر�سً
ليتفرغوا  فيه؛  اختلفوا  الذين  اليهود 
فيه من م�ساغلهم للعبادة بعد اأن �سلوا 
بالتفرغ  اأمروا  الذي  الجمعة  يوم  عن 
فيه، واإن ربك - اأيها الر�سول - ليحكم 
بين هوؤلء المختلفين يوم القيامة فيما 
بما  كالًّ  فيجازي  يختلفون،  فيه  كانوا 

ي�ستحّق.
 ادع - اأيهـــا الر�ســـول - اإل���ى دي���ن 
الإ�س���الم اأنت ومن اتبعك من الموؤمنين 

بما تقت�سيه حال المدعو وفهمه وانقياده، وبالن�سح الم�س���تمل على الترغيب والترهيب، وجادلهم بالطريقة التي هي اأح�س���ن قوًل وفكًرا 
وتهذيًبا، فلي�س عليك هداية النا�س، واإنما عليك اإبالغهم، اإن ربك هو اأعلم بمن �سل عن دين الإ�سالم، وهو اأعلم بالمهتدين اإليه، فال 

تذهب نف�س���ك عليهم ح�سرات.
 واإن اأردت���م معاقب���ة عدوك���م فعاقب���وه بمث���ل م���ا فع���ل بك���م دون زي���ادة، ولئ���ن �سبرت���م ع���ن معاقبتك���م ل���ه عن���د الق���درة عليه ف���اإن ذلك خير 

لل�سابري���ن منك���م من النت�ساف بمعاقبتهم.
 وا�سب���ر - اأيهـــا الر�ســـول - عل���ى م���ا ي�سيب���ك م���ن اأذاه���م، وم���ا توفيق���ك لل�سب���ر اإل بتوفي���ق اهلل ل���ك، ول تح���زن لإعرا����س الكف���ار عن���ك، 

ول ي�سق �سدرك ب�س���بب ما يقومون به من مكر وكيد.
 اإن اهلل مع الذين اتقوه بترك المعا�سي، والذين هم مح�سنون باأداء الطاعات، وامتثال ما اأمروا به، فهو معهم بالن�سر والتاأييد.

 
   اقت�ست رحمة اهلل اأن يقبل توبة عباده الذين يعملون ال�سوء من الكفر والمعا�سي، ثم يتوبون وي�سلحون اأعمالهم، فيغفر اهلل لهم.

   يح�سن بالم�سلم اأن يتخذ اإبراهيم    قدوة له.
   على الدعاة اإلى دين اهلل اتباع هذه الطرق الثالث: الحكمة، والموعظة الح�سنة، والمجادلة بالتي هي اأح�سن.

   العقاب يكون بالِمْثل دون زيادة، فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم.



وت�أيي���ده  لر�س���وله   اهلل  تثبي���ت 
ب�لآي����ت البين����ت، وب�س����رته ب�لن�س���ر 

والثب����ت.

م؛ لقدرته   تنزه اهلل �سبح�نه وتعظَّ

فهو  �سواه،  اأحد  عليه  يقدر  ل  م�  على 
روًح�  محمًدا     عبده  �سّير  الذي 
من  الليل  من  بجزء  يقظة  وج�سًدا 
بيت  م�سجد  اإلى  الحرام  الم�سجد 
ب�لثم�ر  حوله  ب�ركن�  الذي  المقد�س 
ليرى  ؛  الأنبي�ء  وبمن�زل  والزروع 
اهلل  قدرة  على  الدالة  اآي�تن�  بع�س 
يخفى  فال  ال�سميع  هو  اإنه  �سبح�نه، 
عليه م�سموع، الب�سير فال يخفى عليه 

ر. ُمْب�سَ
الت�وراة  م�و�سى   واأعط�ي�ن�   

لبني  ومر�سدة  ه�دية  وجعلن�ه� 
ل  اإ�سرائيل:  لبني  وقلن�  اإ�سرائيل، 
اإليه  تفو�سون  وكياًل  دوني  من  تتخذوا 

اأموركم، بل توكلوا عليَّ وحدي.
عليهم  اأنعمن�  من  ن�سل  من  اأن�تم   

في  الغرق  من  نوح   مع  ب�لنج�ة 
النعمة،  هذه  فتذكروا  الطوف�ن، 
وحده  بعب�دته  تع�لى  اهلل  وا�سكروا 
ف�إنه  بنوح،  ذلك  في  واقتدوا  وط�عته، 

ك�ن كثير ال�سكر هلل تع�لى.
واأعلمن�هم  اإ�سرائيل  بني  واأخبرن�   

في التوراة اأنه ل بد اأن يقع منهم ف�س�د 
والبطر  المع��سي  بفعل  الأر�س  في 
ب�لظلم  الن��س  على  ولَي�ْسَتْعُلنَّ  مرتين، 
الحد في ال�ستعالء  والبغي متج�وزين 

عليهم.
اأ�سح�ب قوة وبط�س عظيم يقتلونهم وي�سردونهم، فج�لوا بين دي�رهم   ف�إذا ح�سل منهم الإف�س�د الأول �َسلَّْطن� عليهم عب�ًدا لن� 

يف�سدون م� مروا عليه، وك�ن وعد اهلل بذلك واقًع� ل مح�لة.
 ث���م اأعدن���� لك���م - ي���ا بن���ي اإ�س���رائيل - الدول���ة والغلب���ة عل���ى م���ن �ُس���لِّطوا عليك���م عندم���� تبت���م اإل���ى اهلل، واأمددن�ك���م ب�أم���وال بع���د نهبه����، 

واأولٍد بع���د �س���بيهم، و�سيرن�ك���م اأكث���ر جمًع� م���ن اأعدائكم.
 اإن اأح�س���نتم - ي���ا بن���ي اإ�س���رائيل - اأعم�لك���م، وجئت���م به���� عل���ى الوج���ه المطل���وب، فج���زاء ذل���ك ع�ئ���د لك���م، ف����هلل غن���ي ع���ن اأعم�لك���م، 

واإن اأ�س����أتم اأفع�لكم فع�قبة ذلك عليكم، ف�هلل ل ينفعه اإح�س����ن اأفع�لكم، ول ت�سره اإ�س����ءته�، ف�إذا ح�سل الإف�س����د الث�ني �س���لطن� عليكم 
اأعداءك���م ليخزوك���م، ويجعل���وا الم�س����ءة ظ�ه���رة عل���ى وجوهك���م، لم���� يذيقونك���م من �سن���وف الهوان، وليدخل���وا بيت المقد����س ويخربوه كم� 

دخل���وه وخرب���وه الم���رة الأول���ى، وليدم���روا م� غلب���وا عليه من الب���الد تدميًرا ك�ماًل.
 

   في قوله: { * +}: اإ�س�رة لدخوله في حكم الإ�سالم؛ لأن الم�سجد موطن عب�دِة الم�سلمين.
   بي�ن ف�سيلة ال�سكر، والقتداء ب�ل�س�كرين من الأنبي�ء والمر�سلين.

ته اأن يبعث على المف�سدين من يمنعهم من الف�س�د؛ لتتحقق حكمة اهلل في الإ�سالح.    من حكمة اهلل و�ُسنَّ
ة اهلل واحدة ل تتبدل ول تتحول.    التحذير لهذه الأمة من العمل ب�لمع��سي؛ لئال ي�سيبهم م� اأ�س�ب بني اإ�سرائيل، ف�ُسنَّ

١٧١١١



 ع�س���ى ربك���م - ي���ا بن���ي اإ�س���رائيل - 

اأن يرحمك���م بع���د ه���ذا النتق����م ال�س���ديد 
اإن تبت���م اإلي���ه، واأح�س���نتم اأعم�لك���م، واإن 
رجعت���م اإل���ى الإف�س����د م���رة ث�لث���ة اأو اأكث���ر 
يَّرن����  رجعن���� اإل���ى النتق����م منك���م، و�سَ
جهن���م للك�فري���ن ب����هلل فرا�ًس���� ومه�ًدا ل 

يتخل���ون عنه.
عل���ى  المن���زل  الق���راآن  ه���ذا  اإن   

ُبل وهي  محمد    يدل على اأح�سن ال�سُّ
�س���بيل الإ�س���الم، ويخب���ر الموؤمني���ن ب�هلل 
الذي���ن يعمل���ون الأعم����ل ال�س�لح�ت بم� 
ي�س���رهم، وه���و اأن له���م ثواًب���� عظيًم���� من 

اهلل.
بي���وم  يوؤمن���ون  ل  الذي���ن  ويخب���ر   

���� اأعددن����  القي�م���ة بم���� ي�س���ووؤهم، وه���و اأنَّ
له���م ي���وم القي�م���ة عذاًب���� موجًع����.

 ويدع���و الإن�س����ن لجهل���ه عل���ى نف�س���ه 

وولده وم�له عند الغ�سب ب�ل�سرور، مثل 
دع�ئ���ه لنف�س���ه ب�لخي���ر، فل���و ا�س���تجبن� 
دع����ءه ب�ل�س���ر لهلك، وهل���ك م�له وولده، 
وك�ن الإن�س�ن مجبوًل على العجلة؛ ولذا 

ف�إّن���ه قد يتعّج���ل م� ي�سّره.
 وخلقن���� اللي���ل والنه����ر عالمتي���ن 

دالتي���ن عل���ى وحداني���ة اهلل وقدرت���ه؛ 
لم���� فيهم���� م���ن الخت���الف ف���ي الط���ول 
والق�س���ر والح���رارة والب���رودة، فجعلن���� 
اللي���ل مظلًم���� للراح���ة والن���وم، وجعلن���� 
النه����ر م�سيًئ���� لتبتغ���وا رزق اهلل ال���ذي 
ق���دره لك���م بف�سل���ه، ولتعلم���وا بتع�قبهم���� 
اإلي���ه  وم���� تحت�ج���ون  ال�س���نين،  ع���دد 
م���ن ح�س����ب اأوق����ت ال�س���هور والأي����م 
تبييًن����  ن����ه  بيَّ �س���يء  وال�س����ع�ت، وكل 
لتتمي���ز الأ�س���ي�ء، ويت�س���ح الُمِح���قُّ م���ن 

الُمْبِط���ل.
 وكل اإن�س����ن جعلن���� عمل���ه ال�س����در 

عن���ه مالزًم���� له مالزمة الق���الدة للعنق، 
ل ينف�س���ل عن���ه حت���ى ُيح��َس���ب علي���ه، ونخ���رج ل���ه ي���وم القي�مة كت�ًب� فيه جميع م� عمل من خير و�س���ر يجده اأم�مه مفتوًح� مب�س���وًط�.

 ونقول له يومئذ: اقراأ - اأيها الإن�سان - كت�بك، وتولَّ ح�س�ب نف�سك على اأعم�لك، كفى بنف�سك يوم القي�مة مح��سًب� لك.

 م���ن اهت���دى اإل���ى الإيم����ن فث���واب هدايت���ه ل���ه، وم���ن �سل فعق�ب �سالله عليه، ول تتحمل نف����س ذنب نف����س اأخرى، وم� كن���� معذبين قوًم� 

حتى نقيم عليهم الحجة ب�إر�س�ل الر�سل اإليهم.
 واإذا اأردن���� اإه���الك قري���ة لظلمه���� اأمرن���� م���ن اأبطرته���م النعم���ة ب�لط�ع���ة فل���م يمتثل���وا، ب���ل ع�س���وا وخرج���وا ع���ن الط�ع���ة، َفَح���قَّ عليه���م 

ل، ف�أهلكن�هم هالك ا�س���تئ�س�ل. الق���ول ب�لع���ذاب الُم�ْس���ت�أ�سِ
 وم���� اأكَث���َر الأم���َم المكذب���ة الت���ي اأهلكن�ه���� م���ن بع���د ن���وح مث���ل ع����د وثم���ود! وكف���ى برب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - بذنوب عب����ده خبي���ًرا ب�سيًرا، 

ل يخفى عليه منه� �س���يء، و�س���يج�زيهم عليه�.
 

   من اهتدى بهدي القراآن ك�ن اأكمل الن��س واأقومهم واأهداهم في جميع اأموره.
   التحذير من الدعوة على النف�س والأولد ب�ل�سر.

   اخت���الف اللي���ل والنه����ر ب�لزي����دة والنق����س وتع�قبهم����، و�س���وء النه����ر وظلم���ة اللي���ل، كل ذل���ك دلي���ل عل���ى وحداني���ة اهلل ووج���وده وكم����ل 
علمه وقدرته.

   تقرر الآي�ت مبداأ الم�سوؤولية ال�سخ�سية، عدًل من اهلل ورحمة بعب�ده.



الب���ر  ب�أعم����ل  يق�س���د  ك�ن  م���ن   

الحي����ة الدني����، ول يوؤم���ن ب�لآخ���رة، ول 
لن���� له فيه� م� ن�س����وؤه  ُيْلِق���ي له���� ب����ًل، عجَّ
نح���ن، ل م���� ي�س����وؤه ه���و م���ن نعي���م لم���ن 
اأردن���� اأن نفع���ل ذل���ك ب���ه، ث���م جعلن���� 
ل���ه جهن���م يدخله���� ي���وم القي�م���ة يع�ن���ي 
حره����، مذموًم���� عل���ى اختي����ره الدني���� 
وكف���ره ب�لآخ���رة، مط���روًدا م���ن رحم���ة 

اهلل.
 وم���ن ق�س���د ث���واب الآخ���رة ب�أعم����ل 

الب���ر، و�س���عى له���� �س���عيه� الخ�ل���ي م���ن 
الري����ء وال�س���معة، وهو موؤم���ن بم� اأوجب 
اهلل الإيم����ن ب���ه، ف�أولئ���ك المت�سف���ون 
بتلك ال�سف�ت ك�ن �س���عيهم مقبوًل عند 

اهلل، و�س���يج�زيهم علي���ه.
الفريقين  هذين  من  كالًّ  نزيُد   

اأيها   - ربك  عط�ء  من  والَبّر،  الف�جر 
ك��ن  وم�  انق��ط�ع،  دون   - الر�سول 
ع�����ط�ء ربك في ال����دني� مم���نوًع� ع�ن 

ا ك��ن اأو ف�جًرا. اأح���د، َبرًّ
 ت�أمل - اأيها الر�سول - كيف ف�سلن� 

بع�سهم على بع�س في الدني� في الرزق 
في  تف�وًت�  اأعظم  ولالآخرة  والمراتب، 
الدني�،  الحي�ة  من  النعيم  درج�ت 
الموؤمن  فليحر�س  تف�سياًل،  واأعظم 

عليه�.
 ل تجع���ل - اأيه���ا العب���د - م���ع اهلل 

معب���وًدا اآخ���ر تعب���ده، فت�سي���ر مذموًم���� 
عن���د اهلل، وعن���د عب����ده ال�س�لحي���ن ل 
ح�م���د ل���ك، مخ���ذوًل من���ه ل ن��س���ر ل���ك.
 واأم���َر رب���ك - اأيه���ا العب���د - واأوج���َب 

األ ُيْعب���د غي���ره، واأم���ر ب�لإح�س����ن اإل���ى 
الوالدي���ن خ��س���ة عن���د بل���وغ الكب���ر، ف����إن 
بلغ اأحد الوالدين الكبر اأو بلغه كالهم� 
عن���دك، ف���ال تت�سجر منهم���� ب�لتفوُّه بم� 
ي���دل عل���ى ذل���ك، ول تزجرهم� ول تغلظ 

عليهم���� ف���ي الق���ول، وق���ل لهم� ق���وًل كريًم� في���ه لين ولطف.
 وتوا�سع لهم� ذلًّ ورحمة بهم�، وقل: يا رب، ارحمهم� رحمة لأجل تربيتهم� اإي�ي في �سغري.

 ربك���م - اأيه���ا النا����س - اأعل���م بم���� ف���ي �سم�ئرك���م م���ن الإخال����س ل���ه ف���ي العب����دة واأعم����ل الخي���ر، والب���ر ب�لوالدي���ن، ف����إن ك�ن���ت ني�تك���م 

�عين اإليه ب�لتوبة غفوًرا، فمن ت�ب من تق�سيره ال�س����بق في  في عب�دتكم ومع�ملتكم لوالديكم وغيرهم� �س�لحة ف�إنه �س���بح�نه ك�ن للرجَّ
ط�عت���ه لرب���ه اأو لوالدي���ه غفر اهلل له.

 واأع���ط - اأيه���ا الموؤم���ن - القري���ب حق���ه م���ن �سل���ة رحم���ه، واأع���ط الفقي���ر المحت����ج، واأع���ط المنقط���ع ف���ي �س���فره، ول تنف���ق م�ل���ك ف���ي 

مع�سي���ة، اأو عل���ى وجه الإ�س���راف.
 اإن المنفقي���ن اأمواله���م ف���ي المع��س���ي، والم�س���رفين ف���ي الإنف����ق ك�ن���وا اإخ���وان ال�س���ي�طين، يطيعونه���م فيم���� ي�أمرونه���م ب���ه م���ن التبذي���ر 

والإ�س���راف، وك�ن ال�س���يط�ن لرب���ه كف���وًرا، ف���ال يعم���ل اإل بم���� فيه مع�سية، ول ي�أمر اإل بم� ي�س���خط ربه.
 

   ينبغ���ي لالإن�س����ن اأن يفع���ل م���� يق���در علي���ه م���ن الخي���ر وين���وي فع���ل م���� ل���م يقدر عليه؛ لُيث����ب على ذلك.    اأن النعم ف���ي الدني� ل ينبغي اأن 
ُي�ْسَتدل به� على ر�س� اهلل تع�لى؛ لأنه� قد تح�سل لغير الموؤمن، وتكون ع�قبته الم�سير اإلى عذاب اهلل.    الإح�س�ن اإلى الوالدين فر�س 

لزم واجب، وقد قرن اهلل �سكرهم� ب�سكره لعظيم ف�سلهم�.    يحّرم الإ�سالم التبذير، والتبذير اإنف�ق الم�ل في غير حقه.



 واإن امتنع���ت ع���ن اإعط����ء ه���وؤلء؛ 

لع���دم وج���ود م� تعطيهم اإي����ه منتظًرا م� 
يفت���ح اهلل ب���ه علي���ك م���ن رزق، فق���ل له���م 
قوًل ليًن� �سهاًل، مثل اأن تدعو لهم ب�سعة 
ال���رزق، اأو تعده���م ب�لعط����ء اإن رزق���ك 

اهلل م�ًل.
الإنف����ق،  ع���ن  ي���دك  تم�س���ك  ول   

ول ت�س���رف ف���ي الإنف����ق، فت�سي���ر ملوًم���� 
يلوم���ك الن�����س عل���ى بخل���ك اإن اأم�س���كت 
ي���دك ع���ن الإنف�ق، منقطًع� ع���ن الإنف�ق 

لإ�س���رافك، فل���م تج���د م���� تنفق���ه.
 اإن ربك يو�سع الرزق على من ي�س�ء، 

ب�لغة،  لحكمة  ي�س�ء  من  على  وي�سيقه 
اإنه ك�ن بعب�ده خبيًرا ب�سيًرا، ل يخفى 
عليه منهم �سيء، في�سرف اأمره فيهم 

بم� ي�س�ء.
اأولدكم خوًف� من الفقر   ول تقتلوا 

نحن  عليهم،  اأنفقتم  اإذا  م�ستقباًل 
اأنتم،  برزقكم  ونتكفل  برزقهم،  نتكفل 
ذنب  ل  اإذ  كبيًرا؛  اإثًم�  ك�ن  قتلهم  اإن 

لهم ول �سبب ي�ستوجب قتلهم.
 واحذروا الزنى، وتجنبوا م� ي�سجع 

عليه، اإنه ك�ن متن�هًي� في القبح، و�س�ء 
طريًق� لم� يوؤديه من اختالط الأن�س�ب، 

ومن عذاب اهلل.
 ول تقتل���وا النف����س الت���ي ع�س���م اهلل 

دمه���� ب�إيم����ن اأو ب�أم����ن اإل اإن ا�س���تحقت 
ة، اأو بزن���ى بع���د اإح�س����ن، اأو  القت���ل ب���ِردَّ
بق�س�����س، وم���ن ُقِتل مظلوًم� دون �س���بب 
يبي���ح قتل���ه فقد جعلن� لم���ن يلي اأمره من 
ورثت���ه ت�س���لًط� على ق�تل���ه، فله اأن يط�لب 
����، ول���ه العف���و دون مق�ب���ل،  بقتل���ه ق�س��سً
وله العفو واأخذ الدية، فال يتج�وز الحد 
ال���ذي اأب�ح���ه اهلل ل���ه ب�لتمثي���ل ب�لق�ت���ل، 
اأو بقتل���ه بغي���ر م���� قت���ل ب���ه، اأو بقت���ل غي���ر 

���ًدا ُمَع�ًن�. الق�ت���ل، اإن���ه ك�ن ُموؤَيَّ
 ول تت�سرف���وا ف���ي م����ل م���ن م����ت وال���ده م���ن الأطف����ل اإل بم���� ه���و اأ�سل���ح له من تنميت���ه وحفظه حتى يبل���غ كم�ل عقله ور�س���ده، واأوفوا بم� 

بينكم وبين اهلل، وبم� بينكم وبين عب�ده من عهد دون نق�س اأو نق�س، اإن اهلل ي�س����أل معطي العهد يوم القي�مة: هل وفى به فيثيبه اأو لم 
يف به فيع�قبه.

 واأتم���وا الكي���ل اإذا كلت���م لغيرك���م ول تخ�س���روه، وزن���وا ب�لمي���زان العدل الذي ل ينق�س �س���يًئ� ول يبخ�س���ه، ذل���ك الإيف�ء للكيل والوزن خير 

لكم في الدني� والآخرة، واأح�سن ع�قبة من التطفيف بنق�س المك�ييل والموازين.
 ول تتب���ع - ي���ا اب���ن اآدم - م���� ل عل���م ل���ك ب���ه، فتتب���ع الظن���ون والحد����س، اإن الإن�س����ن م�س���وؤول عم���� ا�س���تخدم فيه �س���معه وب�س���ره وفوؤاده من 

 ول تم����س في الأر�س تكبًرا واختي�ًل، اإنك اإن تم����س فيه� متع�لًي� لن تقطع الأر�س  خير اأو �س���ر، فيث�ب على الخير، ويع�قب على ال�س���ر. 
 كل م� �س���بق ذكره ك�ن ال�س���يئ منه عند  بم�س���يتك، ول���ن ت�س���ل ق�مت���ك اإل���ى م���� و�سل���ت اإلي���ه الجب����ل طوًل وارتف�ًع�، فعالَم التكبر اإذن؟! 

ربك - اأيها الإن�س���ان - ممنوًع�، ل ير�سى اهلل عن مرتكبه، بل يبغ�سه.
 

   الأدب الرفي���ع ه���و رد ذوي القرب���ى بلط���ف، ووعده���م وع���ًدا جمي���اًل ب�ل�سل���ة عن���د الي�س���ر، والعت���ذار اإليه���م بم� هو مقب���ول.    اهلل اأرحم 
ب�لأولد من والديهم؛ فنهى الوالدين اأن يقتلوا اأولدهم خوًف� من الفقر والإمالق وتكفل برزق الجميع.    في الآي�ت دليل على اأن الحق 
ف���ي القت���ل للول���ي، ف���ال ُيْقَت����س اإل ب�إذن���ه، واإن عف���� �س���قط الق�س�����س.    م���ن لط���ف اهلل ورحمت���ه ب�ليتي���م اأن اأم���ر اأولي����ءه بحفظ���ه وحف���ظ 

م�له واإ�سالحه وتنميته حتى يبلغ اأ�س���ده.



 ذل���ك ال���ذي و�سحن����ه م���ن الأوام���ر 

والنواه���ي والأح���ك�م م���ن الحكم���ة الت���ي 
اأوح�ه���� اإلي���ك رب���ك، ول تتخ���ذ - اأيه���ا 
الإن�س���ان - مع اهلل معبوًدا اآخر، فُتْرَمى 
ف���ي جهن���م ي���وم القي�م���ة ملوًم���� تلوم���ك 
نف�س���ك ويلوم���ك الن�����س، مط���روًدا ع���ن 

كل خي���ر.
 ي���� م���ن تدع���ون اأن المالئك���ة بن����ت 

اأيه���ا   - ربك�������م  ������كم  اأف�����خت�سّ اهلل، 
الم�س���ركون - ب�ل���ذك��������ور م���ن الأولد، 
بن����ت؟  المالئك���ة  لنف������سه  واتخ��������ذ 
تع�ل���ى اهلل عم���� تقول���ون، اإنك���م لتقول���ون 
على اهلل �س���بح�نه قوًل ب�لغ القبح حيث 
تن�س���بون ل���ه الول���د، وتزعم���ون اأن ل���ه 

البن����ت اإمع�ًن���� ف���ي الكف���ر ب���ه.
 ولق���د اأو�سحن���� ف���ي ه���ذا الق���راآن 

الأح���ك�م والمواعظ والأمث�ل ليتعظ به� 
الن�����س، في�س���لكوا م���� ينفعه���م، ويترك���وا 
م���� ي�سره���م، والح����ل اأن بع�سه���م مم���ن 
انتك�س���ت فطرته���م ل���م ي���زدد بذل���ك اإل 

بع���ًدا ع���ن الح���ق وكراهي���ة له.
 ق��������ل - اأيه���ا ال���ر�س�����ول - له�������وؤلء 

تع�ل���ى  م���ع اهلل  ك�ن  ل���و  الم�س���ركين: 
معبودات كم� يقولون افتراء وكذًب� اإذن 
لطلب���ت تل���ك المعب���ودات المزعوم���ة اإلى 
اهلل ذي العر����س طريًق���� لتغ�لب���ه عل���ى 

ملك���ه وتن�زع���ه فيه.
 تن���زه اهلل �س���بح�نه وتقد����س عم���� 

ي�سف���ه ب���ه الم�س���ركون، وتع�ل���ى عم���� 
ا كبي���ًرا. يقولون���ه عل���وًّ

 ت�س���بح هلل ال�س���م�وات، وت�س���بح هلل 

الأر����س، وي�س���بح هلل م���ن ف���ي ال�س���م�وات 
والأر�س من المخلوق�ت، وم� من �س���يء 
اإل ينزه���ه ق�رًن���� تنزيه���ه اإي����ه ب�لثن����ء، 
ولك���ن ل تفهم���ون كيفي���ة ت�س���بيحهم، 
ف�أنت���م ل تفهم���ون اإل ت�س���بيح م���ن ي�س���بح 

بل�س����نكم، اإن���ه تع�ل���ى ك�ن حليًم���� ل يع�ج���ل ب�لعقوب���ة، غف���وًرا لم���ن ت����ب اإلي���ه.
 واإذا ق���راأت - اأيه���ا الر�س���ول - الق���راآن ف�س���معوا م���� في���ه م���ن الزواج���ر والمواع���ظ جعلن���� بين���ك وبي���ن الذي���ن ل يوؤمن���ون بي���وم القي�م���ة 

 و�سيرن� على قلوبهم اأغطية حتى ل يفهم���وا القراآن، و�سيرن� في  حج�ًب���� �س����تًرا يمنعه���م م���ن فه���م الق���راآن عق�ًب���� لهم على اإعرا�سه���م. 
اآذانهم ثقاًل حتى ل ي�سمعوه �سم�ع انتف�ع، واإذا ذكرت ربك في القراآن وحده، ولم تذكر اآلهتهم المزعومة رجعوا على اأعق�بهم متب�عدين 
 نحن اأعلم بطريقة ا�س���تم�ع روؤ�س����ئهم للقراآن، فهم ل يريدون الهتداء به، بل يريدون ال�س���تخف�ف واللغو  عن اإخال�س التوحيد هلل. 
عن���د قراءت���ك، ونح���ن اأعل���م بم���� يتن�ج���ون ب���ه م���ن التكذي���ب وال�س���د عن���ه، حي���ن يق���ول ه���وؤلء الظ�لم���ون لأنف�س���هم ب�لكف���ر: ل تتبع���ون - اأيه���ا 
 ت�أمل - اأيها الر�سول - لتعجب مم� و�سفوك به من �سف�ت مذمومة مختلفة، ف�نحرفوا عن  النا�س - اإل رجاًل م�سحوًرا اختلط عقله. 
 وق����ل الم�س���ركون اإنك�ًرا للبع���ث: اأاإذا متن� و�سرن� عظ�ًم����، وبليت اأج�س����من�، اأنبعث بعًث�  الح���ق، وح����روا فل���م يهت���دوا اإل���ى طري���ق الح���ق. 

جديًدا؟ اإن هذا لم�س���تحيل.
 

.    اأكثر الن�����س ل تزيدهم اآي�ت اهلل اإل نفوًرا؛ لبغ�سهم     الزع���م ب����أن المالئك���ة بن����ت اهلل افت���راء كبي���ر، وق���ول عظي���م الإث���م عند اهلل 
للح���ق ومحبته���م م���� ك�ن���وا علي���ه م���ن الب�ط���ل.    م���� م���ن مخلوق في ال�س���م�وات والأر�س اإل ي�س���بح بحمد اهلل تع�لى فينبغي للعبد األ ت�س���بقه 

المخلوق�ت ب�لت�سبيح.
   من حلم اهلل على عب�ده اأنه ل يع�جلهم ب�لعقوبة على غفلتهم و�سوء �سنيعهم، فرحمته �سبقت غ�سبه.



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

ك�ونوا - اأيها الم�سركون - اإن ا�ستطعتم 
حج����رة في �س���دته�، اأو كون���وا حديًدا في 

قوت���ه، ول���ن ت�س���تطيعوا ذلك.
اأعظ���م  اآخ���ر  خلًق����  كون���وا  اأو   

منهم���� مم���� يعظ���م ف���ي �سدورك���م، ف����إن 
اهلل معيدك���م كم���� بداأك���م، ومحييك���م 
كم���� خلقك���م اأول م���رة، ف�س���يقول ه���وؤلء 
المع�ن���دون: م���ن يعيدن���� اأحي����ء بع���د 
موتن����؟ ق���ل له���م: يعيدك���م ال���ذي خلقك���م 
�س����بق،  مث����ل  غي���ر  عل���ى  م���رة  اأول 
ف�س���يحركون روؤو�س���هم �س����خرين م���ن 
ردك عليه���م، ويقولون م�س���تبعدين: متى 
ه���ذه الإع����دة؟! ق���ل له���م: لعله���� قريب���ة، 

ف���كل م���� ه���و اآت قري���ب.
اإل���ى  ي���وم ين�ديك���م   يعيدك���م اهلل 

اأر����س المح�س���ر، فت�س���تجيبون منق�دي���ن 
لأم���ره، ح�مدي���ن اإي����ه، وتظن���ون اأنك���م م� 

مكثت���م ف���ي الأر����س اإل زمًن���� قلي���اًل.
لعب����دي  الر�س���ول -  اأيه���ا   - وق���ل   

الموؤمني���ن ب���ي: يقول���وا الكلم���ة الطيب���ة 
الكلم���ة  ويجتنب���وا  يح����ورون،  عندم���� 
رة؛ لأن ال�س���يط�ن ي�ستغّله�  ال�س���يئة المنفِّ
في�سعى بينهم بم� يف�سد عليهم حي�تهم 
الدنيوي���ة والأخروي���ة، اإن ال�س���يط�ن ك�ن 
ا وا�سح العداوة، فعليه اأن  لالإن�س�ن عدوًّ

يح���ذر منه.
 ربك���م - اأيه���ا النا����س - اأعل���م بك���م، 

فال يخفى عليه منكم �س���يء، اإن ي�س����أ اأن 
يرحمك���م رحمك���م ب����أن يوفقك���م لالإيم�ن 
والعم���ل ال�س�ل���ح، واإن ي�س����أ اأن يعذبك���م 
ب����أن يخذلك���م ع���ن الإيم����ن  عذبك���م 
ويميتكم على الكفر، وم� بعثن�ك - اأيها 
الر�س���ول - عليه���م وكي���اًل تجبره���م عل���ى 
الإيم����ن، وتمنعه���م من الكف���ر، وتح�سي 
عليهم اأعم�لهم، اإنم� اأنت مبلغ عن اهلل 

م���� اأم���رك بتبليغه.
 وربك - اأيها الر�سول - اأعلم بُكّل من في ال�سم�وات والأر�س، واأعلم ب�أحوالهم وبم� ي�ستحقون، ولقد ف�سلن� بع�س الأنبي�ء على بع�س 

بكثرة الأتب�ع وب�إنزال الكتب، واأعطين� داود كت�ًب� هو الزبور.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤلء الم�س���ركين: ادع���وا - اأيه���ا الم�س���ركون - الذي���ن زعمت���م اأنه���م اآله���ة م���ن دون اهلل اإن ن���زل بك���م �س���ر، فه���م 

ل يملك���ون دف���ع ال�س���ر عنك���م، ول يملك���ون نقل���ه اإل���ى غيرك���م لعجزه���م، وم���ن ك�ن ع�ج���ًزا ل يك���ون اإلًه����.
 اأولئ���ك الذي���ن يدعونه���م م���ن المالئك���ة ونحوه���م ه���م اأنف�س���هم يطلبون م� يقربهم اإلى اهلل م���ن العمل ال�س�لح، ويتن�ف�س���ون اأيهم اأقرب 

اإليه ب�لط�عة، ويرجون اأن يرحمهم، ويخ�فون اأن يعذبهم، اإن عذاب ربك - اأيها الر�سول - مم� ينبغي اأن يحذر.
 وم���� م���ن قري���ة اأو مدين���ة م���ن الق���رى الك�ف���ر اأهله���� اإل نح���ن منزل���ون به���� العذاب واله���الك في الحي�ة الدني� ب�س���بب كفره����، اأو مبتلوه� 

بعق�ب قوي ب�لقتل اأو غيره ب�سبب كفره�، ك�ن ذلك الإهالك والعذاب ق�س�ء اإلهيًّ� مكتوًب� في اللوح المحفوظ.
 

   القول الح�سن داع لكل خلق جميل وعمل �س�لح، ف�إنَّ من ملك ل�س�نه ملك جميع اأمره.
   ف��سل اهلل بين الأنبي�ء بع�سهم على بع�س عن علم منه وحكمة.

   اهلل ل يريد بعب�ده اإل م� هو الخير، ول ي�أمرهم اإل بم� فيه م�سلحتهم.
   عالمة محبة اهلل اأن يجتهد العبد في كل عمل يقربه اإلى اهلل، وين�ف�س في قربه ب�إخال�س الأعم�ل كله� هلل والن�سح فيه�.



 وم� تركن� اإنزال العالم�ت الح�سية 

التي طلبه�  الر�سول  الدالة على �سدق 
ونحوه،  الموتى  ك�إحي�ء  الم�سركون 
الأولى  الأمم  على  اأنزلن�ه�  لأنن�  اإل 
اآية  ثمود  اأعطين�  فقد  به�،  فكذبوا 
فكفروا  الن�قة،  هي  وا�سحة،  عظيمة 
نبعث  وم�  ب�لعذاب،  فع�جلن�هم  به� 
تخويًف�  اإل  الر�سل  اأيدي  على  ب�لآي�ت 

لأممهم؛ لعلهم ي�سلمون.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اإذ قلن���� 

لك: اإن ربك اأح�ط ب�لن�����س قدرة، فهم 
ف�������ي قب�س������ته، واهلل م�نع���ك منه���م، 
فبّل���غ م���� اأُِم�����ْرت بتبليغ���ه، وم���� جعلن���� م���� 
اأرين����ك عي�ًن���� ليل���ة الإ�س���راء اإل امتح�ًن� 
للن�����س، ه���ل ي�سدق���ون ب���ه، اأو يكذب���ون 
به؟ وم� جعلن� �سجرة الزقوم المذكورة 
في القراآن اأنه� تنبت في اأ�سل الجحيم 
اإل ابت���الء له���م، ف����إذا ل���م يوؤمن���وا به�تين 
الآيتي���ن فلن يوؤمنوا بغيرهم�، ونخّوفهم 
ب�إن���زال الآي����ت فم� ي���زدادون ب�لتخويف 
ب�إنزاله� اإل زي�دة في الكفر وتم�دًي� في 

ال�سالل.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اإذ قلن���� 

للمالئكة: ا�س���جدوا لآدم �س���جود تحيٍة ل 
�س���جود عب����دة، ف�متثل���وا و�س���جدوا كلهم 
ل���ه، لك���ّن اإبلي����س اأب���ى تكب���ًرا اأن ي�س���جد 
ل���ه ق�ئ���اًل: اأاأ�س���جد لم���ن خلقت���ه م���ن 
الطي���ن، واأن���� خلقتن���ي م���ن الن����ر؟! ف�أن���� 

اأ�س���رف منه.
 ق����ل اإبلي����س لرب���ه: اأراأي���ت ه���ذا 

مت���ه عل���ّي ب�أم���رك ل���ي  المخل���وق ال���ذي كرَّ
���� اإل���ى  ب�ل�س���جود ل���ه؟ لئ���ن اأبقيتن���ي حيًّ
اآخ���ر الحي����ة الدني���� لأ�س���تميلن اأولده 
ولأغوينه���م ع���ن �سراطك الم�س���تقيم اإل 
قلياًل ممن ع�سمت منهم، وهم عب�دك 

المخل�س���ون.
 ق�ل له ربه: اذهب اأنت ومن اأط�عك منهم، ف�إن جهنم هي جزاوؤك وجزاوؤهم جزاء ك�ماًل موفًرا على اأعم�لكم.

الداعين لط�عتك،  ْح عليهم بفر�س�نك وم�س�تك  المع�سية، و�سِ اإلى  الداعي  ت�ستخّفه منهم ب�سوتك  اأن  ا�ستطعت  وا�ْسَتْخِفف من   

و�س�ركهم في اأموالهم بتزيين كل ت�سّرف يخ�لف ال�سرع، و�س�ركهم في اأولدهم ب�دع�ئهم كذًب�، وتح�سيلهم ب�لزنى، وتعبيدهم لغير 
اهلل عند الت�سمية، وزّين لهم الوعود الك�ذبة والأم�ني الب�طلة، وم� يعدهم ال�سيط�ن اإل الوعود الك�ذبة التي تخدعهم.

 اإن عب����دي الموؤمني���ن الع�ملي���ن بط�عت���ي لي����س ل���ك - ي���ا اإبلي����س - عليه���م ت�س���ّلط؛ لأن اهلل يدف���ع عنه���م �س���ّرك، وكف���ى ب����هلل وكي���اًل لم���ن 

اعتم���د عليه في اأموره.
 ربك���م - اأيه���ا النا����س - ه���و ال���ذي ُي�َس���ّير لك���م ال�س���فن ف���ي البح���ر رج����ء اأن تطلب���وا رزق���ه ب�أرب����ح التج����رة وغيره����، اإن���ه ك�ن بك���م رحيًم���� 

حيث ي�ّس���ر لكم هذه الو�س����ئل.
 

   من رحمة اهلل ب�لن��س عدم اإنزاله الآي�ت التي يطلبه� المكذبون حتى ل يع�جلهم ب�لعق�ب اإذا كذبوا به�.
   ابتلى اهلل العب�د ب�ل�سيط�ن الداعي لهم اإلى مع�سية اهلل ب�أقواله واأفع�له.

   من �سور م�س�ركة ال�سيط�ن لالإن�س�ن في الأموال والأولد: ترك الت�سمية عند الطع�م وال�سراب والجم�ع، وعدم ت�أديب الأولد.



 واإذا اأ�س�بكم - اأيها الم�سركون - 

خ�سيتم  حتى  البحر  في  ومكروه  بالء 
الهالك غ����ب عن خ�ط���ركم م� كنتم 
تذك����روا  ول��م  اهلل،  دون  م�ن  تع��بدون 
اأغ�ث��كم  ف���لم�  به،  ف��ستغ���ثتم  اهلل  اإل 
و�سّلمكم مم� تخ�فونه، و�سرتم في البر 
وحده،  ودع�ئه  توحيده  عن  اأعر�ستم 
الإن�س�ن  وك�ن  اأ�سن�مكم،  اإلى  ورجعتم 

جحوًدا لنعم اهلل.
 اأف�أمنتم - اأيها الم�سركون - حين 

ينه�ر  اهلل  يجعله  اأن  البر  اإلى  نج�كم 
اأو اأمنتم اأن ينزل عليكم حج�رة  بكم؟ 
من ال�سم�ء تمطركم مثل م� فعل بقوم 
لوط، ثم ل تجدوا ح�فًظ� يحفظكم، ول 

ن��سًرا يمنعكم من الهالك.
 اأم اأمنتم اأن يعيدكم اهلل اإلى البحر 

ريًح�  عليكم  يبعث  ثم  اأخرى،  م��رة 
�سديدة، فيغرقكم ب�سبب كفركم بنعمة 
اهلل لم� اأنج�كم اأوًل، ثم ل تجدوا لكم 
مط�لًب� يط�لبن� بم� فعلن� بكم انت�س�ًرا 

لكم.
ب�لعق���ل  اآدم  ذري���ة  كرمن����  ولق���د   

واإ�س���ج�د المالئك���ة لأبيه���م وغي���ر ذل���ك، 
و�س���خرن� له���م م���� يحمله���م ف���ي الب���ر م���ن 
ال���دواب والمراك���ب، وم���� يحمله���م ف���ي 
البح���ر م���ن ال�س���فن، ورزقن�ه���م م���ن 
طيب����ت الم����آكل والم�س����رب والمن�ك���ح 
وغيره����، وف�سلن�ه���م عل���ى كثي���ر م���ن 
مخلوق�تن���� تف�سي���اًل عظيًم����، فعليهم اأن 

ي�س���كروا نع���م اهلل عليه���م.
 واذكر - اأيها الر�سول - يوم نن�دي 

ك�نت  الذي  ب�إم�مه�  مجموعة  كل 
تقتدي به في الدني�، فمن اأُْعِطَي كت�ب 
كتبهم  يقروؤون  ف�أولئك  بيمينه  عمله 
اأجورهم  من  ينق�سون  ول  م�سرورين، 
الخيط  قدر  �سغره  في  بلغ  واإن  �سيًئ�، 

الذي في �سق النواة.
 وم���ن ك�ن ف���ي ه���ذه الحي����ة الدني���� اأعم���ى القل���ب ع���ن قب���ول الح���ق والإذع�ن له، فه���و يوم القي�مة اأ�س���د عمى، فال يهت���دي لطريق الجنة، 

واأ�سل طريًق� عن الهداية، والجزاء من جن�س العمل.
 ولق���د اأو�س���ك الم�س���ركون اأن ي�سرف���وك - اأيه���ا الر�س���ول - عم���� اأوحين���� اإلي���ك م���ن الق���راآن؛ لتختلق علين� غيره مم� يواف���ق اأهواءهم، ولو 

فعلت م� اأرادوا من ذلك ل�سطفوك حبيًب�.
 ول���ول اأن منّن���� علي���ك ب�لتثبي���ت عل���ى الح���ق لق���د اأو�س���كت اأن تمي���ل اإليه���م بع����س الَمْي���ل، فتوافقه���م فيم���� اقترح���وه علي���ك؛ لق���وة خداعه���م 

و�س���ّدة احتي�له���م م���ع ف���رط حر�سك على اإيم�نهم، لكن ع�سمن����ك من الميل اإليهم.
 ول���و مل���ت اإليه���م فيم���� يقترح���ون علي���ك لأ�سبن����ك بع���ذاب م�س�عف ف���ي الحي�ة الدني� وفي الآخ���رة، ثم ل تجد ن�سي���ًرا ين��سرك علين�، 

ويدفع عنك العذاب.
 

   الإن�س�ن كفور للنعم اإل من هدى اهلل.
   كل اأمة ُتْدَعى اإلى دينه� وكت�به�، هل عملت به اأو ل؟ واهلل ل يعذب اأحًدا اإل بعد قي�م الحجة عليه ومخ�لفته له�.

   عداوة المجرمين والمكذبين للر�سل وورثتهم ظ�هرة ب�سبب الحق الذي يحملونه، ولي�س لذواتهم.
   اهلل تع�لى ع�سم النبي من اأ�سب�ب ال�سر ومن الب�سر، فثبته وهداه ال�سراط الم�ستقيم، ولورثته مثل ذلك على ح�سب اتب�عهم له.



 ولق���د اأو�س���ك الكف����ر اأن يزعج���وك 

بعداوته���م اإي����ك ليخرج���وك م���ن مك���ة، 
لك���ن منعه���م اهلل م���ن اإخراج���ك حت���ى 
ه�ج���رت ب�أم���ر رب���ك، ول���و اأخرج���وك ل���م 

يبق���وا بع���د اإخراج���ك اإل زمًن���� ي�س���يًرا.
بق�ئه���م  بع���دم  الحك���م  ذل���ك   

اهلل  ة  �ُس���نَّ ي�س���يًرا  زمًن����  اإل  بع���دك 
المط���ردة ف���ي الر�س���ل م���ن قبل���ك، وه���ي 
اأن اأي ر�س���ول اأخرج���ه قوم���ه م���ن بينه���م 
اأنزل اهلل بهم العذاب، ولن تجد - اأيها 
تن� تغييًرا، بل �س���تجده�  الر�س���ول - ل�ُس���نَّ

ث�بت���ة مط���ردة.
 اأق���م ال�س���الة ب�لإتي����ن به���� عل���ى 

اأت���م وج���ه ف���ي اأوق�ته� من زوال ال�سم����س 
ع���ن كب���د ال�س���م�ء، وي�س���مل ذل���ك �س���الة 
الظه���ر والع�س���ر، اإل���ى ظلم���ة اللي���ل، 
وت�س���مل المغ���رب والع�س����ء، واأق���م �س���الة 
الفج���ر واأط���ل الق���راءة فيه����، ف�س���الة 
الفجر تح�سره� مالئكة الليل ومالئكة 

النه����ر.
الر�سول -  اأيها   - فقم  الليل  ومن   

زي�دة  �سالتك  لتكون  منه   � بع�سً و�سّل 
لك في رفع درج�تك، متحرًي� اأن يبعثك 
ربك يوم القي�مة �س�فًع� للن��س مم� هم 
فيه من اأهوال يوم القي�مة، ويكون لك 
يحمده  الذي  العظمى  ال�سف�عة  مق�م 

الأولون والآخرون.
رب،   :- الر�س���ول  اأيه���ا   - وق���ل   

اجع���ل مداخل���ي ومخ�رج���ي كله���� ف���ي 
ط�عت���ك وعل���ى مر�س�ت���ك، واجع���ل ل���ي 
م���ن عن���دك حج���ة ظ�ه���رة تن�سرن���ي به� 

عل���ى ع���دوي.
 وق�����ل - اأيه���ا الر�س������ول - له������وؤلء 

الم�س���ركين: ج����ء الإ�س���الم، وتحق���ق م���� 
وعد اهلل به من ن�سره، وذهب ال�س���رك 
والكف���ر، اإن الب�ط���ل ذاه���ب ُمَتال����سٍ ل 

يثب���ت اأم����م الحق.
 ونن���ّزل م���ن الق���راآن م���� ه���و �س���ف�ء للقل���وب م���ن الجه���ل والكف���ر وال�س���ك، وم���� ه���و �س���ف�ء لالأب���دان اإذا رقي���ت ب���ه، وم���� ه���و رحم���ة للموؤمني���ن 

� عنه. الع�ملي���ن ب���ه، ول يزي���د ه���ذا الق���راآن الكف����ر اإل هالًك�؛ لأن �س���م�عه يغيظه���م، ويزيدهم تكذيًب���� واإعرا�سً
 واإذا اأنعمن���� عل���ى الإن�س����ن بنعم���ة مث���ل ال�سح���ة والغن���ى اأعر����س ع���ن �س���كر اهلل وط�عت���ه، وتب�ع���د تكب���ًرا، واإذا اأ�س�ب���ه مر����س اأو فق���ر 

ونحوهم���� ك�ن �س���ديد القن���وط والي�أ����س م���ن رحم���ة اهلل.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: كل اإن�س����ن يعم���ل عل���ى طريقت���ه الت���ي ت�س����به ح�ل���ه في الهداية وال�سالل، فربكم اأعلم بم���ن هو اأهدى طريًق� اإلى 

 وي�س����ألك - اأيه���ا الر�س���ول - الكف����ر م���ن اأه���ل الكت����ب ع���ن حقيق���ة ال���روح، فق���ل له���م: ل يعل���م حقيقة ال���روح اإل اهلل، وم���� اأُْعِطيتم  الح���ق. 
 واهلل لو �س���ئن� الذه�ب ب�لذي اأنزلن���� اإليك - اأيها الر�س���ول - من  اأنت���م وجمي���ع الخل���ق م���ن العل���م اإل قلي���اًل ف���ي جن���ب عل���م اهلل �س���بح�نه. 

الوحي بمحوه من ال�سدور والكتب لذهبن� به، ثم ل تجد من ين�سرك ويتوّلى رّده.
 

   ف���ي الآي����ت دلي���ل عل���ى �س���دة افتق����ر العب���د اإل���ى تثبي���ت اهلل اإي����ه، واأنه ينبغي له األ ي���زال ُمَتَملًِّق� لربه اأن يثبته على الإيم�ن.    عند ظهور 
َمِحل الب�طل، ول يعلو الب�طل اإل في الأزمنة والأمكنة التي يك�س���ل فيه� اأهل الحق.    ال�س���ف�ء الذي ت�سمنه القراآن ع�م ل�س���ف�ء  الحق َي�سْ
َبه، والجه�لة، والآراء الف��سدة، والنحراف ال�سيئ والمق��سد ال�سيئة.    في الآي�ت دليل على اأن الم�سوؤول اإذا �سئل عن  القلوب من ال�سُّ

اأم���ر لي����س ف���ي م�سلح���ة ال�س����ئل ف�لأول���ى اأن يعر����س ع���ن جواب���ه، ويدل���ه على م� يحت�ج اإليه، وير�س���ده اإل���ى م� ينفعه.



 لك���ن ل���م نذه���ب ب���ه رحم���ة م���ن 

رب���ك، وتركن����ه محفوًظ����، اإّن ف�سل ربك 
ك�ن علي���ك عظيًم���� حي���ث جعل���ك ر�س���وًل، 
وختم بك الأنبي�ء، واأنزل عليك القراآن.

ع���ون ب����أن  ولم���� ك�ن الم�س���ركون َيَتَذرَّ
هذا القراآن من جن����س م� يقوله الب�س���ر، 
واقترح���وا تبديل���ه تحّداه���م اهلل ب�لإتي�ن 

بمثل���ه، فق�ل:
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: لئ���ن اجتم���ع 

الإن����س والج���ن كله���م عل���ى اأن ي�أت���وا بمثل 
ه���ذا الق���راآن المن���زل عليك ف���ي بالغته، 
وح�س���ن نظم���ه، وجزالت���ه، ل���ن ي�أت���وا ب���ه 
اأب���ًدا ول���و ك�ن بع�سه���م لبع����س معيًن���� 

ون�سيًرا.
��� للن����س ف��ي ه��ذا الق��راآن،  نَّ  ولق��د بيَّ

ونّوعن��� في��ه م��ن كل م��� ُيْعَتب��ر ب��ه م��ن 
والنواه��ي  والأوام��ر  والعب��ر  المواع��ظ 
ف�أب��ى  يوؤمن��وا،  اأن  رج���ء  والق�س���س 
معظ��م الن����س اإل جح��وًدا واإن��ك�ًرا له��ذا 

الق��راآن.
مقترح�ت  يقدمون  بدوؤوا  عجزوا  ولم� 

للتعجيز، ف�قترحوا م� يلي:
 وق�ل الم�سركون: لن نوؤمن بك حتى 

ُتْخ���ِرج لن���� من اأر�س مك��ة عيًن� ج���رية 
ل تن�سب.

 اأو يكون لك ب�ست�ن من نخيل وعنب، 

فتجري فيه الأنه�ر بغزارة.
 اأو ُت�ْس���ِقط علين���� ال�س���م�ء - كم���� 

ذك���رت - ِقَطًع���� م���ن الع���ذاب، اأو تج���يء 
ب����هلل والمالئكة عي�ًن� حتى ي�س���هدوا لك 

ب�سح���ة م���� تّدعيه.
 اأو يكون لك بيت ُمَزْخَرف ب�لذهب 

ولن  ال�سم�ء،  في  ت�سعد  اأو  وغيره، 
اإل  اإليه�  اإن �سعدت  نوؤمن ب�أنك مر�سل 
اإذا نزلت بكت�ب من عند اهلل م�سطور 
نقراأ فيه اأنك ر�سول اهلل. قل لهم - اأيها 

الر�سول -: �سبح�ن ربي! هل كنت اإل ب�سًرا ر�سوًل ك�س�ئر الر�سل، ل اأملك الإتي�ن ب�سيء، فكيف لي اأن اأجيء بم� اقترحتموه؟!
 وم� منع الكف�ر من الإيم�ن ب�هلل وبر�س���وله، والعمل بم� ج�ء به الر�س���ول اإل اإنك�رهم اأن يكون الر�س���ول من جن����س الب�س���ر، حيث ق�لوا 

ا�ستنك�ًرا: اأبعث اهلل اإلين� ر�سوًل من الب�سر؟!
ا عليهم: لو ك�ن على الأر�س مالئكة ي�س���كنونه� وي�س���يرون مطمئنين كم� هو ح�لكم لبعثن� اإليهم ر�س���وًل َمَلًك�   قل - اأيها الر�س���ول - ردًّ

من جن�سهم؛ لأنه الذي ي�ستطيع اأن ُيْفهمهم م� اأُْر�ِسل به، فلي�س من الحكمة اأن نر�سل اإليهم ر�سوًل من جن�س الب�سر، وكذلك ح�لكم اأنتم.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: كف���ى ب����هلل �س����هًدا بين���ي وبينك���م اأن���ي ر�س���ول اإليك���م، واأن���ي بلغتك���م م���� اأر�س���لت ب���ه اإليك���م، اإن���ه ك�ن ب�أح���وال عب�ده 

محيًط�، ل يخفى عليه منه� �س���يء، ب�سيًرا بكل خف�ي� نفو�س���هم.
 

   بيَّن اهلل للن��س في القراآن من كل م� ُيْعَتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والق�س�س؛ رج�ء اأن يوؤمنوا.
   القراآن كالم اهلل واآية النبي الخ�لدة، ولن يقدر اأحد على المجيء بمثله.

   من رحمة اهلل بعب�ده اأن اأر�سل اإليهم ب�سًرا منهم، ف�إنهم ل يطيقون التلقي من المالئكة.
ُره على من ع�داه ون�واأه.    من �سه�دة اهلل لر�سوله م� اأيده به من الآي�ت، وَن�سْ



فهو  للهداية  اهلل  يوف���قه  ومن   

عنه�  يخذله  ومن   ،� حقًّ المهتدي 
وي�سّله فلن تجد - اأيها الر�سول - لهم 
ويدف��عون  الح��ق،  اإلى  يهدونهم  اأولي�ء 
عن��هم ال�س��ر، ويجلبون له���م الن�����فع، 
ُي�ْسحبون  الق�����ي�مة  يوم  ونح����سره��م 
على وجوههم ل يب�سرون ول ينطقون 
اإليه  ول ي�سمعون، منزلهم الذي ي�أوون 
زدن�هم  لهيبه�  �سكن  كلم�  جهنم، 

ا�ستع�ًل.
ه��و  يلقون��ه  ال��ذي  الع��ذاب  ذل��ك   

ب�آي�ت����ن�  كف����رهم  ب�س�����بب  جزاوؤه��م 
وبق������ولهم  ر�س��ولن�،  عل�����ى  المن������زلة 
و�سرن���  متن���  اأاإذا  للبع��ث:  ا�س��تبع�ًدا 
عظ�ًم��� ب�لية، واأجزاء ُمَفّتتة اأنبعث بعد 

ذل��ك خلًق��� جدي��ًدا؟
ولم���� ذك���روا م���� يت�س���بثون ب���ه لإن���ك�ر 

البع���ث رد اهلل عليه���م بقول���ه:
المنك���رون  ه���وؤلء  يعل���م  اأَول���م   

للبع���ث اأن اهلل ال���ذي خل���ق ال�س���م�وات 
وخل���ق الأر����س عل���ى عظمهم���� ق����در على 
اأن يخل���ق مثله���م، فم���ن ق���در عل���ى خل���ق 
م���� ه���و عظي���م ق����در عل���ى خل���ق م���� دونه، 
وق���د جع���ل اهلل له���م ف���ي الدني���� وقًت���� 
مح���دًدا تنته���ي في���ه حي�ته���م، وجعل لهم 
اأج���اًل لبعثه���م ل �س���ك في���ه، وم���ع ظه���ور 
اأدل���ة البع���ث اأب���ى الم�س���ركون اإل جح���وًدا 

اأدلت���ه. و�س���وح  م���ع  ب�لبع���ث 
له���وؤلء  الر�س������ول -  اأيه������ا   - ق����ل   
خزائن  تملكون  كنتم  لو  الم�سركين: 
تنق�سي،  ول  تنفد  ل  التي  ربي  رحمة 
من  خوًف�  اإنف�قه�  من  لمتنعتم  اإذن 
ومن  فقراء،  ت�سبحوا  ل  حتى  نف�ده� 
ك�ن  اإن  اإل  بخيل  اأنه  الإن�س�ن  طبع 

موؤمًن�، فهو ينفق رج�ء ثواب اهلل.
ولم���� لق���ي النب���ي  م���ن الم�س���ركين 

م���� لق���ي م���ن التكذي���ب ج����ءت ت�س���ليته بق�س���ة مو�س���ى م���ع فرع���ون وقوم���ه، فق�ل:
والقمل  والجراد  والطوف�ن  الثمرات  ونق�س  وال�سنون  واليد  الع�س�  وهي  له،  ت�سهد  وا�سحة  دلئل  ت���سع  م��و�س���ى  اأعطي��ن�  ولق����د   
وال�سف�دع والدم، ف��س�أل - اأيها الر�سول - اليهود حين ج�ء مو�سى اأ�سالفهم بتلك الآي�ت، فق�ل له فرعون: اإني لأظنك - يا مو�سى - 

رجاًل م�سحوًرا؛ لم� ت�أتي به من الغرائب.
ا علي���ه: لق���د اأيقن���َت - ي���ا فرع���ون - اأن���ه م���� اأن���زل ه���ذه الآي����ت اإل اهلل رب ال�س���م�وات والأر����س، اأنزله���ن دللت عل���ى   ق����ل مو�س���ى ردًّ

قدرت���ه، وعل���ى �س���دق ر�س���وله، ولكن���ك جح���دت، واإن���ي لأعل���م اأن���ك - ي���ا فرع���ون - ه�ل���ك خ��س���ر.
 ف�أراد فرعون اأن يع�قب مو�سى  وقومه ب�إخراجهم من م�سر، ف�أهلكن�ه ومن ك�ن معه من جنوده جميًع� ب�لغرق.

 وقلن���� م���ن بع���د اإه���الك فرع���ون وجن���وده لبن���ي اإ�س���رائيل: ا�س���كنوا اأر����س ال�س����م، ف����إذا ك�ن ي���وم القي�م���ة اأتين���� بك���م جميًع���� اإلى المح�س���ر 
للح�س�ب.

 
   اهلل تع�ل���ى ه���و المنف���رد ب�لهداي���ة والإ�س���الل، فم���ن يه���ده فه���و المهت���دي عل���ى الحقيق���ة، وم���ن ي�سلل���ه ويخذل���ه ف���ال ه����دي ل���ه.    م����أوى 
الكف�ر وم�ستقرهم ومق�مهم جهنم، كلم� �سكنت ن�ره� زاده� اهلل ن�ًرا تلتهب.    وجوب العت�س�م ب�هلل عند تهديد الطغ�ة والُم�ْسَتبدين.
   الطغ����ة والُم�ْس���َتبدون يلج���وؤون اإل���ى ا�س���تخدام ال�س���لطة والق���وة عندم���� يواجه���ون اأه���ل الح���ق؛ لأنه���م ل ي�س���تطيعون مواجهته���م ب�لحج���ة 

والبي�ن.



 وب�لح������ق اأن�زل�����ن� ه����ذا الق����راآن 
على محمد   ، وب�لحق نزل عليه دون 
تب�������ديل ول تح��������ريف، وم����� اأر�سل�����ن�ك 
- اأيها الر�س��ول - اإل مب�سًرا اأهل التقوى 
ب�لجن���ة، ومخّوًف���� اأهل الكف���ر والع�سي�ن 
لن�ه،   واأنزلن����ه قراآًن���� ف�سَّ م���ن الن����ر. 
وبّين����ه رج����ء اأن تق���راأه عل���ى الن�����س على 
���ٍل ف���ي الت���الوة؛ لأن���ه اأدع���ى  مَه���ل وتَر�سُّ
ًم���� مفرًق����  للفه���م والتدب���ر، ونزلن����ه ُمَنجَّ
 ق���ل  ح�س���ب الح���وادث والأح���وال. 
-اأيه���ا الر�س���ول -: اآمن���وا ب���ه، ف���ال يزي���ده 
اإيم�نك���م �س���يًئ�، اأو ل توؤمن���وا ب���ه، ف���ال 
ينق�س���ه كفرك���م �س���يًئ�، اإن الذي���ن ق���روؤوا 
ال�س����بقة، وعرف���وا  ال�س���م�وية  الكت���ب 
الوح���ي والنب���وة اإذا ُيْق���راأ عليه���م الق���راآن 
يخ���ّرون عل���ى وجوهه���م �س����جدين هلل 
 ويقول���ون ف���ي �س���جودهم:  �س���كًرا. 
تن���زه ربن���� عن ُخْلف الوع���د، فم� وعد به 
من بعثة محمد    ك�ئن، اإن وعد ربن� 

بذل���ك وبغي���ره لواق���ع ل مح�ل���ة. 
 ويقع���ون عل���ى وجوهه���م �س����جدين 
هلل يبكون من خ�س���يته، ويزيدهم �س���م�ع 
هلل  خ�سوًع����  مع�ني���ه  وتدب���ر  الق���راآن 
 قل - اأيها الر�سول- لمن  وخ�سية له. 
اأنك���ر علي���ك الدع�ء بقول���ك: )ي� اهلل، ي� 
ل���ه  ا�س���م�ن  رحم���ن(: اهلل والرحم���ن 
�س���بح�نه ف�دعوه ب����أي منهم� اأو بغيرهم� 
من اأ�س���م�ئه، فله - �س���بح�نه - الأ�س���م�ء 
الح�س���نى، وه���ذان منه����، ف�دع���وه بهم���� 
اأو بغيرهم���� م���ن اأ�س���م�ئه الح�س���نى، ول 
تجه���ر ب�لق���راءة ف���ي �سالت���ك في�س���معك 
الم�س���ركون، ول ت�س���ّر به���� ف���ال ي�س���معه� 
الموؤمن���ون، واطل���ب طريًق���� و�س���ًط� بي���ن 
 وق���ل - اأيه���ا الر�س���ول-:  الأمري���ن. 
الحم���د هلل الم�س���تحق لأن���واع المح�م���د 
ال���ذي تن���زه ع���ن الول���د، وتن���زه ع���ن 

ال�س���ريك، فال �س���ريك له في ملكه، ول ي�سيبه ذل وهوان، فال يحت�ج لمن ين��سره ويعّززه، وعّظمه تعظيًم� كثيًرا، فال تن�س���ب له ولًدا ول 
�س���ريًك� ف���ي المل���ك ول من��س���ًرا ُمِعيًن����.

بي�ن منهج التع�مل مع الفتن.

 الثن����ء ب�سف����ت الكم����ل والج���الل، وب�لنع���م الظ�ه���رة والب�طن���ة هلل وح���ده ال���ذي اأن���زل عل���ى عب���ده ور�س���وله محم���د    الق���راآن، ول���م 

 بل جعله م�س���تقيًم� ل تن�ق�س فيه ول اختالف؛ ليخّوف الك�فرين من عذاب قوي من  يجع���ل له���ذا الق���راآن اعوج�ًج���� ومي���اًل ع���ن الح���ق.  
 خ�لدين في  عند اهلل ينتظرهم، ويخبر الموؤمنين الذين يعملون الأعم�ل ال�س�لح�ت بم� ي�سّرهم اأن لهم ثواًب� ح�سًن� ل يدانيه ثواب. 

 ويخوف اليهود والن�س�رى وبع�س الم�س���ركين الذين ق�لوا: اتخذ اهلل ولًدا. ه���ذا الث���واب اأب���ًدا، ف���ال ينقط���ع عنهم. 
     اأن���زل اهلل الق���راآن مت�سمًن���� الح���ق والع���دل وال�س���ريعة والحك���م الأمث���ل .     ج���واز الب���ك�ء ف���ي ال�س���الة م���ن خ���وف اهلل 
تع�لى.     الدع�ء اأو القراءة في ال�سالة يكون بطريقة متو�سطة بين الجهر والإ�سرار.     القراآن الكرمي قد ا�ستمل على كل عمل �س�لح 

مو�سل مل� ت�ستب�سر به النفو�س وتفرح به الأرواح.

١٨١١٠



 لي����س له���وؤلء المفتري���ن م���ن عل���م 

اأو دليل على م� يدعونه من ن�س���بة الولد 
اإل���ى اهلل، ولي����س لآب�ئهم الذين قلدوهم 
ف���ي ذل���ك عل���م، عظم���ت ف���ي القب���ح تل���ك 
الكلم���ة الت���ي تخ���رج م���ن اأفواهه���م دون 
تعق���ل، م���� يقول���ون اإل ق���وًل كذًب����، ل 

اأ�س�����س ل���ه ول م�س���تند.
 فل�ع�����لك - اأيها الر�سول - ُمْهل���ك 

يوؤمنوا  لم  اإن  واأ�سًف�  حزًن�  نف�سك 
عليك  فلي�س  تفعل،  فال  القراآن،  بهذا 

هدايتهم، واإنم� عليك البالغ.
 اإن���� جعلن���� م���� ف���وق وج���ه الأر�س 

م���ن المخلوق�ت جم�ًل له���� لنختبرهم 
اأيهم اأح�س���ن عم����اًل بم���� ير�سي اهلل، 
واأيهم اأ�س������واأ عم�����اًل، لنج�����زي ك������الًّ 

بم� ي�س���تحقه.
 واإن� لم�سّيرون م� على وجه الأر�س 

من المخلوق�ت تراًب� خ�لًي� من النب�ت، 
انق�س�ء حي�ة م� عليه� من  بعد  وذلك 

المخلوق�ت، فليعتبروا بذلك.
 ل تظنن - اأيها الر�سول - اأن ق�سة 

ُكِتبت  الذي  ولوحهم  الكهف،  اأ�سح�ب 
بل  العجيبة،  اآي�تن�  من  اأ�سم�وؤهم  فيه 
ال�سم�وات  خلق  مثل  اأعجب  غيره� 

والأر�س.
 اذكر - اأيها الر�سول - حين التج�أ 

بدين��هم،  ف����راًرا  الموؤمن���ون  ال�س��ب�ن 
فق�لوا في دع�ئهم لربهم: ربن�، اأعطن� 
ذنوبن�،  تغ��فر  ب�أن  رح��مة  عن��دك  من 
من  لن�  واجعل  اأعدائن�،  من  وتنجين� 
والإيم�ِن،  الكف�ر،  عن  الهجرة  اأمِر 

اهتداًء اإلى طريق الحق و�سداًدا.
 ث���م بع���د �س���يرهم ولجوئه���م اإل���ى 

الكه���ف �سربن� عل���ى اآذانهم حج�ًب� عن 
�س���م�ع الأ�س���وات، واألقين���� عليه���م الن���وم 

اأعواًم���� كثيرة.
 ث���م بع���د نومه���م الطوي���ل اأيقظن�ه���م لنعل���م - عل���َم ظه���وٍر - اأي الط�ئفتي���ن المتن�زعتي���ن ف���ي اأم���د مكثه���م ف���ي الكهف اأعل���م بمقدار ذلك 

الأمد.
 نح���ن نطلع���ك - اأيه���ا الر�س���ول - عل���ى خبره���م ب�ل�س���دق ال���ذي ل مري���ة مع���ه، اإنه���م �س���ب�ن اآمن���وا بربه���م، وعمل���وا بط�عت���ه، وزدن�ه���م 

هداي���ة وتثبيًت���� على الحق.
 وقّوين���� قلوبه���م ب�لإيم����ن والثب����ت علي���ه، وال�سب���ر عل���ى هج���ر الأوط����ن في���ه، حي���ن ق�م���وا معلنين بين ي���دي الملك الك�ف���ر اإيم�نهم ب�هلل 

وحده، فق�لوا له: ربن� الذي اآمن� به وعبدن�ه هو رب ال�س���م�وات ورب الأر�س، لن نعبد م� �س���واه من الآلهة المزعومة كذًب�، لقد قلن� - اإن 
عبدن���� غي���ره - قوًل ج�ئًرا بعيًدا عن الحق.

 ث���م التف���ت بع�سه���م اإل���ى بع����س ق�ئلي���ن: ه���وؤلء قومن���� اتخ���ذوا م���ن دون اهلل معب���ودات يعبدونه����، وه���م ل يملك���ون عل���ى عب�دته���م بره�ًن���� 

وا�سًح�، فال اأحد اأظلم ممن اختلق على اهلل كذًب� بن�س���بة ال�س���ريك اإليه.
 

   الداع���ي اإل���ى اهلل علي���ه التبلي���غ وال�س���عي بغ�ي���ة م���� يمكن���ه، م���ع الت���وكل عل���ى اهلل ف���ي ذل���ك، ف����إن اهت���دوا فبه���� ونعم���ت، واإل ف���ال يح���زن ول 
ي�أ�سف.    في العلم بمقدار لبث اأ�سح�ب الكهف، �سبط للح�س�ب، ومعرفة لكم�ل قدرة اهلل تع�لى وحكمته ورحمته.    في الآي�ت دليل 
�سري���ح عل���ى الف���رار ب�لدي���ن وهج���رة الأه���ل والبني���ن والقراب����ت والأ�سدق�ء والأوط����ن والأموال؛ خوف الفتنة.    �س���رورة الهتم�م بتربية 

ال�س���ب�ب؛ لأنهم اأزكى قلوًب�، واأنقى اأفئدة، واأكثر حم��س���ة، وعليهم تقوم نه�سة الأمم.



قومك���م،  ع���ن  تنّحيت���م  وحي���ن   

وتركت���م م���� يعب���دون م���ن دون اهلل، فل���م 
تعب���دوا اإل اهلل وح���ده، ف�لج���وؤوا اإل���ى 
الكه���ف ف���راًرا بدينكم يب�س���ط لكم ربكم 
�س���بح�نه م���ن رحمت���ه م���� يحفظك���م ب���ه 
م���ن اأعدائك���م ويحمكم، ويي�ّس���ر لكم من 
اأمركم م� تنتفعون به مم� يعّو�سكم عن 

العي����س بي���ن ظهران���ي قومك���م.
 ف�مَتَثل���وا م���� اأم���روا ب���ه، واألق���ى اهلل 

ه���م،  الن���وم عليه���م، وحفظه���م م���ن عدوِّ
وت���رى -اأيه���ا الم�س���اهد له���م - ال�سم����س 
اإذا طلعت من م�سرقه� تميل عن كهفهم 
جهة يمين الداخل فيه، واإذا غ�بت عند 
غروبه���� تع���دل عن���ه جه���ة �س���م�له ف���ال 
ت�سيب���ه، فه���م ف���ي ظ���ل دائ���م ل يوؤذيه���م 
حر ال�سم����س، وهم في ُمتَّ�َس���ع من الكهف 
ين�له���م م���ن اله���واء م���� يحت�ج���ون اإلي���ه، 
ذل���ك الح��س���ل له���م م���ن اإيوائه���م اإل���ى 
الكه���ف، واإلق�ء النوم عليهم، وانحراف 
مك�نه���م  وات�س����ع  عنه���م،  ال�سم����س 
واإنج�ئه���م م���ن قومه���م: م���ن عج�ئ���ب 
�سن���ع اهلل الدال���ة على قدرته، من يوفقه 
 ،� اهلل لطري���ق الهداي���ة فهو المهتدي حقًّ
وم���ن يخذل���ه عنه���� وي�سل���ه فل���ن تج���د ل���ه 
ن��س���ًرا يوفق���ه للهداي���ة، وير�س���ده اإليه����؛ 
لأن الهداي���ة بي���د اهلل، ولي�س���ت بي���ده هو.

 وتظّنه���م - اأيه���ا الناظ���ر اإليه���م- 

م�س���تيقظين لنفت����ح اأعينه���م، والواق���ع 
اأنه���م ني����م، ونقّلبه���م ف���ي نومه���م ت����رة 
يميًن�، وت�رة �سم�ًل حتى ل ت�أكل الأر�س 
اأج�س����مهم، وكلبه���م المراف���ق له���م م����ّد 
ذراعي���ه بمدخ���ل الكه���ف، ل���و اطلع���ت 
عليه���م و�س����هدتهم لأدبرت عنهم ه�رًب� 
خوًف���� منه���م، ولمت���الأت نف�س���ك رعًب���� 

منه���م.
 وكم���� فعلن���� به���م مم���� ذكرن���� م���ن 

� عن المدة التي مكثوه� ن�ئمين، ف�أج����ب بع�سهم: مكثن� ن�ئمين يوًم� اأو  عج�ئ���ب قدرتن���� اأيقظن�ه���م بع���د م���دة طويل���ة لي�س����أل بع�سهم بع�سً
�سوا اإليه علم ذلك وان�س���غلوا  بع����س ي���وم، واأج����ب بع����س منه���م مم���ن ل���م تظهر له مدة مكثهم ن�ئمين: ربكم اأعلم بمدة مكثكم ن�ئمين، ففوِّ
بم� يعنيكم، ف�أر�سلوا اأحدكم بنقودكم الف�سية هذه اإلى مدينتن� المعهودة، فلينظر اأي اأهله� اأطيب طع�ًم� واأطيب مك�سًب�، فلي�أتكم بقوت 

من���ه، وْليَت����أّن ف���ي دخول���ه وخروج���ه ومع�ملت���ه، وليكن َلِبًق�، ول يدع اأحًدا يعلم بمك�نك���م؛ لم� يترتب على ذلك من �سرر عظيم.
 اإن قومك���م اإن يطلع���وا عليك���م ويعلم���وا بمك�نك���م يقتلوك���م ب�لرج���م ب�لحج����رة، اأو يرجعوك���م اإل���ى ملته���م المنحرفة الت���ي كنتم عليه� قبل 

اأن يمّن اهلل عليكم ب�لهداية اإلى دين الحق، واإن رجعتم اإليه� فلن تفوزوا اأبًدا، ل في الحي�ة الدني� ول في الآخرة، بل �ستخ�س���رون فيهم� 
الخ�سران العظيم ب�سبب ترككم دين الحق الذي هداكم اهلل اإليه، ورجوعكم اإلى تلك الملة المنحرفة.

 
   من حكمة اهلل وقدرته اأن َقلَّبهم على جنوبهم يميًن� و�سم�ًل بقدر م� ل تف�سد الأر�س اأج�س�مهم، وهذا تعليم من اهلل لعب�ده.

   جواز اتخ�ذ الكالب للح�جة وال�سيد والحرا�سة.
   انتف����ع الإن�س����ن ب�سحب���ة الأخي����ر ومخ�لط���ة ال�س�لحي���ن حت���ى ل���و ك�ن اأق���ل منه���م منزل���ة، فق���د حف���ظ ذك���ر الكل���ب لأن���ه �س�َح���َب اأه���ل 

الف�سل.
   دلت الآي�ت على م�سروعية الوك�لة، وعلى ح�سن ال�سي��سة والتلطف في التع�مل مع الن��س.



 وكم���� فعلن���� به���م الأفع����ل العجيب���ة 

الدال���ة عل���ى قدرتن���� م���ن اإن�متهم �س���نين 
كثيرة، واإيق�ظهم بعده�، اأطلعن� عليهم 
اأه���ل مدينته���م ليعل���م اأه���ل مدينته���م اأن 
وع���د اهلل بن�س���ر الموؤمني���ن وب�لبع���ث 
ح���ق، واأن القي�م���ة اآتي���ة ل �س���ك فيه����، 
فلم���� انك�س���ف اأم���ر اأ�سح����ب الكه���ف 
ِلع���ون عليه���م: م����ذا  وم�ت���وا اختل���ف الُمطَّ
يفعل���ون ب�س����أنهم؟ ق����ل فري���ق منه���م: 
ابن���وا عل���ى ب����ب كهفهم بني�ًن���� يحجبهم 
ويحميهم، ربهم اأعلم بح�لهم، فح�لهم 
يقت�س���ي اأن له���م خ�سو�سية عنده. وق�ل 
اأ�سح�ب النفوذ ممن لي����س لهم علم ول 
دع���وة �سحيح���ة: لنتخ���ذن عل���ى مك�نه���م 
ه���ذا م�س���جًدا للعب����دة تكريًم���� له���م 

وتذكي���ًرا بمك�نه���م.
ف���ي  الخ�ئ�سي���ن  بع����س  �س���يقول   

ق�ستهم عن عددهم: هم ثالثة رابعهم 
كلبه���م، ويق���ول بع�سه���م: ه���م خم�س���ة 
�س�د�س���هم كلبه���م، وكلت���� الط�ئفتي���ن 
اإنم���� ق�ل���ت م���� ق�لت���ه تبًع���� لظنه���� م���ن 
غي���ر دلي���ل، ويق���ول بع�سه���م: ه���م �س���بعة 
وث�منه���م كلبه���م، ق���ل - اأيها الر�س���ول -: 
رب���ي اأعل���م بعدده���م، م���� يعل���م عدده���م 
اإل قلي���ل مم���ن عّلمه���م اهلل عددهم، فال 
تج����دل ف���ي عدده���م ول ف���ي غي���ره م���ن 
اأحواله���م اأه���َل الكت����ب ول غيره���م اإل 
ج���داًل ظ�ه���ًرا ل عم���ق فيه، ب�أن تقت�سر 
على م� نزل عليك من الوحي ب�س����أنهم، 
ول ت�س����أل اأح���ًدا منه���م ع���ن تف��سي���ل 

�س����أنهم، ف�إنه���م ل يعلم���ون ذل���ك.
 ول تقول���ّن - اأيه���ا النب���ي - ل�س���يء 

تري���د فعل���ه غ���ًدا: اإن���ي ف�عل هذا ال�س���يء 
غ���ًدا؛ لأن���ك ل تدري ه���ل تفعله، اأو ُيَح�ل 

بين���ك وبين���ه؟ وهو توجيه لكل م�س���لم.
���ق فعل���ه عل���ى م�س���يئة اهلل   اإل اأن ُتَعلِّ

ب����أن تق���ول: �س����أفعله - اإن �س����ء اهلل - غ���ًدا، واذك���ر رب���ك بقول���ك: اإن �س����ء اهلل - اإن ن�س���يت اأن تقوله���� - وق���ل: اأرج���و اأن ير�س���دني ربي لأقرب 
م���ن هذا الأمر هداية وتوفيًق�.

 وَمَكَث اأ�سح�ب الكهف في كهفهم ثالث مئة وت�سع �سنين.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: اهلل اأعل���م بم���� مكث���وا ف���ي كهفه���م، وق���د اأخبرن���� بم���دة مكثهم فيه، فال قول لأحد بعد قوله �س���بح�نه، له �س���بح�نه 

َره �سبح�نه! فهو يب�سر كل �سيء، وم� اأَ�ْسَمَعه! فهو ي�سمع كل �سيء،  وحده م� غ�ب في ال�سم�وات وم� غ�ب في الأر�س خلًق� وعلًم�، م� اأَْب�سَ
لي�س لهم من دونه ولي يتولى اأمرهم، ول ي�سرك في حكمه اأحًدا، فهو المنفرد وحده ب�لحكم.

ولم� بيَّن  اأن الحكم له وحده اأمر ر�سوله بتالوة م� اأوحي اإليه من حكم ربه واتب�عه، فق�ل:
 واق���راأ - اأيه���ا الر�س���ول - واعم���ل بم���� اأوح���ى اهلل ب���ه اإلي���ك م���ن الق���راآن، ف���ال مب���دل لكلم�ت���ه؛ لأنه���� �س���دق كله� وعدل كله����، ولن تجد من 

دونه �سبح�نه ملج�أً تلج�أ اإليه، ول مع�ًذا تعوذ به �سواه.
 

   اتخ�ذ الم�س�جد على القبور، وال�سالة فيه�، والبن�ء عليه�؛ غير ج�ئز في �سرعن�.
   في الق�سة اإق�مة الحجة على قدرة اهلل على الح�سر وبعث الأج�س�د من القبور والح�س�ب.

   دلَّت الآي�ت على اأن المراء والجدال المحمود هو الجدال ب�لتي هي اأح�سن.
ة والأدب ال�سرعي�ن يقت�سي�ن تعليق الأمور الم�ستقبلية بم�سيئة اهلل تع�لى. نَّ    ال�سُّ



 األزم نف�سك ب�سحبة الذين يدعون 

اأول  م�س�ألة  ودع�ء  عب�دة  دع�ء  ربهم 
النه�ر واآخره، مخل�سين له، ل تتج�وز 
عين�ك عنهم، تريد مج�ل�سة اأهل الغنى 
قلبه  يَّرن�  �سَ من  تطع  ول  وال�سرف، 
غ�فاًل عن ذكرن� بختمن� عليه، َف�أََمرك 
م  وَقدَّ مجل�سك،  عن  الفقراء  بتنحية 
ربه،  ط�عة  على  نف�سه  تهواه  م�  اتب�ع 

وك�نت اأعم�له �سي�ًع�.
 وق�����ل - اأيه���ا الر�س�����ول - له�����وؤلء 

الالهين عن ذكر اهلل لغفلة قلوبهم: م� 
جئتك���م ب���ه ه���و الح���ق، وه���و م���ن عند اهلل 
ل م���ن عن���دي، ول�س���ت مجي���ب دعوتك���م 
اإي����ي اأن اأط���رد الموؤمني���ن، فم���ن �س����ء 
منك���م الإيم����ن به���ذا الح���ق فليوؤم���ن ب���ه، 
و�سُي�س���ّر بجزائه، ومن �س�ء منكم الكفر 
ب���ه فليكف���ر، و�سي�س���ت�ء ب�لعق����ب ال���ذي 
ينتظ���ره، اإن���� اأعددن���� للظ�لمين اأنف�س���هم 
ب�ختي����ر الكف���ر ن����ًرا عظيم���ة اأح����ط بهم 
�س���وره�، ف���ال ي�س���تطيعون ف���راًرا منه����، 
واإن يطلب���وا غوًث���� بم����ء م���ن �س���دة م���� 
يالقون من العط�س يغ�ثوا بم�ء ك�لزيت 
الَعِك���ر �س���ديد الحرارة، ي�س���وي وجوههم 
من �سدة حّره، �س�ء �سراًب� هذا ال�سراب 
الذي ُيَغ�ثون به، فهو ل يغني من عط�س 
ب���ل يزي���ده، ول يطف���ئ الله���ب ال���ذي َيْلَفح 
جلوده���م، و�س����ءت الن�ر من���زًل ينزلونه، 

ومق�ًم���� يقيم���ون في���ه.
ولم���� ذك���ر اهلل م���� اأع���ّد للظ�لمي���ن م���ن 
ع���ذاب ذك���ر م� اأع���ّد للموؤمنين من ثواب 

كريم، فق�ل:
وعملوا  ب�هلل  اآمنوا  الذين  اإن   

الأعم�ل ال�س�لح�ت قد اأح�سنوا عملهم 
فلهم ثواب عظيم، اإن� ل ن�سيع اأجر من 
اأح�سن عماًل، بل نوّفيهم اأجورهم ك�ملة 

غير منقو�سة.
 اأولئك المو�سوفون ب�لإيم�ن وفعل الأعم��ل ال�س���لح���ت لهم جن���ت اإق���مة يقيم���ون في���ه� اأبًدا، تج���ري من تح���ت من�زلهم اأنه�ر 

الجنة العذبة، يزّينون فيه� ب�أ�سورة من ذهب، ويلب�سون ثي�ًب� خ�سًرا من رقيق الحرير وغليظه، يتكئون على الأ�سرة المزّينة ب�ل�ست�ئر 
الجميلة، َح�ُسن الثواب ثوابهم، وَح�ُسنت الجنة منزًل ومق�ًم� يقيمون فيه.

ولم� بيَّن �سبح�نه جزاء الظ�لمين وجزاء الموؤمنين �سرب مثاًل لهم�، فق�ل:
 وا�س���رب - اأيه���ا الر�س���ول - مث���اًل لرجلي���ن: ك�ف���ر وموؤم���ن، جعلن���� للك�ف���ر منهم���� حديقتي���ن م���ن اأعن����ب، واأحطن���� الحديقتي���ن بنخ���ل، 

واأنبتن���� ف���ي الف����رغ من م�س����حتهم� زروًع�.
 ف�أثم���رت كل حديق���ة ثم�ره���� م���ن تم���ر وعن���ب وزرع، ول���م تنق����س من���ه �س���يًئ�، ب���ل اأعطت���ه وافًي���� ك�م���اًل، واأجرين���� بينهم���� نه���ًرا ل�س���قيهم� 

بي�سر.
ا: اأن���� اأكثر منك اأم���واًل، واأعز   وك�ن ل�س�ح���ب الحديقتي���ن اأم���وال وثم����ر اأخ���رى، فق����ل ل�س�حب���ه الموؤم���ن وه���و يخ�طب���ه ليوؤث���ر في���ه ُمْغترًّ

منك ج�نًب�، واأقوى ع�س���يرة.
 

ى.    ف�سيلة �سحبة الأخي�ر، ومج�هدة النف�س على �سحبتهم ومخ�لطتهم واإن ك�نوا فقراء؛ ف�إن في �سحبتهم من الفوائد م� ل ُيْح�سَ
   كثرة الذكر مع ح�سور القلب �سبب للبركة في الأعم�ر والأوق�ت.

   ق�عدت� الثواب واأ�س��س النج�ة: الإيم�ن مع العمل ال�س�لح؛ لأن اهلل رتب عليهم� الثواب في الدني� والآخرة.



�سحبة  في  حديقته  الك�فر  ودخل   

لنف�سه  ظ�لم  وهو  اإي�ه�  ليريه  الموؤمن 
ب�لكفر وب�لُعْجب، ق�ل الك�فر: م� اأظّن 
اأن تفنى هذه الحديقة التي ت�س�هده�؛ 

لم� اتخذت له� من اأ�سب�ب البق�ء.
ح�دث���ة،  القي�م���ة  اأن  اأظ���ن  وم����   

اإنم���� ه���ي حي����ة م�س���تمرة، وعل���ى فر����س 
وقوعه���� ف����إذا ُبِعْث���ت واأُْرِجْع���ت اإل���ى رب���ي 
لأجدّن بعد البعث م� اأرجع اإليه مم� هو 
 ���� اأف�س���ل م���ن حديقت���ي ه���ذه، فكون���ي غنيًّ
���� بع���د  ف���ي الدني���� يقت�س���ي اأن اأك���ون غنيًّ

البع���ث.
الموؤم���ن وه���و  ل���ه �س�حب���ه  ق����ل   

يراجع���ه ال���كالم: اأكف���رت ب�ل���ذي خل���ق 
اأب�ك اآدم من تراب، ثم خلقك اأنت من 
المن���ّي، ث���م �سّيرك اإن�س����ًن� ذكًرا، وعدل 
ف�ل���ذي  ك�م���اًل،  وجعل���ك  اأع�س����ءك 

ق���در عل���ى ذل���ك كل���ه ق����در عل���ى بعث���ك.
 لك���ن اأن���� ل اأق���ول بقول���ك ه���ذا، 

واإنم���� اأق���ول: ه���و اهلل �س���بح�نه رب���ي 
المتف�س���ل بنعم���ه علين����، ول اأ�س���رك ب���ه 

اأح���ًدا ف���ي العب����دة.
حديقت���ك  دخل���ت  حي���ن  وه�����الَّ   

قلت: م� �س����ء اهلل ل قوة لأحد اإل ب�هلل، 
فه���و ال���ذي يفع���ل م���� ي�س����ء وه���و الق���وي، 
ف�إن كنت تراني اأفقر منك واأقّل اأولًدا.

 ف�أن���� اأتوق���ع اأن يعطين���ي اهلل خي���ًرا 

م���ن حديقت���ك، واأن يبع���ث على حديقتك 
عذاًب���� م���ن ال�س���م�ء، فت�سب���ح حديقت���ك 
���� ل نب����ت فيه���� تزل���ق فيه���� الأقدام  اأر�سً

لُملو�َسته�.
ف���ي  غ�ئ���ًرا  م�وؤه����  يذه���ب  اأو   

الأر����س ف���ال ت�س���تطيع الو�س���ول اإلي���ه 
بو�س���يلة، واإذا غ����ر م�وؤه���� ف���ال بق�ء له�.
ق م���� توق��������عه ال�������موؤمن،   وَتَح����قَّ

ف�أح����ط اله���الك بثم����ر حديق���ة الك�ف���ر، 
ف�أ�سبح الك�فر يقلب كفيه من �سدة الح�سرة والندم على م� بذل في عم�رته� واإ�سالحه� من اأموال، والحديقة �س�قطة على دع�ئمه� التي 

د عليه���� اأغ�س����ن العن���ب، ويق���ول: ي���� ليتن���ي اآمن���ت بربي وح���ده، ولم اأ�س���رك معه اأحًدا ف���ي العب�دة. ُتَم���دَّ
 ول���م تك���ن له���ذا الك�ف���ر جم�ع���ة يمنعون���ه مم���� ح���ّل ب���ه م���ن عق����ب، وهو ال���ذي ك�ن يفتخر بجم�عته، وم���� ك�ن هو ممتنًع� م���ن اإهالك اهلل 

لحديقته.
 في ذلك المق�م الن�سرة هلل وحده، هو �سبح�نه خيٌر ثواًب� لأولي�ئه من الموؤمنين، فهو ي�س�عف لهم الثواب، وخيٌر ع�قبًة لهم.

ي���ن ب�لدني���� مث���اًل، فمثله���� ف���ي زواله���� و�س���رعة انق�س�ئه���� مث���ل م����ء مط���ر اأنزلن����ه م���ن ال�س���م�ء، فنبت   وا�س���رب - اأيه���ا الر�س���ول - للُمْغَترِّ

بهذا الم�ء نب�ت الأر�س واأَْيَنع، ف�أ�سبح هذا النب�ت متك�سًرا متفتًت�، تحمل الري�ح اأجزاءه اإلى نواح اأخرى، فتعود الأر�س كم� ك�نت، وك�ن 
اهلل على كّل �سيء مقتدًرا، ل يعجزه �سيء، فيحيي م� �س�ء، ويفني م� �س�ء.

 
   عل���ى الموؤم���ن األ ي�س���تكين اأم����م ع���زة الغن���ي الك�ف���ر، وعلي���ه ن�سح���ه واإر�س����ده اإل���ى الإيم����ن ب����هلل، والإق���رار بوحدانيت���ه، و�س���كر نعم���ه 

واأف�س�ل���ه عليه.
َة اإلَّ ِب�هلِل}.    ينبغي لكل من اأعجبه �سيء من م�له اأو ولده اأن ي�سيف النعمة اإلى ُموِليه� وُم�ْسِديه� ب�أن يقول: {م� �س�َء اهلُل ل ُقوَّ

   اإذا اأراد اهلل بعبد خيًرا عجل له العقوبة في الدني�.
   جواز الدع�ء بتلف م�ل من ك�ن م�له �سبب طغي�نه وكفره وخ�سرانه.



في  به  ُيَتَزيَّن  مم�  والأولد  الم�ل   

الحي�ة الدني�، ول نفع للم�ل في الآخرة 
اإل اإن اأُْنِفق فيم� ير�سي اهلل، والأعم�ل 
ثواًب�  المر�سية عند اهلل خير  والأقوال 
من كل م� في الدني� من زينة، وهي خير 
م� يوؤمله الإن�س�ن؛ لأن زينة الدني� ف�نية 
وثواب الأعم�ل والأقوال المر�سية عند 

اهلل ب�ق.
م���ن  الجب����ل  ُنزي���ل  ي���وم  واذك���ر   

مواطنه����، وت���رى الأر����س ظ�ه���رة ل���زوال 
م���� عليه���� م���ن جب����ل و�س���جر وبن����ء، 
وجمعن���� جمي���ع المخلوق����ت، فل���م نت���رك 

منه���م اأح���ًدا اإل بعثن����ه.
�سفوًف�  ربك  على  الن��س  وعر�س   

جئتمون�  لقد  له��م:  ويق�ل  فيح��سبهم، 
خلقن�كم  كم�  ُغْرًل  عراة  حف�ة  ُفَرادى 
تبعثوا،  لن  اأنكم  زعمتم  بل  مرة،  اأول 
ومك�ًن�  زم�ًن�  لكم  نجعل  لن  واأّن� 

نج�زيكم فيه على اأعم�لكم.
���ع كت����ب الأعم����ل، فِم���ْن اآِخ���ٍذ   َوُو�سِ

كت�ب���ه بيمين���ه، وم���ن اآِخ���ٍذ اإي����ه ب�س���م�له، 
الك�فري���ن   - الإن�س���ان  اأيه���ا   - وت���رى 
خ�ئفي���ن مم���� في���ه؛ لأنه���م يعلم���ون م���� 
قدم���وا في���ه م���ن الكف���ر والمع��س���ي، 
ويقولون: ي� هالكن� وم�سيبتن�! م� لهذا 
الكت����ب ل يت���رك �سغي���رة ول كبي���رة م���ن 
اأعم�لن���� اإل حفظه���� وعّده����، ووجدوا م� 
عمل���وا ف���ي حي�تهم الدني� م���ن المع��سي 
مكتوًب���� مثبًت����، ول يظل���م رب���ك - اأيه���ا 
الر�س���ول - اأح���ًدا، ف���ال يع�ق���ب اأح���ًدا من 
غي���ر ذن���ب، ول ينق����س المطي���ع من اأجر 

ط�عت���ه �س���يًئ�.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اإذ قلن���� 

للمالئك���ة: ا�س���جدوا لآدم �س���جود تحي���ة، 
ف�س���جدوا كله���م ل���ه امتث����ًل لأم���ر ربه���م 
اإل اإبلي����س ك�ن م���ن الج���ن ول���م يك���ن م���ن 

المالئكة، ف�أبى وا�ستكبر عن ال�سجود، فخرج عن ط�عة ربه، اأفتتخذونه - اأيها النا�س - هو واأولده اأولي�ء توالونهم من دوني وهم اأعداء 
���� له���م ب���دًل م���ن م���والة اهلل تع�ل���ى. لك���م، فكي���ف تتخ���ذون اأعداءك���م اأولي����ء لك���م؟! بئ����س وقب���ح �سني���ع الظ�لمي���ن الذي���ن جعل���وا ال�س���يط�ن وليًّ
 هوؤلء الذين اتخذتموهم اأولي�ء من دوني هم عبيد اأمث�لكم، م� اأ�سهدتهم خلق ال�سم�وات ول خلق الأر�س حين خلقتهم�، بل لم 

يكونوا موجودين، وم� اأ�سهدت بع�سهم خلق بع�س، ف�أن� المنفرد ب�لخلق والتدبير، وم� كنت متخذ الم�سلين من �سي�طين الإن�س والجن 
اأعواًن�، ف�أن� غني عن الأعوان.

 واذكر لهم - اأيها الر�سول - يوم القي�مة اإذ يقول اهلل للذين اأ�سركوا به في الدني�: ادعوا �سرك�ئي الذين زعمتم اأنهم �سرك�ء لي 

لعلهم ين�سرونكم، فدعوهم فلم ي�ستجيبوا لدع�ئهم ولم ين�سروهم، وجعلن� بين الع�بدين والمعبودين َمْهلًك� ي�ستركون فيه، وهو ن�ر 
جهنم.

 وع�ين الم�سركون الن�ر، ف�أيقنوا تم�م اليقين اأنهم واقعون فيه�، ولم يجدوا عنه� مك�ًن� ين�سرفون اإليه.

 
   على العبد الإكث�ر من الب�قي�ت ال�س�لح�ت، وهي كل عمل �س�لح من قول اأو فعل يبقى لالآخرة.

   على العبد تذكر اأهوال القي�مة، والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من اأهواله، وينعم بجنة اهلل ور�سوانه.
م اهلل تع�لى اأب�ن� اآدم  والجن�س الب�سري ب�أجمعه ب�أمره المالئكة اأن ت�سجد له في بدء الخليقة �سجود تحية وتكريم.    َكرَّ

ا.    في الآي�ت الحث على اتخ�ذ ال�سيط�ن عدوًّ



ه���ذا  ف���ي  ونّوعن����  بّين����  ولق���د   

الق���راآن المن���زل على محمد    الكثير 
م���ن اأن���واع الأمث����ل ليتذك���روا ويّتعظ���وا، 
لك���ن الإن�س����ن - وخ��س���ة الك�ف���ر - اأكثر 
�س���يء يظه���ر من���ه المج�دل���ة بغير الحق.

 وم���� ح����ل بي���ن الكف����ر المع�ندي���ن 

وبي���ن الإيم����ن بم���� ج����ء ب���ه محم���د    
م���ن رب���ه، وم���� ح����ل بينه���م وبي���ن طل���ب 
َنْق����س  لذنوبه���م  اهلل  م���ن  المغف���رة 
ِرب���ت له���م الأمثل���ة ف���ي  البي����ن، فق���د �سُ
الق���راآن، وج�ءته���م الحج���ج الوا�سح���ة، 
ُّ���ت - اإيق����ع  واإنم���� منعه���م طلبه���م - بتَعن
ع���ذاب الأم���م ال�س����بقة عليه���م، ومع�ينة 

الع���ذاب ال���ذي وع���دوا ب���ه.
ر�سلن�  من  نبعث  من  نبعث  وم�   

والط�عة،  الإيم�ن  اأهل  مب�سرين  اإل 
ومخّوفين اأهل الكفر والع�سي�ن، ولي�س 
على  بحمله�  القلوب  على  ت�سّلط  لهم 
ب�هلل  كفروا  الذين  ويخ��سم  الهداية، 
ليزيلوا  لهم؛  الدليل  و�سوح  مع  الر�سل 
محمد   على  المنزل  الحق  بب�طلهم 
به  فوا  ُخوِّ وم�  القراآن  يَّروا  و�سَ  ،

حوكة و�سخرية. اأُ�سْ
��ر  ُذكِّ مم��ن  ظلًم���  اأ�س��د  اأح��د  ول   

ب�آي���ت رب��ه، فل��م َيْعب���أ بم��� فيه��� م��ن 
وعي��د ب�لع��ذاب، واأعر���س ع��ن التع���ظ 
به���، ون�س��ي م��� ق��ّدم ف��ي حي�ت��ه الدني��� 
م��ن الكف��ر والمع��س��ي ول��م يت��ب منه���، 
اإن��� جعلن��� عل��ى قل��وب م��ن ه��ذا و�سُفهم 
اأغطي��ة تمنعه��� م��ن فه��م الق��راآن، وف��ي 
ي�س��معونه  ف��ال  عن��ه،  َمًم���  �سَ اآذانه��م 
�س��م�ع قب��ول، واإن تدعه��م اإل��ى الإيم���ن 
فلن ي�ستجيبوا لم� تدعوهم اإليه اأبًدا م� 
دامت على قلوبهم اأغطية، وفي اآذانهم 

َم��م. �سَ
اإل��ى  النب��ي   َيَت�َس��وَّف  ولئ��ال   

مع�جل��ة المكذبي��ن ب��ه ب�لع��ذاب، ق���ل اهلل ل��ه: ورب��ك - اأيه��ا الر�س��ول - الغف��ور لذن��وب عب���ده الت�ئبي��ن، ذو الرحمة التي و�س��عت كل �س��يء، 
ومن رحمته اأنه يمهل الع�س�ة لعلهم يتوبون اإليه، فلو اأنه تع�لى يع�قب هوؤلء المعر�سين لعّجل لهم العذاب في الحي�ة الدني�، لكنه حليم 
رحي��م، اأّخ��ر عنه��م الع��ذاب ليتوب��وا، ب��ل له��م م��ك�ن وزم���ن محددان يج���زون فيهم� عل��ى كفرهم واإعرا�سه��م اإن لم يتوبوا، ل��ن يجدوا من 

دون��ه ملج���أً يلج��وؤون اإليه.
 وتل���ك الق���رى الك�ف���رة القريب���ة منك���م مث���ل ق���رى ق���وم ه���ود و�س�لح و�س���عيب اأهلكن�ه���م حين ظلموا اأنف�س���هم ب�لكف���ر والمع��سي، وجعلن� 

 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - حي���ن ق����ل مو�س���ى  لخ�دم���ه يو�س���ع ب���ن ن���ون: ل اأزال اأ�س���ير حت���ى اأ�س���ل ملتق���ى  لإهالكه���م وقًت���� مح���دًدا. 
 ف�س����را، فلم���� و�سال ملتقى البحرين ن�س���ي� �س���مكتهم� التي  البحري���ن، اأو اأ�س���ير زمًن���� طوي���اًل اإل���ى اأن األق���ى العب���د ال�س�ل���ح، ف�أتعل���م من���ه. 

���ْرداب، ل يلتئ���م الم�ء معه. اتخذاه���� زاًدا لهم����، ف�أحي���� اهلل ال�س���مكة، واتخ���ذت طريًق���� ف���ي البح���ر مث���ل ال�سِّ
 

   عظمة القراآن وجاللته وعمومه؛ لأن فيه كل طريق مو�سل اإلى العلوم الن�فعة، وال�سع�دة الأبدية، وكل طريق يع�سم من ال�سر. 
   م���ن حكم���ة اهلل ورحمت���ه اأن تقيي�س���ه المبطلي���ن المج�دلي���ن الح���ق ب�لب�ط���ل م���ن اأعظ���م الأ�س���ب�ب اإل���ى و�س���وح الح���ق، وتبيُّ���ن الب�ط���ل 
ب  وف�س�ده.     في الآي�ت من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه اأن يح�ل بينه وبين الحق، ول يتمكن منه بعد ذلك، م� هو اأعظم ُمَرهِّ
وزاجر عن ذلك.     ف�سيلة العلم والرحلة في طلبه، واغتن�م لق�ء الف�سالء والعلم�ء واإن بعدت اأقط�رهم.     الحوت يطلق على ال�سمكة 

ال�سغي���رة والكبي���رة ول���م ي���رد في القراآن لفظ ال�س���مك، واإنم� ورد الحوت والنون واللحم الطري.



 فلم���� تعدي���� ذل���ك الم���ك�ن، ق����ل 

مو�س���ى  لخ�دمه: اآتن� طع�م الُغدوة، 
لق���د لقين���� من �س���فرن� هذا تعًب� �س���ديًدا.
 ق����ل الغ���الم: اأراأي���ت م���� ح�س���ل 

حي���ن التج�أن���� اإل���ى ال�سخ���رة؟! ف�إن���ي 
ن�س���يت اأن اأذك���ر ل���ك اأم���ر الح���وت، وم���� 
اأن�س����ني اأن اأذك���ره ل���ك اإل ال�س���يط�ن، 
فق���د َحِي���َي الح���وت، واتخذ ل���ه طريًق� في 

البح���ر يحم���ل عل���ى التعج���ب.
ذل�ك  لخ�دم�ه:  مو�س�ى   ق��ل   

م�ك�ن  عالم�ة  فه�و  نري�د،  كن��  م�� 
اآث��ر  ع��ن  يتتبَّ فرجع��  ال�س�ل�ح،  العب�د 
الطري�ق  ع�ن  ي�سيع��  لئ�ال  اأقدامهم��؛ 
حت�ى انتهي�� اإل�ى ال�سخ�رة، ومنه�� اإل�ى 

الح�وت. مدخ�ل 
 فلم���� و�س���ال م���ك�ن َفْق���د الح���وت 

وجدا عنده عبًدا من عب�دن� ال�س�لحين 
(، اأعطين����ه رحم���ة  ���ر  )وه���و الَخ�سِ
م���ن عندن����، وعّلمن����ه م���ن عندن���� علًم���� ل 
يّطلع عليه الن��س، وهو م� ت�سمنته هذه 

الق�سة.
توا�س���ع  ف���ي  مو�س���ى  ل���ه  ق����ل   

وتلّط���ف: ه���ل اأّتبعك على اأن تعّلمني مم� 
علم���ك اهلل م���ن العل���م م���� ه���و ر�س����د اإل���ى 

الح���ق؟
ُتِطي���ق  ل���ن  اإن���ك  ���ر:  الَخ�سِ ق����ل   

ال�سب���ر عل���ى م���� ت���راه م���ن علم���ي؛ لأنه ل 
يواف���ق م���� لدي���ك م���ن عل���م.

 وكي���ف ت�سب���ر عل���ى م���� ت���رى م���ن 

الأفع����ل الت���ي ل تعل���م وج���ه ال�س���واب 
فيه����؛ لأن���ك تحك���م فيه���� بمبل���غ علم���ك؟!

 ق����ل مو�س���ى: �س���تجدني اإن �س����ء 

اهلل �س�ب���ًرا عل���ى م���� اأرى من���ك م���ن 
اأفع����ل، ملتزًم���� بط�عت���ك، ل اأع�سي لك 

اأم���ًرا اأمرتن���ي ب���ه.
اتبعتني،  اإن  لمو�سى:  ر  الَخ�سِ ق�ل   

فال ت�س�ألني عن �سيء مم� ت�س�هدني اأقوم به حتى اأكون اأن� الب�دئ بتبيين وجهه.
ر ال�س���فينة  ���ر، فخ���رق الَخ�سِ  فلم���� اتفق���� عل���ى ذل���ك انطلق���� اإل���ى �س����حل البح���ر حت���ى لقي���� �س���فينة، فركب���� فيه���� دون اأج���رٍة َتْكِرم���ًة للَخ�سِ

بَقْلع لوح من األواحه�، فق�ل له مو�سى: اأخرقت ال�سفينة التي حمَلن� اأهُله� فيه� بغير اأجرة رج�ء اأن ُتْغِرق اأهله�؟! لقد اأتيت اأمًرا عظيًم�.
ر لمو�سى: األم اأقل: اإنك لن تطيق معي �سبًرا على م� ترى مني؟!  ق�ل الَخ�سِ

د في �سحبتك. ر: ل توؤاخذني ب�سبب تركي لعهدك ن�سي�ًن�، ول ت�سّيق علّي وُت�َسدِّ  ق�ل مو�سى  للَخ�سِ

���ر، فق�ل له   ف�نطلق���� بع���د نزولهم���� م���ن ال�س���فينة يم�س���ي�ن عل���ى ال�س����حل، ف�أب�س���را غالًم���� ل���م يبل���غ الحلم يلعب مع غلم����ن، فقتله الَخ�سِ

مو�سى: اأقتلت نف�ًس� ط�هرة لم تبلغ الحلم دونم� ذنب؟! لقد اأتيت اأمًرا ُمْنَكًرا!
 

�ًس� ليتم له اأمره الذي يريده.    ا�ستحب�ب كون خ�دم الإن�س�ن ذكيًّ� فطًن� َكيِّ
   اأن المعونة تنزل على العبد على ح�سب قي�مه ب�لم�أمور به، واأن الموافق لأمر اهلل ُيع�ن م� ل ُيع�ن غيره.

   الت�أدب مع المعلم، وخط�ب المتعلم اإي�ه األطف خط�ب.
   الن�سي�ن ل يقت�سي الموؤاخذة، ول يدخل تحت التكليف، ول يتعلق به حكم.

ر فيه ممن مهر فيه، واإن ك�ن دونه في العلم بدرج�ت كثيرة.    تعلم الع�لم الف��سل للعلم الذي لم َيَتَمهَّ
   اإ�س�فة العلم وغيره من الف�س�ئل هلل تع�لى، والإقرار بذلك، و�سكر اهلل عليه�.



: �إني كنت  ر لمو�سى   قال �لَخ�سِ

قلت لك: �إنك - يا مو�سى - لن ت�ستطيع 
�ل�سبر على ما �أقوم به من �أمر.

عن  �ساألت  �إن   : مو�سى  قال   

فــــفارقني،  �لمرة  هــــذه  بعد  �سيء 
ُتْعـــَذر  �لتــــي  �لغـــاية  �إلى  فـــقد و�سلت 
لكوني  م�ساحبتي؛  ترك  على  فيــها 

خالفت �أمرك مرتين.
�أهـــل  جـــاء�  �إذ�  حتـــى  ف�ســـار�   

قريـــة طلبـــا مـــن �أهلهـــا طعاًمـــا، فامتنـــع 
�أهـــل �لقريـــة من �إطعامهمـــا، وتاأدية حق 
�ل�سيافـــة �إليهمـــا، فوجـــد� فـــي �لقريـــة 
ي�ســـقط  �أن  قـــارب  مائـــًا  حائًطـــا 
ر حتى ��ســـتقام،  وينهـــدم، ف�ســـّو�ه �لَخ�سِ
ــو �ســـئت  ـــر: لـ فقـــال مو�ســـى  للَخ�سِ
�تخـــاذ �أجـــر علـــى �إ�ساحـــه التخذتـــه؛ 
مـــن  �متناعهـــم  بعـــد  �إليـــه  لحاجتنـــا 

�سيافتنـــا.
هــذ�  لمو�ســى:  ــر  �لَخ�سِ قــال   

�أجــًر�  �أخــذي  عــدم  علــى  �العتر��ــض 
علــى �إقامــة �لحائــط هــو محــل �لفــر�ق 
بينــي وبينــك، �ســاأخبرك بتف�ســير مــا لم 
ت�ســتطع �أن ت�سبــر عليــه ممــا �ســاهدتني 

قمــت بــه.
عليَّ  �أنكرت  �لتي  �ل�سفينة  �أما   

عليها  يعملون  ل�سعفاء  فكانت  خرقها؛ 
عنها،  �لدفع  ي�ستطيعون  ال  �لبحر  في 
�أحدثته  بما  معيبة  ت�سير  �أن  فاأردت 
كان  ملك  عليها  ي�ستولي  ال  حتى  فيها؛ 
�أمامهم ياأخذ كل �سفينة �سالحة كرًها 
من �أ�سحابها، ويترك كل �سفينة معيبة.

ــّي  ــرت علـ ــذي �أنكـ ــام �لـ ــا �لغـ  و�أمـ

ــو  ــن، وكان هـ ــو�ه موؤمَنيـ ــكان �أبـ ــه فـ قتلـ
فـــي علـــم �هلل كافـــًر�، فخفنـــا �إن بلـــغ �أن 
ـــان  ـــاهلل و�لطغي ـــر ب ـــى �لكف ـــا عل يحملهم
ـــرط  ـــن ف ـــه، �أو م ـــا ل ـــرط محبتهم ـــن ف م

حاجتهمـــا �إليـــه.
 فاأردنا �أن يعّو�سهما �هلل ولًد� خيًر� منه ديًنا و�ساًحا وطهارة من �لذنوب، و�أقرب رحمة بو�لديه منه.

 و�أما �لحائط �لذي �أ�سلحته و�أنكرت علّي �إ�ساحه فكان ل�سغيرين في �لمدينة �لتي جئناها قد مات �أبوهما، وكان تحت �لحائط 

مال مدفون لهما، وكان �أبو هذين �ل�سغيرين �سالًحا، فاأر�د ربك - يا مو�سى - �أن يبلغا �سن �لر�سد ويكبر�، ويخرجا مالهما �لمدفون 
من تحته؛ �إذ لو �سقط �لحائط �الآن النك�سف مالهما وتعّر�ض لل�سياع، وكان هذ� �لتدبير رحمة من ربك بهما، وما فعلته من �جتهادي؛ 

ذلك تف�سير ما لم ت�ستطع �ل�سبر عليه.
ر ذكر ق�سة ذي �لقرنين؛ لما بينهما من تر�بط؛ �إذ �إن كاًّ منهما �سعى لحماية �ل�سعفاء، فقال: ولما ذكر �هلل ق�سة �لَخ�سِ

 وي�ســـاألك - اأيه���ا الر�س���ول - �لم�ســـركون و�ليهـــود ُمْمتِحنيـــن عـــن خبـــر �ساحـــب �لقرنيـــن، قـــل: �ســـاأتلو عليكـــم مـــن خبـــره جـــزًء� تعتبـــرون 

به وتتذكرون.
 

   وجـــوب �لتاأنـــي و�لتثبـــت وعـــدم �لمبـــادرة �إلـــى �لحكـــم علـــى �ل�ســـيء.    �أن �الأمـــور تجـــري �أحكامهـــا علـــى ظاهرهـــا، وُتَعلـــق بهـــا �الأحـــكام 
�لدنيويـــة فـــي �الأمـــو�ل و�لدمـــاء وغيرهـــا.    ُيْدَفـــع �ل�ســـر �لكبيـــر بارتـــكاب �ل�ســـر �ل�سغيـــر، وُيَر�َعى �أكبـــر �لم�سلحتين بتفويـــت �أدناهما.

   ينبغـــي لل�ساحـــب �أال يفـــارق �ساحبـــه ويتـــرك �سحبتـــه حتـــى ُيْعِتَبـــه وُيْعـــِذر منـــه.    ��ســـتعمال �الأدب مـــع �هلل تعالـــى فـــي �الألفـــاظ بن�ســـبة 
�لخيـــر �إليـــه وعـــدم ن�ســـبة �ل�ســـر �إليـــه .    �أن �لعبـــد �ل�سالـــح يحفظـــه �هلل في نف�ســـه وفي ذريته.



و�أعطيناه  �الأر�ض،  في  له  نا  َمكَّ �إنا   

طريًقا  مطلوُبه  به  يتعلق  �سيء  كل  من 
يتو�سل به �إلى مر�ده.

�لو�سائل  من  �أعطـيناه  بمـا  فاأخذ   

فاتجه  مطــلوبه،  �إلى  للتو�سـل  و�لطرق 
غرًبا.

ـــل  ـــى �إذ� و�س ـــي �الأر�ـــض حت ـــار ف  و�س

ــرب  ــة مغـ ــن جهـ ــض مـ ــة �الأر�ـ ــى نهايـ �إلـ
�ل�سم�ض - في مر�أى �لعين - ر�آها كاأنها 
تغـــرب فـــي عيـــن حـــارة ذ�ت طين �أ�ســـود، 
ووجـــد عند مغرب �ل�سم�ـــض قوًمـــا كفاًر�، 
قلنـــا لـــه علـــى �ســـبيل �لتخيير: ي���ا �ساحب 
ب هوؤالء بالقتل �أو  القرني���ن، �إمـــا �أن ُتَعذِّ

بغيـــره، و�إمـــا �أن ُتْح�ِســـن �إليهـــم.
 قـــال �ساحـــب �لقرنيـــن: �أمـــا مـــن 

ــد  ــك بعـ ــى ذلـ ــّر علـ ــاهلل و�أ�سـ ــرك بـ �أ�سـ
دعوتنـــا لـــه �إلـــى عبـــادة �هلل ف�ســـنعاقبه 
بالقتل في �لدنيا، ثم يرجع �إلى ربه يوم 

ـــا. ـــا فظيًع ـــه عذ�ًب �لقيامـــة فيعّذب
ـــاهلل وعمـــل   و�أمـــا مـــن �آمـــن منهـــم ب

عمـــًا �سالًحـــا فله �لجنـــة؛ جز�ًء من ربه 
على �إيمانه وعمله �ل�سالح، و�سنقول له 

مـــن �أمرنـــا ما فيه رفق ولين.
طريقـــه  غيـــر  طريًقـــا  �تبـــع  ثـــم   

�الأولى متجًها �إلى جهة �ســـروق �ل�سم�ـــض.
جهة  �إلى  و�سل  �إذ�  حتى  و�سار   

مطلع �ل�سم�ض - في مر�أى �لعين - وجد 
�ل�سم�ض تطلع على �أقو�م لم نجعل لهم 
�لبيوت  �ل�سم�ض ما يقيهم من  من دون 

ومن ظال �الأ�سجار.
�لقرنيـــن،  �ساحـــب  �أْمـــر  كذلـــك   

وقـــد �أحـــاط علمنـــا بتفا�سيل ما لديه من 
�لقـــوة و�ل�ســـلطان.

ــن  ــر �لطريقيـ ــا غيـ ــع طريًقـ ــم �تبـ  ثـ

�لم�ســـرق  بيـــن  ـــا  معتر�سً �الأولييـــن 
و�لمغـــرب.

 و�سار حتى و�سل ثغرة بين جبلين فوجد من ِقَبِلهما قوًما ال يكادون يفهمون كام غيرهم.

 قالـــو�: ي���ا ذا القرني���ن، �إن ياأجـــوج وماأجـــوج )يعنـــون �أمتيـــن عظيمتيـــن مـــن بنـــي �آدم( مف�ســـدون فـــي �الأر�ـــض بمـــا يقومـــون بـــه مـــن �لقتـــل 

وغيـــره، فهـــل نجعـــل لك مـــااًل على �أن تجعل بيننـــا وبينهم حاجًز�؟
 قـــال ذو �لقرنيـــن: مـــا رزقنيـــه ربـــي مـــن �لملـــك و�ل�ســـلطان خير لي مما تعطوننـــي من مال، فاأعينوني برجـــال و�آالت �أجعل بينكم وبينهم 

حاجًز�.
ـــرو� ِقَطـــع �لحديـــد، فاأح�سروهـــا فطفـــق يبنـــي بهـــا بيـــن �لجبليـــن، حتـــى �إذ� �ســـاو�هما ببنائـــه قـــال للعمـــال: �أ�ســـعلو� �لنـــار علـــى هذه   �أْح�سِ

�لقطـــع، حتـــى �إذ� �حمـــرت قطـــع �لحديد قال: �أح�سرو� نحا�ًســـا �أ�سّبه عليه.
 فما ��ستطاع ياأجوج وماأجوج �أن يعلَو� عليه الرتفاعه، وما ��ستطاعو� �أن يثقبوه من �أ�سفله ل�سابته.

 
   �أن ذ� �لقرنيـــن �أحـــد �لملـــوك �لموؤمنيـــن �لذيـــن ملكـــو� �لدنيـــا و�ســـيطرو� علـــى �أهلهـــا، فقـــد �آتـــاه �هلل ملـــًكا و��ســـًعا، ومنحـــه حكمـــة وهيبـــة 

وعلًمـــا نافًعا.
   من و�جب �لملك �أو �لحاكم �أن يقوم بحماية �لخلق في حفظ ديارهم، و�إ�ساح ثغورهم من �أمو�لهم.

   �أهل �ل�ساح و�الإخا�ض يحر�سون على �إنجاز �الأعمال �بتغاء وجه �هلل.



�ل�ســـد  هـــذ�  �لقرنيـــن:  ذو  قـــال   

رحمـــة مـــن ربـــي يحـــول بيـــن ياأجـــوج 
وماأجـــوج وبيـــن �الإف�ســـاد فـــي �الأر�ـــض، 
ويمنعهـــم منـــه، فـــاإذ� جـــاء �لوقـــت �لـــذي 
حدده �هلل لخروجهم قبل قيام �ل�ســـاعة 
ـــره م�ســـتوًيا باالأر�ـــض، وكان وعـــد  يَّ �سَ
�هلل بت�ســـويته باالأر�ـــض وبخـــروج ياأجـــوج 

ـــه. ـــف في ـــا ال ُخْل وماأجـــوج ثابًت
 وتركنـــا بع�ـــض �لخلـــق �آخـــر �لزمـــان 

ي�سطربون ويختلطون ببع�ض، وُنِفخ في 
ـــاب  ـــه للح�س ـــق كل ـــا �لخل ـــور فجمعن �ل�س

و�لجز�ء.
 و�أظهرنا جهنم للكافرين �إظهاًر� ال 

لب�ض معه لي�ساهدوها عياًنا.
�لذيـــن  للكافريـــن  �أظهرناهـــا   
ـــا عـــن ذكـــر �هلل؛  ـــا عمًي ـــو� فـــي �لدني كان
لمـــا علـــى �أعينهـــم مـــن حجـــاب مانـــع مـــن 
ذلـــك، وكانـــو� ال ي�ســـتطيعون �ســـمع �آيـــات 

�هلل �ســـماع قبـــول.
 �أفظّن �لذين كفرو� باهلل �أن يجعلو� 
و�سياطين  ور�سل  مائكة  من  عبادي 
جهنم  هياأنا  �إنا  دوني؟!  من  معبودين 

للكافرين منزاًل الإقامتهم.
هـــل   :- الر�س���ول  اأيه���ا   - قـــل   
نخبركم - اأيها النا�س - باأعظم �لنا�ض 

ـــه؟ ـــر�ًنا لعمل خ�س
 �لذين يرون يوم �لقيامة �أن �سعيهم 
�لذي كانو� ي�سعونه في �لدنيا قد �ساع، 
وهم يظنون �أنهم مح�سنون في �سعيهم، 
خاف  و�لو�قع  باأعمالهم،  و�سينتفعون 

ذلك.
ــات  ــرو� باآيـ ــن كفـ ــم �لذيـ  �أولئـــك هـ
ربهـــم �لد�لـــة علـــى توحيـــده، وكفـــرو� 
بلقائـــه، فبطلـــت �أعمالهـــم لكفرهم بها، 
فـــا يكـــون لهـــم يـــوم �لقيامـــة قـــدر عنـــد 

�هلل.
 ذلك �لجز�ء �لُمَعّد لهم هو جهنم؛ لكفرهم باهلل، و�تخاذهم �آياتي �لمنزلة ور�سلي �سخرية.

ولما ذكر �هلل جز�ء �لكافرين ذكر جز�ء �لموؤمنين، فقال:
 �إن �لذين �آمنو� باهلل وعملو� �الأعمال �ل�سالحات كانت لهم �أعلى �لجنان منزاًل الإكر�مهم.

 ماكثين فيها �أبًد�، ال يطلبون عنها تحّواًل؛ الأنها ال يد�نيها جز�ء.
 قـــل - اأيه���ا الر�س���ول -: �إن كلمـــات ربـــي كثيـــرة، فلـــو كان �لبحـــر ِحْبـــًر� لهـــا تكتـــب بـــه النتهـــى مـــاء �لبحـــر قبـــل �أن تنتهـــي كلماتـــه �ســـبحانه، 

ا. ولـــو �أتينـــا ببحور �أخرى لنفدت �أي�سً
 قـــل - اأيه���ا الر�س���ول -: �إنمـــا �أنـــا ب�ســـر مثلكـــم، ُيوَحـــى �إلـــّي �أّن معبودكـــم بحـــق معبـــود و�حد ال �ســـريك له، وهو �هلل، فمـــن كان يخاف لقاء 

ا فيه لربه، وال ي�سرك بعبادة ربه �أحًد�. ربه فليعمل عمًا مو�فًقا ل�سرعه، مخل�سً
 

   �إثبات �لبعث و�لح�سر بجمع �لجن و�الإن�ض في �ساحات �لقيامة بالنفخة �لثانية في �ل�سور.
   �أن �أ�سد �لنا�ض خ�سارة يوم �لقيامة هم �لذين �سل �سعيهم في �لدنيا، وهم يظنون �أنهم يح�سنون �سنًعا في عبادة من �سوى �هلل.

   ال يمكن ح�سر كلمات �هلل تعالى وعلمه وحكمته و�أ�سر�ره، ولو كانت �لبحار و�لمحيطات و�أمثالها دون تحديد حبًر� يكتب به.



هلل  �لــولــــد  ن�ســـبة  عقيــــدة  �إبطـــال 
وبيان  و�لن�سارى،  �لم�ســـركين  مـــن 

�سعة رحمة �هلل بعباده.

  تقـــدم �لـــكام علـــى 

نظائرهـــا فـــي بد�ية �ســـورة �لبقرة.
بعبـــده  ربـــك  رحمـــة  ذكـــر  هـــذ�   

ـــه عليـــك لاعتبـــار به. ، نق�سّ زكريـــا 
ـــا   �إذ دعـــا ربـــه �ســـبحانه دعـــاء خفيًّ

ليكـــون �أقـــرب �إلى �الإجابة.
�سعفـــت  �إنـــي  رب،  ي���ا  قـــال:   

عظامـــي، وكثـــر �ســـيب ر�أ�ســـي، ولـــم �أكـــن 
خائًبـــا فـــي دعائـــي لـــك، بـــل كلمـــا دعوتك 

ــي. �أجبتنـ
يقومـــو�  �أال  قر�بتـــي  و�إنـــي خفـــت   

بعـــد موتـــي بحـــق �لديـــن الن�ســـغالهم 
بالدنيـــا، وكانـــت �مر�أتـــي عقيًمـــا ال تلـــد، 

فاأعطنـــي مـــن عنـــدك ولـــًد� ُمِعيًنـــا.
 يـــــرث �لنـــــبّوة عنـــي، ويـــــرثها مـــن 

ره - ي���ا ربِّ -  ، و�ســــــيِّ �آل يعقــــوب  
ـــا فـــي دينـــه وخلقـــه وعلمـــه. مر�سيًّ

ونـــاد�ه:   فا�ستجـــــاب �هلل دعـــاءه، 

ي���ا زكري���ا، �إنـــا نخبـــرك بما ي�ســـّرك، فقد 
�أجبنا دعاءك، و�أعطيناك غاًما ��سمه 
يحيـــى، لـــم نجعـــل لغيـــره مـــن قبلـــه هـــذ� 

�ال�سم.
ـــدرة  ـــجًبا مـــن ق ـــريا متعـــ ـــال زكــــ  قــ

�هلل: كيـــف يولـــد لـــي ولـــد و�مر�أتـــي عقيم 
ال تلـــد، وقـــد بلغت نهاية �لعمر من �لكبر 

و�سعـــف �لعظام؟!
 قـــال �لَمَلـــك: �الأمـــر كمـــا قلـــت مـــن 

�أن �مر�أتـــك ال تلـــد، و�أنـــك قد بلغت نهاية 
�لعمـــر مـــن �لكبـــر و�سعـــف �لعظـــام، لكـــن 

ربـــك قـــال: خْلـــق ربـــك ليحيـــى مـــن �أّم عاقـــر ومـــن �أٍب بلـــغ نهايـــة �لعمـــر �ســـْهل، وقـــد خلقتـــك - ي���ا زكري���ا - من قبل ذلـــك ولم تكن �ســـيًئا يذكر؛ 
الأنك كنـــت عدًما.

: ي���ا رب، �جعـــل لـــي عامـــة �أطمئـــّن بهـــا تـــدل علـــى ح�ســـول مـــا ب�ّســـرتني بـــه �لمائكـــة، قـــال: عامتـــك علـــى ح�ســـول مـــا   قـــال زكريـــا  

ـــرَت بـــه �أال ت�ســـتطيع كام �لنا�ـــض ثـــاث ليـــال مـــن غير علة، بل �أنـــت �سحيح معافى. ُب�سِّ
 فخرج زكريا على قومه من م�سّاه، فاأ�سار �إليهم من غير كام: �أن �سّبحو� �هلل �سبحانه �أول �لنهار و�آخره.

 
وؤِ من �لحول و�لقوة، وتعلق �لقلب بحول �هلل وقوته. َبرُّ    �ل�سعف و�لعجز من �أحب و�سائل �لتو�سل �إلى �هلل؛ الأنه يدل على �لتَّ

   ي�ستحب للمرء �أن يذكر في دعائه نعم �هلل تعالى عليه، وما يليق بالخ�سوع.
   �لحر�ض على م�سلحة �لدين وتقديمها على بقية �لم�سالح.

   ت�ستحب �الأ�سماء ذ�ت �لمعاني �لطيبة.

١٩٩٨



ا   فولـــد لـــه يحيـــى، فلمـــا بلـــغ �ســـنًّ

يخاطـــب فيهـــا قلنـــا لـــه: ي���ا يحي���ى، خـــذ 
�لتـــور�ة بجـــّد و�جتهاد، و�أعطيناه �لفهم 
و�لعلـــم و�لجـــد و�لعـــزم وهـــو فـــي �ســـّن 

ـــا. �ل�سب
عندنـــا،  مـــن  رحمـــة  ورحمنـــاه   

ا ياأتمر  وطّهرنـــاه مـــن �لذنـــوب، وكان تقيًّ
باأو�مـــر �هلل، ويجتنـــب نو�هيـــه.

ــا،  ــا بهمـ ــه، لطيًفـ � بو�لديـ ــرًّ  وكان بـ

مح�ســـًنا �إليهمـــا، ولـــم يكـــن متكّبـــًر� عـــن 
ــا  ــا، وال عا�سًيـ ــه وال طاعتهمـ ــة ربـ طاعـ

لربـــه �أو لو�لديـــه.
 و�سام عليه من �هلل و�أمان له منه 

هذه  من  ويخرج  يموت  ويوم  ولد،  يوم 
�لقيامة،  يوم  حيًّا  يبعث  ويوم  �لحياة، 
ما  �أوح�ض  هي  �لثاثة  �لمو�طن  وهذه 
فا  فيها  �أمن  فاإذ�  �الإن�سان،  به  يمّر 

خوف عليه فيما عد�ها.
 و�ذكر - اأيها الر�سول - في �لقر�آن 

�لمنزل عليك خبر مريم  �إذ تنّحت 
جهة  على  بمكان  و�نفردت  �أهلها،  عن 

�ل�سرق منهم.
ـــها مـــن دون قومهـــا   فاتخـــذت لنف�س

ــال  ــا حـ ــى ال يروهـ ــترها حتـ ــاتًر� ي�سـ �سـ
عبادتهـــا لربهـــا، فبعثنـــا �إليهـــا جبريـــل  
، فتمثل لها في �سورة �إن�ســـان �َســـِوّي 

�لخلقـــة، فخافـــت �أنـــه يريدهـــا ب�ســـوء.
 فلمـــا ر�أتـــه فـــي �ســـورة �إن�ســـان �َســـِوّي 

�لَخْلـــق يّتجـــه �إليهـــا قالـــت: �إنـــي �أ�ســـتجير 
بالرحــــمن منـــك �أن ينالنـــي منـــك �ســـوء 

ـــا تخـــاف �هلل. -ي���ا ه���ذا - �إن كنـــت تقيًّ
ل�ســـت  �أنـــا   : جبريـــل   قـــال   

ب�ســـًر�، �إنما �أنا ر�ســـول من ربك �أر�ســـلني 
�إليـــك الأهـــب لـــك ولـــًد� طّيًبـــا طاهـــًر�.

 قالـــت مريـــم متعجبـــة: كيـــف يكـــون 

ــره،  ــي زوج وال غيـ ــم يقربنـ ــد ولـ ــي ولـ لـ
ول�ســـت ز�نيـــة حتـــى يكـــون لـــي ولـــد؟!

 قـــال لهـــا جبريـــل: �الأمـــر كمـــا ذكـــرت مـــن �أنـــك لـــم يم�س�ســـك زوج وال غيـــره ولـــم تكوني ز�نيـــة، لكن ربك �ســـبحانه قال: َخْلـــق ولد من غير 

�أب �ســـهل علـــّي، وليكـــون �لولـــد �لموهـــوب لـــك عامـــة للنا�ـــض على قدرة �هلل، ورحمة منا لك ولمن �آمن بـــه، وكان َخْلق ولدك هذ� ق�ساء من 
�هلل مقـــّدًر�، مكتوًبا في �للوح �لمحفوظ.

 فحملت به بعد نفخ �لملك، فتنّحت به �إلى مكان بعيد عن �لنا�ض.

: يـــا ليتنـــي مـــّت قبـــل هـــذ� �ليـــوم، وكنـــت �ســـيًئا ال ُيْذَكر حتـــى ال ُيَظن بي   ف�سربهـــا �لمخا�ـــض، و�ألجاأهـــا �إلـــى �ســـاق نخلـــة، قالـــت مريـــم 

�ل�سوء.
 فناد�ها عي�سى من تحت قدميها: ال تحزني، قد جعل ربك تحتك جدول ماٍء ت�سربين منه.

ا ُجِنَي من �ساعته.  و�أم�سكي بجذع �لنخلة وهّزيه ت�ساقط عليك رطًبا طريًّ

 
   �ل�سبر على �لقيام بالتكاليف �ل�سرعية مطلوب.

   علو منزلة بر �لو�لدين ومكانتها عند �هلل، فاهلل قرنه ب�سكره.
   مع كمال قدرة �هلل في �آياته �لباهرة �لتي �أظهرها لمريم، �إال �أنه جعلها تعمل باالأ�سباب لي�سلها ثمرة �لنخلة.



و��ســـربي  �لرطـــب،  مـــن  فكلـــي   

ـــا بمولـــودك وال  مـــن �لمـــاء، وطيبـــي نف�ًس
ـــض �أحـــًد�  ـــت مـــن �لنا� ـــاإن ر�أي ـــي، ف تحزن
ـــه:  ـــي ل ـــود فقول ـــر �لمول ـــاألك عـــن خب ف�س
�إنـــي �أوجبـــت علـــى نف�ســـي لربـــي �سمًتـــا 
عـــن �لـــكام، فلـــن �أكلـــم �ليـــوم �أحـــًد� مـــن 

�لنا�ـــض.
 فجـــاءت مريـــم بابنهـــا �إلـــى قومهـــا 

تحملـــه، قـــال لهـــا قومهـــا م�ســـتنكرين: ي���ا 
مري���م، لقـــد جئـــت �أمًر� عظيًمـــا مفترى، 

حيـــث جئـــت بولـــد من غيـــر �أب.
�لعبـــادة  فـــي  �ســـبيهة هـــارون  يـــا   

)وهـــو رجـــل �سالح( مـــا كان �أبوك ز�نًيا، 
ـــة، فاأنـــت مـــن بيـــت  وال كانـــت �أمـــك ز�ني
طاهـــر معـــروف بال�ساح، فكيـــف تاأتين 

بولـــد مـــن غيـــر �أب؟!
 فاأ�سارت �إلى �بنها عي�سى  وهو 

متعجبين:  قومها  لها  فقال  �لمهد،  في 
كيف نكّلم �سبيًّا وهو في �لمهد؟!

: �إنـــي عبـــد �هلل،   قـــال عي�ســـى 

ــن  ــا مـ ـ ــي نبيًّ ــل، وجعلنـ ــي �الإنجيـ �أعطانـ
ـــه. �أنبيائ

 وجعلنـــي كثيـــر �لنفـــع للعبـــاد �أينمـــا 

كنـــت، و�أمرنـــي بـــاأد�ء �ل�ســـاة و�إعطـــاء 
�لـــزكاة طيلـــة حياتي.

� باأّمـــي، ولـــم يجعلنـــي   وجعلنـــي بـــرًّ

متكّبـــًر� عـــن طاعـــة ربـــي، وال عا�سًيا له.
 و�الأمـــان مـــن �ل�ســـيطان و�أعو�نـــه 

ــوم  ــي ويـ ــوم موتـ ــوم ميـــادي ويـ ــّي يـ علـ
ـــا يـــوم �لقيامـــة، فلـــم يتخّبْطنـــي  بعثـــي حيًّ
�ل�ســـيطان فـــي هـــذه �لمو�قـــف �لثاثـــة 

�لموح�ســـة.
 ذلك �لمو�سوف بتلك �ل�سفات هو 

عي�سى بن مريم، وهذ� �لكام هو قول 
�لحق فيه، ال ما يقوله �ل�ساّلون �لذين 

ي�سّكون في �أمره ويختلفون.
 مـــا ينبغـــي هلل �أن يتخـــذ مـــن ولـــد، تقّد�ـــض عـــن ذلـــك وتنـــّزه، �إذ� �أر�د �أمـــًر�، فاإنمـــا يكفيـــه �ســـبحانه �أن يقـــول لذلـــك �الأمـــر: )كـــن(، فيكون 

ه عن �لولد. ال محالـــة، فمـــن كان كذلـــك فهو ُمَنزَّ
 و�إن �هلل �ســـبحانه هـــو ربـــي وهـــو ربكـــم جميًعـــا، فاأخل�ســـو� لـــه �لعبـــادة وحـــده، هذ� �لذي ذكرت لكـــم هو �لطريق �لم�ســـتقيم �لمو�سل �إلى 

مر�ساة �هلل.
 فاختلـــف �لمختلفـــون فـــي �ســـاأن عي�ســـى  ف�ســـارو� �أحز�ًبـــا متفرقيـــن مـــن بيـــن قومـــه، فاآمـــن بـــه بع�سهـــم وقالـــو�: هـــو ر�ســـول، وكفـــر بـــه 

�آخرون كاليهود، كما غا فيه طو�ئف فقال بع�سهم: هو �هلل، وقال �آخرون: هو �بن �هلل، تعالى �هلل عن ذلك، فويل للمختلفين في �ساأنه 
من �ســـهود يوم �لقيامة �لعظيم بما فيه من م�ســـاهد وح�ســـاب وعقاب.

 مـــا �أ�ســـمعهم يومئـــذ ومـــا �أب�سرهـــم، �ســـمعو� حيـــن لـــم ينفعهـــم �ل�ســـمع، و�أب�ســـرو� حيـــن لـــم ينفعهـــم �لب�ســـر، لكـــِن �لظالمون فـــي �لحياة 

�لدنيـــا فـــي �ســـال و��ســـح عن �ل�سر�ط �لم�ســـتقيم، فا ي�ســـتعّدون لاآخرة حتى تاأتيهـــم بغتة وهم على ظلمهم.
 

   في �أمر مريم بال�سكوت عن �لكام دليل على ف�سيلة �ل�سمت في بع�ض �لمو�طن .
   نذر �ل�سمت كان جائًز� في �سرع من قبلنا، �أما في �سرعنا فقد دلت �ل�سنة على منعه.

   �أن ما �أخبر به �لقر�آن عن كيفية خلق عي�سى هو �لحق �لقاطع �لذي ال �سك فيه، وكل ما عد�ه من تقوالت باطل ال يليق بالر�سل.
   في �لدنيا يكون �لكافر �أ�سم و�أعمى عن �لحق، ولكنه �سيب�سر وي�سمع في �الآخرة �إذ� ر�أى �لعذ�ب، ولن ينفعه ذلك.



 و�أنـــذر - اأيه���ا الر�س���ول - �لنا�ـــض 

يـــوم �لند�مـــة حيـــن ينـــدم �لم�ســـيء علـــى 
�إ�ســـاءته، و�لمح�سن على عدم ��ستكثاره 
مـــن �لطاعـــة، �إذ طويـــت �سحـــف �لعباد، 
وفـــرغ مـــن ح�ســـابهم، و�ســـار كلٌّ �إلـــى مـــا 
ون  قـــّدم، وهـــم فـــي حياتهـــم �لدنيـــا ُمْغَترُّ
بها، الهون عن �الآخرة، وهم ال يوؤمنون 

بيـــوم �لقيامة.
 �إنا نحن �لباقون بعد فناء �لخائق، 

نرث �الأر�ض، ونرث من عليها لفنائهم 
وبقائنا بعدهم، وملكنا لهم، وت�سّرفنا 
فيهم بما ن�ساء، و�إلينا وحدنا يرجعون 

يوم �لقيامة للح�ساب و�لجز�ء.
 و�ذكر - اأيها الر�سول - في �لقر�آن 

�إنه   ، �إبر�هيم  خبر  عليك  �لمنّزل 
باآيات  و�لت�سديق  �ل�سدق  كثير  كان 

�هلل، ونبيًّا من عند �هلل.
 �إذ قال الأبيه �آزر: يا اأبت؛ ِلَم تعبد 

من دون �هلل �سنًما ال ي�سمع دعاءك �إْن 
�إن عبدته،  يب�سر عبادتك  وال  دعْوَته، 
لك  يجلب  وال   ،� �سرًّ عنك  يك�سف  وال 

نفًعا؟!
 ي���ا اأب���ت، �إنـــي قـــد جاءنـــي مـــن �لعلـــم 

عـــن طريـــق �لوحي ما لم ياأتك، فاّتبعني 
�أر�سدك �إلى طريق م�ستقيم.

�ل�ســـيطان  تعبـــد  ال  اأب���ت،  ي���ا   

بطاعتك له، �إن �ل�سيطان كان للرحـمن 
عا�سًيـــا، حيـــث �أمره بال�ســـجود الآدم فلم 

ي�ســـجد.
ــك  ــاف �أن ي�سيبـ ــي �أخـ  ي���ا اأب���ت، �إنـ

مـــّت علـــى  �إن  �لرحــــمن  عـــذ�ب مـــن 
ــي  ــيطان فـ ــا لل�سـ ــون قريًنـ ــرك، فتكـ كفـ

�لعـــذ�ب لمو�التـــك لـــه.
 : �إبر�هيـــم  البنـــه  �آزر  قـــال   

�أمعر�ٌض �أنت عن �أ�سنامي �لتي �أعبدها 
ـــّب  ـــم تكـــّف عـــن �س ـــن ل ي���ا اإبراهي���م؟! لئ

ـــا طويـــًا فـــا تكّلمنـــي، وال تجتمـــع معـــي. �أ�سنامـــي الأرميّنـــك بالحجـــارة، وفارقنـــي زماًن
 قـــال �إبر�هيـــم  الأبيـــه: �ســـام عليـــك منـــي، ال ينالـــك مـــا تكـــره منـــي، �ســـاأطلب لك �لمغفـــرة من ربي و�لهد�يـــة، �إنه �ســـبحانه كان كثير 

�للطف بي.
 و�أفارقكـــم و�أفـــارق معبود�تكـــم �لتـــي تعبدونهـــا مـــن دون �هلل، و�أدعـــو ربي وحده ال �أ�ســـرك به �ســـيًئا، ع�ســـى �أال يمنعنـــي �إذ� دعوته، فاأكون 

بدعائه �َسقيًّا.
 فلمـــا تركهـــم وتـــرك �آلهتهـــم �لتـــي يعبدونهـــا مـــن دون �هلل، عّو�سنـــاه عـــن فقـــد �أهلـــه فوهبنـــا لـــه �بنه �إ�ســـحاق، ووهبنا له حفيـــده يعقوب، 

وكل و�حـــد منهما جعلناه نبيًّا.
� على �أل�سنة �لعباد.  و�أعطيناهم من رحمتنا مع �لنبوة خيًر� كثيًر�، وجعلنا لهم ثناًء ح�سًنا م�ستمرًّ

، �إنه كان مختاًر� م�سطًفى، وكان ر�سواًل نبيًّا.  و�ذكر - اأيها الر�سول - في �لقر�آن �لمنزل عليك خبر مو�سى 

 
   لمـــا كان �عتـــز�ل �إبر�هيـــم لقومـــه م�ســـترًكا فيـــه مـــع �ســـارة، نا�ســـب �أن يذكـــر هبتهمـــا �لم�ســـتركة وحفيدهمـــا، ثـــم جـــاء ذكـــر �إ�ســـماعيل 
م�ســـتقاًّ مـــع �أن �هلل وهبـــه �إيـــاه قبـــل �إ�ســـحاق.    �لتـــاأدب و�للطـــف و�لرفـــق فـــي محـــاورة �لو�لديـــن و�ختيـــار �أف�ســـل �الأ�ســـماء فـــي مناد�تهمـــا.

   �لمعا�ســـي تمنـــع �لعبـــد مـــن رحمـــة �هلل، وتغلـــق عليـــه �أبو�بهـــا، كمـــا �أن �لطاعـــة �أكبـــر �الأ�ســـباب لنيـــل رحمتـــه.    وعـــد �هلل كل مح�ســـن �أن 
ين�ســـر له ثناًء �سادًقا بح�ســـب �إح�ســـانه، و�إبر�هيم  وذريته من �أئمة �لمح�ســـنين. 



 ونادينـاه مـن جانـب �لجبـل �الأيمـن 

وقّربنـاه   ، مو�سـى  لموقـع  بالن�سـبة 
مناجًيـا، حيـث �أ�سـمعه �هلل كامـه.

ـــا  ـــا و�إنعامن ـــاه - مـــن رحمتن  و�أعطين

عليـــه - �أخـــاه هارون  نبيًّا؛ ��ســـتجابة 
لدعائه حين �ســـاأل ربه ذلك.

 و�ذكر - اأيها الر�سول - في �لقر�آن 

�إنه   ، �إ�سماعيل  �لمنزل عليك خبر 
كان �سادق �لوعد، ال َيِعُد وعًد� �إال َوَفى 

به، وكان ر�سواًل نبيًّا.
 وكان ياأمـر �أهلـه باإقامـة �ل�سـاة، 

ربـه  عنـد  وكان  �لـزكاة،  وباإعطـاء 
. ـا �سيًّ مر

 و�ذكر - اأيها الر�سول - في �لقر�آن 

، �إنه كان  �لمنزل عليك خبر �إدري�ض 
ربه،  باآيات  و�لت�سديق  �ل�سدق  كثير 

وكان نبيًّا من �أنبياء �هلل.
 ورفعنـــا ذكـــره بمـــا �أعطينـــاه مـــن 

�لنبـــوة، فـــكان عالـــي �لمنزلـــة.
هذه  في  �لمــذكورون  �أولـــئك   

وختــــاًما  بــــزكـــــريا  �بتــــــد�ًء  �ل�سورة 
�هلل  �أنعم  �لذين  هم   ، باإدريـــ�ض 
 ، �آدم  �أبناء  من  بالنبوة  عليهم 
مع  �ل�سفينة  في  حمـلنا  من  �أبناء  ومن 
و�أبناء  �إبر�هيم  �أبناء  ومن   ، نوح 
�إلى  ، وممن وفقنا للهد�ية  يعقوب 
وجعلناهم  و��سطفيناهم  �الإ�سام، 
�أنبياء، كانو� �إذ� �سمعو� �آيات �هلل تقر�أ 

�سجدو� هلل باكين من خ�سيته.
 فجـــاء مــــن بعــــد هــــوؤالء �الأنـبـــياء 

�لم�سطفين �أتباع �سوء و�سال، �سّيعو� 
علـــى  بهــــا  يــاأتو�  فلم  �ل�ســــاة، 
�لوجـــه �لمطـــلوب، و�رتكبو� ما ت�ستهيه 
�أنف�سهم من �لمعا�سي كالزنى، ف�سوف 

� في جهنم وخيبة. يلقون �سرًّ
تق�سيـــره  مـــن  تـــاب  مـــن  �إال   

وتفريطـــه، و�آمـــن بـــاهلل وعمـــل عمـــًا �سالًحـــا فاأولئـــك �لمو�سوفون بهذه �ل�سفات يدخلون �لجنة، وال ينق�سون من �أجور �أعمالهم �ســـيًئا ولو 
قـــّل.

 جنات �إقامة و��ستقر�ر �لتي وعد �لرحـمن عباده �ل�سالحين بالغيب �أن يدخلهم فيها، وهم لم يروها فاآمنو� بها، فوْعد �هلل بالجنة 

- و�إن كان غيًبا - �آت ال محالة.
 ال ي�ســـمعون فيهـــا ف�ســـواًل، وال كاَم فح�ـــٍض، بـــل ي�ســـمعون �ســـام بع�سهـــم علـــى بع�ـــض، و�ســـام �لمائكـــة عليهم، وياأتيهم ما ي�ســـتهون من 

�لطعام فيها �سباًحا وم�ساًء.
 هذه �لجّنة �لمو�سوفة بهذه �ل�سفات هي �لتي نورثها من عبادنا من كان ممتثًا لاأو�مر، مجتنًبا للنو�هي.

ولما ذكر �سبحانه ثو�ب �لمتقين ذكر �أن �لتقوى هي �لوقوف مع �أمره، فقال:
: �إن �لمائكة ال تتنزل من تلقاء �أنف�سها، و�إنما تتنّزل باأمر �هلل، هلل ما ن�ستقبله من �أمر �الآخرة، وما   وقل - يا جبريل - لمحمد  

خّلفناه من �أمر �لدنيا، وما بين �لدنيا و�الآخرة، وما كان ربك - اأيها الر�سول - نا�سًيا �سيًئا.
 

   حاجـــة �لد�عيـــة دوًمـــا �إلـــى �أن�ســـار ي�ســـاعدونه فـــي دعوتـــه.     �إثبـــات �سفـــة �لـــكام هلل تعالـــى.     �ســـدق �لوعـــد محمـــود، وهـــو مـــن خلـــق 
�لنبيين و�لمر�ســـلين، و�سده وهو �لُخْلف مذموم.     �إن �لمائكة ر�ســـل �هلل بالوحي ال تنزل على �أحد من �الأنبياء و�لر�ســـل من �لب�ســـر �إال 

باأمر �هلل.



�الأر�ض،  وخالق  �ل�سماو�ت  خـالق   

وخالق  �أمرهما،  ومدبر  ومالكهما 
فاعبده  ومدبره،  ومالكه  بينهما  ما 
و�ثبت  للعبادة،  �لم�ستحق  فهو  وحده، 
نظير  وال  مثيل  له  فلي�ض  عبادته،  على 

ي�ساركه في �لعبادة.
للبعــــث؛  �لمنكر  �لكـافــــر  ويقـول   

�أخرج  �سوف  فاإني  مّت  �أ�إذ�  ��ستهز�ء: 
هذ�  �إن  ثانية؟!  حياة  حيًّا  قبري  من 

لبعيد.
 �أََوال يتذكـــر هـــذ� �لمنكـــر للبعـــث 

�أنـــا خلقنـــاه مـــن قبـــل ولـــم يكـــن �ســـيًئا؟! 
�لخلـــق  �الأول علـــى  بالخلـــق  في�ســـتدّل 
�لثانـــي، مـــع �أن �لخلـــق �لثانـــي �أ�ســـهل 

و�أي�ســـر.
 - ال���ر�س����������ول  اأيه��������ا   - فـــــــورّبك   

لنخرجّنهـــم مـــن قبورهـــم �إلـــى �لمح�ســـر 
�لــــــذين  ب�ســـياطيـــــــنهم  م�سحوبيـــن 
�أ�ســــّلوهـــــم، ثـــــم لن�ســـوقّنهم �إلـــى �أبو�ب 

جهنـــم �أذالء، باركيـــن علـــى ركبهـــم.
 ثـــم لنجذبـــّن ب�ســـدة وعنـــف مـــن 

كل طــــــائفة مــــــن طــــــو�ئف �ل�ســــــال 
ـــم. ـــم قادته ـــا، وه ـــدهم ع�سياًن �أ�س

 ثـــم لنحـــن �أعلـــم بالذيـــن هـــم �أحـــّق 

بدخول �لنار ومقا�ســـاة حّرها ومعاناته.
ــد  ــم - اأيه���ا النا����س - �أحـ ــا منكـ  ومـ

�إال �ســـيعبر فـــوق �ل�ســـر�ط �لم�ســـروب 
على متن جهنم، كان هذ� �لعبور ق�ساًء 

ُمْبَرًمـــا ق�ســـاه �هلل، فـــا ر�ّد لق�سائـــه.
علـــى  �لعبـــور  هـــذ�  بعـــد  ثـــم   

�ل�ســـر�ط ن�ســـّلم �لذيـــن �تقـــو� ربهـــم 
نو�هيـــه،  و�جتنـــاب  �أو�مـــره  بامتثـــال 
ونتـــرك �لظالميـــن باركيـــن علـــى ركبهم، 

�لفـــر�ر منهـــا. ي�ســـتطيعون  ال 
�آياتـنـا  �لنا�ض  علـى  ُتـْقـر�أ  و�إذ�   

قــال  و��ســـحات  ر�سولنا  على  �لمنـزلة 
�لكفار للموؤمنين: �أيُّ فريقينا خير �إقامة وم�ســـكًنا، و�أح�ســـن مجـــل�ًسا ومجــتمًعا: فريقنا �أم فريقكم؟!

  ومـــا �أكثـــر �الأمـــم �لتـــي �أهلكناهـــا قبـــل هـــوؤالء �لكفار �لمفتخرين بما هم فيه من تفّوق مادي، هي �أح�ســـن منهم �أمو�اًل، و�أح�ســـن منظًر� 

لنفا�سة ثيابهم، وتنّعم �أبد�نهم.
  قـــل - اأيه���ا الر�س���ول -: مـــن كان يتخّبـــط فـــي �سالـــه ف�ســـيمهله �لرحــــمن حتـــى يـــزد�د �ســـااًل، حتى �إذ� عاينو� ما كانـــو� يوعدون به من 

ـــل يـــوم �لقيامـــة ف�ســـيعلمون حينئذ من هو �ســـر منزاًل و�أقـــل نا�سًر�، �أهو فريقهـــم �أم فريق �لموؤمنين؟ ـــل فـــي �لدنيـــا، �أو �لموؤجَّ �لعـــذ�ب �لمعجَّ
  ومقابـــل �الإمهـــال الأولئـــك حتـــى يـــزد�دو� �ســـااًل، يزيـــد �هلل �لذيـــن �هتـــدو� �إيماًنا وطاعـــة، و�الأعمـــال �ل�سالحات �لموؤّدية �إلى �ل�ســـعادة 

�الأبدية �أنفع عند ربك - اأيها الر�سول - جز�ًء، وخير عاقبة.
 

   على �لموؤمنين �ال�ستغال بما �أمرو� به و�ال�ستمر�ر عليه في حدود �لم�ستطاع.
   ُوُرود جميع �لخائق على �لنار - �أي: �لمرور على �ل�سر�ط، ال �لدخول في �لنار - �أمر و�قع ال محالة.

   �أن معايير �لدين ومفاهيمه �ل�سحيحة تختلف عن ت�سور�ت �لجهلة و�لعو�م.
   من كان غارًقا في �ل�سالة متاأ�سًا في �لكفر يتركه �هلل في طغيان جهله وكفره، حتى يطول �غتر�ره، فيكون ذلك �أ�سد لعقابه.

   يثّبت �هلل �لموؤمنين على �لهدى، ويزيدهم توفيًقا ون�سرة، وينزل من �الآيات ما يكون �سبًبا لزيادة �ليقين مجاز�ًة لهم.



 �أفر�أيـــت - اأيه���ا الر�س���ول - �لـــذي 

كفـــر بحججنا، و�أنكـــر وعيدنا، وقال: �إن 
مّت، وبعثت الأعَطيّن مااًل كثيًر� و�أوالًد�.
نة؟!   �أََعِلم �لغيب فقال ما قال عن بيِّ

�أم جعل عند ربه عهًد� ليدخلّنه �لجنة، 
ويعطيّنه مااًل و�أوالًد�؟!

 لي�ـــض �الأمـــر كمـــا زعـــم، �ســـنكتب 

مـــا يقولـــه وما يعمله، ونزيـــده عذ�ًبا فوق 
عذ�بـــه لمـــا يّدعيـــه مـــن �لباطل.

 ونـــرث مـــا تركـــه مـــن مـــال وولـــد بعـــد 

�إهاكنـــا لـــه، ويجيئنـــا يـــوم �لقيامة فرًد� 
قـــد �ســـلب منـــه مـــا كان يتمّتـــع بـــه من مال 

ومن جاه.
 و�ّتخـــذ �لم�ســـركون لهـــم معبوديـــن 

من دون �هلل؛ ليكونو� لهم ظهيًر� ومعيًنا 
ينت�سرون بهم.

 لي�ـــض �الأمـــر كمـــا زعمـــو�، فهـــذه 

�لمعبـــود�ت �لتـــي يعبدونهـــا مـــن دون 
�هلل �ســـتجحد عبـــادة �لم�ســـركين لهـــا 
يـــوم �لقيامـــة، وتتبـــّر�أ منهـــم، وتكون لهم 

�أعـــد�ء.
بعثنا  �أنا  الر�سول -  اأيها   - تر  �ألم   

�لكفار  على  و�سّلطناهم  �ل�سياطين، 
تهّيجهم �إلى فعل �لمعا�سي و�ل�سد عن 

دين �هلل تهييًجا؟
 فا تعجل - اأيها الر�سول - بطلب 

نح�سي  �إنما  هاكهم،  يعّجل  �أن  �هلل 
�أعمارهم �إح�ساء، حتى �إذ� �نتهى وقت 

�إمهالهم عاقبناهم بما ي�ستحّقون.
 �ذكر - اأيها الر�سول - يوم �لقيامة 

بامتثال   - ربهم  �لمتقين  نجمع  يوم 
ربهم  �إلى   - نو�هيه  و�جتناب  �أو�مره 

زين. وفًد� مكرمين ُمَعزَّ
 ون�سوق �لكفار �إلى جهنم عطا�ًسا.

 ال يملـــك هـــوؤالء �لكفـــار �ل�ســـفاعة 

ــم �إال مـــن �ّتخـــذ عنـــد �هلل فـــي  لبع�سهـ
�لدنيـــا عهـــًد� باالإيمـــان بـــه وبر�ســـله.

 وقال �ليهود و�لن�سارى وبع�ض �لم�سركين: �تخذ �لرحـمن ولًد�.

 لقد جئتم - اأيها القائلون بهذا - �سيًئا عظيًما.

 تكاد �ل�سماو�ت تت�سّقق من هذ� �لقول �لمنكر، وتكاد �الأر�ض تت�سّدع، وتكاد �لجبال ت�سقط منهدمة.

� كبيًر�.  كل ذلك من �أجل �أن ن�سبو� للرحـمن ولًد�، تعالى �هلل عن ذلك علوًّ

 وما ي�ستقيم �أن يتخذ �لرحمن ولًد� لتنّزهه عن ذلك.

 ما كل من في �ل�سماو�ت و�الأر�ض من �لمائكة و�الإن�ض و�لجن �إال ياأتي ربه يوم �لقيامة خا�سًعا.

�، فا يخفى عليه منهم �سيء.  لقد �أحاط بهم علًما، وعّدهم عدًّ

 وكل و�حد منهم ياأتيه يوم �لقيامة منفرًد� ال نا�سر له وال مال.

 
يه �الأماني �لمع�سولة، وهو �سيجد نقي�سها تماًما في عالم �الآخرة.    تدل �الآيات على �سخف �لكافر و�َسَذ�جة تفكيره، وَتَمِنّ

   �سلَّط �هلل �ل�سياطين على �لكافرين باالإغو�ء و�الإغر�ء بال�سر، و�الإخر�ج من �لطاعة �إلى �لمع�سية.
   �أهل �لف�سل و�لعلم و�ل�ساح ي�سفعون باإذن �هلل يوم �لقيامة.



وعملـــو�  بـــاهلل  �آمنـــو�  �لذيـــن  �إن   

ــد  ــة عنـ ــات �لمر�سيـ ــال �ل�سالحـ �الأعمـ
�هلل، �ســـيجعل لهـــم �هلل محبـــة بحبـــه 

�إياهـــم، وبتحبيبهـــم �إلـــى عبـــاده.
 فاإنمـــا ي�ّســـرنا هـــذ� �لقـــر�آن باإنز�لـــه 

ــل  ــن �أجـ ــانك - اأيه���ا الر�س���ول - مـ بل�سـ
�أن تب�ّســـر بـــه �لمتقيـــن �لذيـــن يمتثلـــون 
�أو�مـــري، ويجتنبـــون نو�هـــّي، وتخّوف به 
قوًمـــا �أ�ســـد�ء فـــي �لخ�سومـــة و�لمكابـــرة 

فـــي �الإذعـــان للحـــق.
ــا  ــي �أهلكناهـ ــم �لتـ ــر �الأمـ ــا �أكثـ  ومـ

مـــن قبـــل قومك، فهل ت�ســـعر �ليوم باأحد 
مـــن تلـــك �الأمم؟! وهل ت�ســـمع لهم �سوًتا 
خفيًّا؟! فما �أ�سابهم قد ي�سيب غيرهم 

حيـــن ياأذن �هلل.

�ل�ســـعادة باتبـــاع هـــدى �لقـــر�آن وحمـــل 
ر�ســـالته، و�ل�ســـقاء بمخالفته.

علـى  �لـكام  تقـدم    

�لبقـرة. �سـورة  بد�يـة  فـي  نظائرهـا 
 مـــا �أنزلنـــا عليـــك - اأيه���ا الر�س���ول- 

�لقـــر�آن ليكـــون �ســـبًبا فـــي �إرهـــاق نف�ســـك 
�أ�ســـًفا علـــى �إعر��ـــض قومـــك عـــن �الإيمان 

بك.
 مـــا �أنزلنـــاه �إال ليكـــون تذكيـــًر� لمـــن 

وفقهم �هلل لخ�سيته.
�الأر�ـــض،  خلـــق  �لـــذي  �هلل  نّزلـــه   

وخلـــق �ل�ســـماو�ت �لمرتفعـــة، فهـــو قـــر�آن 
عظيـــم؛ الأنـــه منـــزل مـــن عنـــد عظيـــم.

علـــى  و�رتفـــع  ع ـــا  �لرحــــم  ن   

. � يليـــق بجالـــه  �لعر�ـــض علـــوًّ
فـــي  مـــا  وحـــده  �ســـبحانه  لـــه   

وتدبيـــًر�. وملـــًكا  خلًقـــا  مخلوقـــات،  مـــن  �لتــــــر�ب  تحـــــت  ومـــا  �الأر�ـــض  فـــــي  ومــــــا  �ل�ســـماو�ت 
 و�إن تعلـــن - اأيه���ا الر�س���ول - �لقـــول، �أو تخفـــه فاإنـــه �ســـبحانه يعلـــم ذلـــك كلـــه، فهـــو يعلـــم �ل�ســـر ومـــا هـــو �أخفـــى مـــن �ل�ســـر مثـــل خو�طـــر 

�لنف�ـــض، ال يخفـــى عليـــه �ســـيء مـــن ذلك.
 �هلل ال معبود بحق غيره، له وحده �الأ�سماء �لبالغة �لكمال في �لح�سن.

، فقال �سبحانه: ولما كان �لنبي  يعاني من قومه �الإعر��ض، جاءت ت�سليته بق�سة مو�سى  
.  ولقد جاءك - اأيها الر�سول - خبر مو�سى بن عمر�ن  

 حيـــن عايـــن فـــي �ســـفره نـــاًر�، فقـــال الأهلـــه: �أقيمـــو� فـــي مكانكـــم هـــذ�، �إنـــي �أب�ســـرت نـــاًر� لعلـــي �آتيكـــم من هـــذه �لنـــار ب�ســـعلة، �أو �أجد من 

يهدينـــي �إلى �لطريق.
 فلما جاء �لنار ناد�ه �هلل �سبحانه بقوله: يا مو�سى.

ر )ُطَوى(.  �إني �أنا ربك فانزع نعليك ��ستعد�ًد� لمناجاتي، �إنك بالو�دي �لُمَطهَّ

 
   لي�ـــض �إنـــز�ل �لقـــر�آن �لعظيـــم الإتعـــاب �لنف�ـــض فـــي �لعبـــادة، و�إذ�قتهـــا �لم�ســـقة �لفادحـــة، و�إنمـــا هـــو كتـــاب تذكـــرة ينتفـــع به �لذين يخ�ســـون 

ربهـــم.    َقـــَرن �هلل بيـــن �لخلـــق و�الأمـــر، فكمـــا �أن �لخلـــق ال يخـــرج عـــن �لحكمة؛ فكذلك ال ياأمـــر وال ينهى �إال بما هو عدل وحكمة.
   على �لزوج و�جب �الإنفاق على �الأهل )�لمر�أة( من غذ�ء وك�ساء وم�سكن وو�سائل تدفئة وقت �لبرد. 

٢٠١٣٥



 و�أنا ��سطفيتك - يا مو�سى - لتبليغ 

ر�سالتي، فا�ستمع لما �أوحيه �إليك.
 �إننـي �أنـا �هلل ال معبـود بحـق غيري، 

علـى  �ل�سـاة  و�أّد  وحـدي،  فاعبدنـي 
�أكمـل وجـه لتذُكرنـي فيهـا.

وو�قعة،  محالة  ال  �آتية  �ل�ساعة  �إن   

مخلوق،  وقتها  يعلم  فا  �أخفيها  �أكاد 
�لنبي  باإخبار  عاماتها  يعرفون  ولكن 
بما عملته،  نف�ض  كل  ُتَجاَزى  لكي  لهم؛ 

. � خيًر� كان �أو �سرًّ
�لت�سديـــق  عـــن  ي�سرفّنـــك  فـــا   

بها و�ال�ســـتعد�د لها بالعمل �ل�سالح من 
ال يوؤمـــن بهـــا مـــن �لكفـــار، و�تبع مـــا تهو�ه 
ـــبب  ـــك ب�س ـــه مـــن �لمحرمـــات، فتهل نف�س

ذلك.
ــى ي���ا  ــي بيـــدك �ليمنـ ــا تلـــك �لتـ  ومـ

مو�س���ى؟
ع�ساي؛  هي   : مو�سى  قال   

بها  و�أخبط  �لم�سي،  في  عليها  �أعتمد 
�ل�سجر لي�سقط ورقها لغنمي، ولي فيها 

منافع غير ما ذكرت.
 قال �هلل: �ألقها يا مو�سى.

 فاألقاهـــا مو�ســـى، فانقلبـــت حيـــة 

تم�ســـي ب�ســـرعة وخّفـــة.
: خذ �لع�سا،   قال �هلل لمو�سى  

�سنعيدها  حية،  �نقابها  من  تخف  وال 
�إذ� �أخذتها �إلى حالتها �الأولى.

 و��سمـــم يـــدك �إلـــى جنبـــك تخـــرج 

ـــة  ـــر بر�ـــض؛ عامـــة ثاني ـــاء مـــن غي بي�س
لك.

لنريك  �لعـــامتين  هاتين  �أريناك   

- يا مو�سى - من �آياتنا �لعظمى �لد�لة 
على قدرتنا، وعلى �أنك ر�سول من عند 

�هلل.
 �سر - يا مو�سى - �إلى فرعون، فاإنه 

على  و�لتمّرد  �لكفر  في  �لحد  تجاوز 
�هلل.

: رب، و�ّسع لي �سدري الأتحّمل �الأذى.  قال مو�سى 

 و�سّهل لي �أمري.

 و�أقدرني على �لنطق بالف�سيح من �لكام.

 ليفهمو� كامي �إذ� بّلغتهم ر�سالتك.          

 و�جعل لي معيًنا من �أهلي يعينني في �أموري.           

 هارون بن عمر�ن �أخي.

 �إنـــك كنـــت بنا   ونذكـــرك ذكـــًر� كثيـــًر�.    لكـــي ن�ســـّبحك ت�ســـبيًحا كثيـــًر�.   و�جعلـــه �ســـريًكا لـــي فـــي �لر�ســـالة.   قـــِوّ بـــه ظهـــري. 

 ولقد �أنعمنا عليك مرة �أخرى.  قال �هلل: قد �أعطيناك ما طلبت يا مو�س���ى.   ب�سيًر�، ال يخفى عليك �ســـيء من �أمرنا. 
 

   وجـــوب ح�ســـن �ال�ســـتماع فـــي �الأمـــور �لمهمـــة، و�أهمهـــا �لوحـــي �لمنـــزل مـــن عنـــد �هلل.     ��ســـتمل �أول �لوحـــي �إلـــى مو�ســـى علـــى �أ�سلين في 
�لعقيدة وهما: �الإقر�ر بتوحيد �هلل، و�الإيمان بال�ساعة )�لقيامة(، وعلى �أهم فري�سة بعد �الإيمان وهي �ل�ساة.     �لتعاون بين �لدعاة 
�سروري الإنجاح �لمق�سود؛ فقد جعل �هلل لمو�سى �أخاه هارون نبيًّا ليعاونه في �أد�ء �لر�سالة.     �أهمية �متاك �لد�عية لمهارة �الإفهام 

ين. للمدعوِّ



 �إذ �ألهمنـــا �أمـــك مـــا �ألهمناهـــا ممـــا 

حفظك �هلل به من مكر فرعون.
�ألهمناهـــا:  حيـــن  �أمرناهـــا  فقـــد   

�أن �رميـــه بعـــد والدتـــه فـــي �ل�سنـــدوق، 
�لبحـــر،  فـــي  �ل�سنـــدوق  و�طرحـــي 
ف�ســـيطرحه �لبحـــر بال�ســـاطئ باأمر مّنا، 
فياأخـــذه عـــدو لـــي ولـــه، وهـــو فرعـــون، 
وو�سعـــت عليـــك محّبـــة مّنـــي، فاأحّبـــك 
�لنا�ض، ولتترّبى على عيني وفي حفظي 

ــي. ورعايتـ
 �إذ خرجـت �أختـك ت�سـير كلمـا �سـار 

�أخـذوه:  لمـن  فقالـت  تتابعـه،  �لتابـوت 
هــل �أُْر�ِسـدكم �إلى من يحفظه وير�سعه 
�إلـى  باإرجاعـك  عليـك  فمنّنـا  ويربيـه؟ 
�أّمـك لت�سـّر برجوعـك �إليهـا، وال تحـزن 
�لـذي  �لِقْبِطـي  وقتلـت  �أجلـك،  مـن 
مـن  باإنجائـك  عليـك  فمنّنـا  َوَكْزَتـه، 
مـرة  بعـد  مـرة  وخل�سنـاك  �لعقوبـة، 
مـن كل �متحـان تعّر�سـت لـه، فخرجـت 
ومكثـت �أعو�ًمـا في �أهل َمْدين، ثم �أتيت 
ر لـك �أن تاأتـي فيه  فـي �لوقـت �لـــذي قُـدِّ

مو�س�ى. ي�ا  لتكليمـك 
عّنـــي  ر�ســـواًل  لتكـــون  و�خترتـــك   

ـــغ �لنا�ـــض مـــا �أوحيـــت بـــه �إليـــك. تبّل
و�أخوك  يا مو�سى -   - �أنت   �ذهب 

�هلل  قدرة  على  �لد�لة  باآياتنا  هارون، 
ووحد�نيته، وال ت�سعفا عن �لدعوة �إلّي، 

وعن ذكري.
 �ذهبـــا �إلـــى فرعـــون، فاإنـــه تجـــاوز 

�لحـــد فـــي �لكفر و�لتمـــّرد على �هلل.
 فقـــوال لـــه قـــواًل لطيًفـــا ال عنـــف فيـــه؛ 

رجاء �أن يتذكر، ويخاف �هلل فيتوب.
: �إننـــا   قـــال مو�ســـى وهـــارون 

ـــام  ـــل �إتم ـــة قب ـــل بالعقوب نخـــاف �أن يعّج
دعوتـــه، �أو �أن يتجـــاوز �لحـــد فـــي ظلمنـــا 

بالقتـــل �أو غيـــره.
�إنني  تخافا؛  ال  لهما:  �هلل  قال   

معكما بالن�سر و�لتاأييد، �أ�سمع و�أرى ما يحدث بينكما وبينه.
 فاأْتيـــاه، فقـــوال لـــه: �إنـــا ر�ســـوال ربـــك - ي���ا فرع���ون - فابعـــث معنـــا بنـــي �إ�ســـر�ئيل، وال تعذبهـــم بقتـــل �أبنائهـــم، و��ســـتحياء ن�ســـائهم، قـــد 

�أتينـــاك ببرهـــان مـــن ربـــك علـــى �سدقنـــا، و�الأمـــان مـــن عـــذ�ب �هلل لمـــن �آمـــن، و�تبع هـــدى �هلل.
ب باآيات �هلل، و�أعر�ض عما جاءت به �لر�سل.  �إنا قد �أوحى �هلل �إلينا �أن �لعذ�ب في �لدنيا و�الآخرة على من كذَّ

 قال فرعون منكًر� لما جاء� به: فمن ربكما �لذي زعمتما �أنه �أر�سلكما �إلّي يا مو�سى؟

 قال مو�سى: ربنا هو �لــذي �أعطى كل �سيء �سورته و�سكله �لمنا�سب له، ثم هدى �لمخلوقات لما خلقها له.

 قال فرعون: فما �ساأن �الأمم �ل�سابقة �لتي كانت على �لكفر؟

 
   كمال �عتناء �هلل بكليمه مو�سى  و�الأنبياء و�لر�سل، ولورثتهم ن�سيب من هذ� �العتناء على ح�سب �أحو�لهم مع �هلل.

   من �لهد�ية �لعامة للمخلوقات �أن تجد كل مخلوق ي�سعى لما خلق له من �لمنافع، وفي دفع �لم�سار عن نف�سه.
ِمَنت له �لع�سمة.    بيان ف�سيلة �الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر، و�أن ذلك يكون باللين من �لقول لمن معه �لقوة، و�سُ

   �هلل هو �لمخت�ض بعلم �لغيب في �لما�سي و�لحا�سر و�لم�ستقبل.



ِعْلُم ما   قال مو�سى   لفرعون: 

كانت عليه تلك �الأمم عند ربي، مثبت 
في �للوح �لمحفوظ، ال يخطئ ربي في 

علمها، وال ين�سى ما علمه منها.
ـر لكـم �الأر�ـض   عنـد ربـي �لـذي �سيَّ

ـدة للعي�ـض عليهـا، وجعـل لكـم فيهـا  ُمَمهَّ
طرًقـا �سالحـة لل�سـير عليهـا، و�أنزل من 
بذلـك  فاأخرجنـا  �لمطـر،  مـاء  �ل�سـماء 

�لمـاء �أ�سناًفـا مـن �لنباتـات مختلفـة.
 كلـو� - اأيه�ا النا��س - ممـا �أخرجنـا 

لكـم مـن �لطيبات، و�رعـو� �أنعامكم، �إن 
في ذلك �لمذكور من �لنعم لدالئل على 
قـدرة �هلل ووحد�نيته الأ�سحاب �لعقول.

 من تر�ب �الأر�ض خلقنا �أباكم �آدم  

ُمتُّم،  �إذ�  بالدفن  نرجعكم  وفيها   ،
للبعث  �أخـــرى  مرة  نخرجـــكم  ومنها 

يوم �لقيامة.
 ولقد �أظهرنا لفرعون �آياتنا �لت�سع 

�أن  و�متنع  بها،  و�ساهدها فكّذب  كلها، 
ي�ستجيب �إلى �الإيمان باهلل.

 قـال فرعـون: �أجئتنـا لتخرجنـا مــن 

م�ســـر بمـا جئـــت بـه مـن �ل�سـحر - ي�ا 
مو�س�ى - ليبقـى لـك ملكهـا؟

ب�سحـــر   - مو�سى  يا   - فلناأتــيّنك   

وبينك  بيننا  فاجعل  �سحرك،  مثل 
ومكان محدد،  معلوم  زمان  في  موعًد� 
عنه،  �أنت  تتخلف  وال  نحن  نتخّلف  ال 
�لفريقين  بين  و�سًطا  �لمكان  وليكن 

معتداًل.
 قــال مو�سى  لفرعــون: �لموعد 

يجتمع  حيث  �لعيد  يوم  وبينكم  بيننا 
�لنا�ض محتفلين بعيدهم �سحى.

فجمع  من�سرًفا،  فرعون  فاأدبر   

�لـــزمـــان  فـــي  جـــــاء  ثم  وِحَيَله،  َمْكَرُه 
و�لمـــكان �لمحددين للُمَغالبة.

فرعون:  �سحـرة  يعـظ  مو�سى  قال   

�حذرو�، ال تخــتـلقو� على �هلل كـذًبا بمـا 
تخدعون به �لنا�ض من �ل�سـحر في�ستاأ�سلكم بعذ�ب من عنده، وقد خ�سر من �ختلق على �هلل �لكذب.

.� ، وتناجو� بينهم �سرًّ  فتناظر �ل�سحرة لما �سمعو� كام مو�سى  

�: �إن مو�سى وهارون �ساحر�ن، يريد�ن �أن يخرجاكم من م�سر ب�سحرهما �لذي جاء� به، ويذهبا   قال بع�ض �ل�سحرة لبع�سهم �سرًّ
تكم �لعليا في �لحياة، ومذهبكم �الأرقى. ب�ُسنَّ

ين، و�رمو� ما عندكم دفعة و�حدة، وقد ظفر بالمطلوب �ليوم من غلب خ�سمه. َطفِّ  فاأحكمو� �أمركم، وال تختلفو� فيه، ثم تقدمو� ُم�سْ

 
   �إخر�ج �أ�سناف من �لنبات �لمختلفة �الأنو�ع و�الألو�ن من �الأر�ض دليل و��سح على قدرة �هلل تعالى ووجود �ل�سانع.

   ذكرت �الآيات دليلين عقليين و��سحين على �الإعادة: �إخر�ج �لنبات من �الأر�ض بعد موتها، و�إخر�ج �لمكلفين منها و�إيجادهم.
   كفر فرعون كفر عناد؛ الأنه ر�أى �الآيات عياًنا ال خبًر�، و�قتنع بها في �أعماق نف�سه.

   �ختار مو�سى يوم �لعيد؛ لتعلو كلمة �هلل، ويظهر دينه، ويكبت �لكفر، �أمام �لنا�ض قاطبة في �لمجمع �لعام لَي�ِسيع �لخبر.



يا   : لمو�سى  �ل�ســــــحرة  قـــــال   

�أن  �أمـــرين:  �أحــــــد  �خــــــتر  مو�سى، 
تكون �لبادئ باإلقاء ما لديك من �سحر، 

�أو نكون نحن �لبادئين بذلك.
: بـــل �طرحـــو� �أنتـــم   قـــال مو�ســـى 

مـــا لديكـــم �أّواًل، فطرحـــو� مـــا عندهـــم، 
فـــاإذ� حــــبالهم وع�سّيهـــم �لتي طرحوها 
ُيَخّيـــل �إلـــى مو�ســـــى مـــن �سحــــــرهم �أنهـــا 

ثعـــــابين تتحرك ب�ســـرعة.
 فاأ�ســـّر مو�ســـى فـــي نف�ســـه �لخـــوف 

ممـــا �سنعو�.
مطمئًنـــا  لمو�ســـى   �هلل  قـــال   

ل �إليـــك، �إنك - يا  �إيـــاه: ال تخـــف ممـــا ُخيِّ
مو�س���ى - �أنـــت �لُم�ْســـَتْعِلي عليهم بالغلبة 

و�لن�سر.
�ليمنى  بيدك  �لتي  �لع�سا  و�طرح   

تنقلب حية تبتلع ما �سنعوه من �ل�سحر، 
وال  �سحريًّا،  كيًد�  �إال  لي�ض  �سنعوه  فما 

يظفر �ل�ساحر بمطلوب �أين كان.
 فطــــرح مو�ســـى ع�ســـاه فانقلبـــت 

ـــحرة،  ـــنعه �ل�ســ ـــعت مـــا �ســ ـــة، و�بتلــ حي
ـــو� �أن مـــا  ـــا علم ـــحرة هلل لم ـــجد �ل�س ف�س
عنـــد مو�ســـى لي�ـــض �ســـحًر�، �إنمـــا هـــو مـــن 
عنـــد �هلل، قالـــو�: �آمنـــا بـــرب مو�ســـى 

ــات. ــع �لمخلوقـ ــارون، رب جميـ وهـ
 قــال فــرعون منـِكًر� على �ل�ســـحرة 

بمو�سى  �آمنتم  هل  ومتوّعًد�:  �إيمانهم 
قـــــبل �أن �آذن لـــــكم بذلك؟! �إن مـــو�سى 
لهــــو رئي�ســـكم - اأيها ال�سح����رة - �لذي 
عّلمكم �ل�سحر، فاأقّطعّن من كل و�حد 
منكم ِرْجًا ويًد� مخالًفا بين جهتيهما، 
�لنخل  جذوع  على  �أبد�نكم  والأ�سّلبّن 
لغيركم،  عبرة  وتكونو�  تموتو�،  حتى 
عذ�ًبا،  �أقوى  �أينا  ذلك  عند  ولتعلمّن 

و�أدوم: �أنا �أو رب مو�سى؟!
لـــن  لفرعـــون:  �ل�ســـحرة  قـــال   

ـــل �ّتباعـــك - ي���ا فرع���ون - علـــى  نف�سّ
لـــك علـــى �هلل �لـــذي خلقنا، فا�سنـــع ما �أنت �سانع بنا، ما لك �ســـلطان علينـــا �إال في هذه  �ّتبـــاع مـــا جاءنـــا مـــن �الآيـــات �لو��سحـــات، ولـــن نف�سّ

ــلطانك. ــيزول �سـ ــة، و�سـ ــاة �لفانيـ �لحيـ
 �إنا �آمّنا بربنا رجاء �أن يمحو عّنا معا�سينا �ل�ســـالفة من �لكفر وغيره، ويمحو عنا ذنب �ل�ســـحر �لذي �أجبرتنا على تعّلمه وممار�ســـته 

ومغالبة مو�سى به، و�هلل خير جز�ًء مما وعدتنا به، و�أْدَوم عذ�ًبا مما توّعدتنا به من �لعذ�ب.
 �إن �ل�ســـاأن و�لحا�ســـل �أن مـــن ياأتـــي ربـــه يـــوم �لقيامـــة كافـــًر� بـــه فـــاإنَّ لـــه نـــار جهنـــم يدخلهـــا ماكًثا فيها �أبـــًد�، ال يموت فيها في�ســـتريح من 

عذ�بهـــا، وال يحيا حياة طيبة.
 ومـــن يـــاأت ربـــه يـــوم �لقيامـــة موؤمًنـــا بـــه قـــد عمـــل �الأعمـــال �ل�سالحـــات فاأولئـــك �لمو�سوفـــون بتلـــك �ل�سفـــات �لعظيمـــة لهـــم �لمنـــازل 

�لرفيعـــة، و�لدرجـــات �لعلّيـــة.
 تلـــك �لدرجـــات هـــي جنـــات �إقامـــة تجـــري �الأنهـــار مـــن تحـــت ق�سورهـــا ماكثيـــن فيهـــا �أبـــًد�، وذلـــك �لجز�ء �لمذكـــور جز�ء كل مـــن تطّهر 

من �لكفر و�لمعا�سي.
 

.�    ال يفوز وال ينجو �ل�ساحر حيث �أتى من �الأر�ض �أو حيث �حتال، وال يح�سل مق�سوده بال�سحر خيًر� كان �أو �سرًّ
   �الإيمان ي�سنع �لمعجز�ت؛ فقد كان �إيمان �ل�سحرة �أر�سخ من �لجبال، فهان عليهم عذ�ب �لدنيا، ولم يبالو� بتهديد فرعون.

   د�أب �لطغاة �لتهديد بالعذ�ب �ل�سديد الأهل �لحق و�الإمعان في ذلك لاإذالل و�الإهانة.



�سـر  �أن  مو�سى:  �إلى  �أوحـينا  ولقـد   

ي�سعر  ال  حتى  م�سر  من  ليًا  بعبادي 
بهم �أحد، و�جعل لهم طريًقا في �لبحر 
�آمًنا  بالع�سا،  �لبحر  بعد �سرب  ياب�ًسا 
ال تخاف �أن يلحق بك فرعون وملوؤه، وال 

تخ�سى من �لغرق في �لبحر.
م�سحوًبـــا  فرعـــون  فتبعهـــم   

بجنـــوده، فغمره وغمر جنوده من �لبحر 
ما غمرهم مما ال يعلم حقيقته �إال �هلل، 
فغرقـــو� جميًعـــا وهلكـــو�، ونجـــا مو�ســـى 

ومـــن معـــه.
ــنه  ــا ح�ّسـ ــه بمـ ــّل فرعـــون قومـ  و�أ�سـ

لهـــم مـــن �لكفـــر، وخدعهـــم بـــه مـــن 
�لباطـــل، ولـــم ير�ســـدهم �إلـــى طريـــق 

�لهد�يـــة.
�أن  بعـــد  �إ�ســـر�ئيل  لبنـــي  وقلنـــا   

�أنقذناهـــم مـــن فرعـــون وجنـــوده: ي���ا بن���ي 
ـــد �أنقذناكـــم مـــن عدّوكـــم،  اإ�س���رائيل، ق
وو�عدناكـــم �أن نكّلـــم مو�ســـى بالجهـــة 
�ليمنـــى مـــن �لـــو�دي �لو�قـــع بجانـــب جبل 
يـــه مـــن  �لطـــور، ونّزلنـــا عليكـــم فـــي �لتِّ
نعمنـــا �ســـر�ًبا حلـــًو� مثـــل �لع�ســـل وطائـــًر� 
ـــمانى. ـــبه �ل�سُّ ـــب �للحـــم ي�س ـــًر� طي �سغي

مّمـــا  �لم�ســـتلّذ�ت  مـــن  كلـــو�   

رزقناكـــم مـــن �الأطعمـــة �لحـــال، وال 
تتجاوزو� ما �أبحناه لكم �إلى ما حّرمناه 
عليكـــم، فينـــزل عليكـــم غ�سبـــي، ومـــن 
ينـــزل عليـــه غ�سبي فقد هلك و�ســـقي في 

�لدنيـــا و�الآخـــرة.
 و�إنـــي لكثيـــر �لمغفـــرة و�لعفـــو لمـــن 

تاب �إلّي و�آمن، وعمل عمًا �سالًحا، ثم 
��ستقام على �لحق.

عـــن  تعجـــل  جعلـــك  �لـــذي  ومـــا   

قومـــك - ي���ا مو�س���ى - فتتقدمهـــم تـــارًكا 
�إياهـــم خلفـــك؟

: هـــا هـــم ور�ئــــــي   قـــال مو�ســـى 

و�ســـيلحقونني، و�ســـبقت قومي �إليك لتر�سى عني بم�ســـارعتي �إليك.
 قال �هلل: فاإنا قد �بتلينا قومك �لذين خّلفتهم ور�ءك بعبادة �لعجل، فقد دعاهم �إلى عبادته �ل�سامري، فاأ�سّلهم بذلك.

: ي���ا ق���وم، �أََمـــا وعدكـــم �هلل وعـــًد� ح�ســـًنا �أن ينـــزل   فعـــاد مو�ســـى �إلـــى قومـــه غ�سبـــان لعبادتهـــم �لعجـــل، حزيًنـــا عليهـــم، قـــال مو�ســـى 

عليكـــم �لتـــور�ة، ويدخلكـــم �لجنـــة، �أفطـــال عليكـــم �لزمـــان فن�ســـيتم؟ �أم �أردّتـــم بفعلكـــم هـــذ� �أن ينزل عليكـــم غ�سب من ربكـــم، ويقع عليكم 
عذ�بـــه، فلذلـــك �أخلفتـــم موعـــدي بالثبات علـــى �لطاعة حتى �أرجـــع �إليكم؟!

 قـــال قـــوم مو�ســـى: مـــا �أخلفنـــا موعـــدك - ي���ا مو�س���ى - باختيـــار مّنـــا، بـــل با�سطـــر�ر، فقـــد حملنـــا �أحمـــااًل و�أثقـــااًل مـــن ُحِلـــيِّ قـــوم فرعـــون، 

. فرميناهـــا فـــي حفـــرة للتخل�ـــض منهـــا، فكمـــا رميناهـــا فـــي �لحفرة رمى �ل�ســـامرّي مـــا كان معه من تربة حافر فر�ـــض جبريل 
 

   من �ُســنَّة �هلل �نتقامه من �لمجرمين بما ي�سفي �سدور �لموؤمنين، ويقر �أعينهم، ويذهب غيظ قلوبهم.
   �لطاغية �سوؤم على نف�سه وعلى قومه؛ الأنه ي�سلهم عن �لر�سد، وما يهديهم �إلى خير وال �إلى نجاة.

   �لنعم تقت�سي �لحفظ و�ل�سكر �لمقرون بالمزيد، وجحودها يوجب حلول غ�سب �هلل ونزوله.
   �هلل غفور على �لدو�م لمن تاب من �ل�سرك و�لكفر و�لمع�سية، و�آمن به وعمل �ل�سالحات، ثم ثبت على ذلك حتى مات عليه.

   �أن �لعجلة و�إن كانت في �لجملة مذمومة فهي ممدوحة في �لدين.



تلـــك  مـــن  �ل�ســـامري  فاأخـــرج   

�لحلـــي لبنـــي �إ�ســـر�ئيل َج�َســـَد عجـــل ال 
روح فيه، له �سوت ك�سوت �لبقر، فقال 
�لمفتونـــون منهـــم بعمـــل �ل�ســـامرّي: هذ� 
ــيه  ــى، ن�سـ ــود مو�سـ ــم ومعبـ ــو معبودكـ هـ

وتركـــه هنـــا.
 �أفـــا يـــرى هـــوؤالء �لذيـــن ُفِتنـــو� 

بالعجـــل فعبـــدوه �أن �لعجل ال يكّلمهم وال 
يجيبهـــم، وال يقـــدر على دفـــع �سر عنهم 
وال عـــن غيرهـــم، وال جلـــب نفـــع لـــه، �أو 

لغيـــره؟!
 ولقـــد قـــال لهـــم هـــارون قبـــل رجـــوع 

مو�سى �إليهم: ما في �سياغة �لعجل من 
�لذهـــب وُخـــَو�ِره �إال �ختبـــار لكـــم ليظهـــر 
ــم - ي���ا  ــر، و�إن رّبكـ ــن �لكافـ ــن مـ �لموؤمـ
ق���وم - هـــو مـــن يملـــك �لرحمـــة ال مـــن ال 
� وال نفًعـــا ف�ســـًا عن �أن  يملـــك لكـــم �ســـرًّ
يرحمكـــم، فاتبعونـــي فـــي عبادتـــه وحده، 

و�أطيعـــو� �أمـــري بتـــرك عبـــادة غيـــره.
 قـــال �لمفتونـــون بعبـــادة �لعجـــل: 

لـــن نـــز�ل مقيميـــن علـــى عبادتـــه حتـــى 
يعـــود �إلينـــا مو�ســـى.

 قـــال مو�ســـى الأخيـــه هـــارون: مـــا 

�لـــذي منعـــك حيـــن ر�أيتهم �سّلـــو� بعبادة 
�لعجـــل مـــن دون �هلل.

�أفع�سيت  بي؟!  وتلحق  تتركهم  �أن   

�أمري لك حين ��ستخلفتك عليهم؟!
 ولمـــا �أخـــذ مو�ســـى بلحيـــة �أخيـــه 

ــه  ــتنكًر� عليـ ــه م�سـ ــحبه �إليـ ــه ي�سـ ور�أ�سـ
�سنيعـــه قـــال لـــه هـــارون م�ســـتعطًفا �إيـــاه: 
ال تم�ســـك بلحيتي وال ب�ســـعر ر�أ�ســـي، فاإن 
لـــي عـــذًر� فـــي بقائـــي معهـــم، فقـــد خفـــت 
�إن تركتهم وحدهم �أن يتفّرقو�، فتقول: 
�إنـــي فرقـــت بينهـــم، و�إنـــي لـــم �أحفـــظ 

و�سّيتـــك فيهـــم.
 قـــال مو�ســـى   لل�ســـامري: فمـــا 

�ســـاأنك �أنت يا �س���امري؟ وما �لذي دفعك �إلى ما �سنعت؟
: ر�أيـــت مـــا لـــم يـــروه، فقـــد ر�أيـــت جبريـــل علـــى فر�ـــض، فاأخـــذت قب�ســـة مـــن تر�ب مـــن �أثر فر�ســـه، فطرحتها   قـــال �ل�ســـامري لمو�ســـى  

على �لحلّي �لمذ�ب �لم�ســـبوك على �سورة عجل، فن�ســـاأ عن ذلك َج�َســـد عجل له ُخَو�ر، وكذلك ح�ّســـنت لي نف�ســـي ما �سنعته.
ـــا: ال �أََم�ـــّض وال �أَُم�ـــّض، فتعي�ـــض منبـــوًذ�، و�إن لـــك موعـــًد� يـــوم   قـــال مو�ســـى   لل�ســـامري: فاذهـــب �أنـــت فـــاإن لـــك �أن تقـــول مـــا دمـــت حيًّ

�لقيامة ُتَحا�َسب فيه وُتَعاَقب، لن يخلفك �هلل هذ� �لموعد، و�نظر �إلى عجلك �لذي �تخذته معبودك، و�أقمت على عبادته من دون �هلل، 
لن�ســـعلّن عليـــه نـــاًر� حتـــى ين�سهـــر، ثم لَنْذِريّنه في �لبحر حتـــى ال يبقى له �أثر.

 �إنما معبودكم بحق - اأيها النا�س - هو �هلل �لذي ال معبود بحق غيره، �أحاط بكل �سيء علًما، فا يفوته �سبحانه علم �سيء.

 
   خد�ع �لنا�ض بتزوير �لحقائق م�سلك �أهل �ل�سال.

   �لغ�سب �لمحمود هو �لذي يكون عند �نتهاِك محارم �هلل.
   في �الآيات �أ�سل في نفي �أهل �لبدع و�لمعا�سي وهجر�نهم، و�أال ُيَخاَلطو�.

   في �الآيات وجوب �لتفكر في معرفة �هلل تعالى من خال مفعوالته في �لكون.



 مثـــل مـــا ق�س�سنـــا عليـــك - اأيه���ا 

الر�س���ول - خبـــر مو�ســـى وفرعـــون، وخبر 
قومهما نق�ّض عليك �أخبار من �ســـبقوك 
مـــن �الأنبيـــاء و�الأمـــم لتكـــون ت�ســـلية لـــك، 
وقـــد �أعطينـــاك مـــن عندنـــا قر�آًنـــا يتذكـــر 

به مـــن تذكر.
 من �أعر�ض عن هذ� �لقر�آن �لمنزل 
عليك فلم يوؤمن به، ولم يعمل بما فيه؛ 
�إثًما  حامًا  �لقيامة  يوم  ياأتي  فاإنه 

ا عقاًبا �أليًما. عظيًما، وم�ستحقًّ
�لعـــذ�ب  ذلـــك  فـــي  ماكثيـــن   
د�ئًما، وبئ�ـــض �لحمل �لذي يحملونه يوم 

ــة. �لقيامـ
�ل�ســـور  فـــي  �لَمَلـــك  ينفـــخ  يـــوم   
�لنفخـــة �لثانيـــة للبعـــث، ونح�ســـر �لكفـــار 
ــا لتغّيـــر �ألو�نهـــم  فـــي ذلـــك �ليـــوم ُزْرًقـ
وعيونهـــم مـــن �ســـدة مـــا القـــوه مـــن �أهو�ل 

�الآخـــرة.
ـــم فـــي  ـــون بقولهـــم: مـــا لبثت  يتهام�س

�لَبْرَزخ بعد �لموت �إال ع�ســـر ليال.
ون بـــه، ال   نحـــن �أعلـــم بمـــا يت�ســـارُّ
ــم  ــول �أوفرهـ ــه �ســـيء، �إذ يقـ ــا منـ يفوتنـ
عقـــًا: مـــا لبثتـــم فـــي �لَبـــْرَزخ �إال يوًمـــا 

و�حـــًد� ال �أكثـــر.
عن   - الر�سول  اأيها   - وي�ساألونك   
لهم:  فقل  �لقيامة،  يوم  �لجبال  حال 
�أ�سولها  من  ربي  يقتلعها  �لجبال 

وُيْذِريها، فتكون هباًء.
كانـــت  �لتـــي  �الأر�ـــض  فيتـــرك   
تحملهـــا م�ســـتوية ال بنـــاء عليها وال نبات.
 ال تـــــرى - اأيه���ا ال�����ناظر اإلي�����ها - 
في �الأر�ض من تمــــــام ��ستــــو�ئها ميــــًا 

ا. وال �رتفاًعـــا وال �نخفا�سً
 فـــي ذلـــك �ليـــــوم يتــــبع �لنــــــا�ض 
�ســـوت �لد�عـــي �إلـــى �لمحـــــ�سر، ال معـــدل 
ــو�ت  ــكتت �الأ�سـ ــه، و�سـ ــن �تباعـ ــم عـ لهـ

ـــا. ـــا خفيًّ ـــمن رهبـــة، فـــا ت�ســـمع فـــي ذلـــك �ليـــوم �إال �سوًت للرحـ
 في ذلك �ليوم �لعظيم ال تنفع �ل�سفاعة من �أي �سافع �إال �سافًعا �أذن له �هلل �أن ي�سفع، ور�سي قوله في �ل�سفاعة.

 يعلـــم �هلل �ســـبحانه مـــا ي�ســـتقبله �لنا�ـــض مـــن �أمـــر �ل�ســـاعة، ويعلـــم ما ��ســـتدبروه في دنياهـــم، وال يحيط جميع �لعباد بـــذ�ت �هلل و�سفاته 
علًما.

 وذّلـــت وجـــوه �لعبـــاد، و��ســـتكانت للحـــي �لـــذي ال يمـــوت، �لقائـــم باأمـــور عبـــاده بتدبيرهـــا وت�سريفهـــا، وقد خ�ســـر مـــن حمل �الإثـــم باإير�ده 
 ومن يعمل �الأعمال �ل�سالحة وهو موؤمن باهلل ور�سله ف�سينال جز�ءه و�فًيا، وال يخاف ظلًما باأن يعّذب بذنب لم  نف�سه مو�رد �لهاك. 
نا فيه �أنو�ع   ومثل ما �أنزلنا من ق�س�ض �ل�سابقين �أنزلنا هذ� �لقر�آن بل�سان عربي مبين، وبيَّ ا لثو�ب عمله �ل�سالح.  يفعله، وال نق�سً

�لوعيد من تهديد وتخويف؛ رجاء �أن يخافو� �هلل، �أو ين�سئ لهم �لقر�آن موعظة و�عتباًر�.
 

   �لقـــر�آن �لعظيـــم كلـــه تذكيـــر ومو�عـــظ لاأمـــم و�ل�ســـعوب و�الأفـــر�د، و�ســـرف وفخـــر لاإن�ســـانية.    ال تنفـــع �ل�ســـفاعة �أحـــًد� �إال �ســـفاعة مـــن 
�أذن لـــه �لرحــــمن، ور�ســـي قولـــه فـــي �ل�ســـفاعة.    �لقـــر�آن م�ســـتمل علـــى �أح�ســـن مـــا يكـــون مـــن �الأحـــكام �لتي ت�ســـهد �لعقول و�لفطر بح�ســـنها 
وكمالهـــا.    مـــن �آد�ب �لتعامـــل مـــع �لقـــر�آن تلقيـــه بالقبـــول و�لت�ســـليم و�لتعظيـــم، و�الهتـــد�ء بنـــوره �إلى �ل�ســـر�ط �لم�ســـتقيم، و�الإقبال عليه 
بالتعلم و�لتعليم.    ندم �لمجرمين يوم �لقيامة حيث �سيعو� �الأوقات �لكثيرة، وقطعوها �ساهين الهين، معر�سين عما ينفعهم، مقبلين 

علـــى ما ي�سرهم.



 ، وَجـــلَّ وتقّد�ـــض  �هلل  فتعالـــى   
�لملـــك �لـــذي لـــه ملـــك كل �ســـيء، �لـــذي 
هو حق وقوله حق، تعالى عما ي�سفه به 
�لم�سركون، وال ت�سرع - اأيها الر�سول - 
بقـــر�ءة �لقـــر�آن مع جبريل قبل �أن ينهي 
�إليـــك �إباغـــه، وقل: رب زدنـــي علًما �إلى 

مـــا عّلمتني.
ومـــا  مو�ســـى  ق�ســـة  �هلل  ذكـــر  ولمـــا 
ــون  ــض فرعـ ــن �إعر��ـ ــه مـ ــتملت عليـ ��سـ
ـــة بنـــي �إ�ســـر�ئيل، ذكـــر ق�ســـة �آدم  وغفل
 حثًّا على رجوع من ن�سي �إلى طاعة 

ــال: �هلل فقـ
 ولقـــد و�سينـــا �آدم مـــن قبـــل بعـــدم 
�الأكل مـــن �ل�ســـجرة، ونهينـــاه عـــن ذلـــك، 
وبّينـــا لـــه عاقبتـــه، فن�ســـي �لو�سيـــة و�أكل 
مـــن �ل�ســـجرة، ولم ي�سبـــر عنها، ولم نر 
لـــه قـــوة عـــزم على حفـــظ ما و�سينـــاه به.

�إذ   - الر�س���ول  اأيه���ا   - و�ذكـــر   
قلنـــا للمائكـــة: ��سجــــــدو� الآدم �سجــــــود 
تحيـــة، ف�سجــــــدو� كلهـــــم �إال �إبلـــــي�ض 
- �لـــــذي كان معهـــم ولـــم يكـــن منهـــم - 

�متنـــع مـــن �ل�ســـجود تكبـــًر�.
عـــدّو  �إبلي�ـــض  �إن  اآدم،  ي���ا  فقلنـــا:   
لـــك وعـــدو لزوجـــك، فـــا يخرجّنـــك 
�أنـــت وزوجـــك مـــن �لجنـــة بطاعتـــه فيمـــا 
يو�سو�ـــض بـــه، فتتحّمـــل �أنـــت �لم�ســـاّق 

و�لمـــكاره.
 �إن لـــك علـــى �هلل �أن يطعمـــك فـــي 

�لجنـــة فـــا تجوع، ويك�ســـوك فا تعرى.
ـــك  ـــقيك فـــا تعط�ـــض، ويظل  و�أن ي�س

فا ي�سيبك حر �ل�سم�ض.
�آدم،  �إلـــى  �ل�ســـيطان  فو�سو�ـــض   
وقـــال لـــه: هـــل �أر�ســـدك �إلـــى �ســـجرة َمـــْن 
ـــا  �أكل منهـــا ال يمـــوت �أبـــًد�، بـــل يبقـــى حيًّ
� ال ينقطع  ُمَخلَّـــًد�، ويملـــك ملـــًكا م�ســـتمرًّ

وال ينتهـــي؟!
 فـــاأكل �آدم وحـــو�ء مـــن �ل�ســـجرة �لتـــي ُنِهيـــا عـــن �الأكل منهـــا، فظهـــرت لهمـــا عور�تهما بعد �أن كانت م�ســـتورة، و�ســـَرعا ينزعـــان من �أور�ق 

�سجر �لجنة، وي�ستر�ن بها عور�تهما، وخالف �آدم �أمر ربه �إذ لم يمتثل �أمره باجتناب �الأكل من �ل�سجرة، فتعّدى �إلى ما ال يجوز له.
 ثم �ختاره �هلل وقبل توبته، ووّفقه �إلى �لر�ساد.

 قـــال �هلل الآدم وحـــو�ء: �نـــزال مـــن �لجنـــة �أنتمـــا و�إبلي�ـــض، فهـــو عـــدو لكمـــا و�أنتمـــا عـــدو�ن لـــه، فـــاإن جاءكـــم منـــي بيـــان ل�ســـبيلي: فمـــن �تبـــع 
منكـــم بيـــان �ســـبيلي وعمـــل بـــه ولـــم ينحـــرف عنـــه؛ فـــا ي�ســـّل عن �لحق، وال ي�ســـقى في �الآخـــرة بالعذ�ب، بل يدخلـــه �هلل �لجنة.

 ومـــن توّلـــى عـــن ذكـــري ولـــم يقبلـــه، ولـــم ي�ســـتجب لـــه فـــاإن لـــه معي�ســـة �سيقة فـــي �لدنيا وفـــي �لَبْرَزخ، ون�ســـوقه �إلى �لمح�ســـر يـــوم �لقيامة 
فاقـــد �لب�سر و�لحجة.

 يقول هذ� �لُمْعِر�ض عن �لذكر: يا رب، لم ح�سرتني �ليوم �أعمى، وقد كنت في �لدنيا ب�سيًر�.
 

   �الأدب في تلقي �لعلم، و�أن �لم�ستمع للعلم ينبغي له �أن يتاأنى وي�سبر حتى يفرغ �لُمْمِلي و�لمعلم من كامه �لمت�سل بع�سه ببع�ض.
   ن�سي �آدم فن�سيت ذريته، ولم يثبت على �لعزم �لموؤكد، وهم كذلك، وبادر بالتوبة فغفر �هلل له، ومن ي�سابه �أباه فما ظلم.

   ف�سيلة �لتوبة؛ الأن �آدم   كان بعد �لتوبة �أح�سن منه قبلها.
   �لمعي�سة �ل�سنك في د�ر �لدنيا، وفي د�ر �لَبْرَزخ، وفي �لد�ر �الآخرة الأهل �لكفر و�ل�سال.



ــل  ــه: مثـ � عليـ ــالى ردًّ ــال �هلل تعــــ  قـــ
ذلك فعـــــلَته في �لدنيــــــا، فـــــقد جـــاءتك 
�آياتــنا فاأعر�ست عنها وتركتها، وكذلك 

فاإنـــك ُتْتَرك �ليوم في �لعذ�ب.
 ومثـــل هـــذ� �لجـــز�ء نجـــزي مـــن 
مة،  �لمحــــــرَّ �ل�سهــــــو�ت  فـــي  �نهمـــك 
بالــــــدالئل  �الإيمــــــان  عـــن  و�أعر�ـــض 
�لو��ســــــحة مـــن ربـــــه. ولعــــــذ�ب �هلل في 
ـــوى مـــن �لمعي�ســـة  ـــع و�أقـــ ـــرة �أفظـــ �الآخـــ

ــْرَزخ و�أدوم. ــا و�لَبـ ــي �لدنيـ ــك فـ ْنـ �ل�سَّ
كثـــرة  للم�ســـركين  يتبّيـــن  �أفلـــم   
قبلهـــم،  مـــن  �أهلكناهـــا  �لتـــي  �الأمـــم 
يم�ســـون في م�ساكن تلك �الأمم �لُمْهَلكة، 
ويعاينـــون �آثـــار مـــا �أ�سابهـــم؟ �إن فيمـــا 
�أ�ســـاب تلـــك �الأمـــم �لكثيـــرة مـــن �لهاك 

و�لدمـــار لعبـــًر� الأ�سحـــاب �لعقـــول.
 ولـــوال كلمـــة �ســـبقت مـــن ربـــك - اأيه���ا 
الر�سول - �أنه ال يعّذب �أحًد� قبل �إقامة 
ر عنده لهم  �لحجة عليه، ولوال �أجل ُمَقدَّ

لعاجلهم �لعذ�ب؛ ال�ستحقاقهم �إياه.
 فا�سبـــر - اأيه���ا الر�س���ول - علـــى مـــا 
يقوله �لمكذبون بك من �أو�ساف باطلة، 
و�ســـّبح بحمد ربك في �ساة �لفجر قبل 
طلـــوع �ل�سم�ـــض، وفـــي �ســـاة �لع�سر قبل 
غروبهـــا، وفـــي �ســـاة �لمغـــرب و�لع�ســـاء 
مـــن �ســـاعات �لليـــل، وفـــي �ســـاة �لظهـــر 
عند �لزو�ل بعد نهاية �لطرف �الأول من 
�لنهـــار وفـــي �ســـاة �لمغـــرب بعـــد نهايـــة 
ــال  ــاء �أن تنـ ــه؛ رجـ ــي منـ ــرف �لثانـ �لطـ

عنـــد �هلل مـــن �لثـــو�ب مـــا تر�سى به.
 وال تنظـــر �إلـــى مـــا جعلنـــاه الأ�سنـــاف 
هـــوؤالء �لمكذبيـــن متعـــة يتمتعـــون بهـــا من 
ـــا لنختبرهـــم، فـــاإن  ـــاة �لدني زهـــرة �لحي
مـــا جعلنـــاه لهـــم مـــن ذلـــك ز�ئـــل، وثـــو�ب 
رّبـــك �لـــذي وعـــدك بـــه حتـــى تر�سى خير 
ممـــــا مّتعهـــــم به فـــــي �لــدنيـــا مـــن متــع 

ز�ئلــــــة و�أدوم؛ الأنـــه ال ينقطـــع.
 و�أُْمـــْر - اأيه���ا الر�س���ول - �أهلـــك بـــاأد�ء �ل�ســـاة، و��سطبـــر �أنـــت علـــى �أد�ئهـــا، ال نطلـــب منـــك رزًقـــا لنف�ســـك وال لغيـــرك، نحـــن نتكّفـــل 

برزقـــك، و�لعاقبـــة �لمحمـــودة فـــي �لدنيـــا و�الآخـــرة الأ�سحـــاب �لتقـــوى �لذيـــن يخافـــون �هلل، فيمتثلـــون �أو�مـــره، ويجتنبـــون نو�هيـــه.
َولم ياأت هوؤالء �لمكذبين  : هـــاَّ ياأتينـــا محمـــد بعامة من ربه تدّل على �سدقه و�أنه ر�ســـول، �أَ  وقـــال هـــوؤالء �لكفـــار �لمكذبـــون بالنبـــي  

�لقر�آُن �لذي هو ت�سديق للكتب �ل�سماوية من قبله؟!
ـــا �أهلكنـــا هـــوؤالء �لمكذبيـــن بالنبـــي   باإنـــز�ل عـــذ�ب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل �أن نر�ســـل �إليهم ر�ســـواًل، وننزل عليهم كتاًبا   ولـــو �أنَّ
لقالو� يوم �لقيامة معتذرين عن كفرهم: هاَّ �أر�سلت - ربنا - �إلينا ر�سواًل في �لدنيا، فنوؤمن به ونتبع ما جاء به من �آيات من قبل �أن يحّل 
 قـــل - اأيه���ا الر�س���ول - لهـــوؤالء �لمكذبين: كل و�حـــد مّنا ومنكم منتظر مـــا ُيْجِريه �هلل، فانتظرو�  بنـــا �لهـــو�ن و�لخـــزي ب�ســـبب عذ�بـــك؟! 

�أنتم، ف�ستعلمون - ال محالة - َمن �أ�سحاب �لطريق �لم�ستقيم، وَمن �لمهتدون: نحن �أم �أنتم؟
 

   مـــن �الأ�ســـباب �لمعينـــة علـــى تحمـــل �إيـــذ�ء �لمعر�سيـــن ��ســـتثمار �الأوقـــات �لفا�سلـــة فـــي �لت�ســـبيح بحمد �هلل.    ينبغي علـــى �لعبد �إذ� ر�أى 
مـــن نف�ســـه طموًحـــا �إلـــى زينـــة �لدنيـــا و�إقبـــااًل عليهـــا �أن يـــو�زن بين زينتها �لز�ئلـــة ونعيم �الآخرة �لد�ئم.    على �لعبـــد �أن يقيم �ل�ساة حق 
.    �لعاقبـــة �لجميلـــة �لمحمودة هـــي �لجنة الأهل  َمـــر �أهلـــه بال�ســـاة، و�سبـــر عليهـــم تاأ�ســـًيا بالر�ســـول  �الإقامـــة، و�إذ� َحَزَبـــُه �أْمـــر �سلـــى و�أَ

�لتقوى.



غاية  وحدة  وبيان  الر�سالة  اإثبات 
الأنبياء وعناية اهلل بهم.

 َقُرب للنا�س ح�سابهم على اأعمالهم 

معر�سون  غفلة  في  وهم  القيامة،  يوم 
عن الآخرة؛ لن�سغالهم بالدنيا عنها.

 م���ا ياأتيه���م م���ن ق���راآن م���ن ربه���م 

حديث النزول اإل ا�س���تمعوه �س���ماًعا غير 
ناف���ع، ب���ل �س���ماع لع���ب غي���ر مبالي���ن بم���ا 

فيه.
 ا�س���تمعوه وقلوبه���م غافل���ة عن���ه، 

واأخف���ى الظالم���ون بالكف���ِر الحدي���َث 
الذي يتناجون به قائلين: هل هذا الذي 
عي اأنه ر�سول اإل ب�سر مثلكم، ل ميزة  يدَّ
له عنكم؟! وما جاء به �سحر، اأفتتبعونه 
واأنت���م تدرك���ون اأن���ه ب�س���ر مثلك���م، واأن ما 

ج���اء به �س���حر؟!
ما  يعلم  ربي   : الر�س���ول  ق��ال   

اأخفيتم من الحديث، فهو يعلم كل قول 
وفي  ال�سماوات  في  قائله  من  �سادر 
عباده،  لأقوال  ال�سميع  وهو  الأر�س، 

العليم باأعمالهم، و�سيجازيهم عليها.
 ب���ل ت���رددوا ب�س���اأن م���ا ج���اء ب���ه 

اأح���ام  قال���وا:  فت���ارة   ، محم���د  
مختلط���ة ل تاأوي���ل له���ا، وقال���وا ت���ارة: ل، 
ب���ل اختلق���ه م���ن غي���ر اأن يك���ون ل���ه اأ�س���ل، 
كان  واإن  �س���اعر،  ه���و  ت���ارة:  وقال���وا 
�سادًق���ا ف���ي دعواه فليجئنا بمعجزة مثل 
الأولي�����ن م���ن ال��ر�س�����ل، فق������د ج�����اوؤوا 
بالمع�����جزات، م�����ثل ع�س�����ا مو�س���ى، 

وناق���ة �سال���ح.
المق�ترحين  ه��وؤلء  قبل  اآمن�ت  ما   

قرية اقترحوا نزول الآيات فاأُعُطوها كما اق���ترحوها، بل ك��ذبوا بها فاأهل��كناهم، اأفيوؤمن هوؤلء؟!
 وم���ا بعثن���ا قبل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - اإل رج���اًل م���ن الب�س���ر نوح���ي اإليه���م، ول���م نبعثه���م مائكة، فا�س���األوا اأه���ل الكتاب من قبلك���م اإن كنتم 

ل تعلمون ذلك.
 وما جعلنا الر�سل الذين نر�سلهم ذوي ج�سد ل ياأكلون الطعام، بل ياأكلون كما ياأكل غيرهم، وما كانوا باقين في الدنيا ل يموتون.

 ث���م حققن���ا لر�س���لنا م���ا وعدناه���م ب���ه حيث اأنقذناهم واأنقذنا من ن�س���اء من الموؤمنين من اله���اك، واأهلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم 

باهلل، وارتكابهم المعا�سي.
 لق���د اأنزلن���ا اإليك���م الق���راآن في���ه �س���رفكم وفخرك���م اإن �سّدقت���م ب���ه، وعملت���م بم���ا في���ه، اأف���ا تعقل���ون ذل���ك، فت�س���ارعوا اإل���ى الإيم���ان ب���ه، 

والعم���ل بم���ا ت�سمنه؟!
 

   ُق���ْرب القيام���ة مم���ا ي�س���توجب ال�س���تعداد له���ا.    ان�س���غال القل���وب بالله���و ي�سرفه���ا ع���ن الحق.    اإحاطة عل���م اهلل بما ي�سدر من عباده 
م���ن ق���ول اأو فع���ل.    اخت���اف الم�س���ركين ف���ي الموق���ف م���ن النب���ي  ي���دل عل���ى تخبطه���م وا�سطرابه���م.    اأن اهلل م���ع ر�س���له والموؤمني���ن 

بالتاأيي���د والع���ون عل���ى الأع���داء.    القراآن �س���رف وع���ز لمن اآمن به وعمل به.

٢١١١٢



اأهلكناها  التي  القرى  اأكَث�َر  وما   

بعدها  وخلقنا  بالكفر،  ظلمها  ب�سب�ب 
قوًما اآخرين!

عذابن���ا  المهَل����كون  �س���اهد  فلم���ا   

ل، اإذا ه����م م����ن قريت�����هم  الُم�ْسَت����اأ�سِ
ي�س���رعون هرًب���ا م���ن اله���اك.

ال�سخ���رية:  وج����ه  عل����ى  في��ناَدون   

كن����تم  ما  اإلى  وارج��ع����وا  ته����ربوا،  ل 
واإلى  بمل����ذاتكم،  الت����نعم  م���ن  في���ه 
دنياكم  من  ُت�ساألون  لعلكم  م�ساكنكم؛ 

�سيًئا.
معترفين  الظ���المون  ه���وؤلء  ق���ال   

اإنا  وخ�س���راننا،  ه���اكنا  يا  بذنبهم: 
كنا ظالمين لكفِرنا باهلل.

بذنبه���م  اعت���راف������هم  زال  فم������ا   

ودع������اوؤهم عل������ى اأنف�س������هم بال������هاك 
دع������وته������م الت������ي يك���ررون������ها ح������تى 
�سيَّرناه������م مث���������ل ال������زرع المح�س���ود، 

ميتي���ن ل َح���َراَك به���م.
 وم���ا خلقن���ا ال�س���ماء والأر����س وم���ا 

بينهما لعًبا وعبًثا، بل خلقناهما للدللة 
على قدرتنا.

اأو  �ساحب���ة  اتخ������اذ  اأردن���ا  ل���و   

ول���د لتخ������ذناه مم���ا عن���������دنا، وم������ا كنا 
فاعلي���ن ذل���ك لتنزهن���ا عن���ه.

نوح���ي  ال���ذي  بالح���ق  نرم���ي  ب���ل   

ب���ه اإل���ى ر�س���ولنا عل���ى باط���ل اأه���ل الكف���ر 
���ه، ف�������اإذا باطله���م ذاهب زائل،  َفَيْدَح�سُ
ولك���م - اأيه���ا القائلون باتخاذه �ساحبة 
وول���ًدا - اله�������اك لو�س�����فكم ل���ه بم���ا 

ل يلي���ق به.
والول���د  ال�ساحب���ة  اتخ���اذ  كان  ولم���ا 
منب�������ًئا ع���������ن الفت�����قار؛ بّي���ن  اأن���ه 

مال���ك ه���ذا الك����ون، فق���ال:
 ول������ه �سب���ح���������انه وح���������ده مل������ك 

ال�سماوات وملك الأر�س، ومن عنده من 
المائكة ل يتكّبرون عن عبادته، ول يتعبون منها.
 يواظبون على ت�سبيح اهلل دائًما، ل يمّلون منه.

 بل اتخذ الم�سركون اآلهة من دون اهلل، ل يحيون الموتى، فكيف يعبدون عاجًزا عن ذلك؟!

ه اهلل   ل���و كان ف���ي ال�س���ماوات والأر����س معب���ودات متع���ددة �س���وى اهلل لف�س���دتا بتن���ازع المعب���ودات ف���ي الُمْل���ك، والواق���ع خاف ذل���ك، َفَتنزَّ

رب العر����س عما ي�سفه به الم�س���ركون كذًبا من اأن له �س���ركاء.
ره وق�سى به، وهو ي�ساأل عباده عن اأعمالهم، ويجازيهم عليها.  واهلل هو المتفرد في ملكه وق�سائه، ل ي�ساأله اأحد عما قدَّ

 ب���ل اتخ���ذوا م���ن دون اهلل معب���ودات، ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤلء الم�س���ركين: هات���وا حجتك���م عل���ى ا�س���تحقاقها للعبادة، فه���ذا الكتاب 

المن���زل عل���ي، والكت���ب المنزل���ة عل���ى الر�س���ل ل حج���ة لك���م فيه���ا، بل معظم الم�س���ركين ل ي�س���تندون اإل اإل���ى الجهل والتقلي���د، فهم معر�سون 
ع���ن قبول الحق.

 
   الظلم �سبب في الهاك على م�ستوى الأفراد والجماعات. 

ه عن العبث.    ما خلق اهلل �سيًئا عبًثا؛ لأنه �سبحانه ُمَنزَّ
ة اإل�هية.    غلبة الحق، ودحر الباطل �ُسنَّ
َماُنع.    اإبطال عقيدة ال�سرك بدليل التَّ



اأيه�ا   - قبل�ك  م�ن  بعثن�ا  وم�ا   

الر�س�ول - ر�س�وًل اإل نوح�ي اإلي�ه اأن�ه ل 
معب�ود بح�ق اإل اأن�ا فاعبدون�ي وح�دي، 

�س�يًئا. ب�ي  ت�س�ركوا  ول 
 وق�����ال الم���س����ركون: ات��خ�������ذ اهلل 

����س  ه �س���بحانه وَتَقدَّ المائك���ة بن���ات، َتَنزَّ
عم���ا يقولون���ه م���ن الك���ذب، ب���ل المائك���ة 
عب���اد هلل، مكرم���ون من���ه، مقرب���ون اإليه.

ف���ا  بق���ول،  ربه���م  يتقّدم���ون  ل   

ينطق���ون ب���ه حت���ى ياأمره���م، وه���م باأمره 
يعمل���ون، ف���ا يخالف���ون ل���ه اأم���ًرا.

 يعل���م �س���ابق اأعماله���م ولحقه���ا، 

ول ي�س���األون ال�س���فاعة اإل باإذن���ه لم���ن 
ارت�سى ال�س������فاعة له، وه���م من خ��وفه 
�سبحانه حذرون، فا يخالفونه في اأمر 

ول نه���ي.
م���ن  المائك���ة  م���ن  يق���ل  وم���ن   

ب���اب الفترا����س: اإن���ي معب���ود م���ن دون 
اهلل، فاإنن���ا نجزي���ه عل���ى قول���ه بع���ذاب 
جهن���م ي���وم القيام���ة خال���ًدا فيه���ا، ومث���ل 
ه���ذا الج���زاء نج���زي الظالمي���ن بالكف���ر 

وال�س���رك ب���اهلل.
كف������روا  ال������ذين  يعل�������م  اأََول�����م   

كانت���ا  والأر����س  ال�س���ماوات  اأن  ب���اهلل 
قتي���ن، ل ف���راغ بينهم���ا فينزل منه  ُمْلت�سِ
المط���ر، فف�سلن���ا بينهم���ا، وجعلن���ا م���ن 
الماء النازل من ال�سماء اإلى الأر�س كل 
�سيء من حيوان اأو نبات، اأفا يعتبرون 

بذل���ك، ويوؤمن���ون ب���اهلل وح���ده؟!
 وخلقن���ا ف���ي الأر����س جب���اًل ثابت���ة 

حت���ى ل ت�سط���رب بم���ن عليه���ا، وجعلن���ا 
فيه���ا م�س���الك وطرًق���ا وا�س���عة لعّله���م 
يهت���دون في اأ�س���فارهم اإل���ى مقا�سدهم.
 وجعلنا ال�سماء �سقًفا محفوًظا من 

ومحفوًظا  َعَمد،  غي��ر  م��ن  ال�سق��وط 
والم�س�ركون  ال�س���مع،  ا�ْسِت����راق  من 

عما في ال�سم���اء من الآيات - كال�سم�س والقمر - معر�سون ل يعتبرون.
 واهلل وح���ده ه���و ال���ذي خل���ق اللي���ل للراح���ة، وخل���ق النهار لك�س���ب المعا����س، وخلق ال�سم����س عامة عل���ى النهار، والقمر عام���ة على الليل، 

كل من ال�سم�س والقمر يجري في مداره الخا�س به، ل ينحرف عنه ول يميل.
 وم���ا جعلن���ا لأح���د م���ن الب�س���ر قبل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - البق���اء ف���ي هذه الحياة؟ اأف���اإن انق�سى اأجلك في هذه الحياة وم���ّت فهوؤلء باقون 

بعدك؟! كا.
 كل نف����س موؤمن���ة اأو كاف���رة ذائق���ة الم���وت ف���ي الدني���ا، ونختبرك���م - اأيه���ا النا����س - ف���ي الحي���اة الدني���ا بالتكاليف والنع���م والنقم، ثم بعد 

موتكم اإلينا ل اإلى غيرنا ترجعون، فنجازيكم على اأعمالكم.
 

   تنزيه اهلل عن الولد.
   منزلة المائكة عند اهلل اأنهم عباد خلقهم لطاعته، ل يو�سفون بالذكورة ول الأنوثة، بل عباد مكرمون.

ل بينهما. ة التدرج، فقد ُخِلقتا ُمْلتِزقتين، ثم ُف�سِ    ُخِلقت ال�سماوات والأر�س وفق �ُسنَّ
   البتاء كما يكون بال�سر يكون بالخير.



 واإذا راآك - اأي��ها الر�س���ول - ه����وؤلء 

الم�س����ركون ل يتخ���ذونك اإل �سخ���رية 
هو  اأهذا  بقولهم:  اأتباعهم  منّفرين 
تعبدونها؟!  التي  اآلهتكم  ي�سّب  الذي 
بما  جاحدون  بك  ال�سخ�رية  مع  وهم 
وبما  الق���راآن  من  علي��هم  اهلل  اأنزل 
اأعطاهم من النعم كافرون؛ فهم اأولى 

بالعيب لجمعهم كل �سوء.
العجل���ة،  عل���ى  الإن�س���ان  ُطِب���ع   

فه���و ي�ست�������عجل الأ�س������ياء قب���ل وق����وعها، 
وم���ن ذل���ك ا�ست��ع������جال الم�س��رك������ين 
للع����ذاب، �ساأريكم - اأيها الم�ستعجلون 
لعذاب���ي - م���ا ا�س���تعجلتموه من���ه، ف���ا 

تطلب���وا تعجيل���ه.
 ويق���ول الكف���ار المنك���رون للبع���ث 

عل���ى وج���ه ال�س���تعجال: مت���ى يك���ون م���ا 
َتِعُدونن���ا ب���ه - اأيه���ا الم�س���لمون - م���ن 
البع���ث اإن كنت���م �سادقي���ن فيم���ا تّدعون���ه 

م���ن وقوع���ه؟!
 ل���و يعل���م ه���وؤلء الكف���ار المنك���رون 

ون النار عن وجوههم  للبعث حين ل يردُّ
نا�س���ر  ل  واأن  ظهوره���م،  ع���ن  ول 
ين�سره���م بدف���ع الع���ذاب عنه���م، ل���و 
تيّقن���وا ذل���ك لم���ا ا�س���تعجلوا الع���ذاب.

ب���ون   ل تاأتيه���م ه���ذه الن���ار الت���ي ُيَعذَّ

به���ا ع���ن عل���م منه���م، ب���ل تاأتيه���م فج���اأة، 
ف���ا يق���درون عل���ى رده���ا عنه���م، ول ه���م 
���رون حت���ى يتوب���وا فتناله���م الرحم���ة. ُيوؤَخَّ

م���ن  اهلل   ر�س���ول  عان���ى  ولم���ا 
ا�س���تهزاء قوم���ه ب���ه وتكذيبه���م ل���ه، �س���ّاه 

اهلل بقول���ه:
 ولئ���ن �س���خر ب���ك قوم���ك فل�س���ت 

ِبْدًعا في ذلك، فقد ا�ستهزئ بر�سل من 
قبلك - اأيها الر�سول - فاأحاط بالكفار 
الذي���ن كان���وا ي�س���خرون منه���م الع���ذاُب 
ال���ذي كان���وا ي�س���تهزئون ب���ه ف���ي الدني���ا 

عندم���ا تخّوفه���م ر�س���لهم ب���ه.
 ق���ل - اأيه���ا ال�������ر�سول - له���وؤلء الم�س���تعجلين بالع���ذاب: م���ن يحفظك���م باللي���ل والنه���ار مم���ا يري���د بك���م الرحم���ن م���ن اإن���زال الع���ذاب 

واله���اك بك���م؟ ب���ل ه���م ع���ن ذك���ر مواع���ظ ربه���م وحجج���ه معر�س���ون، ل يتدّب���رون �س���يًئا منه���ا جه���ًا و�س���فًها.
 اأم ه���ل له���م اآله���ة تمنعه���م م���ن عذابن���ا؟ ل ي�س���تطيعون ن�س���ر اأنف�س���هم بدف���ع �س���ر عنه���ا، ول بجل���ب نف���ع له���ا، ومن ل ين�سر نف�س���ه فكيف 

ين�س���ر غي���ره؟! ول هم ُيَجارون من عذابنا.
 ب���ل مّتعن���ا ه���وؤلء الكف���ار، ومّتعن���ا اآباءه���م بم���ا ب�س���طنا عليه���م م���ن نعمن���ا؛ ا�س���تدراًجا له���م، حت���ى َتَط���اَول به���م الزم���ن فاغت���روا بذل���ك، 

واأقاموا على كفرهم، اأفا يرى هوؤلء المغتّرون بنعمنا الم�ستعجلون بعذابنا اأنا ناأتي الأر�س ننق�سها من جوانبها بقهرنا لأهلها، وغلبتنا 
له���م، فيعتب���روا بذل���ك حت���ى ل يقع بهم ما وقع بغيرهم؟! فلي����س ه���وؤلء غالبين، بل هم مغلوبون.

 
   بيان كفر من ي�ستهزئ بالر�سول، �سواء بالقول اأو الفعل اأو الإ�سارة.

   من طبع الإن�سان ال�ستعجال، والأناة خلق فا�سل.
   ل يحفظ من عذاب اهلل اإل اهلل.

   ماآل الباطل الزوال، وماآل الحق البقاء.



اإنم��ا   :- الر�س��ول  اأيه��ا   - ق��ل   

اأخّوف����كم - اأيه��ا النا���س - م��ن ع��ذاب 
اهلل بالوحي ال��ذي يوح���يه اإلّي ربي، ول 
ي�س��مع ال�س��م عن الحق ما يدعون اإليه 
ف��وا م��ن عذاب اهلل. �س��ماع قب��ول اإذا ُخوِّ
 ولئ���ن م����سّ ه���وؤلء الم�س���تعجلين 

بالعذاب ن�سيب من عذاب ربك - اأيها 
الر�س���ول - ليقوُل���ّن عندئ���ذ: ي���ا هاكن���ا 
وخ�س���راننا، اإن���ا كن���ا ظالمي���ن بال�س���رك 
باهلل والتكذيب بما جاء به محمد   .
���ب الموازي���ن العادل���ة لأه���ل   وَنْن�سِ

القيام���ة لت���وزن بها اأعماله���م، فا ُتْظَلم 
في ذلك اليوم نف�س بنق�س ح�سناتها اأو 
زيادة �س���يئاتها، واإن كان الموزون قليًا 
مثل ما تزنه حبة َخْرَدل جئنا به، وكفى 

ين نح�سي اأعمال عبادنا. بن���ا ُمْح�سِ
وه���ارون  مو�س���ى  اأعطين���ا  ولق���د   

 الت���وراة فارق���ة بي���ن الح���ق والباطل 
والح���ال والح���رام، وهداي���ة لم���ن اآمن���وا 

به���ا، وتذكي���ًرا للمتقي���ن لربه���م.
ربه���م  عق���اب  يخاف���ون  الذي���ن   

الذي يوؤمنون به مع اأنهم لم ي�س���اهدوه، 
وه���م م���ن ال�س���اعة خائف���ون.

عل���ى  ل  المن���زَّ الق���راآن  وه���ذا   

محم���د  ِذْك���ر لم���ن اأراد اأن يتذك���ر ب���ه 
وموعظ���ة، كثي���ر النف���ع والخي���ر، اأفاأنت���م 
ل���ه م���ع ذل���ك منكرون؟! غي���ر مقّرين بما 

في���ه، ول عاملي���ن ب���ه؟!
 ولق���د اأعطين���ا اإبراهي���م الحج���ة 

عل���ى قوم���ه ف���ي �سغ���ره وكّنا ب���ه عالمين، 
فاأعطين���اه م���ا ي�س���تحّقه ف���ي علمن���ا م���ن 

الحج���ة عل���ى قوم���ه.
م���ا  ولقوم���ه:  اآزر  لأبي���ه  ق���ال  اإذ   

هذه الأ�سنام التي �سنعتموها باأيديكم، 
والت���ي اأنت���م مقيم���ون عل���ى عبادته���ا؟

اآباءن���ا  وجدن���ا  قوم���ه:  ل���ه  ق���ال   

���ًيا به���م. يعبدونه���ا، فعبدناه���ا تاأ�سِّ
 قال لهم اإبراهيم: لقد كنتم - اأيها التابعون - اأنتم واآباوؤكم المتبوعون في �سال وا�سح عن طريق الحق.

 قال له قومه: اأجئتنا بالجد حين قلت ما قلت، اأم اأنت من الهازلين؟

 ق���ال اإبراهي���م: ب���ل جئتك���م بالج���د ل باله���زل، فرّبك���م ه���و رّب ال�س���ماوات والأر����س ال���ذي خلقه���ن عل���ى غي���ر مث���ال �س���ابق، واأن���ا عل���ى اأن���ه 

ربك���م ورب ال�س���ماوات والأر����س م���ن ال�س���اهدين، ولي����س لأ�سنامكم ح���ظ من ذلك.
 وقال اإبراهيم بحيث ل ي�سمعه قومه: واهلل لأدبرّن لأ�سنامكم ما تكرهون بعد اأن تذهبوا عنها اإلى عيدكم.

 
   َنْفع الإقرار بالذنب م�سروط بم�ساحبة التوبة قبل فوات اأوانها.

   اإثبات العدل هلل، ونفي الظلم عنه.
   اأهمية قوة الحجة في الدعوة اإلى اهلل.

   �سرر التقليد الأعمى.
 الت���درج ف���ي تغيي���ر المنك���ر، والب���دء بالأ�س���هل فالأ�س���هل، فق���د ب���داأ اإبراهي���م بتغيي���ر منك���ر قوم���ه بالق���ول وال�س���دع بالحج���ة، ث���م انتق���ل اإل���ى 

التغيي���ر بالفعل.



 فحّط���م اإبراهي���م اأ�سنامه���م حت���ى 

�س���ارت قطًع���ا �سغي���رة، واأبق���ى كبيره���ا 
رج���اء اأن يرجع���وا اإلي���ه لي�س���األوه عم���ن 

حّطمه���ا.
 فلم���ا رجع���وا ووج���دوا اأ�سنامه���م 

���ا: م���ن  م���ت �س���األ بع�سه���م بع�سً ق���د ُحطِّ
حّطمه���ا  م���ن  اإن  معبوداتن���ا؟  ���م  َحطَّ
لم���ن الظالمي���ن، حي���ث حّق���ر م���ا ي�س���تحق 

التعظي���م والتقدي����س.
فت���ى  �س���معنا  بع�سه���م:  ق���ال   

يذكرهم ب�سوء ويعيبهم ُيْدعى اإبراهيم، 
لعل���ه ه���و ال���ذي حطمه���م.

 ق���ال �س���ادتهم: جيئ���وا باإبراهي���م 

عل���ى م�س���هد م���ن النا����س وم���راأى؛ لعله���م 
ي�س���هدون عل���ى اإق���راره بم���ا �سن���ع، فيكون 

اإق���راره حج���ة لك���م عليه.
ف�س���األوه:  باإبراهي���م   فج���اوؤوا   

اأاأنت فعلت هذا الفعل ال�سنيع باأ�سنامنا 
ي���ا اإبراهيم؟!

به���م،  ًم���ا  ُمَتهكِّ  - اإبراهي���م  ق���ال   

مظه���ًرا عج���ز اأ�سنامه���م عل���ى مراأى من 
النا����س -: م���ا فعل���ت ذلك، ب���ل فعله كبير 
الأ�سن���ام، فا�س���األوا اأ�سنامك���م اإن كان���وا 

يتكلم���ون.
 فرج�������عوا اإل���ى اأنف�س������هم بالتف������كر 

وال�����تاأمل، فتبّي���ن له���م اأن اأ�سنامه���م ل 
تنف���ع ول ت�س������ر، فه���م ظ�����المون حي���ن 

عبدوه����ا م���ن دون اهلل.
 ث�م ع�ادوا للع�ناد والجحود، فقالوا: 

ل��ق���د اأيق����نت - يا اإبراهيم - اأن ه�����ذه 
اأن  تاأمرنا  فكيف  تنطق،  ل  الأ�سنام 
فكان  لهم،  حجة  ذلك  اأرادوا  ن�ساألها؟ 

حجة عليهم.
 :- عليهم  منكًرا   - اإبراهيم  قال   

ل  اأ�س�ن��اًما  اهلل  دون  من  اأفتع�ب��دون 
ف���هي  ت�س���ركم،  ول  �س��ي��ًئا  تنف��ع����كم 

عاج��زة عن دف��ع ال�سر عن نف�سها، اأو جلب النفع لها.
 ُقْبًحا لك���م، وُقْبًحا لما تعبدونه من دون اهلل من هذه الأ�سنام التي ل تنفع ول ت�سر، اأفا تعقلون ذلك، وتتركون عبادتها؟!

 فلم���ا عج���زوا ع���ن مواجهت���ه بالحج���ة لج���وؤوا اإل���ى الق���وة، فقال���وا: حّرق���وا اإبراهيم بالن���ار؛ انت�س���اًرا لأ�سنامكم التي هّدمها وك�س���رها اإن 

كنتم فاعلين به عقاًبا رادًعا.
ب باأذى.  فاأوقدوا ناًرا ورموه فيها، فقلنا: يا نار، كوني برًدا و�ساًما على اإبراهيم، فكانت كذلك، فلم ُي�سَ

 واأراد قوم اإبراهيم   به كيًدا باأن يحرقوه، فاأبطلنا كيدهم، وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين.

 واأنقذن���اه واأنقذن���ا لوًط���ا، واأخرجناهم���ا اإل���ى اأر����س ال�س���ام الت���ي باركن���ا فيه���ا؛ بم���ا بعثن���ا فيها م���ن الأنبياء، وبم���ا بثثناه فيه���ا للمخلوقات 

من الخيرات.
يَّرناه���م   ووهبن���ا ل���ه اإ�س���حاق حي���ن دع���ا رب���ه اأن يرزق���ه ول���ًدا، ووهبن���ا ل���ه يعق���وب زي���ادة، وكلٌّ م���ن اإبراهي���م وابني���ه اإ�س���حاق ويعق���وب �سَ

�سالحي���ن مطيعي���ن هلل.
 

   ج���واز ا�س���تخدام الحيل���ة لإظه���ار الح���ق واإبط���ال الباط���ل.    تعّل���ق اأه���ل الباط���ل بحج���ج يح�س���بونها له���م، وه���ي عليه���م.    التعني���ف ف���ي 
الق���ول و�س���يلة م���ن و�س���ائل التغيي���ر للمنك���ر اإن ل���م يترّت���ب علي���ه �س���رر اأكب���ر.    اللج���وء ل�س���تخدام الق���وة بره���ان عل���ى العج���ز ع���ن المواجه���ة 

���ر اهلل لعب���اده الموؤمني���ن، واإنق���اذه له���م م���ن المح���ن م���ن حيث ل يحت�س���بون. بالحج���ة.    َن�سْ



به���م  يهت���دي  اأئم���ة  و�سيَّرناه���م   

النا����س ف���ي الخي���ر، يدع���ون النا����س اإل���ى 
عب���ادة اهلل وح���ده ب���اإذن من���ه تعال���ى، 
واأوحين���ا اإليه���م اأن افعل���وا الخي���رات، 
وائت���وا بال�س���اة عل���ى اأكمل وج���ه، واأّدوا 

ال���زكاة، وكان���وا لن���ا ُمْنقادي���ن.
 ولوًط���ا اأعطين���اه ف�س���ل الق�س���اء 

بي���ن الخ�س���وم، واأعطين���اه علًم���ا باأم���ر 
دين���ه، و�س���ّلمناه م���ن الع���ذاب ال���ذي 
اأنزلن���اه عل���ى قريت���ه )�َس���ُدوم( التي كان 
اأهله���ا ياأت���ون الفاح�س���ة، اإنه���م كانوا قوم 

ف�س���اد خارجي���ن ع���ن طاع���ة ربه���م.
 واأدخلن���اه ف���ي رحمتن���ا اإذ اأنجين���اه 

م���ن الع���ذاب الذي اأ�ساب قومه، اإنه من 
ال�سالحي���ن الذي���ن ياأتم���رون باأمرن���ا، 

وينته���ون بنهينا.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - ق�س���ة 

ن���وح؛ اإذ ن���ادى اهلل م���ن قب���ِل اإبراهي���م 
ولوط، فا�س���تجبنا له باإعطائه ما طلب، 
فاأنقذن���اه واأنقذن���ا اأهل���ه الموؤمني���ن م���ن 

الَغ���مِّ العظي���م.
 ونجين���اه م���ن مك���ر الق���وم الذي���ن 

كذب���وا بم���ا اأّيدن���اه ب���ه م���ن الآي���ات الدالة 
عل���ى �سدق���ه، اإنه���م كان���وا ق���وم ف�س���اد 

و�س���ر، فاأهلكناه���م اأجمعي���ن بالغ���رق.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - ق�س���ة 

داود وابنه �سليمان  اإذ يحكمان في 
ق�سي���ة ُرِفَع���ت اإليهم���ا ب�س���اأن خ�سمي���ن؛ 
لأحدهم���ا غن���م انت�س���رت لي���ًا ف���ي َحْرث 
وكّن���ا لحك���م داود  فاأف�س���دته،  الآخ���ر 
و�س���ليمان �س���اهدين، ل���م يغ���ب عن���ا م���ن 

حكمهم���ا �س���يء.
دون  �س���ليمان  الق�سي���ة  ففّهمن���ا   

و�س���ليمان  م���ن داود  اأبي���ه داود، وكاًّ 
اأعطين���اه النب���ّوة والعلم باأحكام ال�س���رع، 
ل���م نخ����س ب���ه �س���ليمان وح���ده، وطّوعن���ا 

م���ع داود الجب���ال ت�س���ّبح بت�س���بيحه، وطّوعن���ا ل���ه الطي���ر، وكن���ا فاعلي���ن لذل���ك التفهي���م واإعط���اء الحك���م والعل���م والت�س���خير.
 وعّلمن���ا داود دون �س���ليمان �سناع���ة ال���دروع لتحميك���م م���ن فت���ك ال�س���اح باأج�س���امكم، فه���ل اأنت���م - اأيها النا����س - �س���اكرون له���ذه النعمة 

التي اأنعم اهلل بها عليكم؟!
 وطّوعن���ا ل�س���ليمان الري���ح �س���ديدة الهب���وب تج���ري باأم���ره اإذا اأمره���ا اإلى اأر�س ال�س���ام التي باركنا فيها بما بعثن���ا فيها من الأنبياء، وبما 

ب�سط فيها من الخيرات، وكنا بكل �سيء عالمين، ل يخفى علينا منه �سيء.
 

   فعل الخير وال�ساة والزكاة، مما اتفقت عليه ال�سرائع ال�سماوية.
ل.    ارتكاب الفواح�س �سبب في وقوع العذاب ال�ُم�ْسَت�اأْ�سِ

   ال�ساح �سبب في الدخول في رحمة اهلل.
   الدعاء �سبب في النجاة من الكروب.



م��ن  ال�س��ياطين  م��ن  و�س��ّخرنا   

يغو�س��ون ل��ه ف��ي البح��ار ي�س��تخرجون 
الاآل��ئ وغيره��ا، ويعمل��ون غي��ر ذل��ك 
م��ن الأعم��ال كالبن��اء، وكن��ا لأعداده��م 
واأعمالهم حافظين، ل يفوتنا �س��يء من 

ذل��ك.
ق�س�ة   - الر�س�ول  اأيه�ا   - واذك�ر   

، اإذ دع�ا رب�ه �س�بحانه حي�ن  اأي�وب 
ْبت  اأ�ساب�ه الب�اء قائًا: يا رب، اإني اأُ�سِ
اأرح���م  واأن�ت  الأه��ل،  وَفْق�ِد  بالمر��س 
الراحم���ين جميًع�ا، فا�س�رف عّن�ي م�ا 

اأ�سابن�ي م�ن ذل�ك.
 فاأجبن���ا دعوت���ه، و�سرفن���ا عن���ه م���ا 

اأ�ساب���ه م���ن �س���ر، واأعطين���اه م���ا َفَقَد من 
اأهل���ه واأولده، واأعطين���اه مثله���م معه���م، 
كل ذل���ك فعلن���اه رحم���ة م���ن عندن���ا، 
بالعب���ادة؛  هلل  منق���اد  ل���كل  وتذكي���ًرا 

لي�سب���ر كم���ا �سب���ر اأي���وب.
 واذكر - اأيها الر�سول - اإ�سماعيل 

واحد  كل   ، الكفل  وذا  واإدري�س 
منهم من ال�سابرين على الباء، وعلى 

القيام بما كّلفهم اهلل به.
 واأدخلناهم في رحمتنا، فجعلناهم 

من  اإنهم  الجنة،  واأدخلناهم  اأنبياء، 
عملوا  الذين  ال�سالحين  اهلل  عباد 
�سرائرهم  و�سلحت  ربهم،  بطاعة 

وعانياتهم.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - ق�س���ة 

، اإذ ذه���ب  �ساح���ب الح���وت يون����س 
قوم���ه  مغا�سًب���ا  رب���ه  م���ن  اإذن  دون 
لتماديه���م ف���ي الع�سي���ان، فظ���ن اأنن���ا ل���ن 
يِّق عليه؛ بعقابه على ذهابه، فابُتِلي  ُن�سَ
ب�س���دة ال�سي���ق والحب����س حي���ن التقم���ه 
الح���وت، فدع���ا ف���ي ظلمات بط���ن الحوت 
ا بذنب���ه تائًب���ا اإل���ى  والبح���ر واللي���ل؛ ُمق���رًّ
اهلل من���ه، فق���ال: ل معب���ود بح���ق غي���رك، 

تنزه���َت وتقد�س���َت، اإن���ي كن���ت م���ن الظالمي���ن.
 فاأجبن���ا دعوت���ه، ونّجين���اه م���ن ك���رب ال�س���دة باإخراج���ه م���ن الظلم���ات، وم���ن بط���ن الح���وت، ومث���ل اإنج���اء يون����س م���ن كرب���ه ه���ذا ننج���ي 

الموؤمني���ن اإذا وقع���وا ف���ي ك���رب ودع���وا اهلل.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - ق�س���ة زكري���ا  اإذ دع���ا رب���ه �س���بحانه قائ���ًا: رب، ل تتركن���ي منف���رًدا ل ول���د ل���ي، واأن���ت خي���ر الباقي���ن، 

فارزقن���ي ول���ًدا يبق���ى بعدي.
 فاأجبن���ا ل���ه دعوت���ه، واأعطين���اه يحي���ى ول���ًدا، واأ�سلحن���ا زوج���ه، ف�س���ارت ول���وًدا بع���د اأن كان���ت ل تل���د، اإن زكري���ا وزوج���ه وابن���ه كان���وا 

عين. ي�س���ارعون اإل���ى فع���ل الخي���رات، وكان���وا يدعونن���ا راغبي���ن فيم���ا عندن���ا م���ن الث���واب، خائفين مما عندن���ا من العق���اب، وكانوا لن���ا ُمَت�سرِّ
 

   ال�ساح �سبب للرحمة.
   اللتجاء اإلى اهلل و�سيلة لك�سف الكروب.

   ف�سل طلب الولد ال�سالح ليبقى بعد الإن�سان اإذا مات.
   الإقرار بالذنب، وال�سعور بال�سطرار هلل و�سكوى الحال له، وطاعة اهلل في الرخاء من اأ�سباب اإجابة الدعاء وك�سف ال�سر.



ق�سة   - الر�سول  اأيها   - واذكر   

من  فرجها  �سانت  التي  مريم  
 ، اإليها جبريل  اهلل  فاأر�سل  الزنى، 
، وكانت  فنفخ فيها فحملت بعي�سى 
على  للنا�س  عامة  عي�سى  وابنها  هي 
حيث  �سيء  يعجزه  ل  واأنه  اهلل،  قدرة 

خلقه من غير اأب.
 اإن هذه ملتكم - اأيها النا�س - ملة 

دين  هو  الذي  التوحيد  وهي  واحدة، 
الإ�سام، واأنا ربكم، فاأخل�سوا العبادة 

لي وحدي.
منه���م  ف�س���ار  النا����س،  وتف���ّرق   

الموّح���د والم�س���رك والكاف���ر والموؤم���ن، 
وكل ه���وؤلء المتفرقي���ن اإلين���ا وحدن���ا 
راجع���ون ي���وم القيام���ة، فنجازيه���م عل���ى 

اأعماله���م.
الأعم��ال  منه��م  عم��ل  فم��ن   

ال�سالح��ات وه��و موؤم��ن ب��اهلل ور�س��له 
واليوم الآخر فا جحود لعمله ال�سالح، 
ب��ل ي�س��كر اهلل ل��ه ثواب��ه في�ساعف��ه ل��ه، 
ويجده في كتاب عمله يوم يبعث، في�سّر 

به.
 وم�ستحيل على اأهل قرية اأهلكناها 

الدنيا؛  اإلى  يرجعوا  اأن  كفرها  ب�سبب 
ليتوبوا وُتْقبل توبتهم.

ُفِت���ح  اأب���ًدا حت���ى اإذا   ل يرجع���ون 

�سّد ياأجوج وماأجوج، وهم يومئذ من كل 
مرتفع من الأر�س يخرجون م�س���رعين.
 واق�����تربت الق�������يامة بخ������روجهم، 

ف��اإذا  و�س��دائدها،  اأهواله��ا  وظه��رت 
اأب�س��ار الكف��ار مفتوحة من �س��ّدة هولها 
يقول��ون: ي��ا هاكن��ا، ق��د كن��ا ف��ي الدني��ا 
ف��ي له��و وان�س��غال ع��ن ال�س��تعداد له��ذا 
الي��وم العظي��م، ب��ل كن��ا ظالمي��ن بالكفر 

وارت��كاب المعا�س��ي.
 اإنك���م - اأيه���ا الم�س���ركون - وم���ا 

تعبدون���ه م���ن دون اهلل م���ن الأ�سن���ام، ومم���ن ير�س���ى بعبادتك���م ل���ه م���ن الإن����س والج���ن - وق���ود جهن���م، اأنت���م ومعبوداتك���م له���ا داخل���ون.
 ل���و كان���ت ه���ذه المعب���ودات اآله����ة ُتْعَب���د بح���ق م���ا دخل���وا الن���ار م���ع م���ن عبدوه���م، وكل م���ن العابدي���ن والمعبودي���ن ف���ي الن���ار، ماكث���ون فيها 

اأب���ًدا ل يخرجون منها.
 له���م فيه���ا - م���ن �س���دة م���ا ياقون���ه م���ن الآلم - تنف����س �س���ديد، وه���م ف���ي الن���ار ل ي�س���معون الأ�س���وات م���ن �س���دة اله���ول الُمْف���ِزع ال���ذي 

اأ�سابهم.
 ولم���ا ق���ال الم�س���ركون: )اإّن عي�س���ى والمائك���ة الذي���ن ُعِب���دوا �س���يدخلون الن���ار( ق���ال اهلل: اإن الذي���ن �س���بق ف���ي عل���م اهلل اأنه���م م���ن اأه���ل 

ال�س���عادة مثل عي�س���ى  مبعدون عن النار.
 

   التنويه بالعفاف وبيان ف�سله.
   اتفاق الر�سالت ال�سماوية في التوحيد واأ�س�س العبادات.

   َفْتح �سد ياأجوج وماأجوج من عامات ال�ساعة الكبرى.
   الغفلة عن ال�ستعداد ليوم القيامة �سبب لمعاناة اأهوالها.



�سوُت  �َسْمِع��هم  اإلى  ي���سل  ل   
اأنف�سهم  ا�ستهته  في���ما  وهم  جه���نم، 
ل  ماك���ثون،  والمل��ذات  النعيم  من 

ينقطع نعيمهم اأبًدا.
 ل يخيفه���م اله����ول العظ�������يم حي���ن 
تطب�����ق الن���ار عل���ى اأهله���ا، وت�س���تقبلهم 
الم������ائكة بالته������نئة قائل������ين: ه���ذا 
يومك�����م ال���ذي كنت���م توع���دون ب���ه ف���ي 
الدني���ا، وتب�ّس���رون بم���ا تاق������ون في���ه من 

النعي���م.
ط���ّي  مث���ل  ال�س���ماء  نط���وي  ي���وم   
ال�سحيف���ة عل���ى ما فيها، ونح�س���ر الخلق 
عل���ى هيئته���م الت���ي خلق���وا به���ا اأول م���رة، 
وعدن���ا بذل���ك وع���ًدا ل ُخْلف في���ه، اإنا كنا 

منجزي���ن م���ا نع���د به.
 ولقد كت�بنا في الكتب التي اأنزلناها 
على الر�س���ل من بعد ما كتبناه في اللوح 
المحفوظ: اأن الأر�س يرث�ها عب���اد اهلل 
وهم  بطاعته،  العاملون  ال�س��الحون 

. اأمة محمد 
 اإن في�������ما اأنزلن������اه م���ن الوع������ظ 
لمنفع���ة وكفاي���ة لق���وم عابدي���ن ربهم بما 

�س���رعه له���م، فه���م الذي���ن ينتفعون به.
 وم���ا بعثن���اك - ي���ا محم���د - ر�س���وًل 
اإل رحم���ة لجمي���ع الخل���ق؛ لم���ا تت�س���ف 
ب���ه م���ن الحر����س عل���ى هداي���ة النا����س 

واإنقاذه���م م���ن ع���ذاب اهلل.
 ق������ل - اأيه��������ا الر�س���������ول -: اإنم�������ا 
ُيوَح��ى اإلي من رب���ي اأنما معبودكم بحق 
معب���ود واح���د، ل �س���ريك ل���ه وه���و اهلل، 
فانق���ادوا لاإيم���ان به، والعم���ل بطاعته.

 ف���اإن اأعر����س ه���وؤلء عم���ا جئته���م 
ب���ه، فق�������ل - اأيه���ا الر�س�������ول - له�������م: 
اأعلم�������تكم اأنن���ي واإياك�������م ع�������لى اأم���ر 
م�س���تٍو بين���ي وبي������نكم م���ن المفا�س�����لة، 
ول�س���ت اأعلم متى ينزل بكم ما وعد اهلل 

ب���ه م���ن عذاب���ه.
 اإن اهلل يعلم ما اأعلنتم من القول، ويعلم ما تكتمونه منه، ل يخفى عليه �سيء من ذلك، و�سيجزيكم عليه.

 ول�ست اأدري لعل اإمهالكم بالعذاب اختبار لكم، وا�ستدراج، وتمتيع لكم اإلى اأمد مقّدر في علم اهلل؛ لتتمادوا في كفركم و�سالكم.
 ق���ال ر�س���ول اهلل  داعًي���ا رب���ه: رب، اف�س���ل بينن���ا وبي���ن قومن���ا الذي���ن اأ�س���ّروا عل���ى الكف���ر بالق�س���اء الح���ق، وبربن���ا الرحم���ن ن�س���تعين 

عل���ى م���ا تقولون من الكف���ر والتكذيب.
 

   ال�ساح �سبب للتمكين في الأر�س.
   بعثة النبي  و�سرعه و�سنته رحمة للعالمين.

   الر�سول  ل يعلم الغيب.
   علم اهلل بما ي�سدر من عباده من قول.

٢٢٧٨



تع�ظ��يم اهلل  و�سع����ائره والت�س����ل��يم 
لأمره.

اتق��������وا  الن���������ا�س،  اأيه��������ا  ي���ا   

ربك�����م بامت�ثال ما اأم���ركم به، والك��ّف 
عم���ا نهاك���م عن���ه، اإن م���ا ي�س����احب 
القيام���ة م���ن زلزل���ة الأر����س وغيرها من 
الأهوال اأمر عظيم، يجب ال�ستعداد له 

بالعم���ل بم���ا ير�س���ي اهلل.
كّل  تغف���ل  ت�س���اهدونها  ي���وم   

مر�سع���ة ع���ن ر�س������يعها، وُت�ْس���ِقط كل 
�س�����احبة حم���ل حم������لها م���ن �س������دة 
الخ������وف، وت���رى النا����س م���ن غي���اب 
عقوله���م مث���ل ال�س���كارى م���ن �س���دة ه���ول 
الموق���ف، ولي�س���وا �س���كارى م���ن �س���رب 
الخم���ر، ولك���ن ع���ذاب اهلل �س���ديد، فق���د 

اأفقده���م عقوله���م.
قي���ام  ي�ساح���ب  م���ا  اهلل  ذك���ر  ولم���ا 
ال�س���اعة م���ن اأه���وال رّد عل���ى الذي���ن 

ينك���رون القيام���ة والبع���ث، فق���ال:
 وم���ن النا����س م���ن يخا�س���م ف���ي 

ق���درة اهلل عل���ى بع���ث الأم���وات دون عل���م 
ي�س���تند اإلي���ه، ويّتب���ع ف���ي اعتق���اده وقول���ه 
كل متم���ّرد عل���ى رب���ه م���ن ال�س���ياطين، 

وم���ن اأئم���ة ال�س���ال.
م���ن  المتم���رد  ذل���ك  عل���ى  ُكِت���ب   

�س���ياطين الإن����س والج���ن اأن م���ن اتبع���ه 
و�س���ّدق ب���ه فاإنه ي�سله عن طريق الحق، 
وي�س���وقه اإلى عذاب النار بما يقوده اإليه 

م���ن الكف���ر والمعا�س���ي.
لديك���م  كان  اإن  النا����س،  اأيه���ا  ي���ا   

�سك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت، 
فتاأمل���وا ف���ي خلقك���م؛ فق���د خلقن���ا اأباك���م اآدم م���ن ت���راب، ث���م خلقن���ا ذريت���ه م���ن من���ي يقذف���ه الرج���ل ف���ي رح���م الم���راأة، ث���م يتحول المن���ي دًما 
جامًدا، ثم يتحول الدم الجامد اإلى قطعة لحم ت�سبه قطعة اللحم المم�سوغة، ثم تتحول قطعة اللحم اإما اإلى خلق �سوي يبقى في الرحم 
���ا، واإم���ا اإل���ى خل���ق غي���ر �س���وي ي�س���قطه الرح���م؛ لنبين لك���م قدرتنا بخلقك���م اأطواًرا، ونثب���ت في الأرحام ما ن�س���اء من  حت���ى يخ���رج مول���وًدا حيًّ
الأجن���ة حت���ى يول���د ف���ي اأج���ل مح���دد وهو ت�س���عة اأ�س���هر، ثم نخرجكم من بط���ون اأمهاتكم اأطفاًل، ثم لت�سلوا اإلى كم���ال القوة والعقل، ومنكم 
م���ن يم���وت قب���ل ذل���ك، ومنك���م م���ن يعي����س حت���ى يبلغ �س���ن اله���رم حيث ت�سعف الق���وة وي�سعف العقل، حتى ي�سير اأ�س���واأ حاًل م���ن ال�سبي، ل 
يعلم �سيًئا مما كان يعلمه، وترى الأر�س ياب�سة ل نبات فيها، فاإذا اأنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات، وارتفعت ب�سبب نمّو نباته، 

واأخرج���ت م���ن كل �سن���ف من النب���ات جميل المنظر.
 

   وجوب ال�ستعداد ليوم القيامة بزاد التقوى.
   �سدة اأهوال القيامة حيث تن�سى المر�سعة طفلها وت�سقط الحامل حملها وتذهب عقول النا�س.

ة اإل���هية.    التدرج في الخلق �ُسنَّ
   دللة الخلق الأول على اإمكان البعث.

   ظاهرة المطر وما يتبعها من اإنبات الأر�س دليل ملمو�س على بعث الأموات.



 ذل���ك ال���ذي ذكرن���ا لك���م - م���ن 

ب���دء خلقك���م واأط���واره واأح���وال م���ن يول���د 
منك���م- لأج���ل اأن توؤمن���وا ب���اأن اهلل ال���ذي 
خلقك���م ه���و الح���ق ال���ذي ل �س���ك في���ه، 
بخ���اف م���ا تعب���دون م���ن اأ�سنامك���م، 
ولتوؤمن���وا باأن���ه يحي���ي الموت���ى، واأن���ه عل���ى 

كل �س���يء قدي���ر، ل يعج���زه �س���يء.
 ولتوؤمن���وا ب���اأن ال�س���اعة اآتي���ة ل �س���ك 

ف���ي اإتيانه���ا، واأن اهلل يبع���ث الموت���ى م���ن 
قبوره���م ليجازيه���م على اأعمالهم.

ولم���ا ذك���ر اهلل �س���بحانه ح���ال ال�س���ال 
ب�سبب التقليد في الآية الثالثة ذكر حال 
�سال روؤو�س الكفر في هذه الآية فقال:

ف���ي  يج���ادل  م���ن  الكف���ار  وم���ن   

توحي���د اهلل، بغي���ر عل���م منهم ي�سلون به 
اإل���ى الح���ق، ول اتب���اع ه���اٍد يدله���م علي���ه، 
ول كت���اب م�س���يٍء من���زل م���ن عن���د اهلل 

يهديه���م اإلي���ه.
لي�س���رف  ���ًرا  تكبُّ عنق���ه  لوًي���ا   

النا����س ع���ن الإيم���ان والدخ���ول ف���ي دي���ن 
ُفه ُذلٌّ في الدنيا بما  اهلل، لم���ن ه���ذا َو�سْ
يلحق���ه م���ن عق���اب، ونذيق���ه ف���ي الآخ���رة 

ع���ذاب الن���ار المحرق���ة.
 ويق���ال ل���ه: ذل���ك الع���ذاب ال���ذي 

ذقت���ه ب�س���بب م���ا اكت�س���بته م���ن الكف���ر 
والمعا�س���ي، واهلل ل يع���ّذب اأح���ًدا م���ن 

خلق���ه اإل بذن���ب.
 وم���ن النا����س م�سط���رب يعب���د اهلل 

عل���ى �س���ك، ف���اإن اأ�ساب���ه خي���ر م���ن �سح���ة 
وغن���ى ا�س���تمّر عل���ى اإيمان���ه وعبادته هلل، 
واإن اأ�ساب���ه ابت���اء بمر����س وفقر ت�س���اءم 
بدين���ه فارت���ّد عن���ه، خ�س���ر دني���اه، فل���ن 
���ا م���ن الدني���ا ل���م يكت���ب  يزي���ده كف���ره حظًّ
ل���ه، وخ�س���ر اآخرت���ه بم���ا يلق���اه م���ن عذاب 

اهلل، ذل���ك ه���و الخ�س���ران الوا�س���ح.
 يعبد من دون اهلل اأ�سناًما ل ت�سّره 

اإن ع�ساها، ول تنفعه اإن اأطاعها، ذلك الدعاء لأ�سنام ل ت�سر ول تنفع هو ال�سال البعيد عن الحق.
 يدع���و ه���ذا الكاف���ر ال���ذي يعب���د الأ�سن���ام م���ن �س���رره المحّقق اأق���رب من نفعه المفقود، َل�َس���اء المعبود الذي �سّره اأقرب من نفعه، �س���اء 

نا�سًرا لمن ي�ستن�سره، و�ساحًبا لمن ي�سحبه.
 اإن اهلل يدخ���ل الذي���ن اآمن���وا ب���ه وعمل���وا الأعم���ال ال�سالح���ات جنات تجري الأنهار من تح���ت ق�سورها، اإن اهلل يفعل ما يريد من رحمة 

م���ن يرحم���ه، وعق���اب م���ن يعاقب���ه، ل ُمك���ره ل���ه �س���بحانه.
 م���ن كان يظ���ن اأن اهلل ل ين�س���ر نبي���ه   ف���ي الدني���ا والآخ���رة فليم���دد بحب���ل اإل���ى �س���قف بيت���ه، ث���م ليختن���ق به بقطع نف�س���ه ع���ن الأر�س، 

ثم لينظر هل يذهبّن ذلك ما يجده في نف�سه من الغيظ، فاهلل نا�سر نبيَّه، �ساء المعاند اأم اأبى.
 

   اأ�سباب الهداية اإما علم يو�سل به اإلى الحق، اأو هاٍد يدلهم اإليه، اأو كتاب يوثق به يهديهم اإليه.
   الكبر ُخُلق يمنع من التوفيق للحق.

   من عدل اهلل اأنه ل يعاقب اإل على ذنب.

   اهلل نا�سٌر نبيَّه ودينه ولو كره الكافرون.



 وكم���ا بّين���ا لك���م الحج���ج الوا�سح���ة 

عل���ى البع���ث اأنزلن���ا عل���ى محم���د   
الق���راآن اآي���ات وا�سح���ة، واأن اهلل يوّف���ق 
الهداي���ة  ل�س���بيل  ي�س���اء  م���ن  بف�سل���ه 

والر�س���اد.
 اإن الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل م���ن ه���ذه 

الأم���ة، واليه���ود، وال�سابئي���ن )طائف���ة 
م���ن اأتب���اع بع�س الأنبي���اء(، والن�سارى، 
وعب���دة الن���ار، وعب���دة الأوث���ان - اإن اهلل 
يق�س���ي بينه���م ي���وم القيام���ة فيدخ���ل 
الموؤمنين الجنة، ويدخل غيرهم النار، 
اإن اهلل عل���ى كل �س���يء م���ن اأق���وال عب���اده 
واأعماله���م �س���هيد، ل يخف���ى علي���ه منه���ا 

�س���يء، و�س���يجازيهم عليه���ا.
 األ���م تعل���م - اأيه���ا الر�س���ول - اأن 

اهلل ي�س���جد ل���ه �س���جود طاع���ة م���ن ف���ي 
ال�س���ماوات م���ن المائك���ة، وم���ن ف���ي 
الأر����س م���ن موؤمن���ي الإن����س والج���ن، 
ل���ه  وي�س���جد  ال�سم����س،  ل���ه  وت�س���جد 
القمر، وت�س���جد له النجوم في ال�س���ماء، 
والجبال وال�س���جر وال���دواب في الأر�س؛ 
�س���جود انقي���اد، وي�س���جد ل���ه كثي���ر م���ن 
النا����س �س���جود طاع���ة، وكثي���ر يمتن���ع عن 
ال�س���جود ل���ه طاع���ة، فح���ّق عليه���م عذاب 
اهلل لكفره���م، وم���ن يق����س اهلل علي���ه 
بالذل���ة والمهان���ة لكف���ره فلي����س ل���ه اأح���د 
يكرم���ه، اإن اهلل يفع���ل م���ا ي�س���اء، ف���ا 

مك���ره ل���ه �س���بحانه.
ل���ه  ي�س���جد  م���ن  اهلل   ���ن  بيَّ ولم���ا 
طاع���ة وم���ن يمتن���ع، عّق���ب ذل���ك بم�سير 

كل منهم���ا فق���ال:
 ه���ذان فريق���ان متخا�سم���ان ف���ي 

ربه���م اأيه���م الُمِح���ق: فري���ق الإيم���ان، 
وفري���ق الكف���ر؛ ففري���ق الكف���ر تحي���ط 
بهم النار مثل اإحاطة الثياب باب�س���ها، 
الم���اء  روؤو�س���هم  ف���وق  م���ن  ���ّب  وُي�سَ

المتناه���ي ف���ي الح���رارة.
 ُيَذاب به ما في بطونهم من الأح�ساء من �سدة حّره، وي�سل اإلى جلودهم فيذيبها.

 ولهم في النار مطارق من حديد ت�سرب المائكة بها روؤو�سهم.

وا اإليها، وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق.  كلما حاولوا الخروج من النار من �سّدة ما ياقونه فيها من الكرب ُردُّ

 وفري���ق الإيم���ان وه���م الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل وعمل���وا الأعم���ال ال�سالح���ات، يدخله���م اهلل ف���ي جن���ات تجري م���ن تحت ق�سورها واأ�س���جارها 

الأنهار، يزينهم اهلل بتحليتهم باأ�س���ورة من الذهب، ويزينهم بالتحلية باللوؤلوؤ، ويكون لبا�س���هم فيها الحرير.
 

   الهداية بيد اهلل يمنحها من ي�ساء من عباده.
   رقابة اهلل على كل �سيء من اأعمال عباده واأحوالهم.

   خ�سوع جميع المخلوقات هلل قدًرا، وخ�سوع الموؤمنين له طاعة.
   العذاب نازل باأهل الكفر والع�سيان، والرحمة ثابتة لأهل الإيمان والطاعة.



 واأر�س���دهم اهلل ف���ي الحي���اة الدني���ا 

اإل���ى طي���ب الأق���وال ك�س���هادة اأن ل اإل���ه اإل 
اهلل، والتكبي���ر والتحمي���د، واأر�س���دهم 

اإل���ى طري���ق الإ�س���ام المحم���ود.
وي�سرفون  باهلل،  كفروا  الذين  اإن   

الإ�سام،  في  الدخول  عن  غيرهم 
وي�سدون النا�س عن الم�سجد الحرام، 
الحديبية  عام  الم�سركون  فعل  ما  مثل 
ذلك  الأليم،  العذاب  نذيقهم  ف�سوف 
في  للنا�س  قبلة  جعلناه  الذي  الم�سجد 
الحج  منا�سك  من  ومن�سًكا  �ساتهم 
المقيم  المكي  فيه  ي�ستوي  والعمرة، 
مكة،  اأهل  غير  من  فيه  والطارئ  فيه، 
بالوقوع  الحق  عن  ميًا  فيه  يرد  ومن 
من  نذقه  عامًدا  المعا�سي  من  ب�سيء 

عذاب موؤلم.
 واذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اإذ بّين���ا 

لإبراهيم   مكان البيت وحدوده بعد 
اأن كان مجهوًل، واأوحينا اإليه األ ت�سرك 
بعبادت���ي �س���يًئا، ب���ل اعبدن���ي وح���دي، 
وطّه���ر بيت���ي م���ن الأنجا����س الح�س���ية 
والمعنوي���ة للطائفي���ن ب���ه، والم�سّلي���ن 

. فيه
 ون���اِد ف���ي النا����س داعًي���ا اإياه���م اإل���ى 

ح���ج ه���ذا البي���ت ال���ذي اأمرن���اك ببنائ���ه؛ 
ياأت���وك م�س���اة اأو ركباًن���ا عل���ى كل بعي���ر 
مه���زول مم���ا عانى من ال�س���ير، تاأتي بهم 

الإب���ل تحمله���م م���ن كل طري���ق بعي���د.
 ليح�س���روا م���ا يع���ود له���م بالنف���ع 

م���ن مغف���رة الذن���وب، والح�س���ول عل���ى 
الث���واب، وتوحي���د الكلم���ة وغي���ر ذل���ك، 
وليذكروا ا�سم اهلل على ما يذبحونه من 
الهداي���ا ف���ي اأي���ام معلوم���ات ه���ي: عا�س���ر 
ذي الحجة وثاثة اأيام بعده؛ �س���كًرا هلل 
على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، 
فكل���وا م���ن ه���ذه الهداي���ا، واأطعم���وا منه���ا 

م���ن كان �س���ديد الفق���ر.
 ث���م ليق�س���وا م���ا بق����ي عليه���م م���ن منا�س���ك حجه���م، ويتحلل���وا بحل���ق روؤو�س���هم وق����س اأظفاره���م واإزال���ة الو�س���خ المتراك���م عليه���م ب�س���بب 

الإح���رام، وليوف���وا بم���ا اأوجب���وا عل���ى اأنف�س���هم م���ن ح���ج اأو عم���رة اأو ه���دي، وليطوف���وا ط���واف الإفا�س���ة بالبي���ت ال���ذي اأعتق���ه اهلل م���ن ت�س���لط 
الجباب���رة عليه.

 ذل���ك ال���ذي اأمرت���م ب���ه - م���ن التحل���ل بحل���ق الراأ����س وق����س الأظف���ار واإزال���ة الأو�س���اخ، والوف���اء بالن���ذر والط���واف بالبيت - هو م���ا اأوجبه 

اهلل عليك���م، فعظم���وا م���ا اأوجب���ه اهلل عليك���م، وم���ن يجتن���ب م���ا اأم���ره اهلل باجتناب���ه ف���ي ح���ال اإحرام���ه؛ تعظيًما من���ه لح���دود اهلل اأن يواقعها، 
وحرمات���ه اأن ي�س���تحلها فه���و خي���ر ل���ه ف���ي الدني���ا والآخ���رة عن���د ربه �س���بحانه، واأبيحت لكم - اأيها النا����س - الأنعام من الإب���ل والبقر والغنم، 
يلًة، فلم يحرم منها اإل ما تجدونه في القراآن من حرمة الميتة والدم وغيرهما، فابتعدوا  ْم عليكم منها حامًيا ول َبِحيرًة ول َو�سِ فلم ُيحرِّ

ع���ن الق���ذر ال���ذي ه���و الأوث���ان، وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على اهلل اأو على خلقه.
 

   حرمة البيت الحرام تقت�سي الحتياط من المعا�سي فيه اأكثر من غيره.
   بيت اهلل الحرام مهوى اأفئدة الموؤمنين في كل زمان ومكان.

   منافع الحج عائدة اإلى النا�س �سواء الدنيوية اأو الأخروية.
   �سكر النعم يقت�سي العطف على ال�سعفاء.



كل  ع���ن  مائلي���ن  ذل���ك  اجتنب���وا   

دي���ن �س���وى دين���ه الُمْرَت�س���ى عن���ده، غي���ر 
م�س���ركين ب���ه ف���ي العب���ادة اأح���ًدا، وم���ن 
ي�س���رك باهلل فكاأنما �س���قط من ال�سماء، 
فاإم���ا اأن تخط���ف الطير لحمه وعظامه، 

اأو تقذف���ه الري���ح ف���ي م���كان بعي���د.
 ذل���ك م���ا اأم���ر اهلل ب���ه م���ن توحي���ده 

والإخا����س ل���ه، واجتن���اب الأوث���ان وقول 
الزور. ومن يعّظم معالم الدين -ومنها 
اله���دي ومنا�س���ك الحج - ف���اإن تعظيمها 

من تق���وى القلوب لربها.
 لك���م ف���ي الهداي���ا الت���ي تنحرونه���ا 

بالبي���ت مناف���ع، مث���ل الرك���وب وال�س���وف 
والن�س���ل واللب���ن، اإل���ى اأج���ل مح���دد بوقت 
ذبحه���ا عن���د الق���رب م���ن بي���ت اهلل الذي 

اأعتق���ه م���ن َت�َس���لُّط الجبابرة.
 ول���كل اأم���ة ما�سي���ة جعلن���ا من�س���ًكا 

لإراق���ة الدم���اء قرباًن���ا هلل؛ رج���اء اأن 
يذك���روا ا�س���م اهلل عل���ى م���ا يذبحونه من 
تل���ك القرابي���ن عن���د الذب���ح؛ �س���كًرا هلل 
على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، 
فمعبودك���م بح���ق - اأيها النا����س - معبود 
واح���د ل �س���ريك ل���ه، فل���ه وح���ده انق���ادوا 
بالإذع����ان والط����اع����ة، واأَْخ��ِب������ر - اأيه���ا 
المخل�سي���ن  الخا�س���عين   - الر�س���ول 

بما َي�س���ّرهم.
 الذي���ن اإذا ُذِك���ر اهلل خاف���وا م���ن 

عقاب���ه، فابتع���دوا ع���ن مخالف���ة اأم���ره، 
وي�سب���رون اإن اأ�سابه���م ب���اء، وي���وؤدون 
ال�س���اة تام���ة، وينفق���ون ف���ي وج���وه البر 

مم���ا رزقه���م اهلل.
 والإب���ل والبق���ر الت���ي ُتْه���َدى اإل���ى 

البي���ت جعلناه���ا لك���م م���ن �س���عائر الدين 
ديني���ة  مناف���ع  فيه���ا  لك���م  واأعام���ه، 
ودنيوي���ة، فقول���وا: )ِبا�س���ِم اهلل( عن���د 
نحره���ا بع���د اأن ت�س���ّف قوائمه���ا وه���ي 
قائم���ة ق���د ربط���ت اإح���دى يديه���ا حت���ى ل ت�س���رد، ف���اإذا �س���قطت بعد النحر عل���ى جنبها، فكلوا - اأيه���ا الُمْهدون - منه���ا، واأعطوا منها الفقير 
الذي يتعفف عن ال�سوؤال، والفقير الذي يتعر�س لُيْعَطى منها، كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها ذللناها لكم فانقادت اإلى حيث 

تنحرونه���ا؛ تقرًب���ا هلل لعلك���م ت�س���كرون اهلل عل���ى نعم���ة تذليله���ا لك���م.
 ل���ن ي�س���ل اإل���ى اهلل لح���وم م���ا تقدمون���ه م���ن هداي���ا ول دماوؤه���ا، ول���ن ُتْرَف���ع اإلي���ه، لك���ن يرف���ع اإلي���ه اتقاوؤك���م اهلل فيه���ا؛ ب���اأن تخل�س���وا ل���ه 

ف���ي امتثالك���م للتق���رب به���ا اإلي���ه، كذل���ك ذلله���ا اهلل لك���م لتكب���روا اهلل �س���اكرين اإي���اه عل���ى م���ا وفقك���م له من الح���ق، واأَْخِب���ر - اأيها الر�س���ول - 
المح�س���نين ف���ي عبادته���م لربه���م وف���ي تعاملهم م���ع خلقه، بما ي�س���ّرهم.

 اإن اهلل يدف���ع ع���ن الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل �س���ر اأعدائه���م، اإن اهلل ل يح���ب كل خ���وان لأمانت���ه، كف���ور لنع���م اهلل، ف���ا ي�س���كر اهلل عليه���ا، ب���ل 

يبغ�سه.
 

ْرب المثل لتقريب ال�سور المعنوية بجعلها في ثوب ح�سي، مق�سد تربوي عظيم.    �سَ
   ف�سل التوا�سع.

   الإح�سان �سبب لل�سعادة.
   الإيمان �سبب لدفاع اهلل عن العبد ورعايته له.



ع���ن  يداف���ع  اأن���ه  اهلل   ���ن  بيَّ ولم���ا 
الموؤمنين، فاطماأّنت نفو�س���هم اأَِذن لهم 

ف���ي قت���ال الكف���ار، فق���ال:
الذي���ن  للموؤمني���ن  اهلل  اأَِذن   

يقاتله���م الم�س���ركون بالقت���ال؛ لم���ا وق���ع 
عليه���م من ظل���م اأعدائهم لهم، واإن اهلل 
عل���ى ن�س���ر الموؤمني���ن عل���ى عدوهم دون 
قت���ال لقدي���ر، لك���ّن حكمت���ه اقت�س���ت اأن 

يختب���ر الموؤمني���ن بقت���ال الكافري���ن.
م���ن  الكف���ار  اأخرجه���م  الذي���ن   

ديارهم ظلًما، ل لُجْرم ارتكبوه اإل اأنهم 
قال���وا: ربن���ا اهلل، ل رّب لن���ا غي���ره، ول���ول 
م���ا �س���رعه اهلل لاأنبي���اء وللموؤمني���ن م���ن 
قت���ال اأعدائه���م لعت���دوا عل���ى مواط���ن 
العب���ادة، فهدم���وا �سوام���ع الرهب���ان، 
وكنائ����س الن�س���ارى، ومعاب���د اليه���ود، 
ة لل�س���اة،  وم�س���اجد الم�س���لمين الُمَع���دَّ
فيه���ا يذك���ر الم�س���لمون اهلل ذك���ًرا كثيًرا، 
ولين�س���رّن اهلل م���ن ين�س���ر دين���ه ونبّي���ه، 
اإن اهلل لق���وي عل���ى ن�س���ر م���ن ين�س���ر 

دين���ه، عزي���ز ل يغالب���ه اأح���د.
 ه���وؤلء الموع���ودون بالن�س���ر ه���م 

الذي���ن اإن مّكّناه���م ف���ي الأر����س بالن�سر 
وا ال�س���اة عل���ى اأكم���ل  عل���ى اأعدائه���م اأدَّ
وجه، واأعطوا زكاة اأموالهم، واأمروا بما 
اأمر به ال�سرع، ونهوا عما نهى عنه، وهلل 
وح���ده مرج���ع الأم���ور ف���ي الث���واب عليه���ا 

والعقاب.
 - الر�س�ول  اأيه�ا   - يكذب�ك  واإن   

كذب�ه  م�ن  اأول  فل�س�ت  فا�سب�ر  قوم�ك، 
قومه من الر�س�ل، فقد كذب قبل قومك 
قوُم نوح نوًحا، وكذبت عاٌد هوًدا، وثمود 

�سالًح�ا.
اإبراهي�م،  اإبراهي�م  ق�وُم  وك�ذب   

لوًط�ا. ل�وط  ق�وُم  وك�ذب 
اأ�سح���اب مدي���ن �س���عيًبا،   وك���ذب 

���ْرُت ع���ن اأقوامهم العقوبة ا�س���تدراًجا له���م، ثم اأخذتهم بالعذاب، فتاأّمل كي���ف كان اإنكاري عليهم، فقد  وك���ذب فرع���وُن وقوُم���ُه مو�س���ى، َفاأَخَّ
اأهلكته���م ب�س���بب كفرهم.

ل، فدياره���ا مهدم���ة خالي���ة م���ن �س���كانها، وم���ا اأكث���ر الآب���ار   فم���ا اأكث���ر الق���رى الت���ي اأهلكناه���ا - وه���ي ظالم���ة بكفره���ا - بع���ذاب ُم�ْس���َتاأْ�سِ

اده���ا لهاكه���م، وم���ا اأكث���ر الق�س���ور العالية المزخرفة الت���ي لم تح�سن �س���اكنيها من العذاب. الخالي���ة م���ن ُورَّ
 اأفل���م َي�ِس���ْر ه���وؤلء المكذب���ون بم���ا ج���اء ب���ه الر�س���ول  ف���ي الأر����س؛ ليعاين���وا اآث���ار تل���ك الق���رى المهلك���ة، فيتفك���روا بعقوله���م ليعتب���روا، 

وي�س���معوا ق�س�سه���م �س���ماع قب���ول ليتعظ���وا، ف���اإن العم���ى لي����س عم���ى الب�س���ر، بل العم���ى الُمْهِلك الُمْرِدي ه���و عمى الب�سي���رة، بحيث ل يكون 
ل�ساحب���ه اعتب���ار ول اتعاظ.

 
   اإثبات �سفتي القوة والعزة هلل.

   اإثبات م�سروعية الجهاد؛ للحفاظ على مواطن العبادة.
   اإقامة الدين �سبب لن�سر اهلل لعبيده الموؤمنين.

   عمى القلوب مانع من العتبار باآيات اهلل.



 - الر�سول  اأيها   - وي�ستعجلك   

ل في  الكفار من قومك بالعذاب الُمَعجَّ
الآخرة  في  ل  الُموؤَجَّ وبالعذاب  الدنيا 
ما  اهلل  يخلفهم  ولن  بهما،  اأنذروا  لما 
حل  ما  ل  الُمَعجَّ ومن  منه،  به  وعدهم 
بهم يوم بدر، واإن يوًما من العذاب في 
من  تعدون  مما  �سنة  األف  مثل  الآخرة 
�ِسِني الدنيا ب�سبب ما فيه من العذاب.

 وم���ا اأكث���ر الق���رى الت���ي اأمهلته���ا 

بالع���ذاب وه���ي ظالم���ة لكفره���ا، ول���م 
اأعاجله���ا به ا�س���تدراًجا لها، ث���م اأخذتها 
ل، واإلّي وحدي مرجعهم  بعذاب ُم�ْسَتاأْ�سِ
ي���وم القيام���ة، فاأجازيه���م عل���ى كفره���م 

بالع���ذاب الدائ���م.
 ق���ل ي���ا اأيه���ا النا����س، اإنم���ا اأن���ا لك���م 

من���ذر اأبلغك���م م���ا اأر�س���لت ب���ه، وا�سح في 
اإنذاري.

وعمل���وا  ب���اهلل  اآمن���وا  فالذي���ن   

الأعم���ال ال�سالح���ات له���م م���ن ربه���م 
مغف���رة لذنوبه���م، وله���م رزق كري���م ف���ي 

الجن���ة ل ينقط���ع اأب���ًدا.
التكذي���ب  ف���ي  �س���عوا  والذي���ن   

ري���ن اأنه���م �س���يعجزون اهلل  باآياتن���ا ُمَقدِّ
ويفوتون���ه ف���ا يعذبه���م، اأولئ���ك اأ�سحاب 
الجحيم يازمونه كما يازم ال�ساحب 

�ساحب���ه.
اأيه���ا   - قبل���ك  م���ن  بعثن���ا  وم���ا   

الر�س���ول - م���ن ر�س���ول ول نب���ي اإل اإذا 
ق���راأ كت���اب اهلل األق���ى ال�س���يطان ف���ي 
قراءته ما يلب����س به على النا����س اأنه من 
الوح���ي، فيبط���ل اهلل م���ا يلقيه ال�س���يطان 
م���ن اإلقائ���ه، ويثب���ت اآيات���ه، واهلل علي���م 
ب���كل �س���يء، ل يخف���ى عليه �س���يء، حكيم 

ف���ي خلق���ه وتقدي���ره وتدبي���ره.
ق���راءة  ف���ي  ال�س���يطان  ُيْلِق���ي   

النب���ي لي�سّي���ر اهلل م���ا يلقي���ه امتحاًن���ا 
للمنافقي���ن، وللذي���ن ق�س���ت قلوبه���م م���ن الم�س���ركين، واإن الظالمي���ن م���ن المنافقي���ن والم�س���ركين لف���ي ع���داوة هلل ور�س���وله وُبْع���ٍد ع���ن الح���ق 

والر�س���اد.
 وليتيق���ن الذي���ن اأعطاه���م اهلل العل���م اأن الق���راآن المن���زل عل���ى محم���د  ه���و الح���ق ال���ذي اأوح���ى ب���ه اهلل اإلي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - 

في���زدادوا اإيماًن���ا ب���ه، فتخ�س���ع ل���ه قلوبه���م وتخ�س���ع، واإن اهلل له���ادي الذين اآمنوا به اإلى طريق الحق الم�س���تقيم ال���ذي ل اعوجاج فيه؛ جزاًء 
له���م عل���ى خ�سوعهم له.

 ول ي���زال الذي���ن كف���روا ب���اهلل وكذب���وا بر�س���وله ف���ي �س���ك مم���ا اأن���زل اهلل علي���ك م���ن الق���راآن، م�س���تمّرين حت���ى تاأتيهم ال�س���اعة فج���اأة وهم 

عل���ى ذل���ك، اأو ياأتيه���م ع���ذاب ي���وم ل رحم���ة له���م في���ه ول خي���ر، وه���و ي���وم القيام���ة بالن�س���بة له���م.
 

ة اإل�هية.    ا�ستدراج الظالم حتى يتمادى في ظلمه �ُسنَّ
   حفظ اهلل لكتابه من التبديل والتحريف و�سرف مكايد اأعوان ال�سيطان عنه.

   النفاق وق�سوة القلوب مر�سان قاتان.
   الإيمان ثمرة للعلم، والخ�سوع والخ�سوع لأوامر اهلل ثمرة لاإيمان.



 المل���ك ي���وم القيام���ة - ي���وم ياأت���ي 

هوؤلء ما كانوا يوعدون به من العذاب - 
هلل وحده، ل منازع له فيه، هو �س���بحانه 
والكافري���ن،  الموؤمني���ن  بي���ن  يحك���م 
فيحكم لكل منهم بما ي�ستحقه، فالذين 
اآمنوا باهلل وعملوا الأعم����ال ال�سالحات 
له���م ث���واب عظي���م ه���و جن���ات النعي���م 

المقي���م ال���ذي ل ينقط���ع.
وكذب���وا  ب���اهلل  كف���روا  والذي���ن   

باآياتن���ا المنزل���ة عل���ى ر�س���ولنا، له���م 
ع���ذاب ُم���ِذلٌّ يذله���م اهلل ب���ه ف���ي جهن���م.

 والذي���ن ترك���وا دياره���م واأوطانه���م 

طلًب���ا لمر�س���اة اهلل واإع���زاًزا لدين���ه، ث���م 
ُقِتل����وا ف���ي الجه���اد ف���ي �س���بيله، اأو مات���وا 
- ليرزقّنه���م اهلل ف���ي الجن���ة رزًقا ح�س���ًنا 
دائًم���ا ل ينقط���ع، واإن اهلل �س���بحانه له���و 

خي���ر الرازقين.
 ليدخلّنه���م اهلل مو�سًع���ا ير�سون���ه 

وه���و الج����نة، واإن اهلل لعلي���م باأفعاله���م 
ونياته���م، حلي���م حي���ث ل���م يعاجله���م 

بالعقوب���ة عل���ى م���ا فرط���وا في���ه.
اإدخ���ال  م���ن  المذك���ور؛  ذل���ك   

المهاجري���ن ف���ي �س���بيل اهلل الجنة، ومن 
الإذن بمقابل���ة المعت���دي بمثل ما اعتدى 
بحي���ث ل اإث���م علي���ه في ذلك، ف���اإذا عاود 
ين�س����ر  ف���اإن اهلل  اعت���داءه  المعت���دي 
الُمْعَت���َدى علي���ه، اإن اهلل عف���و ع���ن ذن���وب 

الموؤمني���ن، غف���ور له���م.
 ذلك الن�سر للُمْعَتَدى عليه لأن اهلل 

قادر عل�ى ما ي�ساء، ومن قدرته اإدخال 
الليل؛  في  والنهار  النهار،  في  الليل 
بزيادة اأحدهما ونق�س الآخر، واأن اهلل 
�سميع لأقوال عباده، عليم باأفعالهم، ل 
و�سيجازيهم  منها،  �سيء  عليه  يخفى 

عليها.
 ذلك المذكور من اإدخال اهلل الليل 

في النهار، والنهار في الليل؛ لأن اهلل هو الحق، فدينه حق، ووعده حق، ون�سره للموؤمنين حق، واأن ما يعبده الم�سركون من دون اهلل 
من الأوثان هو الباطل الذي ل اأ�سا�س له، واأن اهلل هو العلي على خلقه ذاًتا وَقْدًرا وقهًرا، الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجال.

َراء بما اأنبتت���ه من نبات، اإن   األ���م ت���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اأن اهلل اأن���زل م���ن ال�س���ماء مط���ًرا، فت�سب���ح الأر����س بع���د نزول المط���ر عليها َخ�سْ

اهلل لطيف بعباده حيث اأنزل لهم المطر، واأنبت لهم الأر�س، خبير بم�سالحهم، ل يخفى عليه �سيء منها.
 ل���ه وح���ده مل���ك م���ا ف���ي ال�س���ماوات ومل���ك م���ا ف���ي الأر����س، واإن اهلل له���و الغن���ي ال���ذي ل يفتق���ر اإل���ى اأي مخل���وق م���ن مخلوقات���ه، المحم���ود 

ف���ي كل حال.
 

   مكانة الهجرة في الإ�سام وبيان ف�سلها.
   جواز العقاب بالمثل.

   ن�سر اهلل للُمْعَتَدى عليه يكون في الدنيا اأو الآخرة.
   اإثبات ال�سفات الُعَا هلل بما يليق بجاله؛ كالعلم وال�سمع والب�سر والعلو.



اأن   - الر�س��ول  اأيه��ا   - ت��ر  األ��م   

��ل ل��ك وللنا���س م��ا ف��ي الأر���س  اهلل َذلَّ
لمنافعك��م  والجم��ادات  ال��دواب  م��ن 
وحاجاتكم، وَذلَّل لكم ال�س����فن تج������ري 
م��ن  وت�س��خيره  باأم��ره  الب��������حر  ف��ي 
بل��د اإل��ى بل��د، ويم�س��ك ال�س��ماء حت��ى ل 
ت�سق���ط عل��ى الأر�س اإل باإذن��ه، فلو اأذن 
له��ا اأن ت�س��قط عليه��ا ل�س��قطت، اإن اهلل 
بالنا���س لروؤوف رحيم، حيث �س��ّخر لهم 

ه��ذه الأ�س��ياء م��ع م��ا فيه��م م��ن ظل��م.
اأحي�����اكم حي���ث  ال���ذي   واهلل ه���و 

معدومي���ن،  كنت���م  اأن  بع���د  اأوج����دكم 
ث���م يميتك���م اإذا انق�س���ت اأعمارك���م، 
ث���م يحييك���م بع���د موتك���م ليحا�س���بكم 
عل���ى اأعمالك���م، ويجازيك���م عليه���ا، اإن 
اهلل  لنع���م  الجح���د  لكثي���ر  الإن�س���ان 
-م���ع اأنه���ا ظاه���رة - بعبادته معه غيره.

�س���ريعة،  مل���ة جعلن���ا  اأه���ل  ل���كل   

فه���م يعمل���ون ب�س���ريعتهم، ف���ا ُينازَعنَّك 
- اأيه���ا الر�س���ول - الم�س����ركون واأه���ل 
الأدي���ان الأخ���رى ف���ي �س���ريعتك، فاأن���ت 
اأول���ى بالح���ق منه���م؛ لأنه���م اأ�سح���اب 
اإخا����س  اإل���ى  النا����س  وادع  باط���ل، 
التوحيد هلل، اإنك لعلى طريق م�ستقيم، 

ل اعوج���اج في���ه.
 واإن امت���ن������عوا اإل اأن يج��������ادلوك 

بع���د ظه���ور الحج���ة ففو����س اأمره���م اإل���ى 
اهلل قائًا على �سبيل الوعيد: اهلل اأعلم 
بما تعملون من عمل، ل يخفى عليه من 

اأعمالكم �س���يء، و�سيجازيكم عليها.
 اهلل يحك���م بي���ن عب���اده: موؤمنه���م 

وكافره����م ي���وم القيام���ة فيم���ا كان���وا في���ه 
يختلف���ون ف���ي الدني���ا من اأم���ر الدين.

 األ���م تعل���م - اأيه���ا الر�س���ول - اأن 

اهلل يعل���م م���ا ف���ي ال�س���ماء، ويعل���م م���ا في 
الأر�س، ل يخفى عليه �سيء مما فيهما، 

ل ف���ي الل���وح المحف���وظ، اإن عل���م ذلك كله على اهلل �س���هل. اإن عل���م ذل���ك ُم�َس���جَّ
 ويعب���د الم�س���ركون م���ن دون اهلل اأ�سناًم���ا ل���م ين���زل اهلل حج���ة عل���ى عبادته���ا في كتبه، ولي����س لهم عليها دليل من علم، واإنما م�س���تندهم 

التقليد الأعمى لآبائهم، ولي�س للظالمين من ن�سير يمنعهم مما يحّل بهم من عذاب اهلل.
 واإذا ُتق���راأ عليه���م اآياتن���ا ف���ي الق���راآن وا�سح���ات تع���رف ف���ي وج���وه الذي���ن كف���روا باهلل اإنكارها من عبو�س���هم عند �س���ماعهم له���ا، يكادون 

من �س���دة الغ�سب يبط�س���ون بالذين يقروؤون عليهم اآياتنا، قل لهم - اأيها الر�س���ول -: اأفاأخبركم بما هو �س���ر من غيظكم وعبو�س���كم؟ هو 
النار التي وعد اهلل الكفار اأن يدخلهم فيها، و�ساء الم�سير الذي ي�سيرون اإليه.

 
   من نعم اهلل على النا�س ت�سخير ما في ال�سماوات وما في الأر�س لهم. 

   اإثبات �سفتي الراأفة والرحمة هلل تعالى.
   اإحاطة علم اهلل بما في ال�سماوات والأر�س وما بينهما.

   التقليد الأعمى هو �سبب تم�سك الم�سركين ب�سركهم باهلل.



مث�ل  �ِرب  �سُ النا��س،  اأيه�ا  ي�ا   

م�ا  اإن  ب�ه،  واعتب�روا  ل�ه،  فا�س�تمعوا 
اأ�سن�ام وغيره�ا م�ن دون  م�ن  تعب�دون 
�سغ�ره  عل�ى  ذباًب�ا  يخلق�وا  ل�ن  اهلل 
اأن  ول�و اجتمع�وا كله�م عل�ى  لعجزه�م، 
الذب�اب  اأخ�ذ  واإذا  خلق�وه،  م�ا  يخلق�وه 
�س�يًئا مم�ا عليه�م م�ن طي�ب وم�ا اأ�س�بهه 
ل�م يق�دروا عل�ى اإنقاذه من�ه، وبعجزهم 
عن خلق الذباب، واإنقاذ اأ�سيائهم منه؛ 
تبي�ن عجزه�م عم�ا ه�و اأكب�ر م�ن ذلك، 
م�ع عجزه�ا - م�ن  تعبدونه�ا -  فكي�ف 
وه�و  الطال�ب  ه�ذا  ُع�َف  �سَ اهلل؟!  دون 
ال�سن�م المعب�ود الذي ل ي�س�تطيع اإنقاذ 
ُع�َف ه�ذا  م�ا ا�س�تلبه الذب�اب من�ه، و�سَ

الذب�اب. ه�و  ال�ذي  المطل�وب 
حين  تعظيمه  حق  اهلل  عظموا  ما   

اهلل  اإن  مخلوقاته،  بع�س  معه  عبدوا 
لقوي، ومن قوته وقدرته خلق ال�سماوات 
يغالبه  ل  عزيز  فيهما،  ومن  والأر�س 
فهي  الم�سركين  اأ�سنام  بخاف  اأحد، 

�سعيفة ذليلة ل تخلق �سيًئا.
 اهلل  يختار من المائكة ر�س�ًا، 

ويختار من النا�س ر�سًا كذلك، فير�سل 
بع�س المائكة اإلى الأنبياء مثل جبريل 
اأر�س�له اإل�ى الر�س�ل م�ن الب�س�ر، وير�س�ل 
الر�س�ل م�ن الب�س�ر اإل�ى النا��س، اإن اهلل 
�س�ميع لم�ا يقول�ه الم�س�ركون ف�ي ر�س�له، 

ب�سي�ر بمن يختاره لر�س�الته.
ر�س���له  علي���ه  م���ا  �س���بحانه  يعل���م   

م���ن المائك���ة والنا����س قب���ل خلقه���م 
وبع���د موته���م، واإل���ى اهلل وح���ده ترج���ع 
الأم���ور ي���وم القيام���ة، حي���ث يبع���ث عباده 
فيجازيه���م عل���ى م���ا قدم���وا م���ن عم���ل.

 ي�ا اأيه�ا الذي�ن اآمن�وا ب�اهلل وعمل�وا 

ف�ي  وا�س�جدوا  اركع�وا  له�م،  �س�رع  بم�ا 
�ساتك�م هلل وح�ده، وافعل�وا الخي�ر م�ن 

�سدق�ة و�سل�ة وغي�ر ذل�ك؛ رج�اء اأن تف�وزوا بالمطل�وب، وتنج�وا م�ن المره�وب.
���ْمَحة هي ملة  ���ا لوجه���ه، ه���و اختارك���م وجعل دينكم �َس���ْمًحا ل �سيق فيه ول �س���ّدة، هذه الملة ال�سَّ  وجاه���دوا ف���ي �س���بيل اهلل جه���اًدا خال�سً

اكم اهلل الم�سلمين في الكتب ال�سابقة وفي القراآن؛ ليكون الر�سول �سهيًدا عليكم اأنه بلغكم ما اأُِمر بتبليغه،  ، وقد �سمَّ اأبيكم اإبراهيم 
ولتكون���وا اأنت���م �س���هوًدا عل���ى الأم���م ال�س���ابقة اأنَّ ر�س���لها بلََّغته���ا، فا�س���كروا اهلل عل���ى ذل���ك بالإتي���ان بال�س���اة عل���ى اأكم���ل وج���ه، واأعط���وا زكاة 
اأموالكم، والجوؤوا اإلى اهلل، واعتمدوا عليه في اأموركم، فهو �س���بحانه ِنْعم المولى لمن توله من الموؤمنين، وِنْعم الن�سير لمن ا�س���تن�سره 

منهم، فتوّلوه يتولكم، وا�س���تن�سروه ين�سركم.
 

   اأهمية �سرب الأمثال لتو�سيح المعاني، وهي طريقة تربوية جليلة.
   عجز الأ�سنام عن خلق الأدنى دليل على عجزها عن خلق غيره.

   الإ�سراك باهلل �سببه عدم تعظيم اهلل.
   اإثبات �سفتي القوة والعزة هلل، واأهمية اأن ي�ستح�سر الموؤمن معاني هذه ال�سفات.

١١٨ ٢٣



بي�����ان ف������اح الم��ؤم�ن�����ين وخ�س�����ران 
الك����افرين.

 ق���د ف���از الم�ؤمن����ن ب���اهلل العامل����ن 

ب�س���رعه بالح�س����ل عل���ى م���ا يطلب����ن، 
والنج���اة مم���ا يرهب����ن.

ل�ن،  ُمَتذلِّ �ساتهم  في  هم  الذين   

وفرغت  ج�ارحهم،  فيها  �سكنت  قد 
قل�بهم من ال�س�اغل.

 والذي���ن ه���م ع���ن الباط���ل والله���� 

وم���ا في���ه مع�سي���ة م���ن الأق����ال والأفع���ال 
معر�س����ن.

اأنف�س���هم  لتطهي���ر  ه���م  والذي���ن   

م���ن الرذائل، وتطهي���ر اأم�الهم باإخراج 
زكاته���ا فاعل����ن.

 والذي���ن ه���م لفروجه���م باإبعاده���ا 

والف�اح����ش  والل����اط  الزن���ى  ع���ن 
حافظ����ن، فه���م اأعّف���اء طاه���رون.

 اإل عل���ى زوجاته���م اأو م���ا يملك����ن 

ف���ي  ُيام����ن  فاإنه���م ل  الإم���اء،  م���ن 
ال�س���تمتاع به���ّن بال����طء وغي���ره.

 فم���ن طل���ب ال�س���تمتاع بم���ا ع���دا 

الزوج���ات اأو اإمائ���ه الات���ي يملكه���ّن فه� 
متجاوز لحدود اهلل بتجاوز ما اأحّله من 

التمت���ع اإل���ى م���ا حرمه منه.
اهلل  ائتمنه���م  لم���ا  ه���م  والذي���ن   

علي���ه، اأو ائتمنه���م عب���اده، ولعه�ده���م 
حافظ����ن ل ي�سيع�نه���ا، ب���ل ي�ف����ن به���ا.
�سل�اته�م  عل�ى  ه�م  والذي�ن   

وعل�ى  عليه�ا،  بالمداوم�ة  يحافظ��ن 
اأدائه�ا ف�ي اأوقاته�ا باأركانه�ا وواجباته�ا 

. تها م�س�تحّبا و
 اأولئك المت�سف�ن بهذه ال�سفات هم ال�ارث�ن.

 الذين يرث�ن اأعلى الجنة هم فيها ماكث�ن اأبًدا، ل ينقطع نعيمهم فيها.

 ولقد خلقنا اأبا الب�سر اآدم من طين، اأُِخَذت تربته من خا�سة ا�سُتْخِرجت من ماء مختلط بتربة الأر�ش.

 ثم خلقنا ذريته متنا�سلين من نطفة ت�ستقّر في الرحم اإلى حين ال�لدة.

 فخلقن���ا بع���د ذل���ك النطف���ة الم�س���تقرة ف���ي الرح���م َعَلَق���ة حم���راء، ثم جعلن���ا تلك الَعَلَقة الحم���راء كقطعة لحم مم�س�غ���ة، فخلقنا قطعة 

لِّبة، فاألب�سنا تلك العظام لحًما، ثم اأن�ساأناه خلًقا اآخر بنفخ الروح فيه، واإخراجه اإلى الحياة، فتبارك اهلل اأح�سن  اللحم تلك عظاًما ُمَت�سَ
الخالقين.

 ثم اإنكم - اأيها النا�س - بعد ما مررتم به من تلك الأط�ار �ستم�ت�ن عند انق�ساء اآجالكم.

 ثم اإنكم بعد م�تكم تبعث�ن من قب�ركم ي�م القيامة؛ لتحا�سب�ا على ما قدمتم من عمل.

 ولقد خلقنا ف�قكم - اأيها النا�س - �سبع �سماوات بع�سها ف�ق بع�ش، وما كنا بغافلين عن خلقنا، ول نا�سين اإياه.

 
   للفاح اأ�سباب متن�عة يح�سن معرفتها والحر�ش عليها.

ة اإل�هية.    التدرج في الخلق وال�سرع �ُسنَّ
   اإحاطة علم اهلل بمخل�قاته.



 واأنزلن���ا م���ن ال�س���ماء م���اء المط���ر 

بمق���دار الحاج���ة، ل كثي���ًرا فيف�س���د ول 
قلي���ًا ف���ا يكف���ي، فجعلن���اه ي�س���تقر ف���ي 
الأر����ش ينتف���ع ب���ه النا����ش وال���دواب، واإن���ا 
ف���ا  ب���ه  نذه���ب  اأن  عل���ى  لق���ادرون 

تنتفع����ن.
الم���اء  بذل���ك  لك���م  فاأن�س���اأنا   

ب�س���اتين م���ن النخي���ل والأعن���اب، لك���م 
فيه���ا ف�اك���ه متع���ددة الأ�س���كال والأل����ان، 
كالتِّين والرمان والتفاح، ومنها تاأكل�ن.
 واأن�س���اأنا لك���م ب���ه �س���جرة الزيت����ن 

الت���ي تخ���رج ف���ي منطق���ة جب���ل �س���يناء، 
ُتنِب���ت الدهن الذي ي�س���تخرج من ثمرها 

ه���ن ب���ه وُي�ؤَْتَدم. ُيدَّ
 واإن ل�������كم - اأيه����ا النا����س - ف���ي 

الأنع���ام )الإب���ل، البق���ر، الغن���م( لعب���رة 
ودلل���ة ت�س���تدّل�ن به���ا عل���ى ق���درة اهلل 
ولطف���ه بك���م، ن�س���قيكم مم���ا ف���ي بط����ن 
�س���ائًغا  ���ا  خال�سً لبًن���ا  الأنع���ام  ه���ذه 
لل�س���اربين، ولك���م فيه���ا مناف���ع كثي���رة 
تنتفع����ن به���ا منه���ا؛ كالرك����ب وال�س�ف 
وال�ب���ر وال�س���عر، وتاأكل����ن م���ن لح�مه���ا.

 وعل���ى الإب���ل م���ن الأنع���ام ف���ي الب���ر، 

وعلى ال�سفن في البحر ُتْحَمل�ن.
 ولق���د بعثن���ا ن�ًح���ا  اإل���ى ق�م���ه 

يدع�ه���م اإل���ى اهلل، فق���ال له���م: ي���ا ق���وم، 
اعب���دوا اهلل وح���ده، م���ا لك���م م���ن معب����د 
بح���ق غي���ره �س���بحانه، اأف���ا تتق����ن اهلل 

بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب ن�اهي���ه؟!
وال�س���ادة  الأ�س���راف  فق���ال   

الذي���ن كف���روا ب���اهلل م���ن ق�م���ه لأتباعه���م 
وعامتهم: ما هذا الذي يزعم اأنه ر�س�ل 
اإل ب�س���ر مثلكم يريد الرئا�س���ة وال�س���يادة 
عليك���م، ول���� �س���اء اهلل اأن ير�س���ل اإلين���ا 
ر�س�ًل لأر�سله من المائكة، ولم ير�سله 
م���ن الب�س���ر، م���ا �س���معنا بمث���ل م���ا ادع���اه 

عن���د اأ�س���افنا الذي���ن �س���بق�نا.
 ما ه� اإل رجل به جن�ن، ل يعي ما يق�ل، فانتظروا به حتى يت�سح اأمره للنا�ش.

: رب ان�سرني عليهم باأن تنتقم لي منهم ب�سبب تكذيبهم اإياي.  قال ن�ح  

 فاأوحين���ا اإلي���ه اأن ا�سن���ع ال�س���فينة بم���راأى من���ا وتعليمن���ا اإي���اك كي���ف ت�سنعه���ا، ف���اإذا ج���اء اأمرن���ا باإهاكهم، ونب���ع الماء بق�ة م���ن المكان 

�ْس���ل، واأدخل اأهلك اإل من �س���بق عليه الق�ل م���ن اهلل بالإهاك مثل  ال���ذي يخب���ز في���ه، فاأدخ���ل فيه���ا م���ن كل الأحي���اء ذك���ًرا واأنثى لي�س���تمّر النَّ
زوجت���ك وابن���ك، ول تخاطبن���ي ف���ي الذي���ن ظلم����ا بالكف���ر بطل���ب نجاته���م وت���رك اإهاكه���م، اإنه���م ُمْهَلك����ن - ل محال���ة - بالغ���رق ف���ي م���اء 

الط�فان.
 

   لطف اهلل بعباده ظاهر باإنزال المطر وتي�سير النتفاع به.
   التن�يه بمنزلة �سجرة الزيت�ن.

   اعتقاد الم�سركين األ�هية الحجر، وتكذيبهم بنب�ة الب�سر، دليل على �سخف عق�لهم.
   ن�سر اهلل لر�سله ثابت عندما تكذبهم اأممهم.



 ف���اإذا عل����ت عل���ى ال�س���فينة اأن���ت 

وم���ن مع���ك م���ن الم�ؤمني���ن الناجي���ن، 
فق���ل: الحم���د هلل الذي اأنقذنا من الق�م 

الكافري���ن فاأهلكه���م.
الأر����ش  م���ن  اأنزلن���ي  رب  وق���ل:   

اإن���زاًل مب���ارًكا، واأن���ت خي���ر الُمْنِزلي���ن.
م���ن  المذك����ر  ذل���ك  ف���ي  اإن   

اإنج���اء ن����ح والم�ؤمني���ن مع���ه، واإه���اك 
الكافري���ن؛ ل���دللت جلي���ة عل���ى قدرتن���ا 
عل���ى ن�س���ر ر�س���لنا واإه���اك المكذبي���ن 
به���م، واإن كن���ا لمختبري���ن ق����م ن����ح 
باإر�س���اله اإليه���م ليت�س���ح الم�ؤم���ن م���ن 

الكاف���ر والمطي���ع م���ن العا�س���ي.
 ث���م اأن�س���اأنا م���ن بع���د اإه���اك ق����م 

ن����ح اأم���ة اأخرى.
منه���م  ر�س����ًل  فيه���م  فبعثن���ا   

يدع�ه���م اإل���ى اهلل، فق���ال له���م: اعب���دوا 
اهلل وح���ده م���ا لكم من معب�د بحق غيره 
�س���بحانه، اأف���ا تتق����ن اهلل باجتن���اب 

ن�اهي���ه، وامتث���ال اأوام���ره؟!
م���ن  وال�س���ادة  الأ�س���راف  وق���ال   

ق�م���ه الذي���ن كف���روا ب���اهلل، وكذب����ا 
بالآخ���رة وم���ا فيه���ا م���ن ث����اب وعق���اب، 
واأطغاه���م م���ا و�ّس���عنا له���م م���ن النع���م 
ف���ي الحي���اة الدني���ا، قال����ا لأتباعه���م 
وعامته���م: م���ا هذا اإل ب�س���ر مثلك���م ياأكل 
مم���ا تاأكل����ن منه، وي�س���رب مما ت�س���رب�ن 
من���ه، فلي����ش ل���ه مزي���ة عليكم حت���ى ُيْبَعث 

ر�س����ًل اإليك���م.
 ولئ���ن اأطعت���م ب�س���ًرا مثلك���م اإنك���م 

اإذن لخا�س���رون لعدم انتفاعكم بطاعته 
لترككم اآلهتكم، واتباع من ل ف�سيلة له 

عليكم.
 اأيعدك���م ه���ذا ال���ذي يزع���م اأن���ه 

ر�س����ل اأنك���م اإذا مت���م و�سرت���م تراًب���ا 
وعظاًم���ا بالي���ة اأنك���م تخرج����ن م���ن 

قب�رك���م اأحي���اء؟! اأيعق���ل ه���ذا؟!
ا ما ت�عدون به من اإخراجكم من قب�ركم اأحياء بعد م�تكم، وم�سيركم تراًبا وعظاًما بالية.  بعيد جدًّ

 لي�س���ت الحي���اة اإل الحي���اة الدني���ا، ل الحي���اة الآخ���رة، تم����ت الأحي���اء منا ول تحيا، وي�ل���د اآخرون فيحي�ن، ول�س���نا بُمْخَرجين بعد م�تنا 

للح�ساب ي�م القيامة.
 ما هذا الذي يّدعي اأنه ر�س�ل اإليكم اإل رجل اختلق على اهلل كذًبا بادعائه هذا، ول�سنا له بم�ؤمنين.

 قال الر�س�ل: رب ان�سرني عليهم باأن تنتقم لي منهم ب�سبب تكذيبهم اإياي.

 فاأجابه اهلل قائًا: بعد زمن قليل �سي�سبح ه�ؤلء المكذب�ن بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من التكذيب.

 فاأخذهم �س�ت �سديد ُمهلك با�ستحقاقهم العذاب لتعنُّتهم، ف�سّيرتهم هلكى مثل غثاء ال�سيل، فهاًكا للق�م الظالمين.

 ثم بعد اإهاكهم اأن�ساأنا اأق�اًما واأمًما اآخرين مثل ق�م ل�ط، وق�م �سعيب، وق�م ي�ن�ش.

 
   وج�ب حمد اهلل على النعم.

   الترف في الدنيا من اأ�سباب الغفلة اأو ال�ستكبار عن الحق.
   عاقبة الكافر الندامة والخ�سران.

   الظلم �سبب في البعد عن رحمة اهلل.



ه���ذه  م���ن  اأم���ة  اأي  تتق���دم  ل   

الأم���م المكذب���ة ال�ق���ت المح���دد لمج���يء 
هاكه���ا، ول تتاأخ���ر عن���ه، مهم���ا كان لها 

م���ن ال��س���ائل.
 ث���م بعثن���ا ر�س���لنا متتابعي���ن ر�س����ًل 

ر�س����ًل، كلم���ا ج���اء اأم���ًة م���ن تل���ك الأم���م 
ر�س����ُلها المبع����ث اإليه���ا كذب����ه، فاأتبعن���ا 
بع�سه���م ببع����ش باله���اك، فل���م يبق لهم 
عنه���م،  النا����ش  اأحادي���ث  اإل  وج����د 
فه���اًكا لق����م ل ي�ؤمن����ن بم���ا جاءتهم به 

ر�س���لهم م���ن عن���د ربه���م.
ه�ارون  واأخ�اه  م��س�ى  بعثن�ا  ث�م   

باآياتن�ا الت�س�ع: )الع�س�ا، اليد، الجراد، 
الط�ف�ان،  ال�دم،  ال�سف�ادع،  �ل،  الُقمَّ
وبحج�ة  الثم�رات(،  نق��ش  ال�س�ن�ن، 

وا�سح�ة.
 بعثناهم���ا اإل���ى فرع����ن والأ�س���راف 

م���ن ق�م���ه فا�س���تكبروا، فل���م ينق���ادوا 
لاإيم���ان لهم���ا، وكان����ا ق�ًم���ا ُم�ْس���َتْعِلين 

عل���ى النا����ش بالقه���ر والظل���م.
لب�س���رين مثلن���ا،  اأن�ؤم���ن   فقال����ا: 

ل مزي���ة لهم���ا علين���ا، وق�مهم���ا )بن���� 
اإ�س���رائيل( لن���ا مطيع����ن خا�سع����ن؟!

م���ن  ب���ه  فيم���ا ج���اءا  فكّذب�هم���ا   

عن���د اهلل، فكان����ا ب�س���بب تكذيبه���م م���ن 
الُمْهَلكي���ن بالغ���رق.

الت����راة  م��س���ى  اأعطين���ا  ولق���د   

رج���اء اأن يهت���دي به���ا ق�م���ه اإل���ى الح���ق، 
ويعمل����ا به���ا.

 و�سّيرن���ا عي�س���ى ب���ن مري���م واأم���ه 

مري���م عام���ة دال���ة عل���ى قدرتن���ا، فق���د 
حمل���ت ب���ه م���ن غي���ر اأب، واآويناهم���ا اإل���ى 
م���كان مرتف���ع م���ن الأر����ش، م�س���تٍ� �سالح 
لا�س���تقرار علي���ه، فيه ماء جار متجدد.

 ي���ا اأيه���ا الر�س���ل، كل����ا مم���ا اأحلل���ت 

لك���م مم���ا ُي�ْس���َتطاب اأكل���ه، واعمل����ا عمًا 
�سالًح���ا م�افًق���ا لل�س���رع، اإن���ي بم���ا تعمل����ن م���ن عمل علي���م، ل يخفى عليَّ من اأعمالكم �س���يء.

 واإن ملَّتكم - اأيها الر�سل - ملة واحدة وهي الإ�سام، واأنا ربكم ل ربَّ لكم غيري، فاتق�ني بامتثال اأوامري، واجتناب ن�اهّي.

 فتف���ّرق اأتباعه���م بعده���م ف���ي الدي���ن، ف�س���اروا اأحزاًب���ا و�س���يًعا، كل ح���زب معجب بم���ا ي�ؤمن اأنه ه� الدين المر�س���ي عند اهلل، ول يلتفت 

اإلى ما عند غيره.
 فاتركهم - اأيها الر�سول - فيما هم فيه من الجهل والحيرة اإلى حين نزول العذاب بهم.

 اأيظ���ّن ه����ؤلء الأح���زاب الفرح����ن بم���ا لديه���م اأن م���ا نعطيه���م م���ن الأم����ال والأولد ف���ي الحي���اة الدني���ا ه���� تعجي���ل خي���ر له���م   

����ن بذل���ك. ي�س���تحق�نه؟! لي����ش الأم���ر كم���ا ظن����ا، اإنم���ا نعطيه���م ذل���ك اإم���اًء وا�س���تدراًجا له���م، لكنه���م ل يح�سُّ
 اإن الذين هم مع اإيمانهم واإح�سانهم وِجل�ن من ربهم.

 والذين هم باآيات كتابه ي�ؤمن�ن.

 والذين هم ي�حدون ربهم ل ي�سرك�ن به �سيًئا.

 
   ال�ستكبار مانع من الت�فيق للحق.    اإطابة الماأكل له اأثر في �ساح القلب و�ساح العمل.    الت�حيد ملة جميع الأنبياء ودع�تهم.

   الإنعام على الفاجر لي�ش اإكراًما له، واإنما ه� ا�ستدراج. 



اأعم���ال  ف���ي  يجته���دون  والذي���ن   

اإل���ى اهلل بالأعم���ال  الب���ر، ويتقرب����ن 
ال�سالح���ة وه���م خائف����ن األ يتقب���ل اهلل 
منه���م اإنفاقهم واأعمالهم ال�سالحة اإذا 

رجع����ا اإلي���ه ي����م القيام���ة.
ال�سفات  بهذه  الم��س�ف�ن  اأولئك   

الأعمال  اإلى  يبادرون  العظيمة 
ومن  �سابق�ن،  اإليها  وهم  ال�سالحة، 

اأجلها �سبق�ا غيرهم.
 ول نكلف نف�ًسا اإل قدر ما ت�ستطيعه 

فيه  اأثبتنا  كتاب  وعندنا  العمل،  من 
الذي  بالحق  ينطق  عامل،  كل  عمل 
بنق�ش  يظلم�ن  ل  وهم  فيه،  مرية  ل 

ح�سناتهم، ول زيادة �سيئاتهم.
غفل���ة  ف���ي  الكف���ار  قل����ب  ب���ل   

م���ن ه���ذا الكت���اب ال���ذي ينط���ق بالح���ق، 
والكتاب الذي نزل عليهم، ولهم اأعمال 
اأخ���رى دون م���ا ه���م علي���ه م���ن الكف���ر هم 

له���ا عامل����ن.
ميه���م ف���ي   حت���ى اإذا عاقبن���ا منعَّ

الدني���ا بالع���ذاب ي����م القيام���ة اإذا ه���م 
يرفع����ن اأ�س�اته���م م�س���تغيثين.

م���ن  له���م  تيئي�ًس���ا  له���م  فيق���ال   

رحمة اهلل: ل ت�سرخ�ا ول ت�ستغيث�ا في 
ه���ذا الي����م، فاإن���ه ل نا�س���ر لك���م يمنعكم 

م���ن ع���ذاب اهلل.
 ق���د كان���ت اآي���ات كت���اب اهلل ُتْق���راأ 

عليك���م ف���ي الدني���ا، فكنت���م ترجع����ن 
م�ّلي���ن عنه���ا اإذا �س���معتم�ها كراهي���ة 

له���ا.
على  م�ستك�برين  ذلك  تفع�ل�ن   

اأهل  اأنكم  من  تزعم�نه  بما  النا�ش 
هم  اأهله  لأن  اأهله؛  ول�ستم  الحرم 
المتق�ن، وتت�سامرون ح�له بال�سيئ من 

الق�ل، فاأنتم ل تقد�س�نه.
 اأفل���م يتدب���ر ه����ؤلء الم�س���رك�ن م���ا 

اأنزل اهلل من القراآن لي�ؤمن�ا به، ويعمل�ا بما فيه، اأم جاءهم ما لم ياأت اأ�س���افهم من قبلهم، فاأعر�س�ا عنه وكذب�ا به.
 اأم اإنهم لم يعرف�ا محمًدا  الذي اأر�سله اهلل اإليهم، فهم منكرون له، لقد عرف�ه وعرف�ا �سدقه واأمانته.

 ب���ل يق�ل����ن: ه���� مجن����ن، لق���د كذب����ا، ب���ل جاءه���م بالح���ق ال���ذي ل ِمْري���ة في���ه اأنه من عن���د اهلل، ومعظمه���م كاره�ن للح���ق، مبغ�س�ن له 

ح�سًدا من عند اأنف�سهم، وتع�سًبا لباطلهم.
 ول���� اأج���رى اهلل الأم����ر، ودّبره���ا عل���ى وف���ق م���ا ته����اه اأنف�س���هم لف�س���دت ال�س���ماوات والأر����ش، وف�س���د من فيه���ن لجهلهم بع�اق���ب الأم�ر، 

وبال�سحيح والفا�س���د من التدبير، بل اأتيناهم بما فيه عزهم و�س���رفهم، وه� القراآن، فهم عنه معر�س�ن.
 ه���ل طلب���ت - اأيه���ا الر�س���ول - اأج���ًرا م���ن ه����ؤلء عل���ى م���ا جئتهم ب���ه، وذلك جعلهم يرف�س�ن الدع�ة؟ هذا ل���م يحدث منك، فث�اب ربك 

واأجره خير من ث�اب ه�ؤلء وغيرهم، وه� - �سبحانه - خير الرازقين.
 واإنك - اأيها الر�س�ل - لتدع� ه�ؤلء وغيرهم اإلى طريق م�ستقيم ل اع�جاج فيه، وه� طريق الإ�سام.

 واإن الذي���ن ل ي�ؤمن����ن بالآخ���رة وم���ا فيه���ا م���ن ح�س���اب وعق���اب وث����اب ع���ن طري���ق الإ�س���ام لمائل����ن اإل���ى غيره���ا م���ن الط���رق المع�ج���ة 

الم��سل���ة اإلى النار.
 

   خ�ف الم�ؤمن من عدم قب�ل عمله ال�سالح.     �سق�ط التكليف بما ل ُي�ْستطاع رحمة بالعباد.     الترف مانع من م�انع ال�ستقامة 
و�سبب في الهاك.     ق�س�ر عق�ل الب�سر عن اإدراك كثير من الم�سالح.



عنه���م  ورفعن���ا  رحمناه���م  ول����   

م���ا به���م م���ن قح���ط وج����ع لتم���ادوا 
يت���رددون  الح���ق  ع���ن  �ساله���م  ف���ي 

. ن يتخّبط���� و
 ولقد اختبرناهم باأن�اع الم�سائب، 

وما  له،  خ�سع�ا  ول  هم  لربِّ َتَذلَّل�ا  فما 
الم�سائب  ليرفع عنهم  دع�ه خا�سعين 

عند نزولها.
 حت���ى اإذا فتحن���ا عليه���م باًب���ا م���ن 

العذاب ال�س���ديد اإذا هم فيه اآي�س����ن من 
كل َف���َرج وخير.

ولم���ا كان اإن���كار البع���ث ل يق���ع مم���ن 
ره���م  ينتف���ع ب�س���معه وب�س���ره وعقل���ه ذكَّ
اهلل بم���ا اأنع���م عليه���م ب���ه منه���ا، فق���ال:

خل���ق  ال���ذي  ه����  �س���بحانه  واهلل   

لكم - اأيها المكذبون بالبعث - ال�س���مع 
لت�س���مع�ا ب���ه، والأب�س���ار لتب�س���روا به���ا، 
والقل����ب لتفقه����ا به���ا، وم���ع ذل���ك ل 

ت�س���كرونه عل���ى ه���ذه النع���م اإل قلي���ًا.
اأيه���ا   - خلقك���م  ال�������ذي  وه����   

النا����س - ف���ي الأر����ش، واإلي���ه وح���ده ي����م 
القيام���ة تح�س���رون للح�س���اب والج���زاء.

 وه���� وح���ده �س���بحانه ال���ذي يحي���ي 

فا محيي غيره، وه� وحده الذي يميت 
ف���ا ممي���ت �س����اه، واإلي���ه وح���ده تقدي���ر 
اخت���اف اللي���ل والنه���ار ظلم���ة واإن���ارة 
وط����ًل وق�س���ًرا، اأف���ا تعقل����ن قدرت���ه، 

وتف���ّرده بالخل���ق والتدبي���ر؟!
 ب���ل قال����ا مث���ل م���ا ق���ال اآباوؤه���م 

واأ�س���افهم ف���ي الكف���ر.
 قال�ا على وجه ال�ستبعاد والإنكار: 

بالية  وعظاًما  تراًبا  و�سرنا  متنا  اأاإذا 
اأاإنا لمبع�ث�ن اأحياًء للح�ساب؟!

 لق���د وعدن���ا ه���ذا ال�ع���د - وه���� 

البع���ث بع���د الم�ت - وُوِعد اأ�س���افنا من 
قب���ُل بذل���ك، ول���م ن���ر ذلك ال�ع���د تحقق، 

م���ا ه���ذا اإل اأباطي���ل الأقدمي���ن واأكاذيبه���م.
 قل - اأيها الر�سول - له�ؤلء الكفار المنكرين للبعث: لمن هذه الأر�ش، ومن عليها اإن كان لكم علم؟

 �سيق�ل�ن: الأر�ش ومن عليها هلل، فقل لهم: األ تتذكرون اأن من له الأر�ش ومن عليها قادر على اإحيائكم بعد م�تكم؟

 قل لهم: من رب ال�سماوات ال�سبع؟ ومن رب العر�ش العظيم الذي ل ي�جد مخل�ق اأعظم منه؟

 �س���يق�ل�ن: ال�س���ماوات ال�س���بع والعر����ش العظي���م مل���ك هلل، فق���ل له���م: اأف���ا تتق����ن اهلل بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب ن�اهي���ه لت�س���لم�ا م���ن 

عذابه؟
 ق���ل له���م: م���ن ال���ذي بي���ده مل���ك كل �س���يء، ل ي�س���ذ ع���ن ملك���ه �س���يء، وه� يغيث من �س���اء من عب���اده، ول اأحد يمتنع ممن اأراده ه� ب�س����ء، 

فيدفع عنه العذاب، اإن كان لكم علم؟
 �سيق�ل�ن: ملك كل �سيء بيده �سبحانه، فقل لهم: فكيف تذهب عق�لكم، وتعبدون غيره مع اإقراركم بذلك؟!

 
   عدم اعتبار الكفار بالنعم اأو النقم التي تقع عليهم دليل على ف�ساد فطرهم.

   كفران النعم �سفة من �سفات الكفار.
   التم�سك بالتقليد الأعمى يمنع من ال��س�ل للحق.

   الإقرار بالرب�بية ما لم ي�سحبه اإقرار بالأل�هية ل ينجي �ساحبه.



ب���ل  يّدع����ن،  كم���ا  الأم���ر  لي����ش   

جئناه���م بالح���ق ال���ذي ل مري���ة في���ه، 
واإنه���م لكاذب����ن فيم���ا يّدع�ن���ه هلل م���ن 
ال�س���ريك وال�ل���د، تعال���ى اهلل عن ق�لهم 

ا كبي���ًرا. عل����ًّ
 م���ا اتخ���ذ اهلل م���ن ول���د كم���ا يزع���م 

الكف���ار، وم���ا كان مع���ه م���ن معب����د بحق، 
ول���� فر����ش اأن���ه مع���ه معب����د بح���ق لذه���ب 
كل معب����د بن�سيب���ه م���ن الخل���ق ال���ذي 
���ا، فيف�س���د  خلق���ه، َوَلَغاَل���َب بع�سه���م بع�سً
نظام الك�ن، وال�اقع اأن �س���يًئا من ذلك 
ل���م يح���دث، ف���دل عل���ى اأن المعب����د بح���ق 
واحد وه� اهلل وحده، تنزه وتقد�ش عما 
ي�سفه به الم�سرك�ن مما ل يليق به من 

ال�لد وال�س���ريك.
 عال���م كل م���ا غ���اب ع���ن خلق���ه، 

وعالم كل ما ي�ساهد ويدرك بالح�ا�ش، 
ل يخف���ى علي���ه �س���يء م���ن ذل���ك، فتعال���ى 

�س���بحانه اأن يك����ن ل���ه �س���ريك.
 ق���ل - ي���ا اأيه���ا الر�س���ول -: رب اإم���ا 

تريني في ه�ؤلء الم�سركين ما وعدتهم 
من العذاب.

اأ�س���اهد  واأن���ا  عاقبته���م  اإن  رب   

ذل���ك ف���ا تجعلن���ي فيه���م في�سيبن���ي م���ا 
اأ�سابه���م م���ن الع���ذاب.

ت�س���اهد  نجعل���ك  اأن  عل���ى  واإن���ا   

وت���رى م���ا نعده���م ب���ه م���ن الع���ذاب 
لق���ادرون، ل نعج���ز ع���ن ذل���ك ول ع���ن 

غي���ره.
 ادفع - اأيها الر�سول - من ي�سيء 

اأح�سن؛  هي  التي  بالخ�سلة  اإليك 
اأذاه،  على  وت�سبر  عنه،  ت�سفح  باأن 
ال�سرك  من  ي�سف�ن  بما  اأعلم  نحن 
ل  مما  به  ي�سف�نك  وبما  والتكذيب، 

يليق بك كال�سحر والجن�ن.
م���ن  ب���ك  اأعت�س���م  رب  وق���ل:   

وو�ساو�س���هم. ال�س���ياطين  َنَزَغ���ات 
 واأع�ذ بك رب اأن يح�سروني في �سيء من اأم�ري.

 حت���ى اإذا ج���اء اأح���َد ه����ؤلء الم�س���ركين الم����ُت، وعاي���ن م���ا ين���زل ب���ه ق���ال ندًم���ا عل���ى م���ا ف���ات م���ن عم���ره، وم���ا ف���ّرط ف���ي جن���ب اهلل: رب 

 لعّلي اأعمل عمًا �سالًحا اإذا رجعت اإليها، كا، لي�ش الأمر كما طلب، اإنها مجرد كلمة ه� قائلها، فل� ُردَّ  ارجعني اإلى الحياة الدنيا. 
اإلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به، و�سيبقى ه�ؤلء المت�ّف�ن في حاجز بين الدنيا والآخرة اإلى ي�م البعث والن�س�ر، فا يرجع�ن منه 
 فاإذا نفخ الملك الم�كل بالنفخ في القرن النفخة الثانية الم�ؤذنة بالقيامة،  اإلى الدنيا لي�س���تدرك�ا ما فاتهم، وي�سلح�ا ما اأف�س���دوه. 
 فم���ن ثقل���ت م�ازينه  ���ا لن�س���غالهم بم���ا يهمه���م.  ف���ا اأن�س���اب بينه���م يتفاخ���رون به���ا لن�س���غالهم باأه����ال الآخ���رة، ول ي�س���األ بع�سه���م بع�سً
 وم���ن خّف���ت م�ازينه  برجح���ان ح�س���ناته عل���ى �س���يئاته فاأولئ���ك ه���م المفلح����ن بم���ا ينال�ن���ه م���ن مطل�به���م، وم���ا يجّنب����ن م���ن مره�به���م. 
لرجح���ان �س���يئاته عل���ى ح�س���ناته فاأولئ���ك ه���م الذي���ن �سيع�ا اأنف�س���هم بفعل ما ي�سّره���ا، وترك ما ينفعها من الإيم���ان والعمل ال�سالح، فهم 
 تح���رق وج�هه���م الن���ار، وه���م فيها قد تقّل�ست �س���فاههم العليا وال�س���فلى عن اأ�س���نانهم من  ف���ي ن���ار جهن���م ماكث����ن، ل يخرج����ن منه���ا. 

�سدة العب��ش.
 

   ال�س���تدلل با�س���تقرار نظ���ام الك����ن عل���ى وحداني���ة اهلل.     اإحاط���ة عل���م اهلل ب���كل �س���يء.     معامل���ة الم�س���يء بالإح�س���ان اأدب اإ�س���امي 
رفيع له تاأثيره البالغ في الخ�سم.     �سرورة ال�ستعاذة باهلل من و�ساو�ش ال�سيطان واإغراءاته.



 ويق���ال له���م تقريًع���ا له���م: األ���م تك���ن 
اآي���ات الق���راآن تق���راأ عليك���م ف���ي الدني���ا، 

فكنت���م به���ا تكذب����ن؟!
 قال����ا: ربن���ا غل���ب علين���ا م���ا �س���بق 
ف���ي علم���ك م���ن �س���قاوتنا، وكن���ا ق�ًم���ا 

�سالي���ن ع���ن الح���ق.
ف���اإن  الن���ار،  م���ن  اأخرجن���ا  ربن���ا   
رجعن���ا اإل���ى م���ا كن���ا علي���ه م���ن الكف���ر 
وال�س���ال فاإن���ا ظالم����ن لأنف�س���نا، ق���د 

انقط���ع عذرن���ا.
 ق���ال اهلل: ا�س���كن�ا اأذلء مهاني���ن 

ف���ي الن���ار، ول تكلم�ني.
 اإن���ه كان فري���ق م���ن عب���ادي الذي���ن 
اآمن����ا ب���ي يق�ل����ن: ربن���ا اآمنا ب���ك فاغفر 
لن���ا ذن�بن���ا، وارحمن���ا برحمت���ك، واأن���ت 

خي���ر الراحمي���ن.
 فاتخذتم ه�ؤلء الم�ؤمنين الداعين 
ربهم محاًّ لا�ستهزاء ت�سخرون منهم، 
وت�ستهزئ�ن بهم حتى اأن�ساكم الن�سغاُل 
وكنتم  اهلل،  ذكَر  منهم  بال�سخرية 

ت�سحك�ن منهم �سخرية وا�ستهزاء.
الم�ؤمني���ن  ه����ؤلء  جزي���ت  اإن���ي   
الف����ز بالجن���ة ي����م القيام���ة؛ ل�سبره���م 
عل���ى طاع���ة اهلل وعل���ى م���ا كان����ا يتلق�ن���ه 

منك���م م���ن الأذى.
الدني���ا  اإل���ى  الرج����ع  �س���األ�ا  ولم���ا 
ره���م بم���ا  لي�سلح����ا م���ا اأف�س���دوا، ذكَّ
عّم���روا فيه���ا مم���ا يمكنه���م م���ن الت�ب���ة ل� 

ذل���ك. اأرادوا 
 ق���ال: ك���م مكثت���م ف���ي الأر����ش م���ن 

ال�س���نين؟ وك���م اأ�سعت���م فيه���ا م���ن وقت؟
ي�ًم���ا  مكثن���ا  بق�له���م:  فيجيب����ن   
اأو ج���زًءا م���ن ي����م، فا�س���األ الذي���ن ُيْعَنْ�ن 

بح�س���اب الأي���ام وال�س���ه�ر.
 ق���ال: م���ا مكثت���م ف���ي الدني���ا اإل زمًن���ا 
قليًا ي�س���هل ال�سبر فيه على الطاعة ل� 

اأنكم كنتم تعلم�ن مقدار مكثكم.
 اأفح�س���بتم - اأيه���ا النا����س - اأنم���ا خلقناك���م لعًب���ا دون حكم���ة، ف���ا ث����اب ول عق���اب مث���ل البهائ���م، واأنك���م ل ترجع����ن اإلين���ا ي����م القيام���ة 

والجزاء؟! للح�ساب 
 فتن���ّزه اهلل المل���ك المت�س���ّرف ف���ي خلق���ه بم���ا ي�س���اء، ال���ذي ه���� ح���ق، ووع���ده ح���ق، وق�ل���ه ح���ق، ل معب����د بحق غي���ره، رب العر����ش الكريم 

���ا لأعظ���م المخل�ق���ات فه���� ربه���ا كله���ا. ال���ذي ه���� اأعظ���م المخل�ق���ات، وم���ن كان ربًّ
 وم���ن ي���دع م���ع اهلل معب����ًدا اآخ���ر ل حج���ة ل���ه عل���ى ا�س���تحقاقه العب���ادة )وه���ذا �س���اأن كل معب����د غي���ر اهلل( فاإنم���ا ج���زاء عمل���ه ال�س���يئ عند 

رب���ه �س���بحانه، فه���� ال���ذي يجازي���ه بالع���ذاب عليه، اإنه ل يف�ز الكافرون بنيل م���ا يطلب�ن، ول بالنجاة مما يرهب�ن.
 وقل - اأيها الر�سول -: رب اغفر لي ذن�بي، وارحمني برحمتك واأنت خير من رحم ذا ذنٍب، فقبل ت�بته.

 
   الكافر حقير مهان عند اهلل.

   ال�ستهزاء بال�سالحين ذنب عظيم ي�ستحق �ساحبه العذاب.
   ت�سييع العمر لزم من ل�ازم الكفر.

   الثناء على اهلل مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء.
   لما افتتح اهلل �سبحانه ال�س�رة بذكر �سفات فاح الم�ؤمنين نا�سب اأن تختم ال�س�رة بذكر خ�سارة الكافرين وعدم فاحهم.

٢٤٦٤



الدع�ة اإلى العفاف وحماية الأعرا�ش.

 ه���ذه �س����رة اأنزلناه���ا، واأوجبن���ا 

العم���ل باأحكامه���ا، واأنزلن���ا فيه���ا اآي���ات 
بين���ات؛ رج���اء اأن تتذك���روا م���ا فيه���ا م���ن 

الأح���كام فتعمل����ا ب���ه.
فاجلدوا  الِبْكران  والزاني  الزانية   

كل واحد منهما مئة جلدة، ول تاأخذكم 
تقيم�ن  ل  بحيث  ورحمة  ة  ِرقَّ بهما 
اإن  عنهما،  تخفف�نه  اأو  الحد  عليهما 
الآخر،  والي�م  باهلل  ت�ؤمن�ن  كنتم 
اإقامة الحد عليهما جمع من  وليح�سر 
بهما،  الت�سهير  في  اإمعاًنا  الم�ؤمنين 

وردًعا لهما ولغيرهما.
 لتفظي���ع الزن���ى ذك���ر اهلل اأن ال���ذي 

اعتاده ل يرغب في الزواج اإل من زانية 
مثله اأو م�سركة ل تت�قى الزنى مع عدم 
ج����از نكاحه���ا، والت���ي اعت���ادت الزن���ى ل 
ترغ���ب ف���ي ال���زواج اإل م���ن زان مثله���ا اأو 
م�سرك ل يت�قاه مع حرمة زواجها منه، 
م ن���كاح الزانية واإنكاح الزاني على  وُح���رِّ

الم�ؤمنين.
بالفاح�س���ة  يرم����ن  والذي���ن   

العفائ���ف م���ن الن�س���اء، )والأعّف���اء م���ن 
الرج���ال مثله���ن(، ث���م ل���م ياأت����ا باأربع���ة 
�س���ه�د عل���ى م���ا رم�هم به من الفاح�س���ة 
فاجلدوه���م - اأيه���ا الح���كام - ثماني���ن 
جل���دة، ول تقبل����ا له���م �س���هادة اأب���ًدا، 
واأولئ���ك الذي���ن يرم����ن العفائ���ف ه���م 

الخارج����ن ع���ن طاع���ة اهلل.
بع���د  اهلل  اإل���ى  تاب����ا  الذي���ن  اإل   

ال���ذي اأقدم����ا عليه من ذل���ك، واأ�سلح�ا 
ت�بته���م  يقب���ل  اهلل  ف���اإن  اأعماله���م 

و�س���هادتهم، اإن اهلل غف����ر لم���ن ت���اب م���ن عب���اده، رحي���م به���م.
 والرج���ال الذي���ن يرم����ن زوجاته���م ولي����ش له���م �س���ه�د غي���ر اأنف�س���هم ي�س���هدون عل���ى �سح���ة م���ا رم�ه���ن ب���ه؛ ي�س���هد ال�اح���د منه���م اأرب���ع 

�س���هادات ب���اهلل: اإن���ه ل�س���ادق فيم���ا رم���ى به زوجته م���ن الزنى.
 ثم في �سهادته الخام�سة يزيد الدعاء على نف�سه با�ستحقاق اللعنة اإن كان كاذًبا فيما رماها به.

 فت�ستحق هي بذلك اأن ُتَحد حد الزنى، ويدفع عنها هذا الحد اأن ت�سهد هي اأربع �سهادات باهلل: اإنه لكاذب فيما رماها به.

 ثم في �سهادتها الخام�سة تزيد الدعاء على نف�سها بغ�سب اهلل عليها اإن كان �سادًقا فيما رماها به.
 ول����ل تف�س���ل اهلل عليك���م - اأيه���ا النا����س - ورحمت���ه بك���م، واأن���ه ت����اب عل���ى م���ن ت���اب م���ن عب���اده، حكي���م ف���ي تدبي���ره و�س���رعه لعاجلك���م 

بالعق�ب���ة عل���ى ذن�بك���م، ولف�سحك���م بها.
 

   التمهيد للحديث عن الأم�ر العظام بما ي�ؤذن بعظمها.
   الزاني يفقد الحترام والرحمة في المجتمع الم�سلم.

   الح�سار الجتماعي على الزناة و�سيلة لتح�سين المجتمع منهم، وو�سيلة لردعهم عن الزنى.
   تن�يع عق�بة القاذف اإلى عق�بة مادية )الحد(، ومعن�ية )رد �سهادته، والحكم عليه بالف�سق( دليل على خط�رة هذا الفعل.

   ل يثبت الزنى اإل ببينة، وادعاوؤه دونها قذف.



)وه�  بالُبْهَتان  جاوؤوا  الذين  اإن   

ع�����ائ���سة   الم�ؤم���ن���ين  اأم  رم�������ي 
بالفاح�سة( جماعة تنت�سب اإليكم -اأيها 
الموؤمنون- ل تظن�ا اأن ما افتروه �سر 
الث�اب  من  فيه  لما  خير  ه�  بل  لكم، 
ي�سحبه  ولما  للم�ؤمنين،  والتمحي�ش 
واحد  لكل  الم�ؤمنين،  اأم  تبرئة  من 
ما  جزاء  بالفاح�سة  رميها  في  �سارك 
اكت�سبه من الإثم لتكّلمه بالإفك، والذي 
عذاب  له  به  ببدئه  ذلك  معظم  تحّمل 
المنافقين  راأ�ش  به  والمق�س�د  عظيم، 

عبد اهلل بن اأُبيٍّ ابن �َسُل�ل.
اإذ �سمع الم�ؤمن�ن والم�ؤمنات   هاَّ 

ه���ذا الإف����ك العظ����يم ظ����ن��ا �س���امة 
اإخ����انهم  من  ذلك  علي��ه  افُت�ِري  م�ن 

الم�ؤمنين، وقال�ا: هذا كذب وا�سح.
اأم  عل����ى  المف����ت��رون  اأت����ى  ه����اَّ   

فريته�م  عل�ى  عائ�س�ة   الم�ؤمني�ن 
عل�ى  ي�س�هدون  �س�ه�د  باأربع�ة  العظيم�ة 
ياأت��ا  ل�م  ف�اإن  اإليه�ا،  ن�س�ب�ا  م�ا  �سح�ة 
باأرب��عة �س�����ه�د عل�ى ذل�ك - ول�ن ياأت��ا 
به�م اأب�ًدا - فُه�م كاذب��ن في حكم اهلل.

���ل اهلل عليك���م - اأيه���ا   ول����ل تف�سّ

الموؤمن���ون - ورحمت���ه بك���م حي���ث ل���م 
يعاجلك���م بالعق�ب���ة، وت���اب عل���ى من تاب 
منكم؛ لأ�سابكم عذاب عظيم ب�سبب ما 
خ�ست���م في���ه م���ن الك���ذب والفت���راء عل���ى 

اأم الم�ؤمني���ن.
بع����ش،  ع���ن  بع�سك���م  يروي���ه  اإذ   

وتتناقل�ن���ه باأف�اهك���م م���ع بطان���ه؛ فم���ا 
لك���م ب���ه عل���م، وتظن����ن اأن ذل���ك �س���هل 
هي���ن، وه���� عن���د اهلل عظيم؛ لما فيه من 

الك���ذب ورم���ي ب���ريء.
الإف���ك  ه���ذا  �س���معتم  اإذ  وه���َاّ   

قلت���م: م���ا ي�سح لن���ا اأن نتكلم بهذا الأمر 
ال�س���نيع، تنزيًه���ا ل���ك ربن���ا، ه���ذا ال���ذي 

رم����ا ب���ه اأم الم�ؤمني���ن ك���ذب عظي���م.
ركم اهلل وين�سحكم اأن تع�دوا لمثل هذا الإفك فترم�ا بريًئا بالفاح�سة اإن كنتم م�ؤمنين باهلل.  يذكِّ

���ح اهلل لك���م الآي���ات الم�س���تملة عل���ى اأحكام���ه وم�اعظ���ه، واهلل علي���م باأفعالك���م، ل يخف���ى علي���ه منه���ا �س���يء، و�س���يجازيكم عليه���ا،   وي��سّ

حكي���م في تدبيره و�س���رعه.
 اإن الذي���ن يحب����ن اأن تنت�س���ر المنك���رات - ومنه���ا الق���ذف بالزن���ى - ف���ي الم�ؤمني���ن، له���م ع���ذاب م�ج���ع ف���ي الدني���ا باإقام���ة ح���د الق���ذف 

عليه���م، وله���م ف���ي الآخ���رة ع���ذاب الن���ار، واهلل يعل���م كذبه���م، وما ي����ؤول اإليه اأمر عب���اده، ويعلم م�سالحهم، واأنت���م ل تعلم�ن ذلك.
ل اهلل عليكم - اأيها الواقعون في الإفك - ورحمته بكم، ول�ل اأن اهلل روؤوف رحيم بكم، لعاجلكم بالعق�بة.  ول�ل تف�سّ

 
   تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع الم�سلم باإ�ساعة التهامات الباطلة.

   المنافق�ن قد ي�ستدرج�ن بع�ش الم�ؤمنين لم�ساركتهم في اأعمالهم.
   تكريم اأم الم�ؤمنين عائ�سة  بتبرئتها من ف�ق �سبع �سماوات.

   �سرورة التثبت تجاه ال�سائعات.



 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل وعمل����ا 

ب�س���رعه، ل تتبع����ا ط���رق ال�س���يطان ف���ي 
تزيين���ه للباط���ل، وم���ن يتب���ع طرق���ه فاإن���ه 
ياأم���ر بالقبي���ح م���ن الأفع���ال والأق����ال، 
وبم���ا ينك���ره ال�س���رع، ول����ل ف�س���ل اهلل 
عليك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - م���ا طه���ر 
منك���م م���ن اأح���د اأب���ًدا بالت�ب���ة اإن ت���اب، 
ولكن اهلل يطّهر من ي�س���اء بقب�ل ت�بته، 
واهلل �س���ميع لأق�الك���م، عليم باأعمالكم، 
ل يخفى عليه منها �س���يء، و�س���يجازيكم 

. عليها
 ول يحل���ف اأه���ل الف�س���ل ف���ي الدي���ن 

واأ�سح���اب ال�س���عة ف���ي الم���ال عل���ى ت���رك 
اإعط���اء اأقربائه���م المحتاجي���ن - لم���ا 
ه���م علي���ه م���ن الفق���ر، م���ن المهاجري���ن 
في �س���بيل اهلل - لذنب ارتكب�ه، وليعف�ا 
عنهم، ولي�سفح�ا عنهم، األ تحب�ن اأن 
يغفر اهلل لكم ذن�بكم اإذا عف�تم عنهم 
و�سفحت���م؟! واهلل غف����ر لم���ن ت���اب م���ن 
عب���اده، رحي���م به���م، فليتاأ����ّش ب���ه عب���اده. 
نزل���ت ه���ذه الآي���ة ف���ي اأب���ي بك���ر ال�سديق 
 لم���ا حل���ف عل���ى ت���رك الإنف���اق عل���ى 

ِم�ْس���َطح لم�س���اركته ف���ي الإف���ك.
العفائف  يرم�ن  الذين  اإن   

يفطن  ل  التي  الفاح�سة  عن  الغافات 
اهلل  رحمة  من  ُطردوا  الم�ؤمنات،  لها 
في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم 

في الآخرة.
 يح�س���ل له���م ذل���ك الع���ذاب ي����م 

القيامة ي�م ت�س���هد عليهم األ�س���نتهم بما 
نطق����ا ب���ه م���ن الباط���ل، وت�س���هد عليه���م 

اأيديه���م واأرجله���م بم���ا كان����ا يعمل����ن.
اهلل  ي�ّفيه���م  الي����م  ذل���ك  ف���ي   

اهلل  اأن  ويعلم����ن  بع���دل،  جزاءه���م 
�س���بحانه ه���� الح���ق، فكل م���ا ي�سدر عنه 
م���ن خب���ر اأو وع���د اأو وعي���د ح���ق وا�سح ل 

مري���ة في���ه.
 كّل خبيث من الرجال والن�س���اء والأق�ال والأفعال منا�س���ب وم�افق لما ه� خبيث، وكل طيب من ذلك منا�س���ب وم�افق لما ه� طيب، 

وؤون مم���ا يق�ل���ه عنه���م الخبيث����ن والخبيث���ات، له���م مغفرة من اهلل يغف���ر بها ذن�بهم، وله���م رزق كريم وه�  اأولئ���ك الطيب����ن والطيب���ات ُمَب���رَّ
الجنة.

ولم���ا كان الط���اع عل���ى الع����رات �س���بًبا لإث���ارة ال�س���ه�ة الم�ؤدي���ة اإل���ى ارت���كاب الزن���ى المذك����ر ف���ي بداية ال�س����رة، اأمر اهلل بال�س���تئذان على 
البي����ت؛ حماي���ة للنظر من الطاع على الع�رات، فقال:

 يا اأيها الذين اآمنوا باهلل وعمل�ا ب�س���رعه، ل تدخل�ا بي�ًتا غير بي�تكم حتى ت�س���تاأذن�ا �س���اكنيها في الدخ�ل عليهم، وت�س���ّلم�ا عليهم 

باأن تق�ل�ا في ال�سام وال�ستئذان: ال�سام عليكم اأاأدخل؟ ذلك ال�ستئذان الذي اأمرتم به خير لكم من الدخ�ل فجاأة، لعلكم تتذكرون 
ما اأمرتم به فتمتثل�ه.

 
   اإغ���راءات ال�س���يطان وو�ساو�س���ه داعي���ة اإل���ى ارت���كاب المعا�س���ي، فليحذره���ا الم�ؤم���ن.    الت�في���ق للت�ب���ة والعم���ل ال�سال���ح م���ن اهلل ل م���ن 
العب���د.    العف���� وال�سف���ح ع���ن الم�س���يء �س���بب لغف���ران الذن����ب.    ق���ذف العفائ���ف م���ن كبائ���ر الذن����ب.    م�س���روعية ال�س���تئذان لحماي���ة 

النظ���ر، والحفاظ عل���ى حرمة البي�ت. 



 ف���اإن ل���م تج���دوا ف���ي تل���ك البي����ت 

اأح���ًدا ف���ا تدخل�ه���ا حت���ى ي����ؤذن لكم في 
دخ�له���ا مم���ن يمل���ك الإذن، واإن ق���ال 
لك���م اأربابه���ا: )ارجع����ا( فارجع����ا ول 
تدخل�ه���ا، فاإن���ه اأطه���ر لك���م عن���د اهلل، 
واهلل بم���ا تعمل����ن علي���م ل يخف���ى علي���ه 
�سيء من اأعمالكم، و�سيجازيكم عليها.
 لي����ش عليك���م ح���رج اأن تدخل����ا دون 

ا�س���تئذان بي�ًت���ا عام���ة ل تخت����ش باأح���د، 
كالمكتب���ات  الع���ام؛  لانتف���اع  اأع���ّدت 
والح�اني���ت ف���ي الأ�س����اق، واهلل يعل���م م���ا 
تظه���رون م���ن اأعمالك���م واأح�الك���م وم���ا 
تخف����ن، ل يخف���ى علي���ه �س���يء م���ن ذلك، 

و�س���يجازيكم علي���ه.
ولم���ا كان النظ���ر بري���ًدا اإل���ى الزن���ى، 
اأم���ر اهلل بغ����ش الب�س���ر لل�قاي���ة من���ه، 

فق���ال:
 ق����ل - اأيها الر�سول - للم�ؤمن�����ين 

اإلى  النظر  عن  اأب�سارهم  من  يكّف�ا 
والع�رات،  الن�ساء  من  لهم  يحل  ل  ما 
في  ال�ق�ع  من  فروجهم  ويحفظ�ا 
المحرم، ومن ك�سفها، ذلك الكف عن 
النظر اإلى ما حرمه اهلل وحفظ الفروج 
اإن اهلل خبير بما  اأطهر لهم عند اهلل، 
منه،  �سيء  عليه  يخفى  ل  ي�سنع�ن، 

و�سيجازيهم عليه.
 وق������ل للم���ؤم�����نات يك����ففن م�����ن 

اأب�ساره��ن ع��ن النظ��ر اإل��ى م��ا ل يح��ّل 
له��ن النظ��ر اإليه من الع�رات، ويحفظن 
فروجهن بالبعد عن الفاح�سة وبال�ستر، 
اإل  لاأجان��ب  زينته��ن  ُيْظِه��رن  ول 
م��ا ظه��ر منه��ا مم��ا ل يمك��ن اإخف��اوؤه 
كالثي��اب، ولي�سرب��ن باأغطيته��ّن عل��ى 
فتحات اأعلى ثيابهن لي�س��ترن �س��ع�رهن 
ُيْظِه��رن  ول  واأعن����اقهن،  ووج�هه��ن 
اأو  لأزواجه��ّن،  اإل  الخفي��ة  زينته��ّن 

اآبائه��ن، اأو اآب��اء اأزواجه��ن، اأو اأبنائه��ّن، اأو اأبن��اء اأزواجه��ّن، اأو اإخ�انه��ّن، اأو اأبن��اء اإخ�انه��ّن، اأو اأبن��اء اأخ�اته��ّن، اأو ن�س��ائهّن الماأم�ن��ات، 
م�سلمات كّن اأو كافرات، اأو ما ملكن من العبيد ذك�ًرا اأو اإناًثا، اأو التابعين الذين ل غر�ش لهم في الن�ساء، اأو الأطفال الذين لم يّطلع�ا 
عل��ى ع���رات الن�س��اء ل�سغره��م، ول ي�س��رب الن�س��اء باأرجله��ن ق�س��د اأن ُيْعَلم ما ي�س��ترن من زينته��ّن مثل الخلخال وما �س��ابهه، وت�ب�ا اإلى 

اهلل جميًع��ا - اأيه��ا الموؤمن��ون - مم��ا يح�س��ل لك��م م��ن النظ��ر وغي��ره؛ رج��اء اأن تف���زوا بالمطل���ب، وتنج���ا م��ن المره���ب.
 

   ج�از دخ�ل المباني العامة دون ا�ستئذان.
   وج�ب غ�ش الب�سر على الرجال والن�ساء عما ل يحّل لهم.

   وج�ب الحجاب على المراأة.
   منع ا�ستخدام و�سائل الإثارة.



ولم���ا كان���ت العن��س���ة �س���بًبا م���ن اأ�س���باب 
انت�س���ار الزن���ى، اأم���ر اهلل باإعانة الأيامى 

على النكاح، فقال:
 وزّوج�ا - اأيها الموؤمنون - الرجال 

الذين ل زوجات لهم، والحرائر الاتي 
من  الم�ؤمنين  وزّوج�ا  لهّن،  اأزواج  ل 
عبيدكم ومن اإمائكم، اإن يك�ن�ا فقراء 
واهلل  ال�ا�سع،  ف�سله  من  اهلل  يغنهم 
اإغناء  رزقه  ينق�ش  ل  الرزق،  وا�سع 

اأحد، عليم باأح�ال عباده.
ول�م����ا اأم�����ر اهلل الم���ؤمن����ين بت����زويج 
لم  اإذا  ي�ستعّف  اأن  م  الأيِّ اأمر  الأيامى، 

يجد ما يتزوج به، فقال:
 وليطل���ب العف���ة ع���ن الزن���ى الذي���ن 

ل ي�س���تطيع�ن ال���زواج لفقره���م اإل���ى اأن 
يغنيه���م اهلل م���ن ف�سله ال�ا�س���ع، والذين 
يطلب����ن مكاتب���ة اأ�س���يادهم م���ن العبي���د 
على دفع مال ليتحّرروا، فعلى اأ�سيادهم 
اأن يقبل����ا منه���م ذل���ك اإن علم����ا فيه���م 
ف���ي  وال�س���اح  الأداء  عل���ى  الق���درة 
الدي���ن، وعليه���م اأن يعط�ه���م م���ن م���ال 
اهلل ال���ذي اأعطاه���م ب���اأن يحّط����ا عنه���م 
ج���زًءا مم���ا كاتب�ه���م عل���ى دفع���ه، ول 
تجب���روا اإماءك���م عل���ى الزن���ى بحًث���ا ع���ن 
الم���ال - كم���ا فع���ل عب���د اهلل ب���ن اأُب���ّي 
باأَمَتْي���ه حي���ن طلبت���ا التعف���ف والبع���د عن 
الفاح�سة - لتطلب�ا ما تك�سبه بفرجها، 
ومن يجبرهّن منكم على ذلك فاإن اهلل 
م���ن بع���د الإجب���ار له���ن غف����ر لذنبه���ّن، 
رحي���م به���ّن؛ لأنه���ّن ُمكره���ات، والإث���م 

عل���ى ُمْكِرهه���ّن.
اأيها   - اإلي���كم  اأن���زلن��ا  ولق���د   

ات  مف��سِّ وا�سحات  اآيات   - النا�س 
اإليكم  واأنزلنا  الباطل،  من  الح�ق 
من  قبلكم  من  م�س�ا  الذين  من  مثًا 
عليكم  واأنزلنا  والكافرين،  الم�ؤمنين 

م�عظة يتعظ بها الذين يتق�ن ربهم بامتثال اأوامره واجتناب ن�اهيه.
ة ف�ي حائ�ط غي�ر ناف�ذة، فيه�ا م�سب�اح،   اهلل ن��ر ال�س�ماوات والأر��ش، وه�ادي م�ن فيهم�ا، مث�ل ن��ره �س�بحانه ف�ي قل�ب الم�ؤم�ن َكُك��َّ

الم�سب�اح ف�ي زجاج�ة مت�هج�ة كاأنه�ا ك�ك�ب م�س�يء كال�در، ي�ق�د الم�سب�اح م�ن زي�ت �س�جرة مبارك�ة، ه�ي �س�جرة الزيت�ن، ال�س�جرة ل 
ي�س�ترها ع�ن ال�سم��ش �س�يء، ل ف�ي ال�سب�اح ول ف�ي الم�س�اء، ي�كاد زيته�ا ل�سفائ�ه ي�س�يء، ول�� ل�م تم�س�س�ه ن�ار، فكي�ف اإذا م�ّس�ته؟! ن��ر 
الم�سب�اح عل�ى ن��ر الزجاج�ة، وهك�ذا قل�ب الم�ؤم�ن اإذا اأ�س�رق فيه ن�ر الهداية، واهلل ي�فق لتباع القراآن من ي�س�اء من عباده، ويبين اهلل 

الأ�س�ياء باأ�س�باهها ب�سرب�ه لاأمث�ال، واهلل ب�كل �س�يء علي�م، ل يخف�ى علي�ه �س�يء.
���ي فيها ابتغاء  لِّ  ي�ق���د ه���ذا الم�سب���اح ف���ي م�س���اجد اأم���ر اهلل اأن يعل���� قدره���ا وبناوؤه���ا، ويذكر فيها ا�س���مه ب���الأذان والذكر وال�ساة، ُي�سَ

مر�ساة اهلل اأول النهار واآخره.
 

   اهلل  �سيق اأ�سباب الرق )بالحرب( وو�سع اأ�سباب العتق وح�ش عليه .
ق عن طريق المكاتبة واإعانة الرقيق بالمال ليعتق حتى ل ي�سكل الرقيق طبقة ُم�ْسَتْرَذلة تمتهن الفاح�سة.    التخل�ش من الرِّ

ر بن�ر الفطرة، ون�ر الهداية الربانية.    قلب الم�ؤمن َنيِّ
   الم�ساجد بي�ت اهلل في الأر�ش اأن�ساأها ليعبد فيها، فيجب اإبعادها عن الأقذار الح�سية والمعن�ية.

   من اأ�سماء اهلل الح�سنى )الن�ر( وه� يت�سمن �سفة الن�ر له �سبحانه.



 رج���ال ل يلهيه���م �س���راء ول بي���ع ع���ن 

ذك���ر اهلل �س���بحانه، والإتي���ان بال�س���اة 
ال���زكاة  واإعط���اء  وج���ه،  اأكم���ل  عل���ى 
القيام���ة،  ي����م  يخاف����ن  لم�سارفه���ا، 
ذلك الي�م الذي تتقلب فيه القل�ب بين 
الطم���ع ف���ي النجاة م���ن العذاب والخ�ف 
منه، وتتقّلب فيه الأب�سار اإلى اأي ناحية 

ت�سي���ر.
عل���ى  اهلل  ليثيبه���م  ذل���ك  عمل����ا   

اأعماله���م اأح�س���ن م���ا عمل����ا، ويزيده���م 
م���ن ف�سل���ه جزاء عليه���ا، واهلل يرزق من 
ي�س���اء بغي���ر ح�س���اب عل���ى ق���در اأعمالهم، 

ب���ل يعطيه���م اأ�سع���اف م���ا عمل����ا.
اأعماله���م  ب���اهلل  كف���روا  والذي���ن   

الت���ي عمل�ه���ا ل ث����اب له���ا مث���ل ال�س���راب 
بمنخف����ش م���ن الأر����ش ي���راه العط�س���ان 
فيظّن���ه م���اًء، في�س���ير اإليه حت���ى اإذا جاءه 
ووق���ف علي���ه ل���م يج���د م���اًء، وك���ذا الكافر 
يظ���ن اأن اأعمال���ه تنفع���ه حت���ى اإذا م���ات 
وُبِع���ث ل���م يج���د ث�ابها، ووج���د ربه اأمامه 
ف�ّف���اه ح�س���اب عمل���ه كامًا، واهلل �س���ريع 

الح�س���اب.
 اأو اأعماله���م مث���ل ظلم���ات ف���ي بح���ر 

عمي���ق، يعل����ه م�ج، من ف����ق ذلك الم�ج 
م����ج اآخ���ر، م���ن ف�ق���ه �س���حاب ي�س���تر م���ا 
يهت���دي ب���ه من النج�م، ظلم���ات متراكم 
بع�سه���ا ف����ق بع����ش، اإذا اأخ���رج م���ن وق���ع 
ف���ي ه���ذه الظلمات يده ل���م يكد يب�سرها 
م���ن �س���دة الظلم���ة، وهك���ذا الكاف���ر، فق���د 
تراكم���ت علي���ه ظلم���ات الجه���ل وال�س���ك 
والحي���رة والطب���ع عل���ى قلب���ه، وم���ن ل���م 
يرزق���ه اهلل ه���دى م���ن ال�سال���ة، وعلًم���ا 
بكتاب���ه، فم���ا ل���ه ه���دى يهت���دي ب���ه، ول 

كت���اب ي�س���تنير به.
 األ���م تعل���م - اأيه���ا الر�س���ول - اأن 

اهلل ي�سّبح له من في ال�سماوات، وي�سّبح 
له من في الأر�ش من مخل�قاته، وت�سّبح له الطي�ر قد �سّفت اأجنحتها في اله�اء، كل من تلك المخل�قات علم اهلل �ساة من ي�سّلي منها 

كالإن�س���ان، وت�س���بيح من ي�س���ّبح منها كالطير، واهلل عليم بما يفعل�ن، ل يخفى عليه من اأفعالهم �س���يء.
 وهلل وحده ملك ال�سماوات وملك الأر�ش، واإليه وحده الرج�ع ي�م القيامة للح�ساب والجزاء.

ا، فترى   األ���م تعل���م - اأيه���ا الر�س���ول - اأن اهلل ي�س����ق �س���حاًبا، ث���م ي�س���ّم اأج���زاء بع�س���ه اإل���ى بع����ش، ث���م يجعل���ه متراكًما يركب بع�س���ه بع�سً

المط���ر يخ���رج م���ن داخ���ل ال�س���حاب، وين���ّزل م���ن جه���ة ال�س���ماء من ال�س���حاب المتكاثفة فيها التي ت�س���به الجب���ال في عظمته���ا قطًعا متجمدة 
م���ن الم���اء كالح�س���ى، في�سي���ب بذل���ك الَب���َرد م���ن ي�س���اء م���ن عب���اده، وي�سرفه عمن ي�س���اء منهم، يكاد �س�ء برق ال�س���حاب من �س���دة لمعانه 

يذهب بالأب�سار.
 

   م�ازنة الم�ؤمن بين الم�ساغل الدني�ية والأعمال الأخروية اأمر لزم.
   بطان عمل الكافر لفقد �سرط الإيمان.

حة المطيعة.    اأن الكافر ن�ساز من مخل�قات اهلل الم�سبِّ
   جميع مراحل المطر من خلق اهلل وتقديره.



والن���هار  الل��يل  بين  اهلل  ُيَعاِقب   

وذه���اًبا،  ومج����يًئا  وق����سًرا،  ط�ًل 
الآيات  من  المذك�����ر  ذلك  في  اإن 
لأ�سحاب  عظة  ال����رب�بي��ة  دلئل  من 

الب�س�����ائر على قدرة اهلل ووحدانيته.
 واهلل خل���ق كل م���ا ي���دّب عل���ى وج���ه 

الأر����ش م���ن الحي�ان م���ن نطفة، فمنهم 
م���ن يم�س���ي عل���ى بطن���ه زحًف���ا كالحيات، 
ومنهم من يم�سي على رجلين كالإن�سان 
والطي���ر، ومنه���م م���ن يم�س���ي عل���ى اأرب���ع 
كالأنع���ام، يخل���ق اهلل م���ا ي�س���اء مم���ا ذكر 
ومم���ا ل���م يذك���ر، اإن اهلل عل���ى كل �س���يء 

قدي���ر، ل يعجزه �س���يء.
محم���د   عل���ى  اأنزلن���ا  لق���د   

عل���ى طري���ق  داّلت  وا�سح���ات  اآي���ات 
الح���ق، واهلل ي�ّف���ق م���ن ي�س���اء اإلى طريق 
م�س���تقيم ل اع�ج���اج في���ه، في��سله ذلك 

الطري���ق اإل���ى الجن���ة.
 ويق����ل المنافق����ن: اآمّن���ا ب���اهلل، 

واآمّن���ا بالر�س����ل، واأطعن���ا اهلل، واأطعن���ا 
ر�س����له، ث���م تت�ل���ى طائف���ة منه���م، ف���ا 
يطيع�ن اهلل ور�س�له في الأمر بالجهاد 
ف���ي �س���بيل اهلل وغي���ره بع���د م���ا زعم����ه 
م���ن الإيم���ان ب���اهلل ور�س����له وطاعتهم���ا، 
وم���ا اأولئ���ك المت�ّل����ن ع���ن طاع���ة اهلل 
ور�س����له بالم�ؤمني���ن واإن ادع����ا اأنه���م 

م�ؤمن����ن.
 واإذا دع���ي ه����ؤلء المنافق����ن اإل���ى 

اهلل، واإل���ى الر�س����ل ليحك���م الر�س����ل 
بينه���م فيم���ا يخت�سم����ن في���ه، اإذا ه���م 

معر�س����ن ع���ن حكم���ه لنفاقه���م.
 واإن علم����ا اأن الح���ق له���م، واأن���ه 

�س���يحكم ل�سالحه���م ياأت�ا اإليه منقادين 
خا�سعين.

لزم  مر����ش  ه����ؤلء  قل����ب  اأف���ي   

له���ا، اأم �س���ّك�ا ف���ي اأن���ه ر�س����ل اهلل، اأم 
يخاف�ن اأن يج�ر اهلل عليهم ور�س����له في الحكم؟ لي����ش ذلك ل�س���يء مما ُذكر، بل لعلة في اأنف�س���هم ب�س���بب اإعرا�سهم عن حكمه وعنادهم 

له.
ولما ذكر م�قف المنافقين الراف�ش لحكم اهلل ور�س�له ذكر م�قف الم�ؤمنين الرا�سي به، فقال:

 اإنم���ا كان ق����ل الم�ؤمني���ن اإذا ُدُع����ا اإل���ى اهلل، واإل���ى الر�س����ل ليحك���م بينه���م اأن يق�ل����ا: �س���معنا ق�ل���ه، واأطعن���ا اأمره، واأولئ���ك المت�سف�ن 

بتلك ال�سفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة.
ه المعا�س���ي، ويّت���ق ع���ذاب اهلل بامتث���ال اأم���ره، واجتن���اب نهي���ه،   وم���ن يط���ع اهلل ويط���ع ر�س����له، وي�ست�س���لم لحكمهم���ا، وَيَخ���ْف م���ا َتُج���رُّ

فاأولئ���ك وحده���م ه���م الفائ���زون بخي���ري الدني���ا والآخ���رة.
 وحل���ف المنافق����ن ب���اهلل اأق�س���ى اأيمانه���م المغلظ���ة الت���ي ي�س���تطيع�ن الحلف بها: لئ���ن اأمرتهم بالخروج اإلى الجه���اد ليخرُجن، قل لهم 

- اأيها الر�س���ول -: ل تحلف�ا، فكذبكم معروف، وطاعتكم المزع�مة معروفة، واهلل خبير بما تعمل�ن، ل يخفى عليه �س���يء من اأعمالكم 
مهما اأخفيتم�ها.

 
   تن���ّ�ع المخل�ق���ات دلي���ل عل���ى ق���درة اهلل.    م���ن �سف���ات المنافقي���ن الإعرا����ش ع���ن حك���م اهلل اإل اإن كان الحك���م ف���ي �سالحه���م، وم���ن 
�سفاتهم مر�ش القلب وال�سك، و�س�ء الظن باهلل.    طاعة اهلل ور�س�له والخ�ف من اهلل من اأ�سباب الف�ز في الدارين.    الحلف على 

الكذب �س���ل�ك معروف عند المنافقين.



له����ؤلء   - الر�س����ول  اأيه����ا   - ق����ل   

واأطيع�ا  اهلل  اأطيع�ا  المنافقين: 
فاإن  والباطن،  الظاهر  في  الر�س�ل، 
به من طاعتهما  اأم��رتم  عم���ا  تت������ل�ا 
التبليغ،  به من  ُكلِّف  ما  عليه ه�  فاإنما 
ُكلِّفتم به من الطاعة،  اأنتم ما  وعليكم 
بفعل  تطيع�ه  واإن  به،  جاء  بما  والعمل 
ما اأمركم بفعله وبالكف عما نهاكم عنه 
الر�س�ل  على  ولي�ش  الحق،  اإلى  تهتدوا 
اإل الباغ ال�ا�سح، فلي�ش عليه حملكم 

على الهداية، واإجباركم عليها.
منك���م  اآمن����ا  الذي���ن  اهلل  وع���د   

ب���اهلل وعمل����ا الأعم���ال ال�سالح���ات، اأن 
ين�سره���م عل���ى اأعدائه���م، ويجعله���م 
خلفاء في الأر�ش مثل ما جعل من قبلهم 
م���ن الم�ؤمنين خلف���اء فيها، ووعدهم اأن 
يجع���ل دينه���م ال���ذي ارت�س���اه له���م - وه� 
دين الإ�س���ام - مكيًنا عزيًزا، ووعدهم 
له���م م���ن بع���د خ�فه���م اأماًن���ا،  اأن ُيَبدِّ
يعبدونني وحدي، ل ي�س���رك�ن بي �س���يًئا، 
وم���ن كف���ر بع���د تل���ك النع���م فاأولئ���ك ه���م 

الخارج����ن ع���ن طاع���ة اهلل.
 واأّدوا ال�س���اة عل���ى اأكم���ل وج���ه، 

واأعط�ا زكاة اأم�الكم، واأطيع�ا الر�س�ل 
بفعل ما اأمركم به وترك ما نهاكم عنه؛ 

رج���اء اأن تنال�ا رحمة اهلل.
الذين   - الر�سول  اأيها   - تظّنن  ل   

كفروا باهلل يف�ت�نني اإذا اأردت اأن اأنزل 
القيامة  ي�م  وماأواهم  العذاب،  بهم 
جهنم  َمْن  م�سير  َوَل�َساء  جهنم، 

م�سيرهم.
اأح���كاَم  قب���ُل  م���ن  اهلل  ذك���ر  ولم���ا 
ا�س���تئذان الأح���رار البالغي���ن، ذك���ر هن���ا 
اأح���كام ا�س���تئذان العبي���د والأح���رار غي���ر 
البالغي���ن، والأطف���ال اإذا بلغ����ا، فق���ال:

ب���اهلل،  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

وعمل�ا بما �سرعه لهم، ليطلب منكم الإذن عبيدكم واإماوؤكم والأطفال الأحرار الذين لم يبلغ�ا �سن الحتام في ثاثة اأوقات: من قبل 
�س���اة ال�سب���ح وق���ت اإب���دال ثي���اب الن����م بثي���اب اليقظ���ة، وف���ي وقت الظهي���رة حين تخلع����ن ثيابكم للقيل�ل���ة، وبعد �ساة الع�س���اء؛ لأنه وقت 
ن�مكم وخلع ثياب اليقظة ولب����ش ثياب الن�م، هذه ثاثة اأوقات ع�رات لكم، ل يدخل�ن فيها عليكم اإل بعد اإذن منكم، لي����ش عليكم حرج 
في دخ�لهم دون ا�ستئذان، ول عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات، هم كثيرو التط�اف عليكم، بع�سكم يط�ف على بع�ش، فيتعّذر 
منعهم من الدخ�ل في كل وقت اإل با�ستئذان، كما بّين اهلل لكم اأحكام ال�ستئذان يبّين لكم الآيات الدالة على ما �سرعه لكم من اأحكام، 

واهلل علي���م بم�سال���ح عب���اده، حكي���م فيم���ا ي�س���رعه لهم م���ن اأحكام.
 

   اتباع الر�س�ل  عامة الهتداء.
   على الداعية بذل الجهد في الدع�ة، والنتائج بيد اهلل.

   الإيمان والعمل ال�سالح �سبب التمكين في الأر�ش والأمن.
   تاأديب العبيد والأطفال على ال�ستئذان في اأوقات ظه�ر ع�رات النا�ش.



�س���ن  منك���م  الأطف���ال  بل���غ  واإذا   

الحت���ام فليطلب����ا الإذن عن���د الدخ�ل 
على البي�ت في كل الأوقات مثل ما ذكر 
ب�س���اأن الكب���ار �س���ابًقا، كم���ا بّي���ن اهلل لكم 
اأح���كام ال�س���تئذان يبّي���ن اهلل لكم اآياته، 
واهلل عليم بم�سالح عباده، حكيم فيما 

ي�س���رعه لهم.
ع���ن  قع���دن  الات���ي  والعجائ���ز   

الحي����ش والحم���ل لكبره���ن، الات���ي ل 
يطمعن في النكاح فلي����ش عليهّن اإثم اأن 
ي�سع���ن بع����ش ثيابه���ّن كال���رداء والقناع، 
غي���ر مظه���رات للزين���ة الخفي���ة الت���ي 
اأُِم���ْرن ب�س���ترها، واأن يترك���ن و�س���ع تل���ك 
الثي���اب خي���ر لهّن م���ن و�سعها اإمعاًنا في 
ال�س���تر والتعفف، واهلل �س���ميع لأق�الكم، 
عليم باأفعالكم، ل يخفى عليه �سيء من 

ذل���ك، و�س���يجازيكم عليه���ا.
 لي����ش عل���ى الأعم���ى ال���ذي فق���د 

ب�س���ره اإث���م، ول عل���ى الأع���رج اإث���م، ول 
عل���ى المري����ش اإث���م؛ اإن ترك����ا م���ا ل 
ي�س���تطيع�ن القي���ام ب���ه م���ن التكالي���ف 
كالجه���اد ف���ي �س���بيل اهلل، ولي����ش عليك���م 
- اأيه���ا الموؤمن���ون - اإث���م ف���ي الأكل م���ن 
بي�تك���م، ومنه���ا بي����ت اأبنائك���م، ول ف���ي 
الأكل م���ن بي����ت اآبائك���م اأو اأمهاتك���م اأو 
اإخ�انك���م اأو اأخ�اتك���م اأو اأعمامك���م اأو 
خالتك���م،  اأو  اأخ�الك���م  اأو  عماتك���م، 
لت���م عل���ى حفظ���ه م���ن البي����ت  اأو م���ا ُوكِّ
مث���ل حار����ش الب�س���تان، ول ح���رج ف���ي 
الأكل م���ن بي����ت �سديقك���م لطيب نف�س���ه 
ع���ادة بذلك، لي����ش عليكم اإث���م اأن تاأكل�ا 
مجتمعي���ن اأو ُف���َراَدى، ف���اإذا دخلتم بي�ًتا 
مث���ل البي����ت المذك����رة وغيرها ف�س���ّلم�ا 
عل���ى م���ن فيه���ا ب���اأن تق�ل����ا: ال�س���ام 
عليك���م، ف���اإن ل���م يك���ن فيها اأحد ف�س���لم�ا 
على اأنف�س���كم باأن تق�ل�ا: ال�س���ام علينا 
وعلى عباد اهلل ال�سالحين، تحية من عند اهلل �سرعها لكم مباركة؛ ِلَما تن�سره من الم�دة والألفة بينكم، طيبة تطيب بها نف�ش �سامعها، 

بمث���ل ه���ذا التبيي���ن المتق���دم ف���ي ال�س����رة يبّي���ن اهلل الآي���ات رج���اء اأن تعقل�ه���ا، وتعمل����ا بم���ا فيه���ا.
 

   ج�از و�سع العجائز بع�ش ثيابهّن لنتفاء الريبة من ذلك.
   الحتياط في الدين �ساأن المتقين.
   الأعذار �سبب في تخفيف التكليف.

   المجتمع الم�سلم مجتمع التكافل والتاآزر والتاآخي.



الدخ�ل  ال�ستئذان عند  ولما ذكر اهلل 
ذكر ال�ستئذان عند الن�سراف، فقال:

ف���ي  اإنم���ا الم�ؤمن����ن ال�سادق����ن   

اإيمانه���م ه���م الذي���ن اآمن����ا ب���اهلل واآمن����ا 
بر�س����له، واإذا كان����ا م���ع النب���ي  ف���ي 
اأم���ر يجمعه���م لم�سلح���ة الم�س���لمين، ل���م 
ين�سرف����ا حت���ى يطلب����ا من���ه الإذن ف���ي 
الن�س���راف، اإن الذي���ن يطلب����ن من���ك 
-اأيها الر�سول - الإذن عند الن�سراف 
اأولئ���ك الذي���ن ي�ؤمن����ن ب���اهلل، وي�ؤمن����ن 
���ا، ف���اإذا طلب����ا من���ك الإذن  بر�س����له حقًّ
لبع����ش اأم���ر يهمه���م ف���اأَْذْن لمن �س���ئت اأن 
ت���اأذن ل���ه منه���م، واطل���ب له���م المغف���رة 
لذن�به���م، اإن اهلل غف����ر لذن����ب من تاب 

م���ن عب���اده، رحي���م به���م.
 - الموؤمن���ون  اأيه���ا   - ُف�ا  �َس���رِّ  

ر�س����ل اهلل، ف���اإذا ناديتم����ه ف���ا تن���ادوه 
با�سمه مثل: يا مح�����مد، اأو با�س��������م اأبيه 
مثل: يا ابن عبد اهلل، كما يفعل بع�سكم 
م���ع بع����ش، ولك���ن ق�ل����ا: ي���ا ر�س����ل اهلل، 
ي���ا نب���ّي اهلل، واإذا دعاك���م لأم���ر ع���ام فا 
ا في  تجعل�ا دع�ته كدع�ة بع�سكم بع�سً
الأم����ر التافه���ة ع���ادة، ب���ل �س���ارع�ا اإل���ى 
ال�س���تجابة له���ا، ف���اإن اهلل يعل���م الذي���ن 
اإذن،  دون  خفي���ة  منك���م  ين�سرف����ن 
فليحذر الذين يخالف�ن اأمر ر�س����ل اهلل 
 اأن ي�سيبه���م اهلل بمحن���ة وب���اء، اأو 
ي�سيبه���م بع���ذاب م�ج���ع ل �سب���ر له���م 

. عليه
 األ اإن هلل وح���ده م���ا ف���ي ال�س���ماوات 

وم���ا ف���ي الأر����ش خلًق���ا ومل���ًكا وتدبي���ًرا، 
يعل���م م���ا اأنت���م - اأيه���ا النا����س - علي���ه من 
الأح����ال، ل يخف���ى علي���ه منه���ا �س���يء، 
وي����م القيام���ة - حي���ن يرجع����ن اإلي���ه 
بالبع���ث بع���د الم����ت - يخبره���م بم���ا 
عمل����ا م���ن اأعم���ال ف���ي الدني���ا، واهلل بكل 

�س���يء علي���م، ل يخف���ى علي���ه �س���يء ف���ي ال�س���ماوات ول ف���ي الأر����ش.

             
  

               

النت�سار للر�س�ل  وللقراآن ودفع �سبه الم�سركين.

؛ ليك����ن ر�س����ًل اإل���ى الثقلي���ن الإن����ش   تعاَظ���م وَكُث���َر خي���ُر ال���ذي ن���ّزل الق���راآن فارًق���ا بي���ن الح���ق والباط���ل عل���ى عب���ده ور�س����له محم���د 

 الذي له وحده ملك ال�سماوات وملك الأر�ش، ولم يّتخذ ولًدا، ولم يكن له �سريك في ملكه، وخلق  والجّن، مخّ�ًفا لهم من عذاب اهلل. 
جمي���ع الأ�س���ياء، فق���ّدر خلقه���ا وف���ق ما يقت�سيه علمه وحكمته تقديًرا، كل بما ينا�س���به.

 
   دي���ن الإ�س���ام دي���ن النظ���ام والآداب، وف���ي اللت���زام ب���الآداب برك���ة وخي���ر.     منزل���ة ر�س����ل اهلل  تقت�سي ت�قي���ره واحترامه اأكثر من 

.     اإحاطة ملك اهلل وعلمه بكل �سيء. ة النبي  غيره.    �س�ؤم مخالفة �ُسنَّ

٧٧ ٢٥



دون  م���ن  الم�س���رك�ن  واّتخ���ذ   

اهلل معب����دات ل َيخلق����ن �س���يًئا �سغي���ًرا 
اأو كبي���ًرا وه���م ُيخلق����ن، فق���د خلقه���م 
اهلل م���ن ع���دم، ول ي�س���تطيع�ن دف���ع 
�س���ّر ع���ن اأنف�س���هم، ول جل���ب نف���ع له���ا، 
ول ي�س���تطيع�ن اإمات���ة ح���ّي، ول اإحي���اء 
مّي���ت، ول ي�س���تطيع�ن بع���ث الم�ت���ى م���ن 

قب�ره���م.
����رهم �س���ركهم ب���اهلل ذك���ر  ولم�����ا َذكَّ
م�قفه���م م���ن كتاب���ه ومن ر�س����له، فقال:

ب���اهلل  كف���روا  الذي���ن  وق���ال   

وبر�س����له: م���ا ه���ذا الق���راآن اإل ك���ذب 
اختلق���ه محم���د فن�س���به بهتاًن���ا اإل���ى اهلل، 
واأعان���ه عل���ى اختاق���ه اأنا����ش اآخ���رون، 
ق����ًل  الكاف���رون  ه����ؤلء  افت���رى  فق���د 
باط���ًا، فالق���راآن كام اهلل، ل يمكن اأن 

ياأت���ي الب�س���ر ول الج���ن بمثل���ه.
 وق���ال ه����ؤلء المكذب����ن بالق���راآن: 

الق���راآن اأحادي���ث الأولين وما ي�س���ّطرونه 
م���ن الأباطي���ل، ا�ستن�س���خها محمد، فهي 

ُتْق���راأ علي���ه اأول النهار واآخره.
 ق�������ل - اأيه���ا الر�س������ول - له�������ؤلء 

المكذبين: اأنزل القراآَن اهلُل الذي يعلم 
كل �س���يء في ال�سماوات والأر�ش، ولي�ش 
ُمْخَتَلًقا كما زعمتم، ثم قال مرغًبا لهم 
بالت�ب���ة: اإن اهلل غف����ر لم���ن ت���اب م���ن 

عب���اده، رحيم بهم.
المكذب����ن  الم�س���رك�ن  وق���ال   

بالنب���ي  : م���ا له���ذا ال���ذي يزع���م اأن���ه 
ر�س����ل م���ن عن���د اهلل ي���اأكل الطع���ام كم���ا 
ي���اأكل غي���ره م���ن النا����ش، وي�س���ير ف���ي 
الأ�س����اق بحًث���ا ع���ن المعا����ش، ه���َاّ اأنزل 
اهلل مع���ه مل���ًكا يك����ن رفيق���ه ي�سدق���ه 

وي�س���اعده.
 اأو ين���زل علي���ه كن���ز م���ن ال�س���ماء، 

اأو تك����ن ل���ه حديق���ة ي���اأكل م���ن ثمره���ا، 
في�س���تغني ع���ن الم�س���ي ف���ي الأ�س����اق وطل���ب ال���رزق، وق���ال الظالم����ن: م���ا تتبع����ن - اأيه���ا الموؤمن���ون - ر�س����ًل، واإنم���ا تتبع����ن رج���ًا مغل�ًب���ا 

عل���ى عقل���ه ب�س���بب ال�س���حر.
 انظ���ر - اأيه���ا الر�س���ول - لتتعج���ب منه���م كي���ف و�سف����ك باأو�س���اف باطل���ة، فقال����ا: �س���احر، وقال����ا: م�س���ح�ر، وقال����ا: مجن����ن، ف�سّل����ا 

ب�س���بب ذلك عن الحق، فا ي�س���تطيع�ن �س���ل�ك طريق للهداية، ول ي�س���تطيع�ن �س���بيًا اإلى القدح في �سدقك واأمانتك.
 تب���ارك اهلل ال���ذي اإن �س���اء جع���ل ل���ك خي���ًرا مم���ا اقترح����ه ل���ك، ب���اأن يجع���ل ل���ك ف���ي الدني���ا حدائ���ق تج���ري الأنه���ار م���ن تح���ت ق�س�ره���ا 

ًما. واأ�س���جارها ت���اأكل م���ن ثماره���ا، ويجع���ل ل���ك ق�س�ًرا ت�س���كن فيه���ا ُمَنعَّ
 ول���م ي�س���در منه���م م���ا �س���در م���ن الأق����ال طلًب���ا للح���ق وبحًث���ا عن البره���ان، بل الحا�س���ل اأنهم كذب�ا بي����م القيامة، واأعددن���ا لمن كذب 

بي�م القيامة ناًرا عظيمة �سديدة ال�ستعال.
 

   ات�ساف الإله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء، وعجز الأ�سنام عن كل ذلك.
   اإثبات �سفتي المغفرة والرحمة هلل.

   الر�سالة ل ت�ستلزم انتفاء الب�سرية عن الر�س�ل.
   ت�ا�سع النبي  حيث يعي�ش كما يعي�ش النا�ش.



وه�م  الكف�اَر  الن�اُر  عايَن�ِت  اإذا   

ي�ساق�ن اإليها من مكان بعيد �سمع�ا لها 
غلياًنا �س�ديًدا، و�س�ًتا مزعًجا من �سدة 

غ�سبه�ا عليه�م.
ف���ي  الكف���ار  ه����ؤلء  ُرِم���ي  واإذا   

جهن���م ف���ي م���كان �سي���ق منه���ا مقرون���ة 
اأيديه���م اإل���ى اأعناقه���م بال�سا�س���ل دع����ا 
على اأنف�س���هم باله���اك؛ رجاء الخا�ش 

منه���ا.
 ل تدع����ا - اأيه���ا الكف���ار - الي����م 

هاًكا واحًدا، وادع�ا هاًكا كثيًرا، لكن 
ل���ن تجاب����ا اإل���ى م���ا تطلب�ن، بل �س���تبق�ن 

ف���ي الع���ذاب الأليم خالدين.
 ق���ل له���م - اأيه���ا الر�س���ول -: اأذل���ك 

���ف لك���م  المذك����ر م���ن الع���ذاب ال���ذي ُو�سِ
خي���ر اأم جن���ة الخل���د الت���ي ي���دوم نعيمها، 
ول ينقط���ع اأب���ًدا؟ وه���ي الت���ي وع���د اهلل 
المتقي���ن م���ن عب���اده الم�ؤمني���ن اأن تك����ن 
له���م ث�اًب���ا، ومرجًع���ا يرجع����ن اإلي���ه ي����م 

القيام���ة.
 له���م ف���ي ه���ذه الجن���ة م���ا ي�س���اوؤون 

م���ن النعي���م، كان ذل���ك عل���ى اهلل وع���ًدا، 
ي�س���األه اإي���اه عب���اده المتق����ن، ووع���د اهلل 

متحق���ق، فه���� ل يخل���ف الميع���اد.
 وي�����م يح���س������ر اهلل الم���س���رك������ين 

المكذبي���ن، ويح�س������ر م���ا يعبدون���ه م���ن 
دون اهلل، فيق����ل للمعب�دي���ن ت��ق�������ريًعا 
لع�����ابدي������هم: اأاأنت���م اأ�سللت���م عب���ادي 
باأمرك���م له���م اأن يعبدوك���م، اأم هم �سل�ا 

م���ن تلق���اء اأنف�س���هم؟!
 ق���ال المعب����دون: تنزه���ت ربن���ا اأن 

يك����ن ل���ك �س���ريك، م���ا يليق بن���ا اأن نتخذ 
م���ن دون���ك اأولي���اء نت�له���م، فكيف ندع� 
عب���ادك اأن يعبدون���ا م���ن دون���ك؟! ولك���ن 
بمل���ذات  الم�س���ركين  ه����ؤلء  متع���ت 
الدني���ا، ومتع���ت اآباءه���م م���ن قبله���م 

ا�س���تدراًجا له���م حت���ى ن�س����ا ذك���رك، فعب���دوا مع���ك غي���رك، وكان����ا ق�ًم���ا هلك���ى ب�س���بب �س���قائهم.
 فق���د كذبك���م - اأيه���ا الم�س���ركون - م���ن عبدتم�ه���م م���ن دون اهلل فيم���ا تّدع�ن���ه عليه���م، فم���ا ت�س���تطيع�ن دف���ع الع���ذاب ع���ن اأنف�س���كم ول 

ن�سره���ا لعجزك���م، وم���ن يظل���م منك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - بال�س���رك باهلل نذقه عذاًبا عظيًما مث���ل ما اأذقناه من ُذِكر.
ولما ا�ستنكر الم�سرك�ن اأن الر�س�ل  ياأكل الطعام ويم�سي في الأ�س�اق رّد اهلل عليهم بق�له:

 وم���ا بعثن���ا قبل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - م���ن المر�س���لين اإل ب�س���ًرا كان����ا ياأكل����ن الطع���ام، ويم�س����ن ف���ي الأ�س����اق، فل�س���ت ِبْدًع���ا م���ن الر�س���ل 

في ذلك، وجعلنا بع�سكم - اأيها النا����س - لبع�ش اختباًرا في الغنى والفقر وال�سحة والمر�ش ب�س���بب هذا الختاف، اأت�سبرون على ما 
ابتليت���م ب���ه فيثيبك���م اهلل عل���ى �سبرك���م؟! وكان رب���ك ب�سي���ًرا بمن ي�سبر ومن ل ي�سبر، وبم���ن يطيعه ومن يع�سيه.

 
   الجمع بين الترهيب من عذاب اهلل والترغيب في ث�ابه.

   متع الدنيا ُمْن�ِسية لذكر اهلل.
    ب�سرية الر�سل نعمة من اهلل للنا�ش ل�سه�لة التعامل معهم.

   تفاوت النا�ش في النعم والنقم اختبار اإل��هي لعباده.



ل���ون   وق���ال الكاف���رون الذي���ن ال يوؤمِّ

لقاءن���ا، وال يخ�ش���ون عذابن���ا: ه���اَّ اأن���زل 
اهلل علين���ا المائك���ة، فتخبرن���ا ع���ن 
�ش���دق محم���د، اأو ن�ش���اهد ربن���ا عياًن���ا، 
فيخبرن���ا بذل���ك؟ لق���د عظ���م الِكْب���ر ف���ي 
نفو����س ه���وؤالء حت���ى منعهم م���ن االإيمان، 
وتج���اوزوا بقوله���م ه���ذا الح���د ف���ي الكفر 

والطغي���ان.
 ي���وم يعاي���ن الكاف���رون المائك���َة 

وعن���د  الب���رزخ،  وف���ي  موته���م،  عن���د 
بعثهم، وحين ُي�ش���اقون للح�شاب، وحين 
يدخل���ون ف���ي الن���ار - ال ب�ش���ارة له���م ف���ي 
تل���ك المواق���ف، بخ���اف الموؤمني���ن، 
ًم���ا  وتق���ول له���م المائك���ة: حراًم���ا محرَّ

عليك���م الب�ش���رى م���ن اهلل.
 وعمدن���ا اإل���ى م���ا عمل���ه الكف���ار ف���ي 

الدني���ا م���ن عمل الب���ر والخي���ر ف�شيرناه 
ف���ي بطان���ه وع���دم نفع���ه ب�ش���بب كفرهم 
مث���ل الغب���ار المف���رق ي���راه الناظ���ر ف���ي 

�ش���عاع ال�شم����س الداخ���ل م���ن الناف���ذة.
ف���ي  الجن���ة  اأ�شح���اب  الموؤمن���ون   

ذلك اليوم اأف�شل مقاًما، واأح�شن مكان 
راحة وقت قائلتهم في الدنيا من هوؤالء 
الكف���ار؛ ذل���ك الإيمانه���م ب���اهلل وعمله���م 

ال�شالح.
 واذكر - اأيها الر�سول - يوم تت�شقق 

ل  ال�شماء عن �شحب بي�شاء رقيقة، وُنزِّ
تنزيًا  المح�شر  اأر�س  اإلى  المائكة 

كثيًرا لكثرتهم.
 الُمْل���ك ال���ذي ه���و الُمْل���ك الح���ق 

الثاب���ت يوم القيامة للرح����من �ش���بحانه، 
وكان ذل���ك الي���وم عل���ى الكف���ار �شعًب���ا 
بخ���اف الموؤمني���ن فاإن���ه �ش���هل عليه���م.

ي���وم   - الر�س���ول  اأيه���ا   - واذك���ر   

َيَع�سُّ الظالم ب�شبب ترك اتباع الر�شول  
  على يديه من �شدة الندم قائًا: يا 

ليتن���ي اتبع���ت الر�ش���ول فيم���ا ج���اء ب���ه من عند رب���ه، واتخذت معه طريًق���ا اإلى النجاة.
 ويقول من �شدة االأ�شف داعًيا على نف�شه بالويل: يا ويلي ليتني لم اأتخذ الكافر فاًنا �شديًقا.

 لق���د اأ�شّلن���ي ه���ذا ال�شدي���ق الكاف���ر ع���ن الق���راآن بع���د اأن بلغن���ي ع���ن طري���ق الر�ش���ول، وكان ال�ش���يطان لاإن�ش���ان كثير الخ���ذالن، اإذا نزل 

ب���ه كرب تبّراأ منه.
 وقال الر�شول في ذلك اليوم �شاكًيا حال قومه: يا رب، اإن قومي الذين بعثتني اإليهم تركوا هذا القراآن واأعر�شوا عنه.

ا م���ن   ومث���ل م���ا القي���ت - اأيه���ا الر�س���ول - م���ن قوم���ك م���ن االإي���ذاء وال�ش���د ع���ن �ش���بيلك جعلن���ا ل���كل نب���ي م���ن االأنبي���اء م���ن قبل���ك ع���دوًّ

مجرم���ي قوم���ه، وكف���ى برب���ك هادًي���ا يه���دي اإل���ى الح���ق، وكف���ى ب���ه ن�شي���ًرا ين�ش���رك عل���ى ع���دوك.
ل علي���ه مفرًق���ا، نّزلن���ا الق���راآن كذل���ك مفرًق���ا  ل عل���ى الر�ش���ول ه���ذا الق���راآن دفع���ة واح���دة، ول���م ُيَن���زَّ  وق���ال الذي���ن كف���روا ب���اهلل: ه���اَّ ُن���زِّ

لتثبي���ت قلب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - بنزول���ه م���رة بع���د م���رة، واأنزلن���اه �ش���يًئا بعد �ش���يء لت�ش���هيل فهم���ه وحفظه.
 

   الكفر مانع من قبول االأعمال ال�شالحة. 
   خطر قرناء ال�شوء. 
   �شرر هجر القراآن. 

   من ِحَكِم تنزيل القراآن ُمَفّرًقا طماأنة النبي    وتي�شير فهمه وحفظه والعمل به.



 - الر�س�����ول  اأيه����ا   - ياأت��ي��ك  وال   

اإال  يقترحونه  مما  بَمَثٍل  الم�شركون 
عليه،  الثابت  الحق  بالجواب  جئناك 

وجئناك بما هو اأح�شن بياًنا.
 ال�����ذين ُي�ش�َ���اقون ي�������وم الق�������يامة 

م�ش���حوبين عل���ى وجوهه���م اإل���ى جهن���م 
اأولئ���ك �ش���ر مكاًن���ا؛ الأن مكانه���م جهن���م، 
واأبع���د طريًق���ا ع���ن الح���ق؛ الأن طريقه���م 

طري���ق الكف���ر وال�ش���ال.
 ولق����د اأعطي�����نا مو�ش���ى الت���وراة، 

يَّرن���ا مع���ه اأخ���اه هارون ر�ش���واًل ليكون  و�شَ
ل���ه معيًنا.

 فقلن���ا لهم���ا: اذهب���ا اإل���ى فرع���ون 

وقوم���ه الذي���ن كذب���وا باآياتن���ا. فامَتَث���ا 
اأمرن���ا، وذهب���ا اإليه���م فَدَعَواه���م اإل���ى 
فاأهلكناه���م  فكذبوهم���ا  اهلل،  توحي���د 

اإه���اًكا �ش���ديًدا.
الر�ش���ل  كذب���وا  لم���ا  ن���وح  وق���وم   

بتكذيبه���م نوًح���ا  اأهلكناه���م بالغ���رق 
ف���ي البح���ر، و�شيَّرن���ا اإهاكه���م دالل���ة 
عل���ى قدرتن���ا على ا�ش���تئ�شال الظالمين، 
واأعددن���ا للظالمي���ن ي���وم القيام���ة عذاًب���ا 

موجًع���ا.
 واأهلكن���ا ع���اًدا ق���وم ه���ود، وثم���ود 

ق���وم �شال���ح، واأهلكن���ا اأ�شح���اب البئ���ر، 
واأهلكن���ا اأمًم���ا كثيرة بي���ن هوؤالء الثاث.
 وكل م���ن ه���وؤالء الُمْهَلكي���ن و�شفن���ا 

ل���ه اإه���اك االأم���م ال�ش���ابقة واأ�ش���بابه 
ليتعظ���وا، وكاًّ اأهلكن���اه اإه���اًكا �ش���ديًدا 

لكفره���م وعناده���م.
 ولق���د اأت���ى المك�����ذبون م���ن قوم���ك 

- ف���ي ذهابه���م اإل�����ى ال�ش���ام - اإل���ى قري���ة 
ق���وم ل���وط الت���ي اأُْمِط���رت بالحج���ارة؛ 
عقاًب���ا له���ا على فعل الفاح�ش���ة ليعتبروا، 
اأََفَعُم���وا ع���ن ه���ذه القري���ة فل���م يكون���وا 
ي�ش���اهدونها؟ ال، ب���ل كان���وا ال يتوقع���ون 

بعًث���ا يحا�ش���بون بع���ده.
 واإذا قابل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - ه���وؤالء المكذب���ون �ش���خروا من���ك قائلي���ن عل���ى �ش���بيل اال�ش���تهزاء واالإن���كار: اأه���ذا ال���ذي بعث���ه اهلل ر�ش���واًل 

اإلينا؟!
َرَفن���ا عنه���ا بحجج���ه وبراهين���ه، و�ش���وف يعلم���ون حي���ن   لق���د اأو�ش���ك اأن ي�شرفن���ا ع���ن عب���ادة اآلهتن���ا، ل���وال اأن �شبرن���ا عل���ى عبادته���ا َل�شَ

لُّ ط����ريًقا اأَُهْم اأم هو؟ و�ش���يعلمون اأيه���م االأ�شّل. يعاين���ون الع���ذاب ف���ي قبوره���م وي���وم القيام���ة َم���ن اأَ�شَ
 اأراأيت - اأيها الر�سول - من جعل ِمْن هواه اإلًها فاأطاعه، اأفاأنت تكون عليه حفيًظا ترده اإلى االإيمان، وتمنعه من الكفر؟!

 
   الكفر باهلل والتكذيب باآياته �شبب اإهاك االأمم.

   غياب االإيمان بالبعث �شبب عدم االتعاظ.
   ال�شخرية باأهل الحق �شاأن الكافرين.

   خطر اتباع الهوى.



اأن   - الر�سول  اأيها   - اأتح�شب  بل   

اهلل  توحيد  اإلى  تدعوهم  الذين  اأكثر 
وطاعته ي�شمعون �شماع قبول اأو يعقلون 
مثل  اإال  لي�شوا  والبراهين؟!  الحجج 
االأنعام في ال�شماع والتعقل والفهم، بل 

هم اأ�شل طريًقا من االأنعام.
 األم تر - اأيها الر�سول - اإلى اآثار 

وجه  على  الظل  ب�شط  حين  اهلل  خلق 
�شاكًنا  يجعله  اأن  �شاء  ولو  االأر�س، 
�شيَّرنا  ثم  كذلك،  لجعله  يتحرك  ال 
ال�شم�س داللة عليه، يطول بها ويق�شر.

 ث���م قب�شن���ا الظ���ل بالنق����س يت���درج 

���ا قلي���ًا ح�ش���ب ارتفاع  �ش���يًئا ف�ش���يًئا قب�شً
ال�شم�س.

���ر لك���م اللي���ل   واهلل ه���و ال���ذي �شيَّ

بمنزلة لبا�س ي�شتركم، وي�شتر االأ�شياء، 
���ر لك���م الن���وم راح���ة  وه���و ال���ذي �شيَّ
ت�ش���تريحون به من اأ�ش���غالكم، وهو الذي 
���ر لك���م النهار وقًتا تنطلقون فيه اإلى  �شيَّ

اأعمالك���م.
 وه���و ال���ذي بع���ث الري���اح مب�ش���رة 

بن���زول المط���ر ال���ذي ه���و م���ن رحمت���ه 
بعب���اده، واأنزلن���ا من ال�ش���ماء ماء المطر 

طاه���ًرا يتطه���رون ب���ه.
الن���ازل  الم���اء  بذل���ك  لنحي���ي   

���ا قاحل���ة ال نب���ات فيه���ا باإنباته���ا  اأر�شً
باأن���واع النب���ات وب���ث الخ�ش���رة فيه���ا، 
ولن�ش���قي بذل���ك الماء مما خلقن���ا اأنعاًما 

وب�ش���ًرا كثي���ًرا.
ن���ا ونّوعن���ا ف���ي الق���راآن   ولق���د بيَّ

الحج���ج والبراهي���ن ليعتب���روا به���ا، فاأبى 
معظ���م النا����س اإال كف���وًرا بالح���ق وتنك���ًرا 

له.
 ول���و �ش���ئنا لبعثن���ا ف���ي كل قري���ة 

ر�ش���واًل ينذره���م ويخوفه���م م���ن عق���اب 
اهلل، لكن���ا ل���م ن�ش���اأ ذل���ك، واإنم���ا بعثن���ا 

محم���ًدا    ر�ش���واًل اإل���ى جمي���ع النا����س.
ل علي���ك جهاًدا   ف���ا تط���ع الكف���ار فيم���ا يطالبون���ك ب���ه م���ن مداهنته���م، وفيم���ا يقدمون���ه م���ن اقتراح���ات، وجاهده���م به���ذا الق���راآن الُمَنزَّ

عظيًم���ا بال�شب���ر عل���ى اأذاهم وتحمل الم�ش���اق في دعوتهم اإلى اهلل.
 واهلل �شبحانه هو الذي خلط ماء البحرين، خلط العذب منهما بالمالح، و�شّير بينهما حاجًزا و�شتًرا �شاتًرا يمنعهما من التماُزج.

اه���رة، وكان رب���ك - اأيه���ا   وه���و ال���ذي خل���ق م���ن من���ي الرج���ل والم���راأة ب�ش���ًرا، وَم���ن خَل���ق الب�ش���ر اأن�ش���اأ عاق���ة القراب���ة وعاق���ة الُم�شَ

الر�س���ول - قدي���ًرا ال يعج���زه �ش���يء، وم���ن قدرت���ه خل���ق االإن�ش���ان م���ن من���ي الذك���ر والم���راأة.
 ويعب���د الكف���ار م���ن دون اهلل اأ�شناًم���ا ال تنفعه���م اإن اأطاعوه���ا، وال ت�شره���م اإن ع�شوه���ا، وكان الكاف���ر تابًع���ا لل�ش���يطان عل���ى م���ا ي�ش���خط 

اهلل �شبحانه.
 

   انحطاط الكافر اإلى م�شتوى دون م�شتوى الحيوان ب�شبب كفره باهلل.
   ظاهرة الظل اآية من اآيات اهلل الدالة على قدرته.

   تنويع الحجج والبراهين اأ�شلوب تربوي ناجح.
   الدعوة بالقراآن من �شور الجهاد في �شبيل اهلل.



 وما اأر�شلناك - اأيها الر�سول - اإال 

والعمل  باالإيمان  اهلل  اأطاع  من  مب�شًرا 
بالكفر  ع�شاه  من  ومنذًرا  ال�شالح، 

والع�شيان.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ال اأ�ش���األكم 

على تبليغ الر�شالة من اأجر اإال من �شاء 
منك���م اأن يتخ���ذ طريًق���ا اإلى مر�شاة اهلل 

باالإنفاق فليفعل.
 وتوكل - اأيها الر�سول - في جميع 

ال  الذي  الباقي  الحي  اأمورك على اهلل 
يموت اأبًدا، ونّزهه مثنًيا عليه �شبحانه، 
وكفى به بذنوب عباده خبيًرا ال يخفى 

عليه منها �شيء، و�شيجازيهم عليها.
وخل���ق  ال�ش���ماوات  خل���ق  ال���ذي   

االأر����س وم���ا بينهم���ا ف���ي �ش���تة اأي���ام، ث���م 
ا يلي���ق  ع���ا وارتف���ع عل���ى العر����س عل���وًّ
بجال���ه، وه���و الرح����من، فا�ش���األ - اأيه���ا 
الر�س���ول - ب���ه خبي���ًرا، وه���و اهلل ال���ذي 
يعل���م كل �ش���يء، ال يخف���ى علي���ه �ش���يء.

 واإذا قيل للكفار: ا�شجدوا للرح�من، 

قالوا: ال ن�شجد للرح�من، وما الرح�من؟ 
ال نعرفه وال نقّر به، اأن�شجد لما تاأمرنا 
وزادهم  نعرفه؟!  له ونحن ال  بال�شجود 
اأمره لهم بال�شجود له ُبْعًدا عن االإيمان 

باهلل.
 تب���ارك ال���ذي جع���ل ف���ي ال�ش���ماء 

من���ازل للكواك���ب والنج���وم ال�ش���يارة، 
وجع���ل ف���ي ال�ش���ماء �شم�ًش���ا ت�ش���ّع الن���ور، 
وجع���ل فيه���ا قم���ًرا يني���ر االأر����س بم���ا 

يعك�ش���ه م���ن �ش���وء ال�شم����س.
اللي���ل  ���ر  �شيَّ ال���ذي  ه���و  واهلل   

والنه���ار متعاقبين يعقب اأحدهما االآخر 
ويخلف���ه، لم���ن اأراد اأن يعتب���ر باآي���ات اهلل 
فيهت���دي، اأو اأراد �ش���كر اهلل عل���ى نعم���ه.

ال�ش���ورة  ه���ذه  ف���ي  اهلل  ذك���ر  ولم���ا 
الكف���ار المعر�شي���ن ع���ن االإيم���ان ب���اهلل 

وطاعت���ه، ذك���ر �شف���ات عب���اده ال�شالحي���ن المقبلي���ن عل���ى طاعت���ه فق���ال:
 وعب���اد الرح����من الموؤمن���ون الذي���ن يم�ش���ون عل���ى االأر����س بوق���ار متوا�شعي���ن، واإذا خاطبه���م الجه���ال ل���م يقابلوه���م بالمث���ل، ب���ل يقول���ون 

له���م معروًف���ا ال يجهل���ون فيه عليهم.
 والذين يبيتون لربهم �شجًدا على جباههم، وقياًما على اأقدامهم ي�شلُّون هلل.

 والذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا، اأبعد عنا عذاب جهنم، اإن عذاب جهنم كان دائًما مازًما لمن مات كافًرا.

 اإنها �شاءت مكان ا�شتقرار لمن ا�شتقّر فيها، و�شاءت مقاًما لمن يقيم فيها.

ُلوا في بذلهم لها اإلى حد التبذير، ولم ي�شيقوا في بذلها على من تجب عليهم نفقته من اأنف�ش���هم   والذين اإذا بذلوا اأموالهم لم َي�شِ

اأو غيرها، وكان اإنفاقهم بين التبذير والتقتير عداًل و�شًطا.
 

.     اأن الرح����من ا�ش���م م���ن اأ�ش���ماء اهلل     الداع���ي اإل���ى اهلل ال يطل���ب الج���زاء م���ن النا����س.     ثب���وت �شف���ة اال�ش���تواء هلل بم���ا يلي���ق ب���ه 
ال ي�ش���اركه في���ه اأح���د ق���ط، دال عل���ى �شف���ة م���ن �شفات���ه وه���ي الرحم���ة.     اإعان���ة العب���د بتعاق���ب اللي���ل والنه���ار عل���ى ت���داُرِك م���ا فاَت���ُه م���ن 
الطاعة في اأحدهما.     من �شفات عباد الرح����من التوا�شع والحلم، وطاعة اهلل عند غفلة النا����س، والخوف من اهلل، والتزام التو�ش���ط 

ف���ي االإنف���اق وفي غي���ره من االأمور.



اهلل  م���ع  يدع���ون  ال  والذي���ن   

�شبحانه معبوًدا اآخر، وال يقتلون النف�س 
الت���ي ح���رم اهلل قتله���ا اإال مبا اأذن اهلل به 
م���ن قت���ل القات���ل اأو املرت���د اأو ال���زاين 
يفع���ل  وم���ن  يزن���ون،  وال  املح�ش���ن، 
ه���ذه الكبائ���ر َيْلَق ي���وم القيامة عقوبَة ما 

ارتكب���ه م���ن االإث���م.
القيامة،  يوم  العذاب  له  ي�شاعف   

ويخلد يف العذاب ذليًا حقرًيا.
واآم���ن،  اهلل  اإىل  ت���اب  م���ن  لك���ن   

وعم���ل عم���ًا �شاحًل���ا ي���دل عل���ى �ش���دق 
توبت���ه، فاأولئ���ك يب���دل اهلل م���ا عمل���وه من 
ال�ش���يئات ح�ش���نات، وكان اهلل غف���وًرا 
لذن���وب م���ن ت���اب م���ن عب���اده، رحيًم���ا 

. بهم
على  وَبْرَهن  اهلل،  اإىل  تاب  ومن   

وترك  الطاعات  بفعل  توبته  �شدق 
املعا�شي فاإن توبته توبة مقبولة.

الباط���ل؛  يح�ش���رون  ال  والذي���ن   

كمواط���ن املعا�ش���ي واملاه���ي املحرم���ة، 
وا باللغ���و م���ن �ش���اقط االأق���وال  واإذا َم���رُّ
وا م���روًرا عاب���ًرا، ُمْكِرم���ن  واالأفع���ال َم���رُّ

اأنف�ش���هم بتنزيهه���ا ع���ن خمالطت���ه.
اهلل  باآي���ات  ُذك���روا  اإذا  والذي���ن   

امل�ش���موعة وامل�ش���هودة مل ي�شموا اآذانهم 
ع���ن االآي���ات امل�ش���موعة، ومل يعم���وا ع���ن 

االآي���ات امل�ش���هودة.
دعائه���م  يف  يقول���ون  والذي���ن   

لربه���م: ربن���ا، اأعطن���ا من اأزواجنا، ومن 
اأوالدن���ا م���ن يك���ون ق���رة ع���ن لن���ا لتق���واه 
نا للمتقن  ريِّ وا�شتقامته على احلق، و�شَ

اأئم���ة يف احل���ق ُيْقَت���دى بن���ا.
 اأولئ���ك املت�شف���ون بتل���ك ال�شف���ات 

يج���زون الغرف���ات العالي���ة يف الفردو����س 
االأعل���ى م���ن اجلن���ة ب�ش���بب �شربهم على 
���ون فيه���ا م���ن املائك���ة  طاع���ة اهلل، وُيَلقَّ

بالتحي���ة وال�ش���ام، وَي�ْش���َلُمون فيه���ا م���ن االآف���ات.
 ماكثن فيها اأبًدا، ح�شنت مكان ا�شتقرار ي�شتقرون فيه، ومكان مقام يقيمون فيه.

ي���ن عل���ى كفره���م: م���ا يب���ايل بك���م ربي لنفع يعود اإلي���ه من طاعتكم، لوال اأنَّ له عب���اًدا يدعونه دعاء  رِّ  ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - للكف���ار املُ�شِ

عبادة ودعاء م�شاألة ملا باىل بكم، فقد كذبتم الر�شول فيما جاءكم به من ربكم، ف�شوف يكون جزاء التكذيب مازًما لكم.
 

���ب قت���ل االأنف����س بغ���ري ح���ق، والبع���د ع���ن الزن���ى، والبع���د ع���ن الباط���ل، واالعتب���ار     م���ن �شف���ات عب���اد الرح����من: البع���د ع���ن ال�ش���رك، وجتنُّ
باآي���ات اهلل، والدع���اء.

   التوبة الن�شوح تقت�شي ترك املع�شية وفعل الطاعة.
   ال�شرب �شبب يف دخول الفردو�س االأعلى من اجلنة.

   غنى اهلل عن اإميان الكفار.

٢٦٢٢٧



بي���ان اآي���ات اهلل ف���ي تاأيي���د المر�ش���لين 
واإه���اك المكذبي���ن.

عل���ى  ال���كام  تق���دم    

نظائره���ا ف���ي بداي���ة �ش���ورة البق���رة.
 تل���ك اآي���ات الق���راآن المبي���ن للح���ق 

م���ن الباطل.
 لعل��ك - اأيه��ا الر�س��ول - لحر�ش��ك 

حزًن��ا  نف�ش��ك  قات��ل  هدايته��م  عل��ى 
��ا عل��ى هدايته��م. وحر�شً

 اإْن َن�َشاأْ اإنزال اآية عليهم من ال�شماء 

اأعناقهم  فتظل  عليهم،  اأنزلناها 
ذلك  ن�شاأ  لم  لكنا  ذليلة،  لها  خا�شعة 

ابتاء لهم: هل يوؤمنون بالغيب؟
الم�ش���ركين  ه���وؤالء  يج���يء  وم���ا   

م���ن تذكي���ر ُمْح���َدث اإنزاله من الرح����من 
بحججه الدالة على توحيده و�شدق نبيه 
اإال اأعر�شوا عن �ش���ماعه والت�شديق به.

 فقد كذبوا بما جاءهم به ر�شولهم، 

ف�ش����ياأتيهم تحقيق اأن��ب�����اء ما ك�انوا به 
ي�شخرون، ويحل عليهم العذاب.

عل���ى  ي���ن  رِّ ُم�شِ ه���وؤالء  اأبق���ي   

كفره���م فل���م ينظ���روا اإل���ى االأر����س ك���م 
اأنبتن���ا فيه���ا من كل نوع من اأنواع النبات 

ح�ش���ن المنظ���ر كثي���ر المناف���ع؟!
 اإن في اإنبات االأر�س باأنواع مختلفة 

قدرة  على  وا�شحة  لداللة  النبات  من 
من اأنبتها على اإحياء الموتى، وما كان 

معظمهم موؤمنين.
اأيه��ا الر�س��ول - له��و   واإن رب��ك - 

الغال��ب ال��ذي ال يغلب��ه اأح��د، الرحي��م 
بعب��اده.

 واذكر - اأيها الر�سول - حين نادى ربك مو�شى اآمًرا اإياه اأن ياأتي القوم الظالمين بكفرهم باهلل وا�شتعباد قوم مو�شى.

 وهم قوم فرعون، فياأمرهم برفق ولين بتقوى اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه.

: اإني اأخاف اأن يكذبوني فيما اأبلغهم به عنك.  قال مو�شى 

 وي�شيق �شدري لتكذيبهم اإياي، وينحب�س ل�شاني عن الكام، فاأر�شل جبريل  اإلى اأخي هارون ليكون معيًنا لي.

 ولهم علي ذنب ب�شبب قتلي الِقْبِطي فاأخاف اأن يقتلوني.

: كا، ل���ن يقتل���وك، فاذه���ب اأن���ت واأخ���وك ه���ارون باآياتن���ا الدال���ة عل���ى �شدقكم���ا، فاإن���ا معكم���ا بالن�ش���ر والتاأيي���د   ق���ال اهلل لمو�ش���ى 

 َفاأِْتَي���ا فرع���ون، فق���وال ل���ه: اإن���ا ر�ش���والن اإلي���ك م���ن رب المخلوق���ات  م�ش���تمعون لم���ا تقول���ون ولم���ا يق���ال لك���م، ال يفوتن���ا م���ن ذل���ك �ش���يء. 
: األم نرّبك لدينا �شغيًرا، ومكثت فينا من عمرك �ش���نين، فما الذي   قال فرعون لمو�ش���ى   اأن ابعث معنا بني اإ�ش���رائيل.   كلها. 

 وفعل���ت اأم���ًرا عظيًم���ا حي���ن قتلت الِقْبِطي انت�ش���اًرا لرجل من قومك، واأنت م���ن الجاحدين لنعمي عليك. دع���اك اإل���ى ادع���اء النب���وة؟  
 

   حر�س الر�ش���ول  على هداية النا����س.     اإثبات �شفة العزة والرحمة هلل.     اأهمية �ش���عة ال�شدر والف�شاحة للداعية.     دعوات 
االأنبي���اء تحري���ر م���ن العبودي���ة لغي���ر اهلل.     احت���ج فرع���ون على ر�ش���الة مو�ش���ى بوقوع القتل منه  فاأقر مو�ش���ى بالفعلة، مما ي�ش���عر باأنها 

لي�شت حجة لفرعون بالتكذيب.



معرتًفا:  لفرعون  مو�شى   قال   

اجلاهلن  من  واأنا  الرجل  ذلك  قتلت 
قبل اأن ياأتيني الوحي.

اإىل  قتل���ه  بع���د  منك���م  فهرب���ت   

قري���ة َمْدَي���ن مل���ا خف���ت م���ن قتلك���م اإي���اي 
ب���ه، فاأعط���اين رب���ي علًم���ا، و�ش���ريين من 

ر�ش���له الذي���ن ير�ش���لهم اإىل النا����س.
غ������ري  م���ن  اإي���اي  وترب�����يتك   

اأن ت�شت����عبدين م���ع ا�شتع�����بادك بن���ي 
اإ�ش�������رائيل نع�����مة مت���ّن به���ا عل���ي بح���ق، 

لك���ن ذل���ك ال مينعن���ي م���ن دعوت���ك.
رب  وما   : ملو�شى   فرعون  قال   

املخلوقات الذي زعمت اأنك ر�شوله؟!
فرع���ون:  جم������يًبا  مو�ش���ى  ق���ال   

ال�ش���ماوات  رب  ه���و  املخلوق���ات  رب 
ورب االأر����س، ورب م���ا بينهم���ا اإن كنت���م 

موقن���ن اأن���ه ربه���م فاعب���دوه وح���ده.
 ق���ال فرع���ون مل���ن حول���ه م���ن �ش���ادة 

قوم���ه: اأال ت�ش���تمعون اإىل ج���واب مو�ش���ى، 
وم���ا فيه م���ن زعم كاذب؟!

 ق���ال له���م مو�ش���ى: اهلل ربك���م ورب 

اآبائكم ال�شابقن.
 ق���ال فرع���ون: اإن ال���ذي يزع���م اأن���ه 

ر�شول اإليكم ملجنون ال يعي كيف يجيب، 
ويقول ما ال يعقل.

 ق���ال مو�ش���ى: اهلل ال���ذي اأدعوك���م 

اإليه هو رب امل�شرق، ورب املغرب، ورب 
م���ا بينهم���ا اإن كان���ت لك���م عق���ول تعقل���ون 

بها.
 ق���ال فرع���ون ملو�ش���ى بع���د عج���زه 

ته: لئن عبدت معبوًدا غريي  اجَّ ع���ن ُمَ
الأ�شرّين���ك من امل�ش���جونن.

 قال مو�شى  لفرعون: اأت�شريين 

من امل�شجونن حتى لو جئتك مبا يبن 
�شدقي فيما جئتك به من عند اهلل؟

 ق���ال: ف���اأت مب���ا ذك���رت اأن���ه ي���دل 

عل���ى �شدق���ك اإن كن���ت م���ن ال�شادق���ن فيم���ا تّدعي���ه.
 فرمى مو�شى ع�شاه يف االأر�س فانقلبت فجاأة ثعباًنا وا�شًحا للعيان.  

ا نورانيًّا ال بيا�س َبَر�س، ي�شاهده الناظرون كذلك.   واأدخل يده يف جيبه غري بي�شاء، فاأخرجها بي�شاء بيا�شً

 قال فرعون ل�شادة قومه من حوله: اإن هذا الرجل ل�شاحر عليم بال�شحر.

 يريد ب�شحره اأن يخرجكم من اأر�شكم، فما راأيكم فيما نتخذه فيه؟ 

ْر اأخاه، وال تبادر بعقوبتهما، واأر�شل يف مدائن م�شر من يجمعون ال�شحرة.  ْره واأخِّ  قالوا له: اأَخِّ

ار عليم بال�شحر.  ياأتوك بكل �شحَّ

 فجمع فرعون �شحرته ملباراة مو�شى يف مكان وزمان مددين. 

 وقيل للنا�س: هل اأنتم جمتمعون لرتوا الغالب اأهو مو�شى اأم ال�شحرة؟

 
   اأخط���اء الداعي���ة ال�ش���ابقة والنع���م الت���ي علي���ه ال تعن���ي ع���دم دعوت���ه مل���ن اأخطاأ بحقه اأو اأنعم عليه.     اتخاذ االأ�ش���باب للحماية من العدو 
ال ينايف االإميان والتوكل على اهلل.     داللة خملوقات اهلل على ربوبيته ووحدانيته.     �شعف احلجة �شبب من اأ�شباب ممار�شة العنف.  

   اإثارة العامة �شد اأهل الدين اأ�شلوب الطغاة.



 رج���اء اأن نتب���ع ال�ش���حرة يف دينه���م 

اإن كانت الغلبة لهم على مو�شى.
 فلم���ا ج���اء ال�ش���حرة اإىل فرع���ون 

ليغالب���وا مو�ش���ى قال���وا ل���ه: ه���ل لن���ا جزاء 
مادي اأو معنوي اإن كانت الغلبة لنا على 

مو�شى؟
لك���م  نع���م  فرع���ون:  له���م  ق���ال   

ج���زاء، واإنك���م يف ح���ال فوزك���م علي���ه مل���ن 
املقرب���ن عن���دي باإعطائك���م املنا�ش���ب 

الرفيع���ة.
 ق���ال له���م مو�ش���ى واثًق���ا بن�ش���ر اهلل 

ومبيًنا اأن ما عنده لي�س �شحًرا: األقوا ما 
اأنتم ُمْلُقوه من حبالكم وع�شيكم.

وع�شيه���م،  حباله���م  فاألق���وا   

وقال���وا عن���د اإلقائه���ا: بعظمة فرع���ون اإنا 
لنح���ن الغالب���ون، ومو�ش���ى ه���و املغل���وب.

فانقلب���ت  فاألق���ى مو�ش���ى ع�ش���اه   

هون به على  وِّ حي���ة، ف���اإذا هي تبتلع ما مُيَ
النا����س من ال�ش���حر.

مو�شى  ع�شا  ال�شحرة  اأب�شر  فلما   

�شقطوا  �شحرهم  من  األقوه  ما  تبتلع 
�شاجدين.

املخلوق���ات  ب���رب  اآمن���ا  قال���وا:   

كله���ا.
.  رب مو�شى ورب هارون  

 ق���ال فرع���ون منك���ًرا عل���ى ال�ش���حرة 

اإميانه���م: اأاآمنت���م مبو�ش���ى قب���ل اأن اآذن 
لك���م بذل���ك؟! اإن مو�ش���ى له���و كبريك���م 
ال���ذي علمك���م ال�ش���حر، وق���د تاآم���رمت 
جميًع���ا عل���ى اإخ���راج اأه���ل م�ش���ر منه���ا، 
فل�ش���وف تعلم���ون م���ا اأوقع���ه بك���م م���ن 
عق���اب، فاأقطع���ّن رْج���ل كل واح���د وي���ده 
خمالًف���ا بينهم���ا بقط���ع الرج���ل اليمن���ى 
مع اليد الي�ش���رى اأو العك����س، والأ�شلبنكم 
اأجمع���ن عل���ى ج���ذوع النخ���ل، ال اأ�ش���تبقي 

منك���م اأح���ًدا.
 ق���ال ال�ش���حرة لفرع���ون: ال �ش���رر فيم���ا تهددن���ا ب���ه م���ن القط���ع وال�شل���ب يف الدني���ا، فعذابك يزول، ونح���ن اإىل ربنا منقلبون، و�ش���يدخلنا 

يف رحمته الدائمة.
ق به.  اإنا نرجو اأن ميحو اهلل عنا خطايانا ال�شابقة التي ارتكبناها الأجل اأن كنا اأول من اآمن مبو�شى و�شدَّ

 واأوحينا اإىل مو�شى اآمرين اإياه اأن ي�شري ببني اإ�شرائيل ليًا، فاإن فرعون ومن معه متبعوهم لريدوهم.

 فبعث فرعون بع�س جنوده يف املدائن جامعن يجمعون اجليو�س لريدوا بني اإ�شرائيل ملا علم مب�شريهم من م�شر.

 قال فرعون مقلًا من �شاأن بني اإ�شرائيل: اإن هوؤالء لطائفة قليلة.

 واإنهم لفاعلون ما يغيظنا عليهم.

 واإنا مل�شتعدون لهم متيقظون.

 فاأخرجنا فرعون وقومه من اأر�س م�شر ذات احلدائق الغناء، والعيون اجلارية باملاء.

 وكم���ا اأخرجن���ا فرع���ون وقوم���ه م���ن ه���ذه النعم �شرينا جن����س هذه النعم م���ن بعدهم لبني   وذات خزائ���ن امل���ال، وامل�ش���اكن احل�ش���نة. 

 ف�شار فرعون وقومه يف اإثر بني اإ�شرائيل يف وقت �شروق ال�شم�س. اإ�شرائيل يف باد ال�شام. 
 

   العاق���ة ب���ن اأه���ل الباط���ل ه���ي امل�شال���ح املادي���ة.     ثق���ة مو�ش���ى بالن�ش���ر عل���ى ال�ش���حرة ت�شديًق���ا لوع���د ربه.     اإميان ال�ش���حرة برهان 
ف القل���وب ي�شرفه���ا كي���ف ي�ش���اء.     الطغي���ان والظل���م م���ن اأ�ش���باب زوال املل���ك. ���ِرّ عل���ى اأن اهلل ه���و ُم�شَ



 فلم���ا تقاب���ل فرع���ون وقوم���ه م���ع 

مو�شى وقومه بحيث �شار يرى كل فريق 
الفريق االآخر، قال اأ�شحاب مو�شى: اإن 
فرع���ون وقوم���ه �ش���يلحقوننا، وال ِقَب���ل لنا 

بهم.
 ق���ال مو�ش���ى لقوم���ه: لي����س االأم���ر 
كم���ا ت�شورت���م، ف���اإن مع���ي رب���ي بالتاأيي���د 
والن�شر، �شير�شدني ويدلني اإلى طريق 

النجاة.
 فاأوحين���ا اإل���ى مو�ش���ى اآمري���ن اإي���اه 

اأن ي�ش���رب البح���ر بع�شاه، ف�شربه بها، 
فان�ش���ّق البح���ر وتح���ّول اإل���ى اثن���ي ع�ش���ر 
َم�ْش���لًكا بع���دد قبائ���ل بن���ي اإ�ش���رائيل، 
فكان���ت كل قطع���ة من�ش���قة م���ن البح���ر 
مث���ل الجب���ل العظيم في الِعَظ���م والثبات 

بحي���ث ال ي�ش���يل منه���ا م���اء.
حت���ى  وقوم���ه  فرع���ون  وقربن���ا   

دخلوا البحر ظانين اأن الطريق �شالك.
 واأنقذن���ا مو�ش���ى وم���ن مع���ه م���ن 

بن���ي اإ�ش���رائيل، فل���م يهل���ك منه���م اأح���د.
 ث���م اأهلكن���ا فرع���ون وقوم���ه بالغ���رق 

في البحر.
لمو�شى  البحر  انفاق  في  اإن   

ونجاته وهاك فرعون وقومه الآية دالة 
على �شدق مو�شى، وما كان اأكثُر َمْن َمَع 

فرعون بموؤمنين.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - رب���ك  واإن   

له���و العزي���ز ال���ذي ينتق���م م���ن اأعدائ���ه، 
الرحي���م بم���ن ت���اب منه���م.

 واتُل عليهم - اأيها الر�سول - ق�شة 

اإبراهيم.
 حي���ن ق���ال الأبي���ه اآزر وقوم���ه: م���ا 

ال���ذي تعبدون���ه م���ن دون اهلل؟
اأ�شناًم���ا  نعب���د  قوم���ه:  ل���ه  ق���ال   

فنظ���ّل مقيمي���ن عل���ى عبادته���ا مازمين 
. لها

 قال لهم اإبراهيم: هل ت�شمع االأ�شنام دعاءكم حين تدعونهم؟

 اأو ينفعونكم اإن اأطعتموهم، اأو ي�شرونكم اإن ع�شيتموهم؟

 قال���وا: ال ي�ش���معوننا اإذا دعوناه���م، وال ينفعونن���ا اإن اأطعناه���م، وال ي�شرونن���ا اإن ع�شيناه���م، ب���ل الحا�ش���ل اأن���ا وجدن���ا اآباءن���ا يفعل���ون 

ذلك، فنح���ن نقلدهم.
 قال اإبراهيم: اأتاأملتم فراأيتم ما كنتم تعبدون من االأ�شنام من دون اهلل.

 وما كان يعبده اآباوؤكم االأولون.

 فاإنهم كلهم اأعداء لي؛ الأنهم باطل اإال اهلل رب المخلوقات كلها.

 الذي خلقني، فهو ير�شدني اإلى خيري الدنيا واالآخرة.

 واإذا مر�ش���ت فه���و وح���ده ال���ذي ي�ش���فيني م���ن المر����س ال �ش���افي ل���ي   وال���ذي ه���و وح���ده يطعمن���ي اإذا جع���ت، وي�ش���قيني اإذا عط�ش���ت. 

 وال���ذي اأرجوه وح���ده اأن يغفر لي خطيئتي ي���وم الجزاء.   وال���ذي ه���و وح���ده يتوفان���ي اإذا انق�ش���ى اأجل���ي، ويحيين���ي بع���د موت���ي.  غي���ره. 
 ق���ال اإبراهي���م داعًي���ا رب���ه: رب اأعطن���ي فقًه���ا في الدين، واألحقني بال�شالحين م���ن االأنبياء قبلي باأن تدخلني الجنة معهم.

   اهلل م���ع عب���اده الموؤمني���ن بالن�ش���ر والتاأيي���د واالإنج���اء م���ن ال�ش���دائد.     ثب���وت �شفت���ي الع���زة والرحم���ة هلل تعال���ى.     خط���ر التقلي���د 
االأعم���ى.     اأم���ل الموؤم���ن ف���ي رب���ه عظيم.  



 واجع���ل ل���ي ذك���ًرا جمي���ًا وثن���اء 

ح�ش���ًنا فيم���ن يج���يء م���ن الق���رون بع���دي. 
 واجعلن���ي مم���ن ي���رث من���ازل الجن���ة 

الت���ي يتنع���م فيه���ا عب���ادك الموؤمن���ون، 
ي فيه���ا. واأ�ش���كنِّ

م���ن  كان  اإن���ه  الأب���ي؛  واغف���ر   

ال�شالين عن الحق ب�شبب ال�شرك، دعا 
اإبراهي���م الأبي���ه قب���ل اأن يتبي���ن ل���ه اأنه من 
اأ�شح���اب الجحي���م، فلم���ا تبي���ن ل���ه ذل���ك 

تب���راأ من���ه ول���م َي���ْدُع ل���ه.
 وال تف�شحن���ي بالع���ذاب ي���وم يبع���ث 

النا�س للح�شاب.
 ي���وم ال ينف���ع في���ه م���ال ق���د جمع���ه 

االإن�شان في دنياه، وال بنون كان ينت�شر 
بهم.

 اإال م���ن ج���اء اهلل بقل���ب �ش���ليم؛ ال 

�ش���رك في���ه وال نف���اق وال ري���اء وال عج���ب، 
فاإن���ه ينتف���ع بمال���ه الذي اأنفقه في �ش���بيل 

اهلل، وباأبنائ���ه الذي���ن يدع���ون له.
لربه���م  للمتقي���ن  الجن���ة  وقرب���ت   

بامتث���ال اأوام���ره، واجتن���اب نواهي���ه.
المح�ش���ر  ف���ي  الن���ار  واأظه���رت   

لل�شالي���ن الذي���ن �شل���وا ع���ن دي���ن الح���ق.
 وقي���ل له���م تقريًع���ا له���م: اأي���ن م���ا 

كنت���م تعبدون���ه م���ن االأ�شن���ام؟
ه���ل  اهلل؟  دون  م���ن  تعبدونه���م   

ين�شرونك���م بمنعك���م من ع���ذاب اهلل، اأو 
ينت�ش���رون ه���م الأنف�ش���هم؟

 َفُرِم���ي بع�شه���م ف���ي الجحي���م ف���وق 

بع����س هم ومن اأ�شلوهم.
ال�ش���ياطين  م���ن  اإبلي����س  واأع���وان   

كله���م، ال ُي�ْش���َتْثَنى منه���م اأح���د.
كان���وا  الذي���ن  الم�ش���ركون  ق���ال   

يعب���دون غي���ر اهلل، ويتخذونه���م �ش���ركاء 
من دونه، وهم يتخا�شمون مع من كانوا 

يعبدونه���م م���ن دون���ه:
 وم���ا اأ�شلن���ا ع���ن   اإذ نجعلك���م  مث���ل رب المخلوق���ات كله���ا، فنعبدك���م كم���ا نعب���ده.    ت���اهلل لق���د كن���ا ف���ي �ش���ال وا�ش���ح ع���ن الح���ق. 

 فلي�س لنا �شافعون ي�شفعون لنا عند اهلل لينجينا من عذابه.   طريق الحق اإال المجرمون الذين دعونا اإلى عبادتهم من دون اهلل.   
 فلو اأن لنا رجعة اإلى الحياة الدنيا فنكون من الموؤمنين باهلل.    ولي�س لنا �شديق خال�س المودة يدافع عنا وي�شفع لنا. 

 واإن رب���ك  ، وم�شي���ر المكذبي���ن لعب���رة للمعتبري���ن، وم���ا كان معظمه���م موؤمني���ن.    اإن ف���ي ذل���ك المذك���ور م���ن ق�ش���ة اإبراهي���م 
  .  كذبت قوم نوح المر�ش���لين حين كذب���وا نوًحا  - اأيه���ا الر�س���ول - له���و العزي���ز ال���ذي ينتق���م م���ن اأعدائ���ه، الرحي���م بم���ن ت���اب منه���م.  
 اإني لكم ر�ش���ول اأر�ش���لني اهلل اإليكم، اأمين ال   اإذ ق���ال له���م اأخوه���م ف���ي الن�ش���ب ن���وح: اأال تتق���ون اهلل بت���رك عب���ادة غي���ره خوًف���ا من���ه؟!  
 فاتقوا اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، واأطيعوني فيما اآمركم به، وفيما اأنهاكم عنه.   اأزيد على ما اأوحاه اهلل اإلي وال اأنق�س.  

 فاتق���وا اهلل بامتث���ال   وم���ا اأطل���ب منك���م ثواًب���ا عل���ى م���ا اأبلغك���م م���ن رب���ي، لي����س ثواب���ي اإال عل���ى اهلل رب المخلوق���ات ال عل���ى غي���ره.    
 قال له قومه: اأنوؤمن بك - يا نوح - ونتبع ما جئت به ونعمل  اأوامره واجتناب نواهيه، واأطيعوني فيما اآمركم به، وفيما اأنهاكم عنه.  

والحال اأن اأتباعك اإنما هم ال�شفلة من النا�س، فا يوجد فيهم ال�شادة واالأ�شراف؟!
  

   اأهمي���ة �ش���امة القل���ب م���ن االأمرا����س كالح�ش���د والري���اء والُعج���ب.     تعلي���ق الم�ش���وؤولية ع���ن ال�ش���ال عل���ى الم�شلي���ن ال تنف���ع ال�شالي���ن. 
   التكذي���ب بر�ش���ول اهلل تكذي���ب بجمي���ع الر�ش���ل.     ُح�ش���ن التخل����س ف���ي ق�ش���ة اإبراهي���م من اال�ش���تطراد في ذكر القيام���ة ثم الرجوع اإلى 

خاتمة الق�شة.



: وم���ا علم���ي بم���ا   ق���ال له���م ن���وح 
كان ه���وؤالء الموؤمن���ون يعمل���ون؟ فل�ش���ت 

وكي���ًا عليه���م اأح�ش���ي اأعمالهم.
 م���ا ح�ش���ابهم اإال عل���ى اهلل ال���ذي 
يعلم �ش���رائرهم وعانياتهم ولي�س اإلي، 

ل���و ت�ش���عرون لما قلت���م ما قلتم.
ع���ن  الموؤمني���ن  بط���ارد  ول�ش���ت   
مجل�ش���ي ا�ش���تجابة لطلبك���م ك���ي توؤمن���وا.

 م���ا اأن���ا اإال نذي���ر وا�ش���ح الن���ذارة 
اأحذرك���م ع���ذاب اهلل.

���ا   ق���ال ل���ه قوم���ه: لئ���ن ل���م َتُك���فَّ َعمَّ
تدعون���ا اإلي���ه لتكون���ن م���ن الم�ش���تومين 

والمقتولي���ن بالرم���ي بالحج���ارة.
 ق���ال ن���وح داعًي���ا رب���ه: رب اإن قوم���ي 
كذبون���ي، ول���م ي�شدقون���ي فيم���ا جئت به 

من عندك.
حكًم���ا  وبينه���م  بين���ي  فاحك���م   
الباط���ل،  عل���ى  الإ�شراره���م  يهلكه���م 
واأنقذن���ي وم���ن مع���ي م���ن الموؤمني���ن مم���ا 

تهل���ك ب���ه الكف���ار م���ن قوم���ي.
 فا�ش���تجبنا ل���ه دع���اءه، واأنجين���اه 
وم���ن مع���ه م���ن الموؤمني���ن ف���ي ال�ش���فينة 

الممل���وءة م���ن النا����س والحي���وان.
الباقي���ن،  بعده���م  اأغرقن���ا  ث���م   

وه���م ق���وم ن���وح.
 اإن ف���ي ذل���ك المذك���ور م���ن ق�ش���ة 
ن���وح وقوم���ه، ونج���اة ن���وح وم���ن مع���ه م���ن 
الموؤمني���ن، وه���اك الكافري���ن من قومه 
لعب���رة للمعتبري���ن، وم���ا كان معظمه���م 

موؤمني���ن.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - رب���ك  واإن   
ه���و العزي���ز ال���ذي ينتق���م م���ن اأعدائ���ه، 

الرحي���م بم���ن ت���اب منه���م.
حي���ن  المر�ش���لين  ع���اد  كذب���ت   

. كذب���وا ر�ش���ولهم ه���وًدا 
 اذك���ر حي���ن ق���ال له���م اأخوه���م ف���ي 

الن�ش���ب ه���ود: اأال تتق���ون اهلل بت���رك عبادة غي���ره خوًفا منه؟!  
 اإني لكم ر�شول اأر�شلني اهلل اإليكم، اأمين ال اأزيد على ما اأمرني اهلل بتبليغه وال اأنق�شه.

 فاتقوا اهلل؛ بامتثال اأوامره، واجتناب نواهيه، واأطيعوني فيما اأمرتكم به، وفيما نهيتكم عنه.
 وما اأطلب منكم ثواًبا على ما اأبلغكم من ربي، لي�س ثوابي اإال على اهلل رب المخلوقات، ال على غيره.

 اأتبنون بكل مكان م�شرف مرتفع بنياًنا َعَلًما عبًثا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم اأو اآخرتكم؟!
 وتتخذون ح�شوًنا وق�شوًرا كاأنكم تخلدون في هذه الدنيا، وال تنتقلون عنها؟! 

 واإذا �شطوتم بالقتل اأو ال�شرب �شطوتم جبارين من غير راأفة وال رحمة. 
 فاتقوا اهلل بامتثال اأوامره، واجتناب نواهيه، واأطيعوني فيما اآمركم به، وفيما اأنهاكم عنه.

 اأعطاك���م ب�ش���اتين   اأعطاك���م اأنعاًم���ا، واأعطاك���م اأوالًدا.     وخاف���وا م���ن �ش���خط اهلل ال���ذي اأعطاك���م م���ن نعم���ه م���ا تعلم���ون.   
 ق���ال له قومه: ي�ش���توي عندن���ا تذكيرك لنا   اإن���ي اأخ���اف عليك���م - ي���ا قوم���ي - ع���ذاب ي���وم عظي���م ه���و ي���وم القيام���ة.   وعيوًن���ا جاري���ة.   

وع���دم تذكي���رك، فل���ن نوؤمن بك، ولن نرج���ع عما نحن عليه.
 

ة اإلهية.     خطر الركوِن      اأف�شلي���ة اأه���ل ال�ش���بق لاإيم���ان حت���ى ل���و كان���وا فق���راء اأو �شعف���اء.     اإه���اك الظالمي���ن، واإنجاء الموؤمنين �ُش���نَّ
اإلى الدنيا.     تعنت اأهل الباطل، واإ�شرارهم عليه.



ِلين وعاداتهم   لي�س هذا اإال دين االأَوَّ
واأخاقهم.

 ول�شنا بُمَعذبين.
نبيه���م  تكذي���ب  عل���ى  فا�ش���تمروا   
، فاأهلكناه���م ب�ش���بب تكذيبه���م  ه���ود 
بالري���ح العقي���م، اإن ف���ي ذل���ك االإه���اك 
لعب���رة للمعتبري���ن، وم���ا كان معظمه���م 

موؤمني���ن.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - رب���ك  واإن   
له���و العزي���ز ال���ذي ينتق���م م���ن اأعدائ���ه، 

الرحي���م بم���ن ت���اب م���ن عب���اده.
بتكذيبه���م  الر�ش���ل  ثم���ود  كذب���ت   

. نبيه���م �شالًح���ا 
 اإذ ق���ال له���م اأخوه���م ف���ي الن�ش���ب 
�شالح: اأال تتقون اهلل بترك عبادة غيره 

خوًفا منه؟!
 اإني لكم ر�شول اأر�شلني اهلل اإليكم، 
وال  عليه  اأزيد  ال  عنه  اأبلغه  فيما  اأمين 

اأنق�س منه.
اأوام������ره،  بامت�����ثال  اهلل  فات�ق�����وا   
فيم���ا  واأطيعون���ي  نواهي���ه،  واجتن���اب 

اأمرتك���م ب���ه، ونهيتك���م عن���ه.
 وم���ا اأطل���ب منك���م ثواًب���ا عل���ى م���ا 
اأبلغكم من ربي، لي�س ثوابي اإال على اهلل 

رب المخلوق���ات، ال عل���ى غي���ره.
 اأتطمع���ون اأن ُتْترك���وا فيم���ا اأنت���م 
في���ه م���ن الخي���رات والنع���م اآمني���ن ال 

تخاف���ون؟!
 في ب�شاتين وعيون جارية.

 وزروع ونخل ثمرها لين ن�شيج.
 وتقطع���ون الجب���ال لت�شنع���وا بيوًت���ا 

ت�شكنونها واأنتم ماهرون بنحتها.
اأوام�����ره،  بامت�����ثال  اهلل  فات�ق�����وا   
واجت�����ناب نواهي����ه، واأطيعون���ي فيم���ا 

اأمرتك���م ب���ه، وفيم���ا نهيتك���م عن���ه.
 وال تنق���ادوا الأم���ر الم�ش���رفين عل���ى 

 الذين يف�شدون في االأر�س بما ين�شرونه من المعا�شي، وال ي�شلحون اأنف�شهم بالتزام طاعة اهلل. اأنف�شهم بارتكاب المعا�شي.  
 قال له قومه: اإنما اأنت ممن �ُشِحروا مراًرا حتى غلب ال�شحر على عقولهم فاأذهبها.

 ل�ش���َت اإال ب�ش���ًرا مثلن���ا ف���ا مزي���ة ل���ك علين���ا حت���ى تك���ون ر�ش���واًل، ف���اأت بعام���ة تدل على اأنك ر�ش���ول اإن كن���ت �شادًقا فيم���ا تّدعيه من اأنك 
 ق���ال له���م �شال���ح - وق���د اأعط���اه اهلل عام���ة، وه���ي ناق���ة اأخرجه���ا اهلل م���ن ال�شخ���رة -: ه���ذه ناقة ُترى وُتلم����س، له���ا ن�شيب من  ر�ش���ول. 

الم���اء، ولك���م ن�شي���ب معل���وم، ال ت�ش���رب ف���ي الي���وم الذي هو ن�شيبكم، وال ت�ش���ربون اأنتم في الي���وم الذي هو ن�شيبها.
 وال تم�ش���وها بما ي�ش���ووؤها من َعْقٍر اأو �شرٍب، َفَيَناَلُكم ب�ش���بب ذلك عذاب من اهلل يهلككم به في يوم عظيم لما فيه من الباء النازل 
���ا علموا اأن العذاب ن���ازل بهم ال محالة،   فاتفق���وا عل���ى َعْقره���ا، َفَعَقره���ا اأ�ش���قاهم، فاأ�شبح���وا نادمي�����ن عل���ى م���ا اأقدموا عليه لمَّ عليك���م. 
 فاأخذه���م الع���ذاب ال���ذي اأُوِع���دوا به وهو الزلزل���ة وال�شيحة، اإن في ذل���ك المذكور من ق�شة  لك���ن الن���دم عن���د معاين���ة الع���ذاب ال ينف���ع. 

�شالح وقومه لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم موؤمنين.
 واإن ربك - اأيها الر�سول - لهو العزيز الذي ينتقم من اأعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.

 
   توال���ي النع���م م���ع الكف���ر ا�ش���تدراج لله���اك.    التذكي���ر بالنع���م ُيرتج���ى من���ه االإيم���ان والعودة اإلى اهلل من العبد.    المعا�شي هي �ش���بب 

الف�شاد في االأر�س.



المر�ش�لين  ل�وط  ق�وم  كذب�ت   
. لوًط�ا  نبيه�م  لتكذيبه�م 

الن�شب  في  اأخوهم  لهم   قال  اإذ   
به  ال�شرك  بترك  اهلل  تتقون  اأال  لوط: 

خوًفا منه؟!
اهلل  اأر�ش���لني  ر�ش���ول  لك���م  اإن���ي   
اإليكم، اأمي���ن فيما اأبلغه عن���ه، ال اأزيد 

اأنق�س. وال  علي���ه 
 فاتقوا اهلل بامتثال اأوامره واجتناب 
به،  اآمركم  فيما  واأطيعوني  نواهيه، 

وفيما اأنهاكم عنه.
 وم���ا اأطل���ب منك���م ثواًب���ا عل���ى ما 
اأبلغك���م من ربي، لي����س ثواب���ي اإال على 

اهلل رب المخلوق���ات، ال عل���ى غي���ره.
 اأتاأت���ون الذك���ور م���ن النا����س ف���ي 

اأدباره���م؟!
اهلل  خلق���ه  م���ا  اإتي���ان  وتترك���ون   
ف���روج  م���ن  من���ه  �ش���هواتكم  لتق�ش���وا 
زوجاتكم؟! ب���ل اأنتم متجاوزون لحدود 

اهلل به���ذا ال�ش���ذوذ المنك���ر.
 قال له قومه: لئ���ن لم تكّف يا لوط 
ع���ن نهينا عن هذا الفعل واإنكاره علينا 
لتكونن اأن���ت ومن معك من الُمْخَرجين 

من قريتنا.
لعملك���م  اإن���ي  ل���وط:  له���م  ق���ال   
ه���ذا ال���ذي تعملون���ه لم���ن الكارهي���ن 

. لمبغ�شي���ن ا
 ق���ال داعًي���ا رب���ه: رب نّجن���ي ون���ّج 
اأهلي مما �ش���ي�شيب هوؤالء من العذاب 

ب�ش���بب ما يفعلونه من المنكر.
واأهل���ه  فنجين���اه  دع���اءه  فاأجبن���ا   

. كلهم
كاف���رة،  كان���ت  فق���د  زوجت���ه  اإال   

فكان���ت م���ن الذاهبي���ن الهالكين.
 ث���م بعدم���ا خ���رج ل���وط واأهله من 
قرية )�َش���ُدوم( اأهلكنا قوم���ه الباقين 

بعده اأ�ش���ّد اإهاك.
 واأنزلن���ا عليه���م حجارة من ال�ش���ماء مثل اإنزال المطر، فقبح مطر هوؤالء الذي���ن كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب اهلل اإن هم 

ا�شتمّروا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر.
 اإن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط ب�شبب فعل الفاح�شة، لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم موؤمنين.

 واإن ربك - اأيها الر�سول - لهو العزيز الذي ينتقم من اأعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
.  كذب اأ�شحاب القرية ذات ال�شجر الملتف المر�شلين حين كذبوا نبيهم �شعيًبا 

 اإذ قال لهم نبيهم �شعيب: اأال تتقون اهلل بترك ال�شرك به خوًفا منه؟! 
 فاتقوا اهلل بامتثال اأوامره   اإني لكم ر�ش���ول اأر�ش���لني اهلل اإليكم، اأمين فيما اأبلغه عنه، ال اأزيد على ما اأمرني بتبليغه وال اأنق�س.  
 وما اأطلب منكم ثواًبا على ما اأبلغكم من ربي، لي����س ثوابي اإال على  واجتناب نواهيه، واأطيعوني فيما اأمرتكم به، وفيما نهيتكم عنه. 
 وزنوا اإذا   اأتموا للنا����س الكيل عندما تبيعونهم، وال تكونوا ممن ينق�س الكيل اإذا باع للنا����س.  اهلل رب المخلوقات، ال على غيره. 

 وال تنق�شوا النا����س حقوقهم، وال تكثروا في االأر�س الف�ش���اد بارتكاب المعا�شي. وزنتم لغيركم بالميزان الم�ش���تقيم.  
 

   اللواط �ش���ذوذ عن الفطرة ومنكر عظيم.     من االبتاء للداعية اأن يكون اأهل بيته من اأ�شحاب الكفر اأو المعا�شي.     العاقات 
االأر�شية ما لم ي�شحبها االإيمان، ال تنفع �شاحبها اإذا نزل العذاب.     وجوب وفاء الكيل وحرمة الَتّْطِفيف.



وخل���ق  خلقك���م،  ال���ذي  واتق���وا   
االأم���م ال�ش���ابقة بالخ���وف من���ه اأن ين���زل 

بك���م عقاب���ه.
 ق���ال ق���وم �ش���عيب ل�ش���عيب: اإنم���ا 
اأن���ت م���ن الذي���ن اأ�شابه���م ال�ش���حر مراًرا 
ب���ه. حت���ى غل���ب ال�ش���حر عل���ى عقل���ك، َفَغيَّ

 ول�ش���ت اإال ب�ش���ًرا مثلن���ا ف���ا مزي���ة 
ل���ك علين���ا، فكي���ف تك���ون ر�ش���واًل؟ وال 
نظن���ك اإال كاذًب���ا فيم���ا تّدعي���ه م���ن اأن���ك 

ر�ش���ول.
 فاأ�ش���قط علين���ا قطًع���ا م���ن ال�ش���ماء 

اإن كن���ت �شادًقا فيما تّدعيه.
 ق���ال له���م �ش���عيب: رب���ي اأعل���م بم���ا 
تعملون من ال�ش���رك والمعا�شي ال يخفى 

علي���ه من اأعمالكم �ش���يء.
فاأ�شابهم  تكذيبه،  على  فا�شتمّروا   
عذاب عظيم حيث اأظلتهم �شحابة بعد 
يوم �شديد الحر، فاأمطرت عليهم ناًرا 
فاأحرقتهم، اإن يوم اإهاكهم كان يوًما 

عظيم الهول.
 اإن ف���ي ذل���ك المذك���ور م���ن اإه���اك 
ق���وم �ش���عيب لعب���رة للمعتبري���ن، وم���ا كان 

معظمه���م موؤمنين.
لهو   - الر�سول  اأيها   - ربك  واإن   
اأعدائه،  من  ينتقم  الذي  العزيز 

الرحيم بمن تاب من عباده.
عل���ى  المن���زل  الق���راآن  ه���ذا  واإن   
محم���د    من���زل م���ن رب المخلوقات.

.  نزل به جبريل االأمين 
اأيه���ا   - قلب���ك  عل���ى  ب���ه  ن���زل   
الر�س���ول- لتك���ون م���ن الر�ش���ل الذي���ن 
ين���ذرون النا����س، ويخوفونه���م من عذاب 

اهلل.
 نزل به بل�شان عربي وا�شح.

ف���ي  لمذك���ور  الق���راآن  ه���ذا  واإن   
كت���ب االأولي���ن، فق���د ب�ش���رت ب���ه الكت���ب 

ال�ش���ماوية ال�ش���ابقة.
 اأولم يكن لهوؤالء المكذبين بك عامة على �شدقك اأن يعلم حقيقة ما نزل عليك عل���ماء بني اإ�ش��رائيل، مثل عبداهلل بن �شام.

 ولو نزلنا هذا القراآن على بع�س االأعاجم الذين ال يتكلمون بالل�شان العربي.
 فقراأه عليهم ما �شاروا به موؤمنين؛ الأنهم �شيقولون: ال نفهمه، فليحمدوا اهلل اأن نزل بلغتهم.

 كذلك اأدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين.
 ال يتغيرون عما هم عليه من الكفر وال يوؤمنون حتى يروا العذاب الموجع. 

 فياأتيهم هذا العذاب فجاأة، وهم ال يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم. 
 فيقولوا حين ينزل بهم العذاب بغتة من �شدة الح�شرة: هل نحن ُمْمَهلون فنتوب اإلى اهلل؟! 

 اأفبعذابنا ي�شتعجل هوؤالء الكفار قائلين: لن نوؤمن لك حتى ُت�ْشِقط ال�شماء كما زعمت علينا ك�شًفا؟! 
ا.  فاأخبرني - اأيها الر�سول - اإن متعنا هوؤالء الكافرين المعر�شين عن االإيمان بما جئت به، بالنعم زمًنا ممتدًّ

 ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يوعدون به من العذاب.  
 

في���ن م���ن اأه���ل  ���ق الم�ش���لم ف���ي اللغ���ة العربي���ة، كان اأق���در عل���ى فه���م الق���راآن.     االحتج���اج عل���ى الم�ش���ركين بم���ا عن���د الُمْن�شِ    كلم���ا تعمَّ
الكت���اب م���ن االإق���رار ب���اأن الق���راآن م���ن عن���د اهلل.     م���ا ينال���ه الكف���ار م���ن نع���م الدني���ا ا�ش���تدراج ال كرامة.  



 م���اذا ينفعه���م م���ا كان���وا علي���ه م���ن 
نع���م ف���ي الدني���ا؟! فق���د انقطع���ت تل���ك 

النع���م، ول���م ُتْج���د �ش���يًئا.
 وم���ا اأهلكن���ا م���ن اأم���ة م���ن االأم���م 
اإال بع���د االإع���ذار اإليه���ا باإر�ش���ال الر�ش���ل 

واإن���زال الكت���ب.
كن���ا  وم���ا  له���م،  وتذكي���ًرا  عظ���ة   
ظالمي���ن بتعذيبه���م بع���د االإع���ذار اإليه���م 

باإر�ش���ال الر�ش���ل واإن���زال الكت���ب.
به���ذا  ال�ش���ياطين  تنزل���ت  وم���ا   

الق���راآن عل���ى قل���ب الر�ش���ول   .
 وم���ا ي�ش���ح اأن يتنزل���وا ب���ه عل���ى 

قلب���ه، وم���ا ي�ش���تطيعون ذل���ك.
 م���ا ي�ش���تطيعونه الأنه���م معزول���ون 
ع���ن مكان���ه م���ن ال�ش���ماء، فكي���ف ي�شلون 

اإلي���ه، ويتنزل���ون به؟!
 ف���ا تعب���د م���ع اهلل معب���وًدا اآخ���ر 
ت�ش���ركه مع���ه، فتك���ون ب�ش���بب ذل���ك م���ن 

المعذبي���ن.
 واأن���ذر - اأيه���ا الر�س���ول - االأق���رب 
فاالأق���رب م���ن قوم���ك حت���ى ال ي�شيبه���م 

ع���ذاب اهلل اإن بق���وا عل���ى ال�ش���رك.
 واأَِل���ْن جانب���ك فع���ًا وق���واًل لم���ن 
اتبع���ك من الموؤمنين رحمة بهم ورفًقا.

ي�ش���تجيبوا  ول���م  ع�ش���وك،  ف���اإن   
لما اأمرتهم به من توحيد اهلل وطاعته، 
فق���ل له���م: اإن���ي ب���ريء مم���ا تعمل���ون م���ن 

ال�ش���رك والمع�����ا�شي.
 واعتم���د ف���ي اأم���ورك كله���ا عل���ى 
اأعدائ���ه،  م���ن  ينتق���م  ال���ذي  العزي���ز 

الرحي���م بم���ن اأن���اب منه���م اإلي���ه.
 ال���ذي ي���راك �ش���بحانه حي���ن تق���وم 

اإلى ال�شاة.
 وي���رى �ش���بحانه تقلب���ك م���ن ح���ال 
اإل���ى ح���ال ف���ي الم�شلي���ن، ال يخف���ى عليه 
�ش���يء مم���ا تق���وم ب���ه، وال مم���ا يق���وم ب���ه 

غي���رك.
 اإنه هو ال�شميع لما تتلوه من قراآن وذكر في �شاتك، العليم بنيتك.

ولما زعموا اأن ال�شياطين تنزلت بالقراآن، واأن محمًدا    �شاعر رد اهلل عليهم زعمهم فقال:
 تتن���زل ال�ش���ياطين عل���ى كل كذاب كثي���ر االإثم   ه���ل اأخبرك���م عل���ى م���ن تتن���زل ال�ش���ياطين الذي���ن زعمت���م اأنه���م تنزل���وا به���ذا الق���راآن؟ 
 ي�ش���ترق ال�ش���ياطين ال�ش���مع م���ن الم���اإ االأعل���ى، فيلقون���ه اإل���ى اأوليائهم من الكه���ان، واأكثر الكه���ان كاذبون، اإن  والمع�شي���ة م���ن الكه���ان.  
 وال�ش���عراء الذي���ن زعمت���م اأن محم���ًدا    منه���م يتبعه���م المنحرف���ون ع���ن طري���ق اله���دى  �شدق���وا ف���ي كلم���ة كذب���وا معه���ا مئ���ة كذب���ة. 
 األ���م ت���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اأن م���ن مظاه���ر غوايته���م اأنه���م تائه���ون ف���ي كل واد يم�شون في  واال�ش���تقامة، في���روون م���ا يقولون���ه م���ن �ش���عر. 
 اإال الذين اآمنوا من ال�ش���عراء   واأنهم يكذبون، فيقولون: فعلنا كذا، ولم يفعلوه.  المدح تارة، وفي الذم تارة، وفي غيرهما تارات. 
، و�شيعلم الذين  وعملوا االأعمال ال�شالحات، وذكروا اهلل ذكًرا كثيًرا، وانت�ش�روا من اأعداء اهلل بعدما ظلموهم مثل ح�شان بن ثابت 

ظلم���وا بال�ش���رك ب���اهلل واالعت���داء عل���ى عب���اده اأي مرج���ع يرجع���ون اإلي���ه، ف�ش���يرجعون اإل���ى موق���ف عظي���م، وح�ش���اب دقي���ق.  
 

   اإثبات العدل هلل، ونفي الظلم عنه.     تنزيه القراآن عن قرب ال�ش���ياطين منه.     اأهمية اللين والرفق للدعاة اإلى اهلل.     ال�ش���عر 
َح�َشُنُه َح�َشن، وقبيحه قبيح.

٩٣ ٢٧



القراآن  بنعمة  النبي   على  االمتنان 
و�شكرها وال�شبر على تبليغه.

على  الكام  تقدم    

البقرة. هذه  �شورة  بداية  نظائرها في 
االآيات المنزلة عليك هي اآيات القراآن، 
َره  تدبَّ َمن  فيه،  لب�س  ال  وا�شح  وكتاب 

َعِلَم اأنه من عند اهلل.
الح��ق  اإل��ى  هادي��ة  االآي��ات  ه��ذه   

مر�ش��دة اإلي��ه، ومب�ش��رة للموؤمني��ن ب��اهلل 
ور�ش��له.

 الذي���ن ي���وؤدون ال�ش���اة عل���ى اأكم���ل 

وج���ه، ويعط���ون زكاة اأمواله���م ب�شرفه���ا 
اإل���ى م�شارفه���ا، وه���م موقن���ون بم���ا ف���ي 

االآخ���رة م���ن ث���واب وعقاب.
يوؤمن��ون  ال  الذي��ن  الكافري��ن  اإن   

باالآخ��رة وم��ا فيه��ا م��ن ث��واب وعق��اب، 
ح�ّش��ّنا لهم اأعمالهم ال�ش��يئة، فا�ش��تمروا 
��رون ال يهت��دون  عل��ى فعله��ا، فه��م متحيِّ

ر�ش��د. وال  �ش��واب  اإل��ى 
ُذِك���ر  بم���ا  المو�شوف���ون  اأولئ���ك   

ه���م الذي���ن له���م �ش���وء العذاب ف���ي الدنيا 
بالقت���ل واالأ�ش���ر، وه���م ف���ي االآخ���رة اأكث���ر 
النا�س خ�شراًنا، حيث يخ�شرون اأنف�شهم 
واأهليه���م ي���وم القيام���ة بتخليده���م ف���ي 

النار.
 واإنك - اأيها الر�سول - لتتلقى هذا 

حكيم  عند  من  عليك  المنزل  القراآن 
ال  عليم  و�شرعه،  وتدبيره  خلقه  في 

يخفى عليه �شيء من م�شالح عباده.
حي���ن   - الر�س���ول  اأيه���ا   - اذك���ر   

ق���ال مو�ش���ى الأهل���ه: اإن���ي اأب�ش���رت ن���اًرا، 
�ش���اآتيكم منه���ا بخب���ر م���ن موقده���ا ير�ش���دنا اإل���ى الطري���ق، اأو اآتيك���م ب�ش���علة ن���ار ماأخ���وذة منه���ا رج���اء اأن ت�ش���تدفئوا به���ا م���ن الب���رد.

����س م���ن ف���ي الن���ار، وم���ن حوله���ا م���ن المائك���ة، وتعظيًم���ا ل���رب العالمي���ن   فلم���ا و�ش���ل اإل���ى م���كان الن���ار الت���ي اأب�شره���ا ن���اداه اهلل: اأْن ُقدِّ

وتنزيًه���ا ل���ه عم���ا ال يلي���ق ب���ه من ال�شف���ات التي ي�شفه به���ا ال�شالون.
 قال له اهلل: يا مو�سى، اإنه اأنا اهلل العزيز الذي ال يغالبني اأحد، الحكيم في خلق����ي وتقديري و�شرعي.

���ى مدب���ًرا عنه���ا ول���م يرج���ع، فقال ل���ه اهلل: ال تخف   واأل���ق ع�ش���اك، فامتث���ل مو�ش���ى، فلم���ا راآه���ا مو�ش���ى ت�شط���رب وتتح���رك كاأنه���ا حي���ة ولَّ

منها، فاإني ال يخاف عندي المر�ش���لون من حية وال من �ش���واها.  
 لكن من ظلم نف�شه بارتكاب ذنب، ثم تاب بعد ذلك فاإني غفور له، رحيم به.

 واأدخ���ل ي���دك ف���ي فتح���ة قمي�ش���ك مم���ا يل���ي الرقب���ة تخ���رج بع���د اإدخال���ك له���ا بي�ش���اء مث���ل الثلج م���ن غير بر�س، �شمن ت�ش���ع اآيات ت�ش���هد 

ل، وال�شفادع، والدم - اإلى فرعون وقومه، اإنهم  ب�شدقك - هي مع اليد: الع�شا، وال�شنون، ونق�س الثمرات، والطوفان، والجراد، والُقمَّ
كانوا قوًما خارجين عن طاعة اهلل بالكفر به.

 فلما جاءتهم اآياتنا هذه التي اأيدنا بها مو�شى وا�شحة ظاهرة قالوا: هذا الذي جاء به مو�شى من االآيات �شحر بّين.

   الق���راآن هداي���ة وب�ش���رى للموؤمني���ن.     الكف���ر ب���اهلل �ش���بب ف���ي اتب���اع الباط���ل م���ن االأعم���ال واالأق���وال، والحي���رة، واال�شط���راب.     تاأمين 
اهلل لر�شله وحفظه لهم �شبحانه من كل �شوء.



ولم  البينات  االآيات  بهذه  وكفروا   

يقروا بها، وا�شتيقنت اأنف�شهم اأنها من 
وا�شتكبارهم  ظلمهم  ب�شبب  اهلل؛  عند 
الر�سول-  اأيها   - فتاأّمل  الحق،  عن 
في  المف�شدين  عاقبة  كانت  كيف 
فقد  ومعا�شيهم،  بكفرهم  االأر�س 

اأهلكناهم، ودّمرناهم كلهم.
وابن���ه  داود  اأعطين���ا  ولق���د   

�ش���ليمان علًم���ا، ومن���ه عل���م كام الطير، 
وق���ال داود و�ش���ليمان �ش���اكرين اهلل  : 
الحم���د هلل ال���ذي ف�شلن���ا بم���ا خ�شن���ا ب���ه 
م���ن العل���م والنب���وة عل���ى كثير م���ن عباده 

الموؤمني���ن.
ف���ي  داود  اأب���اه  �ش���ليمان  وورث   

النب���وة والعل���م والمل���ك، وق���ال متحدًث���ا 
بنعم���ة اهلل علي���ه وعل���ى اأبي���ه: ي���ا اأيه���ا 
النا�س، َعلَّمنا اهلل فهم اأ�شوات الطير، 
واأعطان���ا م���ن كل �ش���يء اأعط���اه االأنبي���اء 
والمل���وك، اإن ه���ذا ال���ذي اأعطان���ا اهلل 

�ش���بحانه له���و الف�ش���ل الوا�ش���ح البّي���ن.
م���ن  جن���وده  ل�ش���ليمان  وُجِم���ع   

الب�ش���ر والج���ن والطي���ر، فه���م ُي�َش���اقون 
بنظ���ام.

حت���ى  ُي�َش���اقون  يزال���وا  فل���م   

اإذا ج���اوؤوا اإل���ى وادي النم���ل )مو�ش���ع 
بال�ش���ام( قال���ت نملة م���ن النمل: ي���ا اأيها 
النمل ادخلوا م�شاكنكم حتى ال يهلككم 
يعلم���ون  ال  وه���م  وجن���وده  �ش���ليمان 
بك���م، اإذ ل���و علم���وا بك���م لم���ا دا�ش���وكم.

كامه���ا  �ش���ليمان  �ش���مع  فلم���ا   

تب�ّش���م �شاح���ًكا م���ن قوله���ا ه���ذا، وق���ال 
داعًيا ربه �شبحانه: رّب وفقني واألهمني 
اأن اأ�ش���كر نعمت���ك الت���ي اأنعم���ت به���ا عل���ّي 
، ووفقن���ي اأن اأعم���ل عم���ًا  وعل���ى وال���ديَّ
�شالًح���ا ترت�شي���ه، واأدخلن���ي برحمت���ك 

ف���ي جمل���ة عب���ادك ال�شالحي���ن.
د �شليمان الطير فلم ير الهدهد، فقال: ما لي ال اأرى الهدهد؟ اأمنعني من روؤيته مانع، اأم كان من الغائبين؟  وتَعهَّ

 فقال لما تبين له غيابه: الأعذبّنه عذاًبا �شديًدا، اأو الأذبحّنه عقاًبا له على غيابه، اأو لياأتيني بحجة وا�شحة تبين عذره في الغياب.

: اطلع���ت عل���ى ما لم تطل���ع عليه، وجئت���ك من اأهل �ش���باإ بخبر   فمك���ث الهده���د ف���ي غياب���ه زمًن���ا غي���ر بعي���د، فلم���ا ج���اء ق���ال ل�ش���ليمان 

�شادق ال �ش���ك فيه.
 

   التب�شم �شحك اأهل الوقار.
   �شكر النعم اأدب االأنبياء وال�شالحين مع ربهم.

   االعتذار عن اأهل ال�شاح بظهر الغيب.
   �شيا�شة الرعية باإيقاع العقاب على من ي�شتحقه، وقبول عذر اأ�شحاب االأعذار.

   قد يوجد من العلم عند االأ�شاغر ما ال يوجد عند االأكابر.



تحكمه���م،  ام���راأة  وج���دت  اإن���ي   

واأُعِطي���ت ه���ذه الم���راأة م���ن كل �ش���يء 
م���ن اأ�ش���باب الق���وة والمل���ك، وله���ا �ش���رير 
عظي���م تدي���ر ِم���ن فوق���ه �ش���وؤون قومه���ا.

 وجدت هذه المراأة، ووجدت قومها 

 ، اهلل   دون  من  لل�شم�س  ي�شجدون 
عليه من  ما هم  ال�شيطان  لهم  ن  وح�شَّ
ف�شرفهم  والمعا�شي،  ال�شرك  اأعمال 

عن طريق الحق، فهم ال يهتدون اإليه.
اأعم���ال  ال�ش���يطان  له���م  ���ن  ح�شَّ  
ي�ش���جدوا  لئ���ا  والمعا�ش���ي؛  ال�ش���رك 
هلل وح���ده ال���ذي ُيْخ���ِرج م���ا �ش���تره ف���ي 
ال�ش���ماء م���ن المط���ر، وف���ي االأر����س م���ن 
النب���ات، ويعل���م م���ا تخفون���ه م���ن االأعمال 
وم���ا تظهرون���ه، ال يخف���ى علي���ه م���ن ذل���ك 

�ش���يء.
رب  غ�ي��ره،  بح��ق  مع��ب��ود  ال  اهلل   

العر�س العظيم.
 قال �شليمان  للهدهد: �شننظر 

اأ�ش���دقت في���ما تدع�����يه، اأم ك�����نت من 
الكاذبين.

و�شلمه  كتاًبا،  �شليمان  فكتب   
هذا  بكتابي  اذهب  له:  وقال  للهدهد، 
فارمه اإلى اأهل �شباأ و�شّلمهم اإياه، وتنّح 
يرددون  ما  ت�شمع  بحيث  جانًبا  عنهم 

ب�شاأنه.
الكت���اب،  الملك���ة  وا�ش���تلمت   
وقال���ت: ي���ا اأيه���ا الأ�س���راف اإن���ي األقي اإلي 

كت���اب كري���م جلي���ل.
 م�شم���ون ه���ذا الكت���اب المر�ش���ل 
»ب�ش���م اهلل  ب����  المفتت���ح  �ش���ليمان  م���ن 

الرح����من الرحي���م«:
 اأال تت���ك����بروا، واأت�����وني من����قادين 

م�شت�شلمين لما اأدعوكم اإليه من توحيد 
اهلل وترك ما اأنتم عليه من ال�شرك به، 

حيث عبدتم ال�شم�س معه.
 قال���ت الملك���ة: ي���ا اأيه���ا االأ�ش���راف 

ن���وا ل���ي وج���ه ال�ش���واب ف���ي اأم���ري، م���ا كن���ت قا�شي���ة اأم���ًرا حت���ى تح�شرون���ي، وتظه���روا راأيكم فيه. وال�ش���ادة، بيِّ
 ق���ال له���ا االأ�ش���راف م���ن قومه���ا: نح���ن اأ�شح���اب قوة عظيمة، واأ�شحاب باأ����س قوي في الحرب، والراأي م���ا ترينه فانظري ماذا تاأمريننا 

به فنحن قادرون على تنفيذه.
ْهب، و�شيَّروا �ش���ادتها واأ�ش���رافها  ���ْلب والنَّ  قالت الملكة: اإن الملوك اإذا دخلوا قرية من القرى اأف�ش���دوها بما يقومون به من القتل وال�شَّ

اأذالء بعد ما كانوا فيه من العزة والمنعة، وكذلك يفعل الملوك دائًما اإذا تغلبوا على اأهل قرية؛ ليزرعوا الهيبة والرعب في النفو�س.
 واإني مر�شلة اإلى �شاحب الكتاب وقومه هدية، واأنظر ماذا تاأتي به الر�شل بعد اإر�شال هذه الهدية.

 
   اإنكار الهدهد على قوم �شباأ ما هم عليه من ال�شرك والكفر دليل على اأن االإيمان فطري عند الخائق.

   التحقيق مع المتهم والتثبت من حججه.
   م�شروعية الك�شف عن اأخبار االأعداء.

   من اآداب الر�شائل افتتاحها بالب�شملة.  
   اإظهار عزة الموؤمن اأمام اأهل الباطل اأمر مطلوب.



 فلم���ا ج���اء ر�ش���ولها وم���ن معه من 

اأعوان���ه يحمل���ون الهدية اإلى �ش���ليمان 
اأنك���ر عليه���م �ش���ليمان اإر�ش���ال الهدية 
قائ���ًا: اأتمدونن���ي باالأم���وال لتثنون���ي 
عنك���م؟ فما اأعطان���ي اهلل م���ن النبوة 
والمل���ك والمال خير مم���ا اأعطاكم، بل 
اأنتم الذي���ن تفرحون بما ُيْه���َدى اإليكم 

من حط���ام الدنيا.
لر�ش���ولها:  �شلي������مان   ق�����ال   

ارج���ع اإليه���م بم���ا جئ���ت م���ن هدي���ة، 
فلناأتينه���ا وقومه���ا بجن���ود ال طاق���ة له���م 
بمواجهتهم، ولنخرجنهم من �شباأ وهم 
اأذلة مهانون بعد ما كانوا فيه من العزة 

اإن ل���م ياأتون���ي منقادي���ن.
 ق���ال �ش���ليمان   مخاطًبا اأعيان 

اأه���ل ملكه: يا اأيها الم����أ، اأيكم ياأتيني 
ب�شرير ملكها قبل اأن ياأتوني منقادين؟
 اأجاب���ه م���ارد م���ن الج���ن قائ���ًا: 

اأن���ا اآتيك ب�ش���ريرها قب���ل اأن تقوم من 
مجل�ش���ك ه���ذا الذي اأن���ت في���ه، واإني 
لقوي على حمله اأمين على ما فيه، فلن 

اأنق�س منه �ش���يًئا.
عن���د  عال���م  �شال���ح  رج���ل  ق���ال   

�ش���ليمان، عنده علم م���ن الكتاب، ومن 
�شمنه ا�شم اهلل االأعظم الذي اإذا دعي 
به اأج���اب: اأنا اآتيك ب�ش���ريرها قبل اأن 
ترم����س عين���ك؛ ب���اأن اأدع���و اهلل فياأتي 
ب���ه، فدع���ا فا�ش���تجاب اهلل ل���ه دعاءه، 
ا  فلما راأى �ش���ليمان �ش���ريرها م�ش���تقرًّ
عنده قال: هذا من ف�شل ربي �شبحانه؛ 
ليختبرن���ي اأاأ�ش���كر نعم���ه اأم اأكفرها؟ 
ومن �ش���كر اهلل فاإنما َنْفع �ش���كره عائد 
اإليه، فاهلل غني ال يزيده �ش���كر العباد، 
ومن جحد نعم اهلل فلم ي�شكرها له فاإن 
ربي غني عن �ش���كره كريم، ومن كرمه 

اإف�شاله على م���ن يجحدها.
���روا له���ا  : غيِّ ق���ال �ش���ليمان    

�ش���رير ملكه���ا ع���ن هيئته التي كان عليها ننظ���ر: اأتهتدي اإلى معرفة اأنه �ش���ريرها، اأم تكون من الذين ال يهتدون اإلى معرفة اأ�ش���يائهم؟
 فلما جاءت ملكة �ش���باأ اإلى �ش���ليمان قيل لها اختباًرا لها: اأهذا مثل عر�شك؟ فاأجابت طبق ال�شوؤال: كاأنه هو، فقال �شليمان: واأعطانا 

اهلل العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه االأمور، وكنا منقادين الأمر اهلل مطيعين له.
 و�شرفه���ا ع���ن توحيد اهلل ما كانت تعبد م���ن دون اهلل اتباًعا لقومها، وتقليًدا لهم، اإنها كانت م���ن قوم كافرين باهلل، فكانت كافرة 

مثلهم.
: اإنه �شرح ُمَملَّ�س   قيل لها: ادخلي ال�شرح وهو كهيئة ال�ش���طح، فلما راأته ظنته ماًء فك�ش���فت عن �شاقيها لتخو�شه، قال �شليمان  
من زجاج، ودعاها اإلى االإ�ش���ام، فاأجابته اإلى ما دعاها اإليه قائلة: رب اإني ظلمت نف�ش���ي بعبادة غيرك معك، وانقدت مع �ش���ليمان هلل 

رب المخلوقات جميعها.
 

ن الموؤمن من التاأثر بحطام الدنيا.     عزة االإيمان تح�شّ
   الفرح بالماديات والركون اإليها �شفة من �شفات الكفار. 

   يقظة �شعور الموؤمن تجاه نعم اهلل.
   اختبار ذكاء الخ�شم بغية التعامل معه بما ينا�شبه.

   اإبراز التفوق على الخ�شم للتاأثير فيه.



اأخاه���م  ثم���ود  اإل���ى  بعثن���ا  ولق���د   

ف���ي الن�ش���ب �شالًح���ا  اأن اعب���دوا 
اهلل وح���ده، ف���اإذا ه���م بع���د دعوت���ه اإياهم 
طائفت���ان: طائف���ة موؤمنة، واأخرى كافرة 

يتنازع���ون اأيه���م عل���ى الح���ق.
: ِل���َم تطلبون   ق���ال له���م �شالح  

تعجي���ل الع���ذاب قب���ل الرحم���ة؟ ه���اَّ 
تطلبون المغفرة من اهلل لذنوبكم رجاء 

يرحمكم. اأن 
���ت عن الحق:   ق���ال له قومه في َتعنُّ

ت�شاءمنا بك وبمن معك من الموؤمنين، 
: م���ا زجرتم من  ق���ال لهم �شال���ح  
الطي���ر لما ي�شيبكم م���ن المكاره، عند 
اهلل علم���ه ال يخفى عليه منه �ش���يء، بل 
اأنتم قوم ُتْختبرون بما يب�ش���ط لكم من 

الخير وبما ينالكم من ال�ش���ر.
ت�ش���عة  الِحْج���ر  ف���ي مدين���ة   وكان 

رج���ال يف�ش���دون ف���ي االأر����س بالكف���ر 
والمعا�شي، وال ي�شلحون فيها باالإيمان 

ال�شالح. والعم���ل 
ليحل���ف  لبع����س:  بع�شه���م  ق���ال   

كل واح���د منك���م باهلل لناأتين���ه في بيته 
لي���ًا، فلنقتلنه واأهله، ث���م لنقولن لولي 
دمه: ما ح�شرنا قتل �شالح واأهله، واإنا 

ل�شادق���ون فيما قلنا.
الإه���اك  خفي���ة  مكي���دة  ���روا  ودبَّ  

�شال���ح واأتباعه م���ن الموؤمنين، ومكرنا 
مك���ًرا لن�ش���ره واإنجائ���ه م���ن مكره���م 
واإه���اك الكافري���ن من قوم���ه، وهم ال 

بذلك. يعلم���ون 
- كي���ف  الر�س���ول  اأيه���ا  فتاأم���ل -   

اأّن���ا  ومكره���م؟  تدبيره���م  م���اآل  كان 
ا�ش���تاأ�شلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا 

ع���ن اآخرهم.
 فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها 

اأهلها  من  خالية  وبقيت  �شقوفها،  على 
ب�شبب ظلمهم، اإنَّ فيما اأ�شابهم من العذاب ب�شبب ظلمهم لعبرة لقوم يوؤمنون، فهم الذين يعتبرون باالآيات.

، وكانوا يتقون اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه.  واأنقذنا الذين اآمنوا باهلل من قوم �شالح 

 واذك���ر - اأيها الر�س���ول - لوًطا حين قال لقوم���ه موبًخا اإياهم ومنكًرا عليهم: اأتاأتون الخ�شلة القبيحة - وهي اللواط - في اأنديتكم 

ا؟! جهاًرا يب�شر بع�شكم بع�شً
 اأئنكم لتاأتون الرجال على �ش���بيل اال�ش���تهاء دون الن�شاء، ال تريدون اإعفاًفا وال ولًدا، واإنما ق�شاء �شهوة بهيمية، بل اأنتم قوم تجهلون 

ما يجب عليكم من االإيمان والطهر والبعد عن المعا�شي.
 

   اال�شتغفار من المعا�شي �شبب لرحمة اهلل.
   الت�شاوؤم باالأ�شخا�س واالأ�شياء لي�س من �شفات الموؤمنين.

   عاقبة التمالوؤ على ال�شر والمكر باأهل الحق �شيئة.
   اإعان المنكر اأقبح من اال�شتتار به.

   االإنكار على اأهل الف�شوق والفجور واجب.



�إال   فم���ا كان لقوم���ه م���ن ج���و�ب 

قوله���م: �أخرج���و� �آل ل���وط م���ن قريتك���م، 
�إنه���م �أنا����س يتنزه���ون ع���ن �الأق���ذ�ر 
��س���تهز�ًء  ذل���ك  قال���و�  و�الأنجا����س، 
ب���اآل ل���وط �لذي���ن ال ي�س���اركونهم فيم���ا 
يرتكبون���ه م���ن �لفو�ح����س، ب���ل ينك���رون 

عليه���م �رتكابه���ا.
 ف�س���لَّمناه و�س���لَّمنا �أهل���ه، �إال �مر�أت���ه 

حكمن���ا عليه���ا �أن تك���ون م���ن �لباقي���ن في 
�لع���ذ�ب لتكون من �لهالكين.

من  حجارة  عليهم  و�أمطرنا   

لمن  مهلًكا  �سيًئا  مطًر�  فكان  �ل�سماء، 
ُفو� بالعذ�ب ولم ي�ستجيبو�. ُخوِّ

�لحم���د   :- الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

هلل عل���ى نعم���ه، و�أم���ان من���ه م���ن عذ�ب���ه 
�ل���ذي ع���ذب ب���ه ق���وم ل���وط و�سال���ح 
، �آهلل �لمعبوُد بحقٍّ  الأ�سح����اب �لنبي 
�ل���ذي بي���ده ملك���وت كل �س���يء خي���ر �أم ما 
يعبده �لم�س���ركون من معبود�ت ال تملك 

�؟! نفًع���ا وال �س���رًّ
 �أم م���ن خل���ق �ل�س���ماو�ت و�الأر����س 

على غير مثال �سابق، و�أنزل لكم -اأيها 
النا����س - م���ن �ل�س���ماء م���اء �لمط���ر، 
فاأنبتن���ا لك���م ب���ه حد�ئ���ق ذ�ت ح�س���ن 
وجم���ال، م���ا كان لك���م �أن تنبت���و� �س���جر 
تل���ك �لحد�ئ���ق لعجزكم عن ذلك، فاهلل 
ه���و �ل���ذي �أنبته���ا، �أمعب���ود فع���ل ه���ذ� م���ع 
�هلل؟! ال، ب���ل ه���م ق���وم ينحرف���ون ع���ن 
�لح���ق َفُي�َس���وُّون �لخال���ق بالمخلوقي���ن 

ظلًم���ا.
م�س���تقّرة  �الأر����س  �سّي���ر  َم���ْن  �أَْم   

ثابت���ة ال ت�سط���رب بم���ن عليه���ا، و�سّي���ر 
د�خله���ا �أنه���اًر� تجري، و�سي���ر لها جبااًل 
ثو�ب���ت، و�سّي���ر بي���ن �لبحري���ن: �لماِل���ح 
و�لع���ذب فا�س���ًا يمن���ع �خت���اط �لمال���ح 
بالع���ذب حت���ى ال يف�س���ده، ف���ا ي�سل���ح 

لل�س���رب، �أمعب���ود فع���ل ذل���ك م���ع �هلل؟! ال، ب���ل معظمه���م ال يعلم���ون، ول���و كان���و� يعلم���ون لم���ا �أ�س���ركو� ب���اهلل �أح���ًد� م���ن مخلوقات���ه.
 �أَْم َمْن يجيب من �ساق عليه �أمره و��س���تّد �إذ� دعاه، ويرفع ما يقع باالإن�س���ان من مر�س وفقر وغيرهما، وي�سّيركم خلفاء في �الأر�س 

ا جيًا بعد جيل، �أمعبود يفعل ذلك مع �هلل؟! ال، قليًا ما تتعظون وتعتبرون. يخلف بع�سكم بع�سً
 �أَْم َم���ْن يهديك���م ف���ي ظلم���ات �لب���ر وظلم���ات �لبح���ر بم���ا ين�سب���ه لكم من معالم ونجوم، ومن يبعث �لرياح مب�س���ر�ت بق���رب نزول �لمطر 

�لذي يرحم به عباده، �أمعبود يفعل ذلك مع �هلل؟! تنزه �هلل، وتقد�س عما ي�سركون به من مخلوقاته.
 

   لج����وء �أهل �لباطل للعنف عندما تحا�سرهم حجج �لحق.
   ر�بطة �لزوجية دون �الإيمان ال تنفع في �الآخرة.

   تر�سيخ عقيدة �لتوحيد من خال �لتذكير بنعم �هلل.
   كل م�سطر من موؤمن �أو كافر فاإن �هلل قد وعده باالإجابة �إذ� دعاه.



 �أم م���ن يب���د�أ �لخل���ق ف���ي �الأرحام 

مرحل���ة بع���د مرحلة، ثم يحيي���ه بعدما 
�ل�س���ماء  م���ن  يرزقك���م  وم���ن  يميت���ه، 
بالمط���ر �لمن���زل من جهت���ه، ويرزقكم 
من �الأر����س بالنبات �ل���ذي ينبته فيها! 
�أمعبود يفعل ذل���ك مع �هلل؟! قل - اأيها 
الر�س���ول - له���وؤالء �لم�س���ركين: هاتو� 
حججكم على ما �أنتم عليه من �ل�سرك، 
�إن كنتم �سادقين فيما تدعونه من �أنكم 

حق. على 
 قل - اأيها الر�سول -: ال يعلم �لغيب 

من في �ل�سماو�ت من �لمائكة، وال من 
�لنا�س، لكن �هلل وحده  في �الأر�س من 
هو �لذي يعلمه، وما يعلم جميع من في 
�ل�سماو�ت ومن في �الأر�س متى ُيْبعثون 

للجز�ء �إال �هلل.
 �أم هل تتابع علمهم باالآخرة فاأيقنو� 

من  وحيرة  �سك  في  هم  بل  ال،  بها؟ 
�الآخرة، بل قد عميت ب�سائرهم عنها.

 وق���ال �لذي���ن كف���رو� م�س���تنكرين: 

�أ�إذ� متن���ا وكن���ا تر�ًبا �أيمك���ن �أن ُنْبَعَث 
�أحياء؟

 لق���د ُوِعْدنا نحن، وُوِع���َد �آباوؤنا من 

قب���ل �أننا نبعث جميًعا، فل���م نر تحقيًقا 
لذل���ك �لوع���د، م���ا ه���ذ� �لوع���د �لذي 
ُوِعدن���اه جميًعا �إال �أكاذيب �الأولين �لتي 

دونوه���ا في كتبهم.
 ق�������ل - اأيه������ا الر�س�����ول - له������وؤالء 

�لمنكرين للبعث: �س���يرو� ف���ي �أي جهة 
م���ن �الأر����س فتاأملو� كيف كان���ت نهاية 
�لمجرمي���ن �لمكذبي���ن بالبع���ث، فق���د 

به. لتكذيبهم  �أهلكناه���م 
 وال تحزن ب�سبب �إعر��س �لم�سركين 

من  �سدرك  ي�سق  وال  دعوتك،  عن 
كيدهم فاهلل نا�سرك عليهم.

 ويق���ول �لكف���ار �لمنك���رون للبع���ث 

م���ن قوم���ك: متى يتحق���ق ما تعدنا ب���ه �أنت و�لموؤمن���ون من �لع���ذ�ب �إن كنتم �سادقي���ن فيما تّدعون���ه من ذلك؟
 قل لهم - اأيها الر�سول -: ع�سى �أن يكون �قترب لكم بع�س ما ت�ستعجلون به من �لعذ�ب.

 و�إن ربك - اأيها الر�سول - لذو ف�سل على �لنا�س حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من �لكفر و�لمعا�سي، ولكن معظم 

�لنا�س ال ي�سكرون �هلل على ما ينعم به عليهم.
 و�إن ربك ليعلم ما ت�سمر قلوب عباده وما يظهرونه، ال يخفى عليه �سيء من ذلك، و�سيجازيهم عليه.

 وما من �سيء غائب عن �لنا�س في �ل�سماء، وال غائب عنهم في �الأر�س �إال هو في كتاب مبين وهو �للوح �لمحفوظ.

 �إن هذ� �لقر�آن �لمنزل على محمد   يق�ّس على بني �إ�سر�ئيل �أكثر ما يختلفون فيه، ويك�سف �نحر�فاتهم.

 
   علم �لغيب مما �خت�س به �هلل، فادعاوؤه كفر.

   �العتبار باالأمم �ل�سابقة من حيث م�سيرها و�أحو�لها طريق �لنجاة.
   �إحاطة علم �هلل باأعمال عباده.

   ت�سحيح �لقر�آن النحر�فات بني �إ�سر�ئيل وتحريفهم لكتبهم.



 و�إن���ه لهد�ي���ة ورحم���ة للموؤمني���ن 

�لعاملي���ن بما ج���اء فيه.
اأيها الر�سول - يق�سي  �إن ربك -   

يوم  وكافرهم  موؤمنهم  �لنا�س  بين 
فيرحم  �لعدل،  بحكمه  �لقيامة 
�لعزيز  وهو  �لكافر،  ويعذب  �لموؤمن، 
يغالبه  وال  �أعد�ئه،  من  ينتقم  �لذي 
�أحد، �لعليم �لذي ال يلتب�س عليه ُمِحقٌّ 

ِبُمْبِطٍل.
 فتوكل عل���ى �هلل، و�عتمد عليه في 

جميع �أمورك، �إنك على �لحق �لو��سح.
 �إنك - اأيه���ا الر�س��ول - ال ُت�ْس����ِمع 

ب�سبب  قلوبهم  ماتت  �لذين  �لموتى 
�هلل  �أ�سمَّ  َمن  ُت�ْسِمع  وال  باهلل،  �لكفر 
�سمعه عن �سماع �لحق ما تدعوهم �إليه 

�إذ� رجعو� معر�سين عنك.
عمي���ت  م���ن  به���ادي  ول�س���ت   

ب�سائرهم عن �لحق، فا تحزن عليهم 
وتتعب نف�س���ك، ما تقدر �أن ُتفهم �لحّق 
�إال م���ن يوؤم���ن باآياتن���ا فه���م منقادون 

الأو�م���ر �هلل.
 و�إذ� وج���ب �لع���ذ�ب وثب���ت عليهم 

الإ�سر�ره���م على كفره���م ومعا�سيهم، 
وبقي �سر�ر �لنا����س، �أخرجنا لهم عند 
�قتر�ب �ل�س���اعة عامة م���ن عاماتها 
�لكب���رى، وهي د�بة من �الأر�س تكلمهم 
بم���ا يفهم���ون �أن �لنا����س كان���و� باآياتنا 

�لمنزلة على نبين���ا ال ي�سدقون.
ي��وم   - الر�س��ول  اأيه��ا   - و�ذك��ر   

نح�س��ر م��ن كل �أم��ة م��ن �الأم��م جماع��ة 
م��ن كبر�ئه��م مم��ن يك��ذب باآياتن��ا، ي��رّد 
�أوله��م �إل��ى �آخره��م ث��م ي�س��اقون �إل��ى 

�لح�س��اب.
�إذ�  حت���ى  �س���وقهم،  وي�س���تمّر   

ج���اوؤو� م���كان ح�س���ابهم ق���ال لهم �هلل 
توبيًخ���ا له���م: �أكذبت���م باآيات���ي �لد�لة 
على توحيدي و�لم�س���تملة على �س���ريعتي، ولم تحيطو� علًما باأنها باطلة في�س���وغ لكم تكذيبها، �أم ماذ� كنتم تعملون بها من �لت�سديق �أو 

�لتكذي���ب؟! 
 ووق���ع عليهم �لعذ�ب ب�س���بب ظلمه���م بالكفر باهلل وتكذيب �آياته، فه���م ال يتكلمون للدفاع عن �أنف�س���هم لعجزهم عن ذلك، وبطان 

حججه���م. ولم���ا كانو� ينكرون �لبع���ث نّبههم �هلل بما يدل عليه في حياتهم، وهو نومهم �لذي هو بمنزلة �لموت، و��س���تيقاظهم �لذي هو 
بمنزلة �لبعث، فقال: 

 �ألم ينظر هوؤالء �لمكذبون بالبعث �أنا جعلنا �لليل لي�س���كنو� فيه بالنوم، و�سّيرنا �لنهار م�سيًئا ليب�سرو� فيه، في�س���عو� �إلى �أعمالهم، 

�إن في ذلك �لموت �لمتكرر و�لبعث بعده لعامات و��سحة لقوم يوؤمنون.
 و�ذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول -: ي���وم ينفخ �لملك �لموكل بالنفخ في �لق���رن �لنفخة �لثانية، ففزع من في �ل�س���ماو�ت ومن في �الأر�س �إال 

ًا منه، وكل من مخلوق���ات �هلل ياأتونه في ذلك �ليوم مطيعين ذليلين. من ��س���تثناه �هلل من �لفزع؛ تف�سُّ
 وت���رى �لجبال في ذلك �ليوم تح�س���بها ثابتة ال تتحرك، وهي في و�قع �الأمر ت�س���ير م�س���رعة �س���ير �ل�س���حاب، �سن���ع �هلل، فهو �لذي 

يحركه���ا، �إنه خبير بما تفعلون، ال يخفى عليه �س���يء من �أعمالكم، و�س���يجازيكم عليها.
 

.    داللة     �أهمية �لتوكل على �هلل.    تزكية �لنبي  باأنه على �لحق �لو��سح.    هد�ية �لتوفيق بيد �هلل، ولي�س���ت بيد �لر�س���ول 
�لنوم على �لموت، و�ال�ستيقاظ على �لبعث.



 م���ن ج���اء ي���وم �لقيام���ة باالإيم���ان 

و�لعمل �ل�سالح فله �لجنة، وهم �آمنون 
بتاأمين �هلل لهم م���ن فزع يوم �لقيامة.

 ومن جاء بالكف���ر و�لمعا�سي فلهم 

�لنار ُيلَقون فيه���ا على وجوههم، ويقال 
له���م توبيًخا لهم و�إهانة: هل تجزون �إال 
ما كنت���م تعملونه في �لدني���ا من �لكفر 

و�لمعا�سي؟
 ق���ل له���م - اأيه���ا الر�س���ول -: �إنما 

�أمرت �أن �أعب���د رب مكة �لذي حرمها، 
ف���ا ُي�ْس���فك فيه���ا دم، وال ُيْظل���م فيها 
ُيْقط���ع  وال  �سيده���ا،  ُيْقت���ل  وال  �أح���د، 
�س���جرها، وله �س���بحانه ملك كل �سيء، 
و�أُِم���ْرت �أن �أكون من �لم�ست�س���لمين هلل 

�لمنقادي���ن ل���ه بالطاعة.
عل���ى  �لق���ر�آن  �أتل���و  �أن  و�أُِم���ْرت   

�لنا����س، فمن �هتدى بهديه، وعمل بما 
في���ه، فنفع هد�يت���ه لنف�س���ه، ومن �سل 
و�نح���رف عما في���ه و�أنك���ره، ولم يعمل 
بم���ا فيه، فق���ل: �إنما �أنا م���ن �لمنذرين 
�أنذرك���م من ع���ذ�ب �هلل، ولي����س بيدي 

. يتكم � هد
 وق���ل - اأيها الر�س���ول -: �لحمد هلل 

على نعمه �لتي ال تح�سى، �سيريكم �هلل 
�آياته في �أنف�س���كم وفي �ل�سماء و�الأر�س 
و�ل���رزق، فتعرفونه���ا معرفة تر�س���دكم 
�إل���ى �الإذعان للحق، ولي����س ربك بغافل 
عم���ا تعمل���ون، ب���ل ه���و مطل���ع عليه، ال 
يخفى علي���ه منه �س���يء، و�س���يجازيكم 

. عليه

�س���ن���ة �هلل ف��ي تمك��ي�ن �لم���وؤم��ن����ين �لم�ست������س��ع�ف���ين و�إه�������اك �لط������غ�اة �لم�ستكبرين.

  تقدم �لكام على نظائرها في بد�ية �سورة �لبقرة.

 هذه �آيات �لقر�آن �لو��سح.

 نقر�أ عليك من خبر مو�سى وفرعون بالحق �لذي ال مرية فيه لقوم يوؤمنون؛ الأنهم هم �لذين ينتفعون بما فيه.

ًقا بينها، ي�س���ت�سعف طائفة منهم، وهم بنو �إ�سر�ئيل، بقتل   �إن فرعون طغى في �أر�س م�سر، وت�س���لط فيها، و�سّير �أهلها طو�ئف مفرِّ

ذكور �أوالدهم و��ستبقاء ن�سائهم للخدمة �إمعاًنا في �إذاللهم، �إنه كان من �لمف�سدين في �الأر�س بالظلم و�لطغيان و�لتكبر.
 ونريد �أن نتف�سل على بني �إ�سر�ئيل �لذين ��ست�سعفهم فرعون في �أر�س م�سر؛ باإه����اك عدوهم، و�إز�لة �ال�ست�س�����عاف عنه����م، 

ْوَرْثنَا الَْقْوَم الَِّذيَن 
َ
ونجعلهم �أئمة يقتدى بهم في �لحق، ونجعلهم يرثون �أر�س �ل�سام �لمباركة بعد هاك فرعون، كما قال تعالى: { َوأ

نَا ِفيَها... }.
ْ
ِّتي بَاَرك

َ
رِْض َوَمَغاِرَبَها ال

َ
َكانُوا يُْستَْضَعُفوَن َمَشاِرَق األ

   
   �الإيم���ان و�لعم���ل �ل�سالح �س���ببا �لنجاة من �لفزع يوم �لقيامة.    �لكفر و�لع�سيان �س���بب في دخول �لن���ار.    تحريم �لقتل و�لظلم 

و�ل�سي���د في �لحرم.     �لن�سر و�لتمكين عاقبة �لموؤمنين.

٢٨٨٨



 ونري���د �أن نمّك���ن لهم ف���ي �الأر�س 

بجعلهم �أ�سحاب �ل�سلطان فيها، وُنِري 
فرع���ون وم�س���انده �الأكب���ر ف���ي �لملك 
هامان وجنودهم���ا �لمعاونين لهما في 
ملكهم���ا، ما كان���و� يخافونه من ذهاب 
ملكهم، و�نق�سائه عل���ى يد مولود ذكر 

من بني �إ�س���ر�ئيل.
ولم���ا ذك���ر �هلل م���ا �س���يوؤول �إلي���ه ملك 
فرعون، وما �س���يكرم به مو�سى وقومه، 
ذكر ن�س���اأة مو�سى  �إلى �أن بعثه �هلل 

فقال: ر�سواًل، 
 و�ألهمنا �أم مو�سى  �أن �أر�سعيه 

فرعون  من  عليه  َخ�ِسيِت  �إذ�  حتى 
�سندوق،  في  ف�سعيه  يقتلوه  �أن  وقومه 
و�رميه في نهر �لنيل، وال تخافي عليه 
تحزني  وال  فرعون،  من  وال  �لغرق  من 
حيًّا،  �إليك  مرجعوه  �إنا  فر�قه،  ب�سبب 
وم�سّيروه من ر�سل �هلل �لذين يبعثهم 

�إلى خلقه.
 فامتثل���ت م���ا �ألهمناها م���ن و�سعه 

ف���ي �سندوق، ورمي���ه في �لنه���ر، فعثر 
علي���ه �آل فرع���ون فاأخ���ذوه، ليتحقق ما 
 � �أر�ده �هلل من �أن مو�س���ى �س���يكون عدوًّ
لفرع���ون يزي���ل �هلل ملك���ه عل���ى ي���ده، 
جالًب���ا لحزنه���م، �إن فرع���ون ووزي���ره 
هام���ان و�أعو�نهما كانو� �آثمين ب�س���بب 
كفره���م وطغيانه���م، و�إف�س���ادهم ف���ي 

�الأر�س.
 ولم���ا �أر�د فرع���ون قتل���ه قال���ت له 

�مر�أت���ه: ه���ذ� �لولد م�سدر �س���رور لي 
ولك، ال تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة، �أو 
نتخ���ذه ولًد� بالتبني، وهم ال يعلمون ما 

�س���يوؤول �إليه ملكهم على يده.
 و�أ�سب���ح قلب �أم مو�س���ى  خالًيا 

م���ن �أي �أمر من �أمور �لدنيا �إال من �أمر 
مو�س���ى فلم تعد ت�سبر، حتى قاربت �أن 
تظهر �أنه ولدها من �س���دة �لتعلق به، لوال �أن ربطنا على قلبها بتثبيته، وت�سبيرها لتكون من �لموؤمنين �لمتوكلين على ربهم �ل�سابرين 

على ما يق�سي به.
 وقال���ت �أم مو�س���ى  الأخت���ه بعد �إلقائها له في �لنه���ر: �تبعي �أثره لتعرفي ما يفع���ل به، فاأب�سرته عن ُبعٍد حتى ال يك�س���ف �أمرها، 

وفرعون وقومه ال ي�س���عرون �أنها �أخته و�أنها تتفقد خبره.
 و�متنع مو�س���ى بتدبير من �هلل عن �لر�ساع من �لن�س���اء من قبل �أن نرده �إلى �أمه، فلما ر�أت �أخته حر�سهم على �إر�ساعه قالت لهم: 

هل �أر�سدكم �إلى �أهل بيت يقومون باإر�ساعه ورعايته، وهم له نا�سحون؟
 فرجعن���ا مو�س���ى �إلى �أمه كيما تقّر عينها بروؤيته عن قرب، وال تحزن ب�س���بب فر�قه، ولتعلم �أن وع���د �هلل باإرجاعه �إليها حق ال مرية 

في���ه، ولكن �أكثرهم ال يعلمون بهذ� �لوعد، وال �أحد يعلم �أنها هي �أمه.
  

   تدبي���ر �هلل لعب���اده �ل�سالحي���ن بما ي�س���لمهم من مكر �أعد�ئهم.     تدبي���ر �لظالم يوؤول �إلى تدميره.     ق���وة عاطفة �الأمهات تجاه 
�أوالدهن.     جو�ز ��س���تخد�م �لحيلة �لم�س���روعة للتخل�س من ظلم �لظالم.     تحقيق وعد �هلل و�قع ال محالة.



ذك���ر  مو�س���ى  مب���د�أ  �هلل  ذك���ر  ولم���ا 
مرحل���ة �س���بابه، فق���ال:

 ولم���ا بل���غ �س���ن ��س���تد�د �لب���دن، 

و��س���تحكم في قوت���ه - �أعطين���اه فهًما 
وعلًما في دين بني �إ�سر�ئيل قبل نبوته، 
وكما جزينا مو�س���ى على طاعته نجزي 

�لمح�س���نين في كل زم���ان ومكان.
ف���ي  �لمدين���ة  مو�س���ى  ودخ���ل   

وق���ت ر�حة �لنا����س في بيوته���م، فوجد 
فيها رجلي���ن يتخا�سم���ان ويت�ساربان، 
�أحدهما من بني �إ�س���ر�ئيل قوم مو�س���ى 
، و�الآخ���ر م���ن �لِقْبط ق���وم فرعون 
�أع���د�ء مو�س���ى، فطل���ب �ل���ذي هو من 
قومه �أن يعينه على �لذي هو من �لِقْبط 
�أعد�ئه، ف�سرب مو�سى �لقبطيَّ بقب�سة 
ي���ده، فقتله بتلك �ل�سرب���ة لقّوتها، قال 
: هذ� من تزيين �ل�س���يطان  مو�س���ى 
و�إغر�ئه، �إن �ل�س���يطان عدو م�سّل لمن 
�تبع���ه، و��سح �لعد�وة، فما ح�سل مني 
ب�س���بب عد�وته، وب�سبب �أنه م�سّل يريد 

�إ�سالي.
 قال مو�س���ى د�عًيا رب���ه معترًفا بما 

ح�سل منه: رب �إني ظلمت نف�س���ي بقتل 
هذ� �لِقْبط���ي، فاغفر لي ذنب���ي، فبّين 
�هلل لنا مغفرته لمو�س���ى، �إنه هو �لغفور 

لمن تاب م���ن عباده، �لرحيم بهم.
 ث���م و��سل �لخبر عن دعاء مو�س���ى 

�لذي قال فيه: رب ب�سبب ما �أنعمت علي 
به م���ن �لقوة و�لحكمة و�لعلم فلن �أكون 

معيًنا للمجرمين على �إجر�مهم.
 فلم���ا ح�س���ل من���ه م���ا ح�س���ل من 

قتل �لِقْبطي �أ�سبح ف���ي �لمدينة خائًفا 
يترقب م���اذ� يحدث، ف���اإذ� �لذي طلب 
منه �لعون و�لن�س���ر على عدوه �لِقْبطي 
باالأم����س ي�س���تعين به عل���ى ِقْبطي �آخر، 
قال له مو�س���ى: �إنك لذو غو�ية و�سال 

و��سح.
 فلما �أن �أر�د مو�سى  �أن يبط�س بالِقْبطي �لذي هو عدو له ولاإ�سر�ئيلي، ظن �الإ�سر�ئيلي �أن مو�سى يريد �لب��ط�س به لما �سم��عه 

يقول:{ إِنََّك لََغوِّيٌ ُمِبيٌن }، فقال لمو�سى: �أتريد �أن تق����تلني مثلما قتلت ن�ف�ًسا باالأم�����س، ال تريد �إال �أن تك�����ون جباًر� في �الأر�س تقتل 
�لنا�س وتظلمهم، وما تريد �أن تكون ممن ي�سلحون بين �لمتخا�سمين.

 ولما �نت�س���ر �لخبر وجاء رجل من �أق�سى �لمدينة م�س���رًعا �س���فقة على مو�سى من �لماحقة، فقال: يا مو�سى، �إن �الأ�سر�ف من قوم 

فرعون يت�ساورون بقتلك فاخرج من �لبلد، �إني لك من �لنا�سحين �سفقة عليك من �أن يدركوك فيقتلوك.
  فامتثل مو�س���ى �أمر �لرجل �لنا�سح، فخرج من �لبلد خائًفا يترقب ماذ� يحدث له، قال د�عًيا ربه: رب نجني من �لقوم �لظالمين، 

فا ي�سلو� �إلّي ب�سوء.
  

   �العتر�ف بالذنب من �آد�ب �لدعاء.
   �ل�سكر �لمحمود هو ما يحمل �لعبد على طاعة ربه، و�لبعد عن مع�سيته.

   �أهمية �لمبادرة �إلى �لن�سح خا�سة �إذ� ترتب عليه �إنقاذ موؤمن من �لهاك.
   وجوب �تخاذ �أ�سباب �لنجاة، و�اللتجاء �إلى �هلل بالدعاء.



 ولم���ا �س���ار مقب���ًا بوجه���ه جه���ة 

َمْدين قال: ع�س���ى ربي �أن ير�سدني �إلى 
خي���ر طريق، فا �أ�س���ّل عنها.

�ل���ذي  َمْدي���ن  م���اء  و�س���ل  ولم���ا   

ي�س���تقون منه وجد جماعة من �لنا����س 
ي�س���قون مو��س���يهم، ووجد م���ن دونهم 
�مر�أتين تحب�س���ان �أغنامهما عن �لماء 
حتى ي�س���قي �لنا����س، قال لهما مو�س���ى 
: ما �س���اأنكما ال ت�سقيان مع �لنا�س؟ 
قالت���ا له: عادتن���ا �أن نتاأنى فا ن�س���قي 
حت���ى ين�س���رف �لرع���اة؛ ح���ذًر� م���ن 
مخالطتهم، و�أبونا �سيخ كبير �ل�سن، ال 
ي�ستطيع �أن ي�س���قي، فا�سطررنا ل�سقي 

. غنمنا
 فرحمهما ف�س���قى لهما �أغنامهما، 

ث���م �ن�سرف �إلى �لظل فا�س���تر�ح فيه، 
ودعا رب���ه بالتعري�س بحاجت���ه، فقال: 
رب �إن���ي لم���ا �أنزل���ت �إلّي م���ن �أي خير 

محتاٌج.
 فلم���ا ذهبت���ا �أخبرت���ا �أباهم���ا به، 

فاأر�س���ل �إحد�هما �إليه تدعوه، فجاءته 
تم�سي في حياء، قالت: �إن �أبي يدعوك 
�أن تاأتي���ه ق�سد �أن يجزيك �أجرك على 
�س���قيك لنا، فلما جاء مو�س���ى �أباهما، 
و�أخبره باأخباره، قال ل���ه مطمئًنا �إياه: 
ال تخ���ف نجوت م���ن �لق���وم �لظالمين 
فرع���ون وملئ���ه، فاإنهم ال �س���لطان لهم 
على َمْدين، فا ي�س���تطيعون �أن ي�سلو� 

باأذى. �إليك 
اأب���ت  ي���ا  �بنتي���ه:  �إح���دى  قال���ت   

��ستاأجره ليرعى غنمنا، فهو جدير باأن 
ت�س���تاأجره؛ لجمعه بين �لقوة و�الأمانة، 
فبالق���وة يوؤدي م���ا كلف ب���ه، وباالأمانة 

�وؤتم���ن عليه. يحفظ ما 
مو�س���ى  مخاطًب���ا  �أبوهم���ا  ق���ال   

: �إن���ي �أري���د �أن �أزوج���ك �إحدى �بنتي 
ل منك ال يلزمك؛ الأن �لتعاقد �إنما  هاتين، على �أن يكون مهرها �أن ترعى غنمنا ثماني �س���نين، فاإن �أكملت �لمدة ع�س���ر �س���نين فهذ� تف�سّ
هو على ثمان �س���نين، فما فوقها تطوع، وما �أريد �أن �ألزمك ما فيه م�س���قة عليك، �س���تجدني - �إن �س���اء �هلل - من �ل�سالحين �لذين يوفون 

بالعق���ود، وال ينق�س���ون �لعه���ود.
: ذلك �لذي بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه، فاأي �الأمدين عملت لك: ثماِنَي �س���نو�ت، �أو ع�س���ر �س���نو�ت، �أكون قد   قال مو�س���ى 

وفي���ت بما علي، ف���ا تطالبني بزيادة، و�هلل وكيل على م���ا تعاقدنا عليه، رقيب عليه.
  

   �اللتجاء �إلى �هلل طريق �لنجاة في �لدنيا و�الآخرة.
   حياء �لمر�أة �لم�سلمة �سبب كر�متها وعلو �ساأنها.

   م�ساركة �لمر�أة بالر�أي، و�عتماد ر�أيها �إن كان �سو�ًبا �أمر محمود.
   �لقوة و�الأمانة �سفتا �لم�سوؤول �لناجح.

   جو�ز �أن يكون �لمهر منفعة.



 فلم���ا �أكمل مو�س���ى �أوف���ى �الأجلين 

ع�سر �سنين، و�سار باأهله من َمْدين �إلى 
م�سر �أب�سر من جانب �لطور ناًر�، قال 
الأهل���ه: �ثبتو�، �إني �أب�س���رت ناًر�، لعلي 
�آتيكم منها بخبر، �أو �آتيكم ب�س���علة من 
�لنار توقدون بها ناًر�؛ لعلكم ت�ستدفئون 

من �لبرد.
 فلما جاء مو�سى �لنار �لتي �أب�سرها 

ناد�ه ربه  من جانب �لو�دي �الأيمن 
بتكليمه  �هلل  باركه  �لذي  �لموقع  في 
لمو�سى من �ل�سجرة �أن: يا مو�سى �إني 

�أنا �هلل رب �لمخلوقات كلها.
فطرحه�ا  ع�س�اك،  �ط�رح  و�أن   

ر�آه�ا  فلم�ا  رب�ه،  الأم�ر  �متث�ااًل  مو�س�ى 
ف�ي  حي�ة  كاأنه�ا  وت�سط�رب  تتح�رك 
ول�م  منه�ا،  هارًب�ا خوًف�ا  ولَّ�ى  �س�رعتها 
يرج�ع م�ن َهَرِب�ِه، فناد�ه ربه: يا مو�س�ى 
�أقبل، وال تخف منها؛ فاإنك من �الآمنين 

منه�ا وم�ن غيره�ا مم�ا تخ�اف.
 �أدخ���ل ي���دك �ليمن���ى ف���ي فتح���ة 

تخ���رج  �لرقب���ة  يل���ي  مم���ا  قمي�س���ك 
بي�س���اء م���ن غير بر�س. فاأدخلها مو�س���ى 
فخرج���ت بي�س���اء كالثل���ج. و��سم���م �إليك 
ها مو�س���ى �إليه  يدك ليهد�أ خوفك. ف�سمَّ
فذه���ب عنه �لخ���وف، فهذ�ن �لمذكور�ن 
تان مر�س���لتان من  - �لع�س���ا و�لي���د - حجَّ
رب���ك �إل���ى فرعون و�الأ�س���ر�ف م���ن قومه، 
�إنه���م كان���و� قوًم���ا خارجي���ن ع���ن طاع���ة 

�هلل بالكف���ر و�رت���كاب �لمعا�س���ي.
 قال مو�س���ى متو�س���ًا �إلى ربه: �إني 

قتلت منهم نف�ًسا فاأخاف �أن يقتلوني به 
�إن جئتهم الأبلغهم ما �أر�سلت به.

 و�أخ���ي هارون هو �أبي���ن مني كاًما 

فابعث���ه معي معيًنا يو�فقني في كامي، 
�إن كذبني فرعون وقومه، �إني �أخاف �أن 
يكذبوني كما هي عادة �الأمم �لتي ُبِعَثْت 

�إليها �لر�سل من قبلي فكذبوهم.
 قال �هلل مجيًبا دعوة مو�سى: �سنقّويك - يا مو�سى - ببعث �أخيك معك ر�سواًل معيًنا، ونجعل لكما حجة وتاأييًد�، فا ي�سلون �إليكما 

ب�سوء تكرهانه، ب�سبب �آياتنا �لتي �أر�سلناكم بها �أنتما ومن �تبعكما من �لموؤمنين �لمنت�سرون.
  

   �لوفاء بالعقود �ساأن �لموؤمنين.
   تكليم �هلل لمو�سى  ثابت على �لحقيقة.

   حاجة �لد�عي �إلى �هلل �إلى من يوؤ�زره.
   �أهمية �لف�ساحة بالن�سبة للدعاة.



 فلم���ا جاءه���م مو�س���ى  باآياتن���ا 

و��سح���ات قال���و�: م���ا ه���ذ� �إال ك���ذب 
مختلق �ختلقه مو�سى، وما �سمعنا بهذ� 

ف���ي �آبائن���ا �الأقدمي���ن.
 وق���ال مو�س���ى مخاطًب���ا فرع���ون: 

رب���ي يعل���م �لمح���ق �ل���ذي ج���اء بالر�س���اد 
م���ن عن���ده �س���بحانه، ويعل���م م���ن تكون له 
�لعاقب���ة �لمحم���ودة ف���ي �الآخ���رة، �إن���ه ال 
يف���وز �لظالم���ون بمطلوبه���م، وال ينج���ون 

م���ن مرهوبه���م.
 وق���ال فرع���ون مخاطًب���ا �الأ�س���ر�ف 

م���ن قوم���ه: ي���ا اأيه���ا الم����أ م���ا علمت لكم 
م���ن معب���ود غيري، فاأ�س���عل ل���ي يا هامان 
على �لطين حتى ي�ستد فابن لي به بناًء 
معب���ود  �إل���ى  �أنظ���ر  �أن  رج���اء  عالًي���ا 
مو�س���ى و�أق���ف علي���ه، و�إن���ي الأظ���ّن �أن 
مو�س���ى كاذب فيم���ا يدعي���ه �أن���ه مر�س���ل 

م���ن �هلل �إل���ّي و�إل���ى قوم���ي.
 و��س���تد تكب���ر فرع���ون ه���و وجن���وده 

و��س���تعلو� ف���ي �أر����س م�س���ر بغي���ر موجب 
م���ن �لح���ق، و�أنكرو� �لبع���ث، وظنو� �أنهم 
�إلين���ا ال يرجع���ون ي���وم �لقيام���ة للح�س���اب 

و�لعقاب.
جن���وده  و�أخذن���ا  فاأخذن���اه   

فطرحناه���م ف���ي �لبح���ر غرق���ى حت���ى 
هلكو� جميًعا، فت����اأّمل - اأيها الر�سول- 
كيف كان ماآل �لظالمين ونهايتهم، فقد 

كان ماآله���م ونهايته���م �له���اك.
ل،  اَّ  وجعلناهم قدوة للطغاة و�ل�سُّ

كفر  من  يبثونه  بما  �لنار  �إلى  يدعون 
ين�سرون  ال  �لقيامة  ويوم  و�سال، 
ي�ساعف  بل  �لعذ�ب،  من  باإنقاذهم 
�سنن  من  �سّنوه  لما  �لعذ�ب  عليهم 
يكتب  �سالة،  من  �إليه  ودعو�  �سيئة، 
ووزر عمل من  بها،  وزر عملهم  عليهم 

�تبعهم في �لعمل بها.
 و�أتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه �لدنيا خزًيا وطرًد�، ويوم �لقيامة هم من �لمذمومين �لُمْبَعدين عن رحمة �هلل.

 ولق���د �أعطين���ا مو�س���ى �لت���ور�ة م���ن بع���د م���ا �أر�س���لنا �إل���ى �الأم���م �ل�س���ابقة ر�س���لنا فكذبوه���م، فاأهلكناه���م ب�س���بب تكذيبه���م له���م، فيه���ا م���ا 

���ر �لنا����س بم���ا ينفعه���م فيعمل���ون ب���ه، وم���ا ي�سره���م فيتركون���ه، وفيها �إر�س���ادهم �إلى �لخير، ورحم���ة لما فيها من خي���ري �لدنيا و�الآخرة  ُيَب�سِّ
لعله���م يتذك���رون نع���م �هلل عليه���م في�س���كرونه ويوؤمنون به.

  
   َردُّ �لحق بال�سبه �لو�هية �ساأن �أهل �لطغيان.

   �لتكبر مانع من �تباع �لحق.
   �سوء نهاية �لمتكبرين من �سنن رب �لعالمين.

   للباطل �أئمته ودعاته و�سوره ومظاهره.



 وما ك���نت - اأيها الر�سول - حا�سًر� 

بالن�سبة  �لغ�ربي  �لج�����بل  بج������انب 
�إل�����ى  �أنه����ينا  حي���ن  لمو�سى  
فرعون  �إلى  باإر�ساله  �الأمر  م����و�س���ى 
حتى  �لحا�سرين  من  كنت  وما  وملئه، 
�لنا�س،  على  ه  فتق�سّ ذلك  خبر  تعلم 
فما تخبرهم به هو من وحي �هلل �إليك.
وخائ���ق  �أمًم���ا  �أن�س���اأنا  ولكن���ا   

م���ن بع���د مو�س���ى، فتباع���د عليه���م �لزمن 
حت���ى ن�س���و� عه���ود �هلل، وم���ا كن���ت مقيًم���ا 
ف���ي �أه���ل َمْدي���ن تق���ر�أ عليه���م �آياتن���ا، 
ولكن���ا �أر�س���لناك م���ن عندن���ا، فاأوحين���ا 
�إلي���ك خب���ر مو�س���ى و�إقامت���ه ف���ي َمْدي���ن، 
فاأخب���رت �لنا����س بم���ا �أوح���ى �هلل �إلي���ك 

م���ن ذل���ك.
 وم���ا كن���ت بجان���ب �لط���ور �إذ نادين���ا 

مو�س���ى و�أوحين���ا �إلي���ه م���ا �أوحين���ا حت���ى 
تخب���ر بذل���ك، ولكن �أر�س���لناك رحمة من 
رب���ك للنا����س، فاأوحين���ا �إلي���ك خب���ر ذل���ك 
لتن���ذر قوًم���ا ما جاءهم ر�س���ول من قبلك 
ينذره���م لعله���م يتعظ���ون، فيوؤمن���ون بم���ا 

جئته���م ب���ه م���ن عن���د �هلل �س���بحانه.
 ولوال �أن تنالهم عقوبة �إل��هية ب�سبب 

و�لمعا�سي،  �لكفر  من  عليه  هم  ما 
ر�سول  �إر�سال  بعدم  محتجين  فيقولو� 
فنتبع  ر�سواًل  �إلينا  بعثت  هاَّ  �إليهم: 
�آياتك ونعمل بها، ونكون من �لموؤمنين 
ذلك  لوال  ربهم،  باأمر  �لعاملين 
لعاجلناهم بالعقاب، لكنا �أخرناه عنهم 

حتى نعذر �إليهم ببعث ر�سول �إليهم.
 فلم���ا ج���اء قري�ًس���ا محم���د بالر�س���الة 

م���ن رب���ه �س���األو� يه���ود عن���ه فلقنوهم هذه 
�لحج���ة فقال���و�: ه���اَّ �أعط���ي محم���د مثل 
ما �أعطي مو�س���ى من �الآيات �لد�لة على 
�أن���ه ر�س���ول م���ن رب���ه؛ كالي���د و�لع�س���ا، قل 
� عليهم: �ألم يكفر  - اأيها الر�س���ول - ردًّ

�ليه���ود بم���ا �أعط���ي مو�س���ى م���ن قب���ل، وقالو� في �لتور�ة و�لقر�آن: �إنهما �س���حر�ن يع�سد �أحدهما �الآخر، وقال���و�: �إنا بكّل من �لتور�ة و�لقر�آن 
كافرون؟!

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤالء: جيئ���و� بكت���اب من���زل م���ن عن���د �هلل �أه���دى �س���بيًا م���ن �لت���ور�ة و�لق���ر�آن، ف���اإن �أتيت���م ب���ه �أّتبع���ه �إن كنت���م 

�سادقي���ن فيم���ا تّدعون���ه م���ن �أن �لت���ور�ة و�لق���ر�آن �س���حر�ن.
 ف���اإن ل���م ت�س���تجب قري����س لم���ا دعوته���م �إلي���ه م���ن �الإتي���ان بكت���اب �أه���دى م���ن �لت���ور�ة و�لق���ر�آن فاأيق���ن �أن تكذيبه���م بهم���ا لي����س ع���ن دلي���ل، 

و�إنم���ا ه���و ع���ن �تب���اع لله���وى، وال �أح���د �أ�س���ّل مم���ن �تب���ع هو�ه بغير ه���دى من �هلل �س���بحانه، �إن �هلل ال يوّفق للهد�ية و�لر�س���اد �لقوم �لظالمين 
الأنف�س���هم بكفرهم باهلل.

  
   نفي علم �لغيب عن ر�سول �هلل   �إالَّ ما �أطلعه �هلل عليه.

   �ندر��س �لعلم بتطاول �لزمن.
   تحّدي �لكفار باالإتيان بما هو �أهدى من وحي �هلل �إلى ر�سله.

   �سال �لكفار ب�سبب �تباع �لهوى، ال ب�سبب �تباع �لدليل.



لن���ا للم�س���ركين و�ليه���ود   ولق���د و�سَّ

من بني �إ�سر�ئيل �لقول بق�س�س �الأمم 
�ل�سابقة، وما �أحللنا عليهم من �لعذ�ب 
لم���ا كذب���و� ر�س���لنا؛ رج���اء �أن يتعظ���و� 
بذل���ك فيوؤمن���و� حت���ى ال ي�سيبه���م م���ا 

�أ�سابه���م.
�الإيم���ان  عل���ى  ثبت���و�  �لذي���ن   

بالت���ور�ة م���ن قب���ل ن���زول �لق���ر�آن ه���م 
بالق���ر�آن يوؤمن���ون لما يجدونه في كتبهم 

م���ن �الإخب���ار ب���ه وم���ن نعت���ه.
 و�إذ� يق���ر�أ عليه���م قال���و�: �آمن���ا ب���ه 

�إن���ه �لح���ق �ل���ذي ال ِمْري���ة في���ه، �لمن���زل 
م���ن ربن���ا، �إن���ا كن���ا م���ن قب���ل ه���ذ� �لقر�آن 
م�س���لمين الإيمانن���ا بم���ا ج���اء ب���ه �لر�س���ل 

م���ن قبله.
ُذِك��ر  بم��ا  �لمو�سوف��ون  �أولئ��ك   

مرتي��ن  عمله��م  ث��و�ب  �هلل  يعطيه��م 
ب�س��بب �سبره��م عل��ى �الإيم��ان بكتابهم، 
وباإيمانه��م بمحم��د  ح�������ين ُبِع��ث، 
ويدف���عون بح�سنات �أعمالهم �ل�سالحة 
م��ا �كت�س��بوه م��ن �الآثام، ومم��ا رزقناهم 

ينفق��ون ف��ي وج��وه �لخي��ر.
�لموؤمن���ون  ه���وؤالء  �س���مع  و�إذ�   

م���ن �أه���ل �لكت���اب �لباط���ل م���ن �لق���ول 
�أعر�س���و� عن���ه غير ملتفتين �إليه، وقالو� 
مخاطبين �أ�سحابه: لنا جز�ء �أعمالنا، 
ولك���م ج���ز�ء �أعمالك���م، �س���لمتم من���ا م���ن 
م�ساحب���ة  نبتغ���ي  ال  و�الأذى،  �ل�س���تم 
�أ�سح���اب �لجه���ل لم���ا فيه���ا م���ن �ل�س���رر 

و�الأذى عل���ى �لدي���ن و�لدني���ا.
 �إنك - اأيها الر�سول - ال تهدي من 

بتوفيقه  وغيره  طالب  �أبي  مثل  �أحببت 
�لذي  هو  وحده  �هلل  ولكن  لاإيمان، 
يوّفق من ي�ساء للهد�ية، وهو �أعلم بمن 
�إلى  �لمهتدين  من  �أنه  علمه  في  �سبق 

�ل�سر�ط �لم�ستقيم.
 وق���ال �لم�س���ركون م���ن �أه���ل مك���ة معتذري���ن ع���ن �تب���اع �الإ�س���ام و�الإيم���ان ب���ه: �إن نتب���ع هذ� �الإ�س���ام �لذي جئت ب���ه ينتزعن���ا �أعد�وؤنا من 

�أر�سن���ا ب�س���رعة، �أََوَل���م نمّك���ن له���وؤالء �لم�س���ركين حرًم���ا يحرم فيه �س���فك �لدم���اء و�لظلم، ياأمنون فيه من �إغارة غيره���م عليهم، تجلب �إليه 
ثمار كل �س���يء رزًقا من لدنا �س���قناه �إليهم؟! ولكن معظمهم ال يعلمون ما �أنعم �هلل به عليهم في�س���كروه له.

 وم���ا �أكث���ر �لق���رى �لت���ي كف���رت نعم���ة �هلل عليه���ا فاأ�س���رفت في �لذنوب و�لمعا�سي، فاأر�س���لنا عليها عذ�ًبا فاأهلكناها به، فتلك م�س���اكنهم 

مندثرة يمّر �لنا����س عليها لم ت�س���كن من بعد �أهلها �إال قليًا من بع�س �لعابرين، وكنا نحن �لو�رثين �لذين نرث �ل�س���ماو�ت و�الأر�س ومن 
فيهما.

 ول���م يك���ن رب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - مهل���ك �لق���رى حت���ى يع���ذر �إل���ى �أهله���ا ببع���ث ر�س���ول ف���ي �لقري���ة �لكب���رى منه���ا كم���ا بعث���ك �أن���ت ف���ي �أم 

�لق���رى، وه���ي مك���ة، وم���ا كن���ا لنهل���ك �أه���ل �لق���رى وه���م م�س���تقيمون على �لح���ق، �إنما نهلكه���م �إن كانو� ظالمي���ن بالكفر و�رت���كاب �لمعا�سي.
  

، و�أن له �أجرين.     هد�ية �لتوفيق بيد �هلل ال بيد غيره من �لر�سل وغيرهم.    ف�سل من �آمن من �أهل �لكتاب بالنبي محمد 
   �تب���اع �لح���ق و�س���يلة لاأم���ن ال َمْبع���ث عل���ى �لخ���وف كم���ا يدع���ي �لم�س���ركون.     خط���ر �لت���رف عل���ى �لف���رد و�لمجتم���ع.     م���ن رحم���ة �هلل 

�أنه ال يهلك �لنا����س �إال بعد �الإعذ�ر �إليهم باإر�س���ال �لر�س���ل.



�تب���اع  ع���ن  �لم�س���ركون  �عت���ذر  ولم���ا 
�لحق بما ياقونه من م�ساعب �لحرب 
و�نقط���اع �لتجارة �أجابه���م �هلل بقوله:

 وم���ا �أعطاكم ربكم من �س���يء فهو 

مم���ا تتمتعون ب���ه وتتزينون ف���ي �لحياة 
�لدني���ا ث���م يفن���ى، وم���ا عن���د �هلل من 
�لثو�ب �لعظيم ف���ي �الآخرة خير و�أبقى 
مما ف���ي �لدنيا م���ن متاع وزين���ة، �أفا 
تعقل���ون ذلك، فتوؤثرو� م���ا هو باق على 

ما ه���و فان؟!
 �أفم���ن وعدن���اه ف���ي �الآخ���رة �لجنة 

وما فيها من نعيم مقيم فهو �سائر �إليه 
ال محال���ة كمن �أعطيناه ما يتمتع به من 
مال وزينة في �لحي���اة �لدنيا، ثم يكون 
ري���ن �إلى نار  ي���وم �لقيامة م���ن �لُمْح�سَ

جهنم؟!
 وي���وم يناديه���م ربه���م  قائ���ًا: 

�أين �سركائي �لذين كنتم تعبدونهم من 
دوني وتزعمون �أنهم �س���ركائي؟

 ق���ال �لذين وج���ب عليه���م �لعذ�ب 

من �لدعاة �إلى �لكفر: ربنا هوؤالء �لذين 
�أ�سللن���ا، �أ�سللناهم كما �سللن���ا، نتبر�أ 
�إلي���ك منهم، م���ا كانو� يعبدونن���ا و�إنما 

كانو� يعبدون �ل�س���ياطين.
�س��ركاءكم  ن��ادو�  له��م:  وقي��ل   

م��������ن  ف������يه  �أن������تم  مم�����ا  لينقذوك��م 
�لخ��������زي، ف���نادو� �س���رك�����اءهم ف�������لم 
و�ساه�����دو�  لن���د�ئهم،  ي�ستج�����يبو� 
�لع�����ذ�ب �لم�����عد له��م، ف��وّدو� ل��و �أنه��م 

كان��و� ف��ي �لدني��ا مهتدي��ن للح��ق.
 وي���وم يناديه���م ربهم قائ���ًا: ماذ� 

�أجبتم به ر�س���لي �لذين بعثتهم �إليكم؟
 فخف���ي عليهم ما يحتج���ون به فلم 

ا؛  يذكرو� �س���يًئا، وال ي�ساأل بع�سهم بع�سً
لما هم فيه من هول �ل�سدمة ب�سبب ما 

�أيقنو� �أنهم �سائرون �إليه من �لعذ�ب.
 فاأما من تاب من هوؤالء �لم�س���ركين من كفره و�آمن باهلل ور�س���له، وعمل عمًا �سالًحا؛ فع�س���ى �أن يكون من �لفائزين بما يطلبونه، 

�لناجين مما يرهبونه.
 وربك - اأيها الر�س���ول - يخلق ما ي�س���اء �أن يخلقه، وي�سطفي من ي�ساء لطاعته ونبوته، لي�س للم�سركين �الختيار حتى يعتر�سو� على 

�هلل، تنزه �سبحانه وتقد�س عما يعبدون معه من �ل�سركاء.
 وربك يعلم ما تخفي �سدورهم وما يعلنونه، ال يخفى عليه �سيء من ذلك، و�سيجازيهم عليه.

 وهو �هلل �س���بحانه ال معبود بحق غيره، له وحده �لحمد في �لدنيا، وله �لحمد في �الآخرة، وله �لق�ساء �لنافذ �لذي ال مرّد له، و�إليه 

وحده ترجعون يوم �لقيامة للح�ساب و�لجز�ء.
  

   �لعاقل من يوؤثر �لباقي على �لفاني.
   �لتوبة َتُجبُّ ما قبلها.

   �الختيار هلل ال لعباده، فلي�س لعباده �أن يعتر�سو� عليه.
   �إحاطة علم �هلل بما ظهر وما خفي من �أعمال عباده.



 ق�����ل - اأيه���ا الر�س�����ول - له������وؤالء 

�إن �سّي���ر �هلل  �أخبرون���ي  �لم�س���ركين: 
�، ال �نقطاع  عليكم �لليل د�ئًما م�س���تمرًّ
له �إلى يوم �لقيامة، من معبود غير �هلل 
ياأتيك���م ب�سي���اء مث���ل �سي���اء �لنهار؟! 
�أفا ت�سمعون هذه �لحجج، وتعلمون �أن 

ال �إل�����ه �إال �هلل ياأتيكم بذلك؟!
 :- الر�س���ول  اأيه���ا   - له���م  ق���ل   

�أخبرون���ي �إن �سّي���ر �هلل عليك���م �لنهار 
� �إلى ي���وم �لقيامة، من  د�ئًم���ا م�س���تمرًّ
معب���ود غي���ر �هلل ياأتيكم بليل ت�س���كنون 
في���ه لت�س���تريحو� م���ن عن���اء �لعمل في 
�لنهار؟! �أف���ا تب�سرون ه���ذه �الآيات، 
وتعلمون �أن ال �إل�ه �إال �هلل ياأتيكم بذلك 

كله؟!
 ومن رحمته �س���بحانه �أن جعل لكم 

- اأيه���ا النا����س - �لليل مظلًما؛ لت�سكنو� 
في���ه بعدما عانيتم من عمل في �لنهار، 
وجع���ل لكم �لنهار م�سيًئا؛ لت�س���عو� �إلى 
طلب �لرزق فيه، ولعلكم ت�س���كرون نعم 

�هلل عليكم وال تكفرونها.
 وي���وم يناديه���م ربه���م  قائ���ًا: 

�أين �سركائي �لذين كنتم تعبدونهم من 
دوني، وتزعمون �أنهم �س���ركائي؟

نبّيه���ا  �أم���ة  كل  م���ن  و�أح�سرن���ا   

ي�س���هد عليها بما كانت عليه من �لكفر 
و�لتكذي���ب، فقلن���ا للمكذبي���ن من تلك 
�الأم���م: �أعطو� حججك���م و�أدلتكم على 
م���ا كنت���م عليه م���ن �لكف���ر و�لتكذيب، 
فانقطع���ت حججهم و�أيقن���و� �أن �لحق 
�ل���ذي ال ِمْري���ة في���ه هلل، وغ���اب عنهم 
م���ا كان���و� يختلقونه م���ن �ل�س���ركاء له 

. نه �سبحا
ولم���ا ذك���ر �هلل �أن فرع���ون ع���ا ف���ي 
�الأر�س ب�س���بب �ل�س���لطان ذك���ر طغيان 

قارون ب�س���بب �لم���ال، فقال:
 �إن ق���ارون كان م���ن قوم مو�س���ى  فتكبر عليه���م، و�أعطيناه من كن���وز �الأمو�ل ما �إن مفات���ح خز�ئنه ليثقل حمله���ا على �لجماعة 

�لقوي���ة، �إذ ق���ال له قوم���ه: ال تفرح فرح �لَبَطر، �إن �هلل ال يح���ّب �لفرحين فرح �لَبَطر، بل يبغ�سه���م ويعذبهم على ذلك.
 و�طل���ب فيم���ا �أعط���اك �هلل من �الأمو�ل �لث���و�ب في �لد�ر �الآخرة؛ باأن تنفقه في وجوه �لخير، وال تن����س ن�سيبك من �الأكل و�ل�س���رب 

و�للبا����س وغير ذلك من �لنعم، في غير �إ�س���ر�ف وال مخيلة، و�أح�س���ن �لتعامل مع ربك ومع عباده كما �أح�س���ن �س���بحانه �إليك، وال تطلب 
�لف�س���اد في �الأر�س بارتكاب �لمعا�سي وترك �لطاعات، �إن �هلل ال يحب �لمف�س���دين ف���ي �الأر�س بذلك، بل يبغ�سهم.

  
   تعاقب �لليل و�لنهار نعمة من نعم �هلل يجب �سكرها له.

   �لطغيان كما يكون بالرئا�سة و�لملك يكون بالمال.
   �لفرح َبَطًر� مع�سية يمقتها �هلل.

   �سرورة �لن�سح لمن ُيخاف عليه من �لفتنة.
   بغ�س �هلل للمف�سدين في �الأر�س.



 ق���ال ق���ارون: �إنم���ا �أُْعِطي���ت ه���ذه 

فاأن���ا  وق���درة،  عن���دي  لعل���م  �الأم���و�ل 
�أ�س���تحقها لذلك. �أََوَلم يعل���م قارون �أن 
�هلل ق���د �أهل���ك من قبله م���ن �الأمم من 
هم �أ�س���د قوة و�أكثر جمًع���ا الأمو�لهم؟! 
فم���ا نفعته���م قوته���م وال �أمو�له���م، وال 
ي�س���األ ي���وم �لقيام���ة �لمجرم���ون ع���ن 
ذنوبهم لعلم �هلل بها، ف�س���وؤ�لهم �سوؤ�ل 

وتوبيخ. تبكي���ت 
 فخ���رج ق���ارون ف���ي زينت���ه مظهًر� 

َهَت���ه، ق���ال �لذي���ن يطمعون ف���ي زينة  �أُبَّ
�لحي���اة �لدنيا من �أ�سح���اب قارون: يا 
ليتن���ا �أُْعِطين���ا من زينة �لدني���ا مثل ما 
�أُْعِط���ي ق���ارون، �إن قارون ل���ذو ن�سيب 

كبير. و�ٍف 
 وق���ال �لذي���ن �أعط���و� �لعل���م حين 

ر�أو� ق���ارون في زينته و�س���معو� ما تمناه 
�أ�سحابه: ويلكم! ثو�ب �هلل في �الآخرة، 
وم���ا �أع���ده م���ن �لنعي���م لم���ن �آم���ن به 
وعمل عم���ًا �سالًحا، خيٌر مم���ا �أُْعِطي 
قارون م���ن زهرة �لدنيا، وال يوفق لقول 
ه���ذه �لكلم���ة و�لعمل بم���ا تقت�سي���ه �إال 
�ل�ساب���رون �لذين ي�سب���رون على �إيثار 
ما عند �هلل من ثو�ب على ما في �لدنيا 

م���ن متاع ز�ئل.
 فخ�س���فنا �الأر����س به وب���د�ره ومن 

فيه���ا �نتقاًما منه على بغيه، فما كان له 
من جماعة ين�سرونه من دون �هلل، وما 

كان من �لمنت�سرين بنف�سه.
كان  م���ا  تمن���و�  �لذي���ن  و�أ�سب���ح   

فيه من �لمال و�لزينة قبل �لخ�س���ف به 
يقولون متح�س���رين معتبرين: �ألم نعلم 
�أن �هلل يب�س���ط �ل���رزق لم���ن ي�س���اء من 
عباده، وي�سيقه على من ي�س���اء منهم؟! 
ل���وال �أن مّن �هلل علينا فل���م يعاقبنا بما 
قلنا؛ لخ�سف بنا مثل ما خ�سف بقارون، 

�إن���ه ال يف���وز �لكاف���رون، ال ف���ي �لدنيا وال ف���ي �الآخرة، ب���ل �إن م�سيره���م وماآلهم �لخ�س���ر�ن فيهما.
 تلك �لد�ر �الآخرة نجعلها د�ر نعيم وتكريم للذين ال يريدون تكبًر� في �الأر�س عن �الإيمان بالحق و�تباعه، وال يريدون ف�س���اًد� فيها، 

و�لعاقبة �لمحمودة هي بما في �لجنة من نعيم، وما يحّل فيها من ر�سا �هلل للمتقين لربهم بامتثال �أو�مره و�جتناب نو�هيه.
 من جاء بالح�س���نة يوم �لقيامة - من �ساة وزكاة و�سيام وغيره - فله جز�ء خير من تلك �لح�س���نة حيث ت�ساعف له �لح�س���نة �إلى 

ع�س���ر �أمثالها، ومن جاء يوم �لقيامة بال�س���يئة - من كفر و�أكل ربا وِزًنى وغير ذلك - فا يجزى �لذين عملو� �ل�س���يئات �إال مثل ما عملو� 
دون زيادة.

 
   كل ما في �الإن�سان من خير وِنَعم، فهو من �هلل خلًقا وتقديًر�.

   �أهل �لعلم هم �أهل �لحكمة و�لنجاة من �لفتن؛ الأن �لعلم يوجه �ساحبه �إلى �ل�سو�ب.
   �لعلو و�لكبر في �الأر�س ون�سر �لف�ساد عاقبته �لهاك و�لخ�سر�ن.

   �سعة رحمة �هلل وعدله بم�ساعفة �لح�سنات للموؤمن وعدم م�ساعفة �ل�سيئات للكافر.



�لق���ر�آن  علي���ك  �أن���زل  �ل���ذي  �إن   

وفر����س علي���ك تبليغه و�لعم���ل بما فيه 
لُمرجع���ك �إل���ى مكة فاتًحا، ق���ل - اأيها 
الر�سول - للم�س���ركين: ربي �أعلم بمن 
جاء بالهدى، ومن هو في �سال و��سح 

عن �له���دى و�لحق.
 وم���ا كن���ت - اأيه���ا الر�س���ول - تاأم���ل 

- قب���ل �لبعث���ة - �أن ُيْلَق���ى �إلي���ك �لق���ر�آن 
وحًي���ا م���ن �هلل، لكن رحمة منه �س���بحانه 
�قت�ست �إنز�له عليك، فا تكونّن معيًنا 
للكافرين على ما هم فيه من �ل�سال.

 وال ي�سرفن���ك ه���وؤالء �لم�س���ركون 

عن �آيات �هلل بعد �إنز�لها عليك فتترك 
تاوته���ا وتبليغه���ا، و�دع �لنا����س �إل���ى 
�الإيمان باهلل وتوحيده و�لعمل ب�سرعه، 
وال تكونّن من �لم�سركين �لذين يعبدون 
م���ع �هلل غي���ره، بل كن م���ن �لموحدين 

�لذين ال يعب���دون �إال �هلل وحده.
 وال تعب���د مع �هلل معب���وًد� غيره، ال 

معب���ود بحق غيره، كل �س���يء هالك �إال 
وجهه �س���بحانه، له وحده �لحكم يحكم 
بم���ا ي�س���اء، و�إلي���ه وحده ترجع���ون يوم 

�لقيامة للح�س���اب و�لجز�ء.

�الأم���ر بال�سب���ر و�لثبات عن���د �البتاء 
وبيان ح�سن عاقبته. و�لفتن، 

ع���ن  �ل���كام  �س���بق    

نظائره���ا ف���ي بد�ي���ة �س���ورة �لبق���رة.
 �أََظ���نَّ �لنا����سُ �أنهم بقوله���م: �آمنا 

باهلل، ُيْتركون دون �ختبار يبين حقيقة 
ا؟! لي����س  م���ا قالو�، هل هم موؤمنون حقًّ

�الأمر كما ظنو�.
 ولقد �ختبرنا �لذين كانو� قبلهم، فليعلمّن �هلل علم ظهوٍر ويك�سف لكم �سدَق �ل�سادقين في �إيمانهم وكذب �لكاذبين فيه.

 ب���ل �أََظ���نَّ �لذي���ن يعملون �لمعا�سي من �ل�س���رك وغي���ره �أن يعجزونا، وينج���و� من عقابنا؟ َقُب���َح حكمهم �لذي يحكم���ون به، فهم ال 

يعج���زون �هلل، وال ينج���ون من عقابه �إن مات���و� على كفرهم.
 م���ن كان ياأم���ل لقاء �هلل ي���وم �لقيامة ليثيبه فليعلم �أن �الأجل �ل���ذي �سربه �هلل لذلك الآت قريًبا، وهو �ل�س���ميع الأقو�ل عباده، �لعليم 

باأفعالهم، ال يفوته منها �س���يء، و�سيجازيهم عليها.
 ومن جاهد نف�س���ه بحملها على �لطاعة و�لبعد عن �لمع�سية، وجاهد في �س���بيل �هلل فاإنما يجاهد لنف�س���ه؛ الأن نفع ذلك عائد �إليها، 

و�هلل غني عن �لمخلوقات كلها، فا تزيده طاعتهم، وال تنق�سه مع�سيتهم.
 

   �لنهي عن �إعانة �أهل �ل�سال.
   �الأمر بالتم�سك بتوحيد �هلل و�لبعد عن �ل�سرك به.

ة �إل��هية.    �بتاء �لموؤمنين و�ختبارهم �ُسنَّ
   غنى �هلل عن طاعة عبيده.

٢٩٦٩



عل���ى  و�سب���رو�  �آمن���و�  و�لذي���ن   

�الأعم���ال  وعمل���و�  له���م،  �متحانن���ا 
�ل�سالحات لنمحوّن ذنوبهم بما عملوه 
من �الأعمال �ل�سالح���ة، ولنثيبّنهم في 
�الآخرة �أح�س���ن �لذي كان���و� يعملون في 

�لدنيا.
�أن  بو�لدي�ه  �الإن�س�ان  وو�سين�ا   

يبّرهم�ا ويح�س�ن �إليهم�ا، و�إن جاه�دك 
و�ل�د�ك - اأيه�ا الإن�س�ان - لت�س�رك ب�ي 
م�ا لي��س ل�ك باإ�س�ر�كه عل�م - كم�ا وق�ع 
�أم�ه -  �أب�ي وقا��س  م�ن  ب�ن  ل�س�عد 
طاع�ة  ال  الأن�ه  ذل�ك  ف�ي  تطعهم�ا  ف�ا 
لمخلوق في مع�سية �لخالق، �إلّي وحدي 
�لقيام�ة، فاأخبرك�م بم�ا  ي�وم  رجوعك�م 
و�أجازيك�م  �لدني�ا،  ف�ي  تعمل�ون  كنت�م 

علي�ه.
وعمل���و�  ب���اهلل  �آمن���و�  و�لذي���ن   

�الأعم���ال �ل�سالح���ات لندخلنه���م يوم 
�لقيام���ة ف���ي �ل�سالحين، فنح�س���رهم 

معه���م، ونثيبه���م ثو�به���م.
�آمّن���ا  يق���ول:  م���ن  �لنا����س  وم���ن   

ب���اهلل، ف���اإذ� �آذ�ه �لكف���ار عل���ى �إيمانه 
جع���ل عذ�به���م ل���ه كع���ذ�ب �هلل فارتّد 
ع���ن �الإيم���ان مو�فق���ة للكف���ار، ولئ���ن 
ح�س���ل ن�س���ر م���ن رب���ك ل���ك - اأيه���ا 
الر�سول - ليقولّن: �إنا كنا معكم - اأيها 
الموؤمن���ون- على �الإيمان، �أولي����س �هلل 
باأعلم بما في �سدور �لنا����س؟! ال يخفى 
عليه ما فيها من �لكفر و�الإيمان، فكيف 
ينبئ���ون �هلل بم���ا في قلوبه���م وهو �أعلم 

بما فيه���ا منهم؟!
ا،   وليعلمّن �هلل �لذي���ن �آمنو� به حقًّ

�لذي���ن يظهرون  �لمنافقي���ن  وليعلم���ّن 
�الإيم���ان، وي�سمرون �لكفر.

 وق���ال �لذي���ن كف���رو� للذي���ن �آمنو� 

باهلل وحده: �تبعو� ديننا وما نحن عليه، 
ونحم���ل نحن عنكم ذنوبكم، فنجازى عليها دونكم، ولي�س���و� بحاملين �س���يًئا من ذنوبه���م، و�إنهم لكاذبون في قولهم هذ�.

ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه �أن �لكفار �لد�عين �إلى �سالتهم ال ياأثمون �إثًما ز�ئًد� ب�سبب ذلك رفع ذلك �الإيهام 
بقوله:

 وليحملّن هوؤالء �لم�س���ركون �لد�عون �إلى باطلهم ذنوبهم �لتي �قترفوها، وليحملّن ذنوب من �تبع دعوتهم دون �أن ينق�س من ذنوب 

�لتابعين لهم �سيء، ولي�ساألّن يوم �لقيامة عما كانو� يختلقونه في �لدنيا من �الأباطيل.
 ولق���د بعثن���ا نوًحا ر�س���واًل �إل���ى قومه، فمكث فيهم مدة ت�س���ع مئة وخم�س���ين عاًما يدعوهم �إل���ى توحيد �هلل، فكذبوه و��س���تمّرو� على 

كفره���م، فاأخذه���م �لطوفان وهم ظالمون ب�س���بب كفرهم باهلل وتكذيبهم لر�س���له، فهلكو� بالغرق.
 

ر �هلل بها �لذنوب.    �الأعمال �ل�سالحة ُيَكفِّ
د وجوب �لبر باالأبوين.    تاأكُّ

   �الإيمان باهلل يقت�سي �ل�سبر على �الأذى في �سبيله.
ة �سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير �أن ينق�س من �أوز�رهم �سيء.    من �سنَّ �ُسنَّ



م���ن  مع���ه  وم���ن  نوًح���ا  فاأنقذن���ا   

�لموؤمني���ن ف���ي �ل�س���فينة م���ن �لهاك 
بالغرق، وجعلنا �ل�س���فينة عبرة للنا�س 

بها. يعتب���رون 
 و�ذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - ق�س���ة 

�إبر�هيم حين ق���ال لقومه: �عبدو� �هلل 
وح���ده، و�تق���و� عقابه بامتث���ال �أو�مره 
و�جتن���اب نو�هي���ه، ذلك���م �لماأم���ور به 

خي���ر لكم �إن كنت���م تعلمون.
اأيه��������������ا   - ت��ع��ب����������دون  �إن��م��������ا   

الم�س�����ركون - �أ�س�������ناًما ال تن����فع وال 
ت�س���ّر، وتختلق���ون �لكذب حي���ن تزعمون 
�لذي���ن  �إن  للعب���ادة،  ��س���تحقاقها 
تعبدونه���م م���ن دون �هلل ال يملك���ون لك���م 
رزًق���ا فيرزقوك���م، فاطلب���و� عن���د �هلل 
�ل���رزق فه���و �ل���رز�ق، و�عب���دوه وح���ده، 
و��س���كرو� ل���ه م���ا �أنع���م ب���ه عليك���م م���ن 
�لرزق، �إليه وحده ترجعون يوم �لقيامة 
للح�س���اب و�لج���ز�ء ال �إل���ى �أ�سنامك���م.

ب���و� - اأيه���ا الم�س���ركون -   و�إن ُتَكذِّ

، فقد كذبت �أمم  بما جاء به محمد 
م���ن قبلكم كقوم نوح وع���اد وثمود، وما 
على �لر�س���ول �إال �لب���اغ �لو��سح، وقد 

بّلغكم ما �أم���ره ربه بتبليغه �إليكم.
 �أول���م ي���ر ه���وؤالء �لمكذب���ون كيف 

يخلق �هلل �لخل���ق �بتد�ء، ثم يعيده بعد 
فنائ���ه؟! �إن ذلك على �هلل �س���هل، فهو 

قادر ال يعجزه �س���يء.
 ق�����ل - اأيه������ا الر�س������ول - له����وؤالء 

�لمكذبي���ن بالبع���ث: �س���يرو� ف���ي �الأر����س 
فتاأمل���و� كي���ف ب���د�أ �هلل �لخل���ق، ث���م �هلل 
يحيي �لنا����س بعد موتهم �لحياة �لثانية 
للبعث و�لح�ساب، �إن �هلل على كل �سيء 
قدي���ر، ال يعج���زه �س���يء، ف���ا يعج���ز ع���ن 
بع���ث �لنا����س كم���ا ل���م يعج���ز ع���ن خلقه���م 

�أواًل.
 يعذب من ي�س���اء من خلقه بعدله، ويرحم من ي�س���اء من خلقه بف�سله، و�إليه وحده ترجعون يوم �لقيامة للح�س���اب حين يبعثكم من 

قبوركم �أحياء.
 ول�س���تم بفائتين ربكم، وال منفلتين من عقابه في �الأر�س وال في �ل�س���ماء، ولي����س لكم من دون �هلل ولي يتولى �أمركم، ولي�س لكم من 

دون �هلل ن�سير يرفع عنكم عذ�به.
 و�لذي���ن كف���رو� باآيات �هلل �س���بحانه وبلقائه يوم �لقيامة، �أولئك قنطو� م���ن رحمتي، فلن يدخلو� �لجنة �أب���ًد� لكفرهم، و�أولئك لهم 

عذ�ب موجع ينتظرهم في �الآخرة.
 

   �الأ�سنام ال تملك رزًقا، فا ت�ستحق �لعبادة.
   طلب �لرزق �إنما يكون من �هلل �لذي يملك �لرزق.

   بدء �لخلق دليل على �لبعث.
   دخول �لجنة محرم على من مات على كفره.



 فم���ا كان ج���و�ب ق���وم �إبر�هيم له 

-بعد ما �أمرهم به من عبادة �هلل وحده 
وترك عبادة غي���ره من �الأوثان - �إال �أن 
قالو�: �قتلوه �أو �رموه في �لنار �نت�ساًر� 
الآلهتكم، ف�س���ّلمه �هلل م���ن �لنار، �إن في 
ت�س���ليمه من �لنار بعد رمي���ه فيها لِعَبًر� 
لقوم يوؤمنون؛ الأنهم هم �لذين ينتفعون 

بالعبر.
 وق���ال �إبر�هي���م  لقوم���ه: �إنم���ا 

�تخذتم �أ�سناًما �آلهة تعبدونها للتعارف 
و�لتو�ّد على عبادتها في �لحياة �لدنيا، 
ثم ي���وم �لقيام���ة ينقط���ع ذل���ك �لتو�ّد 
بينك���م، فيتبر�أ بع�سك���م من بع�س عند 
ا،  معاينة �لع���ذ�ب، ويلعن بع�سكم بع�سً
ومقّركم �لذي تاأوون �إليه �لنار، ولي����س 
لكم من نا�سري���ن يمنعونكم من عذ�ب 
كنت���م  �لت���ي  �أ�سنامك���م  م���ن  ال  �هلل، 
تعبدونه���ا من دون �هلل، وال من غيرها.
، وق���ال �إبر�هيم   فاآم���ن له لوط 

: �إن���ي مهاج���ر �إلى ربي �إل���ى �أر�س 
�ل�سام �لمباركة، �إنه هو �لعزيز �لذي ال 
يغالب، وال يذل من هاجر �إليه، �لحكيم 

في تقديره وتدبيره.
 و�أعطين���ا �إبر�هي���م �إ�س���حاق و�بنه 

يعق���وب، و�سّيرن���ا ف���ي �أوالده �لنب���ّوة، 
و�لكتب �لمنزلة من عند �هلل، و�أعطيناه 
ث���و�ب �سب���ره عل���ى �لح���ق ف���ي �لدني���ا 
ب�س���اح �الأوالد و�لثناء �لح�س���ن، و�إنه 
في �الآخرة لُيْجَزى جز�ء �ل�سالحين، ال 
ينق����س ما �أعطي في �لدني���ا ما �أعّد له 

م���ن �لجز�ء �لكريم ف���ي �الآخرة.
اأيه���ا الر�س���ول - لوًط���ا   و�ذك���ر - 

حي���ن قال لقوم���ه: �إنكم لتاأت���ون �لذنب 
�لقبيح ما �س���بقكم �إل���ى �الإتيان به �أحد 
م���ن �لعالمي���ن قبلك���م، فاأنت���م �أول من 
�بتدع ه���ذ� �لذن���ب �لذي تاأب���اه �لفطر 

. ل�سليمة �
 �أ�إنك���م لتاأت���ون �لذكر�ن في �أدبارهم لق�ساء �س���هوتكم، وتقطعون �لطريق على �لم�س���افرين فا يمرون بكم خ�س���ية ما ترتكبونه من 

�لفاح�س���ة، وتاأتون في مجال�س���كم �الأفعال �لمنكرة كالعري و�إيذ�ء من يمّر بكم بالقول و�لفعل؟ فما كان جو�ب قومه له بعد نهيه لهم عن 
فع���ل �لمنكر�ت �إال �أن قالو� ل���ه: �ئتنا بعذ�ب �هلل �لذي تهددنا به �إن كنت �سادًقا فيما تّدعيه.

 قال لوط  د�عًيا ربه بعد تعنُّت قومه وطلبهم �إنز�ل �لعذ�ب عليهم ��ستخفاًفا به: ربِّ �ن�سرني على �لقوم �لمف�سدين في �الأر�س 

بما ين�سرونه من �لكفر و�لمعا�سي �لم�ستقبحة.
 

   عناية �هلل بعباده �ل�سالحين حيث ينجيهم من مكر �أعد�ئهم.
   ف�سل �لهجرة �إلى �هلل.

   عظم منزلة �إبر�هيم و�آله عند �هلل تعالى.
   تعجيل بع�س �الأجر في �لدنيا ال يعني نق�س �لثو�ب في �الآخرة.

   قبح تعاطي �لمنكر�ت في �لمجال�س �لعامة.



�لذي���ن  �لمائك���ة  ج���اءت  ولم���ا   

بعثناه���م يب�س���رون �إبر�هيم باإ�س���حاق 
وم���ن بع���ده �بنه يعق���وب قالو� ل���ه: �إنا 
مهلكو �أهل قرية �َسُدوم قرية قوم لوط؛ 
�إن �أهلها كان���و� ظالمين بما يقومون به 

من فعل �لفاح�س���ة.
 ق���ال �إبر�هي���م  للمائك���ة: �إن 

ف���ي ه���ذه �لقرية �لتي تري���دون �إهاك 
�أهلها لوًطا، ولي����س هو م���ن �لظالمين، 
قالت �لمائكة: نح���ن �أعلم بمن فيها، 
لننقذّن���ه و�أهل���ه م���ن �له���اك �لمنزل 
على �أه���ل �لقري���ة �إال �مر�أته كانت من 
�لباقي���ن �لهالكين، ف�س���نهلكها معهم.

�لذي���ن  �لمائك���ة  �أت���ت  ولم���ا   

بعثناهم الإهاك قوم لوط لوًطا �س���اءه 
و�أحزنه مجيئهم خوًفا عليهم من خبث 
قومه، فق���د جاءته �لمائكة في �س���كل 
رج���ال، وقوم���ه ياأت���ون �لرجال �س���هوة 
من دون �لن�س���اء، وقال له �لمائكة: ال 
تخف، فلن ي�سل �إليك قومك ب�سوء، وال 
تحزن على ما �أخبرناك من �إهاكهم، 
�إن���ا منق���ذوك و�أهلك من �له���اك، �إال 
�مر�أت���ك كانت من �لباقي���ن �لهالكين، 

معهم. ف�سنهلكها 
 �إن���ا منزلون على �أه���ل هذه �لقرية 

�لت���ي كانت تعم���ل �لخبائ���ث عذ�ًبا من 
يل؛ عقاًبا  �ل�سماء، وهو حجارة من �سجِّ
لهم على خروجهم ع���ن طاعة �هلل بما 
يرتكب���ون من �لفاح�س���ة �لقبيحة، وهي 

�إتيان �لرجال �س���هوة دون �لن�ساء.
 ولق���د تركنا من ه���ذه �لقرية �لتي 

�أهلكناه���ا �آي���ة و��سحة لق���وم يعقلون؛ 
الأنه���م هم �لذين يعتب���رون باالآيات.

 و�أر�س���لنا �إل���ى َمْدي���ن �أخاه���م في 

، فق���ال: ي���ا ق���وم،  �لن�س���ب �س���عيًبا 
�عب���دو� �هلل وحده، و�رج���و� بعبادتكم 

�إي���اه �لج���ز�ء في �لي���وم �الآخر، وال تف�س���دو� ف���ي �الأر�س بفع���ل �لمعا�سي ون�س���رها.
 فكذبه قومه، فاأ�سابتهم �لزلزلة، فاأ�سبحو� في د�رهم �ساقطين على وجوههم قد ل�سقت وجوههم بالتر�ب، ال َحَر�َك بهم.

���ْحر من ح�سرموت، و�لِحْجر   و�أهلكن���ا كذل���ك ع���اًد� قوم هود، وثمود قوم �سالح، وقد تبين لكم - يا اأهل مكة - من م�س���اكنهم بال�سِّ

ما يدّلكم على �إهاكهم، فم�س���اكنهم �لخاوية �س���اهدة على ذلك، وح�ّسن لهم �ل�س���يطان �أعمالهم �لتي كانو� عليها من �لكفر وغيره من 
�لمعا�سي، ف�سرفهم عن �لطريق �لم�س���تقيم، وكانو� ذوي �إب�سار بالحق و�ل�سال و�لر�س���د و�لغ�����ي بم�����ا علََّمتهم ر�سلهم، لكن �ختارو� 

�تباع �لهوى على �تباع �لهدى.
 

َن..} تدل على معرفة �لعرب بم�ساكنهم و�أخبارهم. َبيَّ    قوله تعالى:{ َوَقد تَّ
   �لعائق �لب�سرية ال تنفع �إال مع �الإيمان.

   �لحر�س على �أمن �ل�سيوف و�سامتهم من �العتد�ء عليهم.
   منازل �لُمْهَلكين بالعذ�ب عبرة للمعتبرين.

   �لعلم بالحق ال ينفع مع �تباع �لهوى و�إيثاره على �لهدى.



 و�أهلكن���ا ق���ارون - لم���ا بغ���ى عل���ى 

ق���وم مو�س���ى - بالخ�س���ف ب���ه وب���د�ره، 
و�أهلكنا فرعون ووزي���ره هامان بالغرق 
مو�س���ى  جاءه���م  ولق���د  �لبح���ر،  ف���ي 
باالآيات �لو��سحات �لد�لة على �سدقه، 
فا�ستكبرو� في �أر�س م�سر عن �الإيمان 
ب���ه، وم���ا كان���و� لي�س���لمو� م���ن عذ�بنا 

بفوته���م لنا.
�لمذكوري���ن  م���ن  كاًّ  فاأخذن���ا   

�س���ابًقا بعذ�بن���ا �لُمْهِل���ك، فمنهم قوم 
ل���وط �لذين �أر�س���لنا عليهم حجارة من 
يل َمْن�سود، ومنهم قوم �سالح وقوم  �ِسجِّ
�سعيب �لذين �أخذتهم �ل�سيحة، ومنهم 
قارون �لذي خ�س���فنا به وبد�ره �الأر�س، 
ومنه���م ق���وم ن���وح وفرع���ون وهام���ان 
�لذي���ن �أهلكناه���م بالغ���رق، وم���ا كان 
�هلل ليظلمه���م باإهاكه���م بغي���ر ذنب، 
ولك���ن كانو� يظلمون �أنف�س���هم بارتكاب 

�لمعا�س���ي، فا�س���تحقو� �لعذ�ب.
 مث���ل �لم�س���ركين �لذي���ن �تخ���ذو� 

م���ن دون �هلل �أ�سناًم���ا يعبدونهم رجاء 
نفعه���م �أو �س���فاعتهم كمث���ل �لعنكبوت 
�تخ���ذت بيًت���ا يحميه���ا م���ن �العت���د�ء 
لبي���ت  �لبي���وت  �أ�سع���ف  و�إن  عليه���ا، 
 ،� �لعنكب���وت، فه���و ال يدف���ع عنه���ا عدوًّ
وكذل���ك �أ�سنامهم ال تنف���ع وال ت�سر وال 
ت�س���فع، لو كان �لم�سركون يعلمون ذلك 
َلَما �تخذو� �أ�سناًم���ا يعبدونها من دون 

�هلل.
 �إن �هلل  يعل���م م���ا يعبدون���ه من 

دون���ه، ال يخفى عليه �س���يء م���ن ذلك، 
وهو �لعزيز �لذي ال ُيَغاَلب، �لحكيم في 

خلق���ه وتقديره وتدبيره.
 وه���ذه �الأمث�����ال ن�س�����ربها للنا����س 

لتوقظه���م وتب�سره���م بالح���ق، وتهديه���م 
�إلي���ه، وم���ا يدركه���ا على �لوج���ه �لمطلوب 

�إال �لعالم���ون ب�س���رع �هلل وِحَكم���ه.
 خل���ق �هلل  �ل�س���ماو�ت وخل���ق �الأر�س بالحق، ولم يخلقها بالباطل ولم يخلقها عبًثا، �إن في ذل���ك �لخلق لداللة و��سحة على قدرة 

�هلل للموؤمنين؛ الأنهم هم �لذين ي�س���تدلون بخلق �هلل على �لخالق �س���بحانه، و�أما �لكافرون فاإنهم يمرون على �الآيات في �الآفاق و�الأنف�س 
دون �أن تلفت �نتباههم �إلى عظمة �لخالق وقدرته �س���بحانه.

 �قر�أ - اأيها الر�س���ول - على �لنا����س ما �أوحى به �هلل �إليك من �لقر�آن، و�ئت بال�ساة على �أكمل وجه، �إن �ل�ساة �لموؤد�ة ب�سفتها 

�لكاملة تنهى �ساحبها عن �لوقوع في �لمعا�سي و�لمنكر�ت؛ لما تحدثه من نور في �لقلوب يمنع من �قتر�ف �لمعا�سي، وير�سد �إلى عمل 
�ل�سالحات، ولذكر �هلل �أكبر و�أعظم من كل �سيء، و�هلل يعلم ما ت�سنعونه، ال يخفى عليه من �أعمالكم �سيء، و�سيجازيكم على �أعمالكم، 

� ف�سر. �إن خيًر� فخير، و�إن �سرًّ
 

   �أهمية �سرب �لمثل: »مثل �لعنكبوت«.
   تعدد �أنو�ع �لعذ�ب في �لدنيا.

ه �هلل عن �لظلم.    َتَنزُّ
   �لتعلق بغير �هلل تعلق باأ�سعف �الأ�سباب.

   �أهمية �ل�ساة في تقويم �سلوك �لموؤمن.



 - الموؤمنون  اأيها   - تحاوروا  وال   

اإال  والن�صارى  اليهود  تخا�صموا  وال 
المثلى  والطريقة  االأح�صن  باالأ�صلوب 
والحجج  بالموعظة  الدعوة  وهي 
بالعناد  منهم  الذين ظلموا  اإال  البينة، 
عليكم،  الحرب  واأعلنوا  والمكابرة، 
يعطوا  اأو  ي�صلموا  حتى  فقاتلوهم 
وقولوا  يد وهم �صاغرون،  الجزية عن 
اأنزل  بالذي  اآمنا  والن�صارى:  لليهود 
بالذي  واآمنا  القراآن،  من  اإلينا  اهلل 
واالإنجيل،  التوراة  من  اإليكم  اأنزل 
له  �صريك  ال  واحد  واإلـــهكم  واإلــهنا 
في األوهيته وربوبيته وكماله، ونحن له 

وحده منقادون متذللون.
مـــن  علـــى  الكتـــب  اأنزلنـــا  وكمـــا   

قبلـــك اأنزلنـــا عليـــك القـــراآن، فبع�ـــض 
هـــوؤالء الذيـــن يقـــروؤون التـــوراة - مثـــل 
عبـــد اهلل بـــن �صــــام - يوؤمنـــون بـــه؛ لمـــا 
يجدونه من َنْعِته في كتبهم، ومن هوؤالء 
الم�صـــركين مـــن يوؤمـــن بـــه، ومـــا يكفـــر 
باآياتنا اإال الكافرون الذين داأبهم الكفر 

والجحـــود للحـــق مـــع ظهـــوره.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - كنـــت  ومـــا   

تقـــراأ قبـــل القـــراآن اأي كتـــاب، ومـــا كنـــت 
ـــي ال تقراأ  تكتـــب �صـــيًئا بيمينـــك؛ الأنـــك اأُمِّ
وال تكتـــب، ولـــو كنـــت تقـــراأ وتكتـــب ل�صـــّك 
الجهلة من النا�ـــض فـــي نبوتك، وتذّرعوا 
باأنـــك كنـــت تكتـــب عـــن الكتـــب ال�صـــابقة.

 بـــل القـــراآن المنـــزل عليـــك اآيات 

وا�صحـــات فـــي �صـــدور الذيـــن اأعطوا 
العلم من الموؤمنين، وما يجحد باآياتنا 
اإال الظالمـــون الأنف�صـــهم بالكفـــر باهلل 

وال�صـــرك به.
 وقال الم�صـــركون: هـــَاّ اأنزل على 

محمد اآيات من ربـــه مثل ما اأنزل على 
الر�صـــل من قبله، قل - اأيها الر�سول - 
لهوؤالء المقترحين: اإنما االآيات بيد اهلل �صبحانه، ينزلها متى �صاء، ولي�ض اإلّي اإنزالها، واإنما اأنا نذير لكم من عقاب اهلل، وا�صح النذارة.

 اأولـــم يكـــف هـــوؤالء المقترحين لاآيات اأنا اأنزلنا عليك - اأيها الر�س���ول - القراآن يقراأ عليهم، اإن فـــي القراآن المنزل عليهم لرحمة 

وعظة لقوم يوؤمنون، فهم الذين ينتفعون بما فيه، فما اأنزل عليهم خير مما اقترحوه من نظير ما اأنزل على الر�صـــل �صـــابًقا.
 قل - اأيها الر�س���ول - كفى باهلل �صـــبحانه �صـــاهًدا على �صدقي فيما جئت به، وعلى تكذيبكم به، يعلم ما في ال�صـــماوات ويعلم ما في 

االأر�ض، ال يخفى عليه �صيء فيهما، والذين اآمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون اهلل، وكفروا باهلل الم�صتحق وحده للعبادة، اأولئك هم 
الخا�صرون؛ ال�صتبدالهم الكفر باالإيمان.

   مجادلة اأهل الكتاب تكون بالتي هي اأح�صن.
   االإيمان بجميع الر�صل والكتب دون تفريق �صرط ل�صحة االإيمان.

.    القراآن الكريم االآية الخالدة والحجة الدائمة على �صدق النبي 



 - ال���ر�س��ول  اأيه���ا   - ي�صــتـعجـلك   

اأنذرتهم  الذي  بالعذاب  الم�صركون 
اإياه، ولوال اأن اهلل قّدر لعذابهم وقًتا ال 
يتقدم عنه وال يتاأخر لجاءهم ما طلبوا 
ال  وهم  فجاأة  ولياأتيّنهم  العذاب،  من 

يتوقعونه.
 ي�صتعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم 

اهلل  وعدها  التي  جهنم  واإن  اإياه، 
ي�صتطيعون  ال  بهم،  لمحيطة  الكافرين 

الفرار من عذابها.
يهم العـــذاب من فوقهم،   يـــوم ُيَغطِّ

ويكون فرا�ًصـــا لهم من تحـــت اأرجلهم، 
ويقـــول لهـــم اهلل توبيًخـــا لهـــم: ذوقوا 
جـــزاء مـــا كنتـــم تعملـــون من ال�صـــرك 

والمعا�صي.
 يا عبادي الذين اآمنوا بي، هاِجُروا 

من اأر�ض ال تتمكنون فيها من عبادتي، 
اإن اأر�صي وا�صعة فاعبدوني وحدي، وال 

ت�صركوا بي اأحًدا.
خوف  الهجرة  من  يمنعكم  وال   

الموت، كل نف�ض ذائقة الموت، ثم اإلينا 
للح�صاب  القيامة  يوم  ترجعون  وحدنا 

والجزاء.
وعملـــوا  بـــاهلل  اآمنـــوا  والذيـــن   

االأعمـــال ال�صالحـــات التي تقـــرب اإليه 
لن�صـــكننهم منـــازل عاليـــة فـــي الجنـــة 
تجـــري من تحتها االأنهـــار ماكثين فيها 
اأبًدا، ال يلحقهم فيهـــا فناء، ِنْعم جزاء 

العامليـــن بطاعـــة اهلل هـــذا الجزاء.
بطاعـــة  العامليـــن  جـــزاء  ِنْعـــم   

اهلل الذيـــن �صبـــروا علـــى طاعته وعن 
مع�صيتـــه، وعلى ربهم وحـــده يعتمدون 

فـــي جميـــع اأمورهم.
 كل الـــدواب - على كثرتهـــا - التي 

ال ت�صـــتطيع جمـــع رزقهـــا وال حمله اهلُل 
يرزقهـــا ويرزقكـــم، فـــا عـــذر لكم في 

تـــرك الهجـــرة خوًفا من الجـــوع، وهو ال�صـــميع الأقوالكم، العليم بنياتكـــم واأفعالكم، ال يخفى عليه من ذلك �صـــيء، و�صـــيجازيكم عليه.
 ولئن �صاألت - اأيها الر�سول - هوؤالء الم�صركين: من خلق ال�صماوات؟ ومن خلق االأر�ض؟ ومن �صخر ال�صم�ض والقمر وهما يتعاقبان؟ 

َرفون عن االإيمان باهلل وحده، ويعبدون من دونه اآلهة ال تنفع وال ت�صّر؟ : خلقهن اهلل، فكيف ُي�صْ َلَيقُوُلنَّ
 اهلل يو�صـــع الرزق على من ي�صـــاء من عباده، وي�صيقه على من ي�صاء؛ لحكمة يعلمها هو، اإن اهلل بكل �صيء عليم، ال يخفى عليه �صيء، 

فا يخفى عليه ما ي�صلح لعباده من تدبير.
 ولئن �صـــاألت - اأيها الر�س���ول - الم�صـــركين: من نّزل من ال�صـــماء ماء فاأنبت بـــه االأر�ض بعد اأن كانت قاحلـــة؟ ليقولّن: اأنزل المطر 

من ال�صماء واأنبت به االأر�ض اهلل، قل - اأيها الر�سول -: الحمد هلل الذي اأظهر الحجة عليكم، بل الحا�صل اأن معظمهم ال يعقلون؛ اإذ لو 
كانوا يعقلون لما اأ�صـــركوا مع اهلل اأ�صناًما ال تنفع وال ت�صّر.

   ا�صتعجال الكافر بالعذاب دليل على حمقه.

   باب الهجرة من اأجل �صامة الدين مفتوح.
   ف�صل ال�صبر والتوكل على اهلل.

   االإقرار بالربوبية دون االإقرار باالألوهية ال يحقق ل�صاحبه النجاة واالإيمان.



 ومـــا هـــذه الحيـــاة الدنيـــا - بمـــا 

ـــٌو  ـــاع - اإال َلْه ـــهوات والمت ـــن ال�ص ـــا م فيه
لقلـــوب المتعلقيـــن بهـــا ولعـــب، مـــا يلبـــث 
اأن ينتهـــي ب�صـــرعة، واإن الـــدار االآخـــرة 
لهـــي الحيـــاة الحقيقية لبقائها، لو كانوا 
ـــى مـــا  ـــى عل ـــا قّدمـــوا مـــا يفن يعلمـــون َلَم
ـــا �صـــجل اهلل على الم�صـــركين  يبقـــى. ولمَّ
اهلل  بربوبيـــة  باإيمانهـــم  تناق�صهـــم؛ 
ـــق ال�صـــماوات  ـــاألون عمـــن خل عندمـــا ُي�ْص
واالأر�ـــض، وكفرهـــم باألوهيــــــته عندمـــا 
ا  ل عليــــــــهم تنــــــاق�صً يعبدون غيره، �َصجَّ
اآخــــــــر هـــو اإخــــــــا�صهم التوحيـــد عنـــد 
ـــرك  الخـــوف مـــن الغـــرق وعودتهـــم لل�ص
 واإذا ركـــب  عنـــد اأمنهـــم منـــه، فقـــال: 
الم�صـــركون فـــي ال�صـــفن في البحـــر دعوا 
اهلل وحـــده مخل�صيـــن لـــه الدعـــاء اأن 
ينجيهـــم مـــن الغـــرق، فلمـــا نجاهـــم مـــن 
الغـــرق انقلبـــوا م�صـــركين يدعـــون معـــه 
 انقلبـــوا م�صـــركين ليكفـــروا  اآلهتهـــم. 
ـــوا  بمـــا اأعطيناهـــم مـــن النعـــم، وليتمتع
بمـــا اأُعُطـــوا مـــن زهـــرة الحيـــاة الدنيـــا، 
ف�صـــوف يعلمون عاقبتهم ال�صـــيئة عندما 
 اأََولـــم ير هـــوؤالء الجاحدون  يموتـــون. 
لنعمـــة اهلل عليهـــم حيـــن نجاهـــم اهلل 
مـــن الغـــرق نعمـــة اأخـــرى؛ هـــي اأنـــا جعلنـــا 
ـــى دمائهـــم  ـــا ياأمنـــون فيـــه عل لهـــم حرًم
واأموالهـــم، علـــى حيـــن اأن غيرهـــم ُت�َصـــّن 
عليهـــم الغـــارات، فُيْقتلـــون وُيوؤْ�صـــرون 
وُت�ْصـــبى ن�صـــاوؤهم وذراريهـــم، وُتْنهـــب 
اآلهتهـــم  مـــن  اأفبالباطـــل  اأموالهـــم، 
المزعومـــة يوؤمنـــون، وبنعمـــة اهلل عليهـــم 

يكفـــرون، فـــا ي�صـــكروها هلل؟!
 ال اأحـــد اأظلـــم ممـــن اختلـــق علـــى 

اهلل كذًبـــا بـــاأن ن�صـــب اإليـــه �صـــريًكا، اأو 
كـــذب بالحـــق الـــذي جـــاء بـــه ر�صـــوله، ال 
�صـــك اأن فـــي جهنـــم م�صـــكًنا للكافريـــن 
 والذين جاهدوا اأنف�صـــهم ابتغاء مر�صاتنا لنوفقنهم الإ�صابة الطريق الم�صـــتقيم، واإن اهلل مع المح�صـــنين بالعون والن�صر  والأمثالهم. 

والهدايـــة.

تاأكيد تفّرد اهلل �صبحانه بت�صريف االأمور، وبيان �صنن اهلل في خلقه.

 في اأقرب اأر�ض ال�صـــام اإلى باد فار�ـــض،   َغَلَبـــْت فار�ـــُض الـــروَم.     �صـــبق الـــكام علـــى نظائرهـــا فـــي بدايـــة �صـــورة البقـــرة.  

 في زمن ال يقل عن ثاث �صنوات، وال يزيد على ع�صر، هلل االأمر كله قبل انت�صار الروم  والروم من بعد غلبة فار�ض لهم �صيغلبونهم.  
 يفرحـــون بن�صر اهلل للروم الأنهم اأهل كتاب، ين�صر اهلل من ي�صـــاء على من ي�صـــاء،  وبعـــده، ويـــوم يغلـــب الـــروم فار�ـــض يفـــرح الموؤمنـــون.  

وهو العزيز الذي ال ُيَغاَلب، الرحيم بعباده الموؤمنين.
    لجوء الم�صركين اإلى اهلل في ال�صدة ون�صيانهم الأ�صنامهم، واإ�صراكهم به في الرخاء؛ دليل على تخبطهم.  

   الجهاد في �صبيل اهلل �صبب للتوفيق اإلى الحق.     اإخبار القراآن بالغيبيات دليل على اأنه من عند اهلل.

٣٠٦٠



مـــن  وعـــًدا  كان  الن�صـــر  هـــذا   

اهلل تعالـــى، ال يخلـــف اهلل وعده ذلك، 
وبتحققـــه يزداد الموؤمنـــون يقيًنا بوعد 
اهلل بالن�صـــر، اأمـــا اأكثـــر النا�ـــض فـــا 

يفقهـــون هـــذا لكفرهم.
 ال يعلمون االإيمان واأحكام ال�صـــرع، 

واإنما يعلمـــون ظاهًرا من الحياة الدنيا 
يتعلق بك�صـــب المعا�ـــض وبناء الح�صارة 
الماديـــة، وهم عن االآخرة التي هي دار 
الحياة الحقيقيـــة معر�صون، ال يلتفتون 

اإليها.
الم�صـــركون  هـــوؤالء  يتفكـــر  اأََولـــم   

المكذبـــون فـــي اأنف�صـــهم كيـــف خلقها 
اهلل و�صـــواها. مـــا خلق اهلل ال�صـــماوات 
وما خلـــق االأر�ض وما بينهما اإال بالحق، 
فلـــم يخلقهمـــا عبًثا، وجعـــل لهما اأجًا 
محدًدا لبقائهما فـــي الدنيا، واإن كثيًرا 
مـــن النا�ـــض بلقاء ربهـــم يـــوم القيامة 
لكافرون، لذلك فهم ال ي�صتعدون للبعث 
بالعمـــل ال�صالح المر�صـــي عند ربهم.

االأر�ـــض  فـــي  هـــوؤالء  ي�صـــر  اأََولـــم   

االأمـــم  نهايـــة  كانـــت  كيـــف  ليتاأملـــوا 
المكذبـــة من قبلهم، كانـــت هذه االأمم 
اأ�صـــد منهم قوة، وقلبوا االأر�ض للزراعة 
والتعميـــر، وعمروها اأكثـــر مما عمرها 
هـــوؤالء، وجاءتهـــم ر�صـــلهم بالبراهين 
والحجـــج الوا�صحـــة علـــى توحيـــد اهلل 
فكذبوا، فما ظلمهم اهلل حين اأهلكهم، 
ولكن كانوا اأنف�صـــهم يظلمون باإيرادها 

مـــوارد الهاك ب�صـــبب كفرهم.
 ثـــم كانـــت نهايـــة الذيـــن �صـــاءت 

اأعمالهم بال�صرك باهلل وعمل ال�صيئات، 
النهاية البالغة في ال�صـــوء؛ الأنهم كذبوا 
باآيـــات اهلل، وكانـــوا ي�صـــتهزئون بهـــا، 

وي�صـــخرون منها.
 اهلل يبـــداأ الخلـــق علـــى غيـــر مثال 

�صـــابق، ثم يفنيه، ثـــم يعيده، ثم اإليـــه وحده ترجعون للح�صـــاب والجزاء يـــوم القيامة.
 ويوم تقوم ال�صاعة ييَئ�ض المجرمون من رحمة اهلل، وينقطع اأملهم فيه؛ النقطاع حجتهم على الكفر باهلل.

 ولم يكن لهم من �صـــركائهم - الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا - من ي�صـــفعون الإنقاذهم من العذاب، وكانوا ب�صـــركائهم كافرين، 

فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة اإليهم الأنهم كلهم �صـــواء في الهاك.
 ويوم تقوم ال�صـــاعة في ذلك اليوم يتفرق النا�ـــض في الجزاء ح�صب اأعمالهم في الدنيا، بين مرفوع اإلى ِعلِّيين، ومخفو�ض اإلى اأ�صفل 

�صافلين.
 فاأمـــا الذيـــن اآمنوا باهلل وعملوا االأعمال ال�صالحات المر�صية عنده، فهم في جنة ُي�َصـــّرون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي 

ال ينقطع اأبًدا.

   العلم بما ي�صلح الدنيا مع الغفلة عما ي�صلح االآخرة ال ينفع.
   اآيات اهلل في االأنف�ض وفي االآفاق كافية للداللة على توحيده.

   الظلم �صبب هاك االأمم ال�صابقة.
   يوم القيامة يرفع اهلل الموؤمنين، ويخف�ض الكافرين.



ـــوا  ـــاهلل، وكذب ـــن كفـــروا ب  واأمـــا الذي

باآياتنـــا المنزلـــة علـــى ر�صـــولنا، وكذبـــوا 
الذيـــن  فاأولئـــك  والح�صـــاب،  بالبعـــث 

اأُح�صـــروا للعـــذاب فهـــم مازمـــون لـــه.
تدخلـــون  حيـــن  اهلل  حوا  ف�صـــبِّ  

فـــي وقـــت الم�صـــاء؛ وهـــو وقـــت �صاَتـــِي: 
حيـــن  حوه  و�صـــبِّ والع�صـــاء،  المغـــرب 
تدخلـــون فـــي وقـــت ال�صبـــاح، وهـــو وقـــت 

�صـــاة الفجـــر.
الثنـــاء؛  �صـــبحانه  وحـــده  ولـــه   

ـــه، وفـــي  ـــماوات يحمـــده مائكت فـــي ال�ص
حوه حين  االأر�ـــض تحمـــده خائقه، و�صـــبِّ
ـــي وهـــو وقـــت �صـــاة  ـــون فـــي الع�ص تدخل
حوه حيـــن تدخلـــون فـــي  الع�صـــر، و�صـــبِّ

وقـــت الظهـــر.
 ُيْخـــِرج الحـــي مـــن الميـــت، مثـــل 

اإخراجـــه االإن�صـــان مـــن النطفـــة، والفـــرخ 
مـــن البي�صـــة، وُيْخِرج الميـــت من الحي، 
ــان،  ــة مـــن االإن�صـ ــه النطفـ ــل اإخراجـ مثـ
والبي�صـــة من الدجاجـــة، ويحيي االأر�ض 
بعـــد جفافهـــا باإنـــزال المطـــر واإنباتهـــا، 
ومثـــل اإحيـــاء االأر�ـــض باإنباتهـــا تخرجـــون 

مـــن قبوركـــم للح�صـــاب والجـــزاء.
 ومـــن اآيـــات اهلل العظيمـــة الدالـــة 

علـــى قدرتـــه ووحدانيتـــه: اأن خلقكـــم 
- اأيه���ا النا����س - مـــن تـــراب حيـــن خلـــق 
اأباكـــم منـــه، ثـــم اإذا اأنتم ب�صـــر تتكاثرون 
م�صـــارق  فـــي  وتنت�صـــرون  بالتنا�صـــل، 

االأر�ـــض ومغاربهـــا.
 ومـــن اآياتـــه العظيمـــة كذلـــك الدالـــة 

علـــى قدرتـــه ووحدانيتـــه اأن خلق الأجلكم 
- اأيه���ا الرج���ال - مـــن جن�صـــكم اأزواًجـــا 
للتجان�ـــض  اإليهـــن  اأنف�صـــكم  لتطمئـــن 
ـــَر بينكـــم وَبْيَنُهـــنَّ محبـــة  يَّ بينكـــم، َو�صَ
و�صـــفقة، اإن فـــي ذلـــك المذكور لبراهين 
ودالالت وا�صحـــة لقـــوم يتفكـــرون؛ الأنهم 

الذيـــن ي�صـــتفيدون مـــن اإعمـــال عقولهـــم.
 ومـــن اآياتـــه العظيمـــة الدالـــة علـــى قدرتـــه ووحدانيتـــه: خلـــق ال�صـــماوات وخلـــق االأر�ـــض، ومنهـــا اختـــاف لغاتكـــم، واختـــاف األوانكـــم، اإن 

فـــي ذلـــك المذكـــور لبراهيـــن ودالالت الأهـــل العلـــم والب�صيـــرة.
 ومـــن اآياتـــه العظيمـــة الدالـــة علـــى قدرتـــه ووحدانيتـــه: نومكـــم بالليـــل، ومنامكـــم بالنهـــار لت�صـــتريحوا مـــن عنـــاء اأعمالكـــم، ومـــن اآياتـــه اأن 

جعل لكم النهار لتنت�صـــروا فيه مبتغين الرزق من ربكم، اإن في ذلك المذكور لبراهين ودالالت لقوم ي�صـــمعون �صـــماع تدبر و�صـــماع قبول.
 ومـــن اآياتـــه العظيمـــة الدالـــة علـــى قدرتـــه ووحدانيتـــه: اأن يريكـــم البـــرق فـــي ال�صـــماء، ويجمـــع لكـــم فيـــه بيـــن الخـــوف مـــن ال�صواعـــق، 

والطمع في المطر، وينزل لكم من ال�صماء ماء المطر، فيحيي االأر�ض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات، اإن في ذلك لبراهين ودالالت 
وا�صحـــة لقـــوم يعقلـــون، في�صـــتدلون بها على البعث بعد الموت للح�صـــاب والجزاء.

   اإعمار العبد اأوقاته بال�صاة والت�صبيح عامة على ح�صن العاقبة.
   اال�صتدالل على البعث بتجدد الحياة، حيث يخلق اهلل الحي من الميت والميت من الحي.

   اآيات اهلل في االأنف�ض واالآفاق ال ي�صتفيد منها اإال من ُيعِمل و�صائل اإدراكه الح�صية والمعنوية التي اأنعم اهلل بها عليه.



علـــى  الدالـــة  اهلل  اآيـــات  ومـــن   

ــماء دون  ــام ال�صـ ــه قيـ ــه ووحدانيتـ قدرتـ
�صـــقوط، واالأر�ـــض دون انهـــدام؛ باأمـــره 
�صـــبحانه، ثـــم اإذا دعاكـــم �صـــبحانه دعوة 
ور اإذا  مـــن االأر�ـــض بنفـــخ الَمَلك فـــي ال�صُّ
اأنتـــم تخرجـــون مـــن قبوركـــم للح�صـــاب 

والجـــزاء.
 ولـــه وحـــده مـــن فـــي ال�صـــماوات، ولـــه 

من في االأر�ض ملًكا وخلًقا وتقديًرا، كل 
مـــن فـــي ال�صـــماوات وكل مـــن فـــي االأر�ـــض 
مـــن مخلوقاتـــه منقـــادون لـــه م�صت�صـــلمون 

الأمره.
ــق  ــداأ الخلـ ــذي يبـ ــبحانه الـ ــو �صـ  وهـ

علـــى غيـــر مثـــال �صـــابق، ثـــم يعيـــده بعـــد 
ـــداء،  ـــر مـــن االبت ـــه، واالإعـــادة اأي�ص اإفنائ
وكاهمـــا �صـــهل عليـــه الأنـــه اإذا اأراد �صـــيًئا 
قـــال لـــه: )كـــن( فيكـــون، ولـــه  الو�صف 
االأعلـــى فـــي كل مـــا يو�صف به من �صفات 
الجـــال والكمـــال، وهـــو العزيـــز الـــذي ال 

ُيَغاَلـــب، الحكيـــم فـــي خلقـــه وتدبيـــره.
اأيه�����������ا  لكــــــــــم -   �صــــــــــــرب اهلل 

الم�سركون- مثًا ماأخوًذا من اأنف�صكم: 
هل لكم من عبيدكم ومماليككم �صريك 
بال�صـــوية،  اأموالكـــم  فـــي  ي�صـــارككم 
تخافـــون اأن يقت�صـــموا اأموالكـــم معكم 
كما يخـــاف بع�صكم من �صـــريكه الحر 
اأن يق�صـــم معـــه المـــال؟ هـــل تر�صـــون 
الأنف�صـــكم مـــن عبيدكم بهذا؟ ال �صـــك 
اأنكم ال تر�صون بذلـــك، فاهلل اأولى باأال 
يكون له �صـــريك في ملكه من مخلوقاته 
وعبيده، بمثل ذلك مـــن �صرب االأمثال 
وغيره نبين الحجج والبراهين بتنويعها 
لقوم يعقلون، الأنهم هم الذين ينتفعون 

بذلك.
ق�صـــوًرا  �صالهـــم  �صـــبب  لي�ـــض   

فـــي االأدلـــة، وال عـــدم بيان لهـــا، واإنما هو 
قه، وما لهم من نا�صرين يدفعون  ق للهداية من اأ�صله اهلل؟! ال اأحد يوفِّ اتباع الهوى وتقليد اآبائهم، جهًا منهم لحق اهلل عليهم،  فمن يوفِّ

عنهـــم عـــذاب اهلل.
هـــك اهلل اإليـــه؛ مائـــًا عـــن جميـــع االأديـــان اإليـــه، ديـــن االإ�صـــام الـــذي فطـــر  ـــه - اأيه���ا الر�س���ول - اأنـــت ومـــن معـــك للديـــن الـــذي وجَّ  فتوجَّ

النا�ـــض عليـــه، ال تبديـــل لخلـــق اهلل، ذلـــك الديـــن الم�صـــتقيم الـــذي ال اعوجـــاج فيـــه، ولكـــن معظـــم النا�ـــض ال يعلمـــون اأن الديـــن الحـــق هـــو هـــذا 
الدين.

 وارجعـــوا اإليـــه �صـــبحانه بالتوبـــة مـــن ذنوبكـــم، واتقـــوه بامتثـــال اأوامـــره واجتنـــاب نواهيه، واأتمـــوا ال�صاة على اأكمل وجـــه، وال تكونوا من 

الم�صركين الذين يناق�صون الفطرة في�صركون مع اهلل غيره في عبادتهم.
 وال تكونـــوا مـــن الم�صـــركين الذيـــن بدلـــوا دينهـــم، واآمنـــوا ببع�صـــه، وكفـــروا ببع�صـــه، وكانـــوا ِفَرًقـــا واأحزاًبا، كل حزب منهـــم بما هم عليه 

من الباطل م�صرورون، يرون اأنهم وحدهم على الحق، واأن غيرهم على الباطل.

   خ�صوع جميع الخلق هلل �صبحانه قهًرا واختياًرا.
   داللة الن�صاأة االأولى على البعث وا�صحة المعالم.

   اتباع الهوى ي�صل ويطغي.
   دين االإ�صام دين الفطرة ال�صليمة.



�صـــدٌة  الم�صـــركين  اأ�صـــاب  واإذا   

اأو قحـــط دعـــوا  اأو فقـــر  مـــن مر�ـــض 
ربهـــم �صـــبحانه وحـــده راجعيـــن اإليـــه 
بالت�صـــرع وااللتجـــاء اأن ي�صـــرف عنهـــم 
مـــا اأ�صابهـــم، ثـــم اإذا رحمهم بك�صـــف ما 
اأ�صابهـــم، اإذا جماعـــة منهـــم يرجعـــون 
اإلى اإ�صراكهم مع اهلل غيره في الدعاء.

ومنهـــا   - اهلل  بنعـــم  كفـــروا  اإذا   

نعمـــة ك�صـــف ال�صـــر - وتمتعـــوا بمـــا بيـــن 
اأيديهـــم فـــي هـــذه الحيـــاة ف�صـــوف يـــرون 
يـــوم القيامـــة باأعينهـــم اأنهـــم كانـــوا فـــي 

�صـــال وا�صـــح.
 مـــا الـــذي دعاهـــم اإلـــى ال�صـــرك 

بـــاهلل وال حجـــة لهم؟! فمـــا اأنزلنا عليهم 
ــى  ــا علـ ــون بهـ ــاب يحتجـ ــن كتـ ــة مـ حجـ
�صـــركهم باهلل، ولي�ض معهم كتاب يتكلم 
ب�صركهم، ويقرر لهم �صحة ما هم عليه 

مـــن الكفر.
مـــن  نعمـــة  النا�ـــض  اأذقنـــا  واإذا   

نعمنـــا كال�صحـــة والغنى فرحوا بها فرح 
بطـــر وتكبـــروا، واإن ينلهـــم مـــا ي�صـــووؤهم 
من مر�ض وفقر بما ك�صـــبته اأيديهم من 
المعا�صـــي، اإذا هـــم َيْيَئ�ُصـــون مـــن رحمـــة 
اهلل، ويقنطـــون مـــن زوال مـــا ي�صـــووؤهم.

 اأََولـــم يـــروا اأن اهلل يو�صـــع الـــرزق 

لمن ي�صـــاء من عباده امتحاًنا له اأي�صـــكر 
اأم يكفر؟ وي�صّيقه على من ي�صـــاء منهم 
ابتـــاء لـــه اأي�صبـــر اأم يت�صـــخط؟! اإن فـــي 
ـــى  ـــرزق لبع�ـــض، وت�صييقـــه عل ـــيع ال تو�ص
ـــى لطـــف  بع�ـــض، لـــدالالت للموؤمنيـــن عل

اهلل ورحمتـــه.
 فاأعـــط - اأيه���ا الم�س���لم - �صاحـــب 

القرابـــة مـــا ي�صـــتحقه مـــن البـــر وال�صلة، 
ـــه،  ـــاج مـــا يدفـــع بـــه حاجت واأعـــط المحت
واأعط الغريب الذي انقطعت به ال�صبيل 
عن بلده، ذلك االإعطاء في تلك الوجوه 
خيـــر للذيـــن يريـــدون بـــه وجـــه اهلل، والذيـــن يقدمـــون هـــذه المعونـــة والحقـــوق هـــم الفائـــزون بنيلهم ما يطلبونـــه من الجنة، وب�صـــامتهم مما 

يرهبونه مـــن العذاب.
ولما بيَّن ما ُيَتقرب به اإلى اهلل من العمل بّين ما ُيَراد به غير وجهه، واإنما ُيَراد به مق�صد دنيوي رخي�ض، فقال:

 ومـــا دفعتـــم مـــن اأمـــوال اإلـــى اأحـــد مـــن النا�ـــض بغيـــة اأن يرّدهـــا اإليكـــم بزيادة فـــا ينمو اأجره عنـــد اهلل، وما اأعطيتم مـــن اأموالكم اإلى من 

اَعف لهم االأجر عند اهلل. يدفع بها حاجة تريدون بذلك وجه اهلل، ال تريدون منزلة وال مثوبة من النا�ض، فاأولئك هم الذين ُي�صَ
 اهلل وحـــده هـــو الـــذي انفـــرد بخلقكـــم، ثـــم ِرْزِقكـــم، ثـــم اإماتتكم ثم اإحيائكم للبعث، هل من اأ�صنامكـــم التي تعبدونها من دونه من يفعل 

�صيًئا من ذلك؟! تنزه �صبحانه وتقد�ض عما يقول ويعتقد الم�صركون.
 ظهـــر الف�صـــاد فـــي البـــر والبحـــر،  كالجـــدب وقلـــة االأمطـــار وكثـــرة االأمرا�ـــض واالأوبئـــة، ب�صـــبب مـــا عملـــوه مـــن المعا�صـــي، ظهـــر ذلـــك 

ليذيقهـــم اهلل جـــزاء بع�ـــض اأعمالهـــم ال�صـــيئة فـــي الحيـــاة الدنيـــا رجـــاء اأن يرجعـــوا اإليـــه بالتوبـــة.

   فرح البطر عند النعمة، والقنوط من الرحمة عند النقمة؛ �صفتان من �صفات الكفار.
   اإعطاء الحقوق الأهلها �صبب للفاح.

   َمْحُق الربا، وم�صاعفة اأجر االإنفاق في �صبيل اهلل.
   اأثر الذنوب في انت�صار االأوبئة وخراب البيئة م�صاهد.



 قـــــــل - اأيه������ا الر�س�������ول - لهــــــوؤالء 

الم�صـــركين: �صـــيروا في االأر�ض، فتاأملوا 
كيـــف كانـــت نهايـــة االأمـــم المكذبـــة مـــن 
ـــيئة، كان  ـــة �ص قبلكـــم؟ فقـــد كانـــت عاقب
معظمهـــم م�صـــركين بـــاهلل، يعبـــدون معـــه 
غيـــره، فاأهلكـــوا ب�صـــبب اإ�صـــراكهم بـــاهلل.

 فاأقـــم - اأيه���ا الر�س���ول - وجهـــك 

ال  الـــذي  الم�صـــتقيم  االإ�صـــام  لديـــن 
ــوم  ــي يـ ــل اأن ياأتـ ــن قبـ ــه مـ ــاج فيـ اعوجـ
لـــه،  راد  ال  جـــاء  اإذا  الـــذي  القيامـــة 
ـــق  ـــض: فري ـــرق النا� ـــوم يتف ـــك الي ـــي ذل ف
ـــار  ـــق فـــي الن مـــون، وفري ـــة ُمَنعَّ فـــي الجن

معذبـــون.
 مـــن كفـــر بـــاهلل ف�صـــرر كفـــره -وهـــو 

ـــه، ومـــن  ـــد علي ـــار - عائ ـــي الن ـــود ف الخل
عمـــل عمـــًا �صالًحـــا يبتغـــي بـــه وجـــه اهلل 
ئون دخول الجنة والتنعم  فاأنف�صهم ُيَهيِّ

بمـــا فيهـــا خالديـــن فيهـــا اأبًدا.
بـــاهلل،  اآمنـــوا  الذيـــن  ليجـــزي   

التـــي  ال�صالحـــات  االأعمـــال  وعملـــوا 
تر�صـــي ربهـــم،  من ف�صله واإح�صـــانه، اإنه 
�صـــبحانه ال يحـــّب الكافريـــن به وبر�صـــله، 
بل يمقتهم اأ�صّد المقت، و�صيعذبهم يوم 

القيامـــة.
 ومـــن اآياتـــه العظيمـــة الدالـــة علـــى 

ــاح  ــعث الريـ ــه: اأن يبـــ ــه ووحدانيتـ قدرتـ
ـــ�صر العبـــاد بقـــــرب نـــزول المطــــــــر،  تبـــ
مـــن   - ال�����نا�س  اأيه������ا   - وليذيقـــــــكم 
ـــر  ـــد المط ـــ�صل بعـــــ ـــا يحــــ ـــته بم رحمـــــ
ـــب ورخـــاء، ولتجـــري ال�صـــفن  مـــن َخ�صْ
في البحر بم�صيئته، ولتطلبوا من ف�صله 
بالتجـــارة فـــي البحـــر، ولعلكـــم ت�صـــكرون 

ـــا. نعـــم اهلل عليكـــم فيزيدكـــم منه
 ولقــــــد بعثـــــــنا مـــن قبــــــلك - اأيه���ا 

الر�سول - ر�صًا اإلى اأممهم، فجاوؤوهم 
علـــى  الدالـــة  والبراهيـــن  بالحجـــج 

�صدقهم، فكذبوا بما جاءتهم به ر�صلهم، فانتقمنا من الذين ارتكبوا ال�صيئات، فاأهلكناهم بعذابنا، واأنجينا الر�صل والموؤمنين بهم من 
الهـــاك، واإنجـــاء الموؤمنيـــن ون�صرهـــم حـــق اأوجبنـــاه علينـــا.

 اهلل �صـــبحانه هـــو الـــذي ي�صـــوق الريـــاح ويبعثهـــا، فتثيـــر تلـــك الريـــاح ال�صـــحاب وتحركـــه، فيمـــّده فـــي ال�صـــماء كيف ي�صـــاء من قلـــة اأو كثرة، 

وي�صّيره قَطًعا، فترى - اأيها الناظر - المطر يخرج من بين ذلك ال�صحاب، فاإذا اأ�صاب بالمطر من ي�صاء من عباده اإذا هم به ي�صّرون 
برحمة اهلل لهم باإنزال المطر الذي يعقبه اإنبات االأر�ض بما يحتاجونه الأنف�صـــهم ولدواّبهم.

 وقد كانوا من قبل اأن ينزل عليهم اهلل المطر الآي�صين من نزوله عليهم.

 فانظـــر - اأيه���ا الر�س���ول - اإلـــى اآثـــار المطـــر الـــذي ينزلـــه اهلل رحمـــة لعبـــاده، كيـــف يحيـــي اهلل االأر�ـــض بمـــا ينبتـــه عليها من اأنـــواع النبات 

بعد جفافها ويب�صها، اإن الذي اأحيا تلك االأر�ض الجافة لهو باعث االأموات اأحياء، وهو على كل �صيء قدير، ال يعجزه �صيء.

   اإر�صال الرياح، واإنزال المطر، وجريان ال�صفن في البحر: ِنَعم ت�صتدعي اأن ن�صكر اهلل عليها.
ة اإلهية.    اإهاك المجرمين ون�صر الموؤمنين �ُصَنّ

   اإنبات االأر�ض بعد جفافها دليل على البعث.



 ولئـــن بعثنـــا علـــى زروعهـــم ونباتهـــم 

ريًحـــا تف�صـــده عليهـــم، فـــراأوا زروعهـــم 
فـــّرة االألوان بعـــد اأن كانت ُمْخ�صّرة  ُم�صْ
لظّلوا بعد م�صاهدتهم لها يكفرون بنعم 

اهلل ال�صـــابقة علـــى كثرتهـــا.
اإ�صـــماع  ت�صـــتطيع  ال  اأنـــك  فكمـــا   

الموتى وال ت�صـــتطيع اإ�صـــماع ال�صم، وقد 
ابتعـــدوا عنـــك ليتاأكـــد عـــدم �صـــماعهم، 
فكذلـــك ال ت�صـــتطيع اأن تهـــدي مـــن اأ�صـــبه 

هـــوؤالء باالإعرا�ـــض وعـــدم االنتفـــاع.
ـــق مـــن �صـــّل عـــن   ومـــا اأنـــت بموفِّ

ـــبيل  ـــلوك �ص ـــى �ص ـــتقيم اإل ـــق الم�ص الطري
الر�صـــاد، ال ُت�ْصـــِمع �صـــماًعا ُيْنَتفـــع بـــه اإال 
مـــن يوؤمـــن باآياتنـــا؛ الأنـــه هـــو الـــذي ينتفع 
بمـــا تقولـــه، فهـــم منقـــادون الأمرنـــا، 

ـــه. خا�صعـــون ل
 اهلل هـــو الـــذي خلــــــــقكم - اأيه���ا 

النا����س - مـــن مـــاء َمِهيـــن، ثـــم جعـــل مـــن 
بعـــد �صعـــف طفولتكـــم قـــوة الرجولـــة، 
ثـــم جعـــل مـــن بعـــد قـــوة الرجولـــة �صعـــف 
ال�صـــيخوخة والهرم، يخلق اهلل ما ي�صـــاء 
من �صعف وقوة، وهو العليم بكل �صيء، 
ـــر الـــذي ال  ـــه �صـــيء، القدي ال يخفـــى علي

يعجـــزه �صـــيء.
يحلـف  القيامـة  تقـوم  ويـوم   

اإال  قبورهـم  فـي  مكثـوا  مـا  المجرمـون 
ِرفـوا عن معرفـة قدر ما  �صـاعة، كمـا �صُ
لبثـوا فـي قبورهـم كانـوا ي�صرفـون فـي 

الحـق. عـن  الدنيـا 
 وقـــال الذيـــن اأعطاهـــم اهلل العلـــم 

ــة: لقـــد مكثتـــم  ــاء والمائكـ مـــن االأنبيـ
فيمـــا كتبـــه اهلل فـــي �صـــابق علمـــه من يوم 
خلقكـــم اإلـــى يوم بعثكم الـــذي اأنكرتموه، 
فهـــذا يـــوم ُيبعـــث النا�ـــض مـــن قبورهـــم، 
ولكنكـــم كنتـــم ال تعلمون اأن البعث واقع، 

فكفرتـــم به.
 فيـــوم يبعـــث اهلل الخائـــق للح�صـــاب والجـــزاء ال ينفـــع الظالميـــن مـــا يختلقونـــه مـــن اأعـــذار، وال يطلب منهـــم اإر�صاء اهلل بالتوبـــة واالإنابة 

اإليه؛ لفوات وقت ذلك.
 ولقـــد �صربنـــا للنا�ـــض فـــي هـــذا القـــراآن - عنايـــة بهـــم - مـــن كل مثـــل؛ ليت�صـــح لهـــم الحـــق مـــن الباطـــل، ولئـــن جئتهـــم - اأيه���ا الر�س���ول - 

بحجـــة علـــى �صدقـــك ليقولـــّن الذيـــن كفروا باهلل: مـــا اأنتم اإال مبطلـــون فيما جئتم به.
 مثـــل هـــذا الختـــم علـــى قلـــوب هـــوؤالء الذيـــن اإذا جئتهـــم باآيـــة ال يوؤمنـــون بهـــا، يختـــم اهلل علـــى قلـــوب كل الذيـــن ال يعلمون اأن مـــا جئتهم به 

حق.
 فا�صبـــر - اأيه���ا الر�س���ول - علـــى تكذيـــب قومـــك لـــك، اإن وعـــد اهلل لـــك بالن�صـــر والتمكيـــن ثابـــت ال مريـــة فيـــه، وال يدفعـــك الذيـــن ال 

يوقنـــون باأنهـــم مبعوثـــون، اإلـــى اال�صـــتعجال وتـــرك ال�صبر.

   ياأ�ض الكافرين من رحمة اهلل عند نزول الباء.
.    هداية التوفيق بيد اهلل، ولي�صت بيد الر�صول 

   مراحل العمر عبرة لمن يعتبر.
   الختم على القلوب �صببه الذنوب.



ــا  ــي ت�صّمنهـ ــة التـ ــاع الحكمـ ــر باتبـ االأمـ
القـــراآن، والتحذيـــر من االإعرا�ض عنها.

  �صبق الكام على نظائرها 

في بداية �صورة البقرة.
 هـــذه االآيـــات المنزلـــة عليـــك -اأيه���ا 

ـــق  ـــذي ينط ـــاب ال ـــات الكت الر�س���ول - اآي
بالحكمة.

 وهو هداية ورحمة للذين يح�صنون 

وحقوق  ربهم  بحقوق  بقيامهم  العمل، 
عباده.

اأكمل  على  ال�صاة  يوؤدون  الذين   

وهم  اأموالهم،  زكاة  ويعطون  وجه، 
بعث  من  االآخرة  في  بما  موقنون 

وح�صاب وثواب وعقاب.
ال�صفات  بتلك  المت�صفون  اأولئك   

هم  واأولئك  ربهم،  من  هدى  على 
الفائزون بنيل ما يطلبونه، والبعد عما 

يرهبونه.
المح�صـــنين  �صفـــات  اهلل  ذكـــر  ولمـــا 

ـــيئين فقـــال: ذكـــر �صفـــات الم�ص
الن�صــر  مثـــل   - النا�ــض  ومــن   

ابــن الحــارث - مــن يختــار االأحاديــث 
الُمْلِهيــة لي�صــرف النا�ــض اإليهــا عن دين 
اهلل بغيــر علــم، ويتخــذ اآيــات اهلل هــزوؤًا 
ي�صــخر منهــا، اأولئــك المو�صوفــون بتلــك 
ال�صفــات لهــم عــذاب ُمــِذلٌّ فــي االآخرة.

 واإذا ُتْقراأ عليه اآياتنا اأدبر م�صتكبًرا 

كاأن  ي�صمعها،  لم  كاأنه  �صماعها  عن 
االأ�صوات،  �صماع  عن  َمًما  �صَ اأذنيه  في 
فب�ّصره - اأيها الر�سول - بعذاب موجع 

ينتظره.
وعملـــوا  بـــاهلل  اآمنـــوا  الذيـــن  اإن   

االأعمـــال ال�صالحـــات، لهـــم جنـــات النعيـــم، يتنعمـــون فيمـــا اأعـــّد اهلل لهـــم فيهـــا.
ـــا ال �صـــك فيـــه، وهـــو �صـــبحانه العزيـــز الـــذي ال يغالبـــه اأحـــد، الحكيـــم فـــي خلقـــه وتقديـــره   ماكثيـــن فيهـــا، وعدهـــم اهلل بذلـــك وعـــًدا حقًّ

و�صرعه.
 خلـــق اهلل  ال�صـــماوات مرفوعـــة بغيـــر اأَْعِمـــَدة، ون�صـــب فـــي االأر�ـــض جبـــااًل ثوابـــت حتـــى ال ت�صطـــرب بكـــم، وبـــّث فـــوق االأر�ـــض اأنـــواع 

الحيـــوان، واأنزلنـــا مـــن ال�صـــماء مـــاء المطـــر، فاأنبتنـــا فـــي االأر�ـــض مـــن كل �صنـــف َبِهيـــج المنظـــر ينتفـــع بـــه النا�ـــض والدواب.
 هـــذا المذكـــور خلـــق اهلل، فاأرونـــي - اأيه���ا الم�س���ركون - مـــاذا خلـــق الذيـــن تعبدونهـــم مـــن دون اهلل؟! بـــل الظالمـــون فـــي �صـــال وا�صـــح 

عـــن الحـــق، حيـــث ي�صـــركون مـــع ربهـــم مـــن ال يخلـــق �صـــيًئا وهـــم ُيْخلقـــون.

   طاعة اهلل تقود اإلى الفاح في الدنيا واالآخرة.
   تحريم كل ما ي�صد عن ال�صراط الم�صتقيم من قول اأو فعل.

   التكبر مانع من اتباع الحق.
   انفراد اهلل بالخلق، وتحدي الكفار اأن تخلق اآلهتهم �صيًئا.

٣١٣٤



ــي  ــه فـ ــان الفقـ ــا لقمـ ــد اأعطينـ  ولقـ

الديـــن واالإ�صابـــة فـــي االأمـــور، وقلنـــا لـــه: 
ا�صـــكر - ي���ا لقم���ان - لربـــك مـــا اأنعـــم بـــه 
عليـــك من التوفيق لطاعته، ومن ي�صـــكر 
ربـــه فاإنمـــا نفـــع �صـــكره عائـــد اإلـــى نف�صـــه، 
فـــاهلل غني عن �صـــكره، ومـــن َجَحَد نعمة 
اهلل عليـــه فكفـــر به �صـــبحانه فاإنما �صرر 
كفـــره عليـــه وال ي�صر اهلل �صـــيًئا فهو غني 
عن خلقه جميًعا، محمود على كل حال.

اإذ   - الر�س�����ول  اأيها   - واذكــــر   

فـــي  به  يرغِّ وهو  البنــــه  لقمــــان  قــال 
ال  بنّي،  يا  ال�صر:  ويحذره من  الخــير، 
تعبد مع اهلل غيره، اإن عبادة معبود مع 
اهلل ظلم عظيم للنف�ض بارتكاب اأعظم 

ذنب يوؤدي اإلى خلودها في النار.
ينـــا االإن�صـــان بطاعـــة اأبويـــه   وو�صّ

هلل،  فيـــه  مع�صيـــة  ال  فيمـــا  وبرهمـــا 
حملتـــه اأمـــه فـــي بطنهـــا ماقيـــة م�صـــقة 
بعـــد م�صـــقة، وَقْطُعـــه عـــن الر�صاعـــة فـــي 
ـــه: ا�صـــكر هلل مـــا اأنعـــم  ـــا ل عاميـــن، وقلن
بـــه عليـــك مـــن ِنَعـــم، ثـــم ا�صـــكر لوالديـــك 
ــن تربيتـــك ورعايتـــك،  ــه مـ ــا بـ ــا قامـ مـ
ـــّي وحـــدي المرجـــع فاأجـــازي كاًّ بمـــا  اإل

ــتحقه. ي�صـ
 واإن بذل الوالدان جهًدا لَيْحِماك 

ًما  تحكُّ غيره  باهلل  ت�صرك  اأن  على 
ال  الأنه  ذلك؛  في  تطعهما  فا  منهما، 
الخالق،  مع�صية  في  لمخلوق  طاعة 
وال�صلة  بالبر  الدنيا  في  و�صاحبهما 
اإلّي  اأناب  من  طريق  واتبع  واالإح�صان، 
اإلّي وحدي يوم  بالتوحيد والطاعة، ثم 
فاأخبركم  جميًعا،  مرجعكم  القيامة 
عمل،  من  الدنيا  في  تعملون  كنتم  بما 

واأجازيكم عليه.
الح�صـــنة  اأو  ال�صـــيئة  اإن  بن���ّي،  ي���ا   

مهمـــا كانـــت �صغيـــرة مثـــل وزن حبـــة مـــن 
َخـــْرَدل وكانـــت فـــي بطـــن �صخـــرة ال يّطلـــع عليهـــا اأحـــد، اأو كانـــت فـــي اأي مكان في ال�صـــماوات اأو في االأر�ض - فاإن اهلل ياأتـــي بها يوم القيامة، 

فيجـــازي العبـــد عليهـــا، اإن اهلل لطيـــف ال تخفـــى عليـــه دقائـــق االأ�صـــياء، خبيـــر بحقائقهـــا ومو�صعهـــا.
 ي���ا بن���ّي، اأقـــم ال�صـــاة باأدائهـــا علـــى اأكمـــل وجـــه، واأُْمـــر بالمعـــروف، واْنـــه عـــن المنكـــر، وا�صبر على مـــا نالك من مكروه فـــي ذلك، اإن ما 

اأُمـــرت بـــه مـــن ذلـــك ممـــا عـــزم اهلل بـــه عليـــك اأن تفعلـــه، فـــا ِخيـــرة لـــك فيه.
 وال ُتْعِر�ـــض بوجهـــك عـــن النا�ـــض تكبـــًرا، وال تم�ـــض فـــوق االأر�ـــض فرًحـــا معجًبـــا بنف�صـــك، اإن اهلل ال يحّب كل ُمْختال في م�صـــيته، فخور بما 

اأوتي من نعم يتكبر بها على النا�ض وال ي�صكر اهلل عليها.
ِبيب م�صـــًيا يظهر الوقار، واخف�ض من �صوتك، ال ترفعه رفًعا يوؤذي، اإن اأقبح االأ�صوات ل�صوت   وتو�ّصـــط في م�صـــيك بين االإ�صـــراع والدَّ

الحمير الرتفاع اأ�صواتها.

ل �صبحانه ما ي�صيب االأم من جهد الحمل والو�صع دّل على مزيد بّرها.    لما ف�صَّ
   نفع الطاعة و�صرر المع�صية عائد على العبد.

   وجوب تعاهد االأبناء بالتربية والتعليم.
   �صمول االآداب في االإ�صام لل�صلوك الفردي والجماعي.



اأيه���ا   - وت�صـــاهدوا  تـــروا  األـــم   

ـــَر لكـــم االنتفـــاع  النا����س - اأن اهلل َي�صَّ
ـــض وقمـــر  ـــماوات؛ مـــن �صم� ـــا فـــي ال�ص بم
ـــا مـــا فـــي  ـــَر لكـــم اأي�صً وكواكـــب، وَي�صَّ
االأر�ـــض من دواب و�صـــجر ونبات، واأكمل 
عليكـــم نعمـــه ظاهـــرة للعيـــان؛ كجمـــال 
ال�صـــورة وح�صـــن الهيئـــة، وباطنـــة خفيـــة 
كالعقـــل والعلـــم، ومـــع وجـــود هـــذه النعـــم 
فمـــن النا�ـــض مـــن يجـــادل فـــي توحيد اهلل 
بغيـــر علـــم م�صـــتند اإلـــى وحـــي مـــن اهلل، 
اأو عقل م�صـــتنير، وال كتاب وا�صح منزل 

مـــن اهلل.
 واإذا قيـــل لهـــوؤالء المجادليـــن فـــي 

ـــى  ـــزل اهلل عل ـــوا مـــا اأن ـــد اهلل: اتبع توحي
ر�صـــوله مـــن الوحـــي، قالـــوا: ال نتبعـــه، بـــل 
نتبع ما وجدنا عليه اأ�صـــافنا من عبادة 
كان  ولـــو  اأ�صـــافهم  اأيتبعـــون  اآلهتنـــا، 
ال�صيطان يدعوهم - بما ي�صلهم به من 
عبادة االأوثان - اإلى عذاب ال�صـــعير يوم 

القيامـــة؟!
ـــا لـــه   ومـــن ُيْقِبـــل علـــى اهلل مخل�صً

عبادتـــه ومح�صـــًنا في عمله، فقد اأم�صـــك 
ـــق بـــه مـــن يرجـــو النجـــاة  باأوثـــق مـــا يتعل
حيـــث ال يخـــاف انقطـــاع مـــا اأم�صـــك 
ــور،  ــر االأمـ ــده م�صيـ ــى اهلل وحـ ــه، واإلـ بـ
ـــتحق. ـــا ي�ص ـــا، فيجـــازي كاًّ بم ومرجعه

يحزنـــك  فـــا  بـــاهلل  كفـــر  ومـــن   

ـــا  ـــا وحدن - اأيه���ا الر�س���ول - كفـــره، اإلين
مرجعهـــم يـــوم القيامـــة، فنخبرهـــم بمـــا 
عملوا من �صـــيئات في الدنيا، ونجازيهم 
عليها، اإن اهلل عليم بما في ال�صدور، ال 

يخفـــى عليـــه �صـــيء ممـــا فيهـــا.
مـــن  نعطيهـــم  بمـــا  نمتعهـــم   

الملـــذات فـــي الدنيـــا زمًنـــا قليـــًا، ثـــم 
نلجئهـــم يـــوم القيامـــة اإلـــى عذاب �صـــديد 

هـــو عـــذاب النـــار.
 ولئـــن �صـــاألت - اأيه���ا الر�س���ول - هـــوؤالء الم�صـــركين: َمـــْن خلـــق ال�صـــماوات، ومـــن خلق االأر�ـــض؟ ليقولن: خلقهّن اهلل، قـــل لهم: الحمد هلل 

الذي اأظهر الحجة عليكم، بل معظمهم ال يعلمون من ي�صتحّق الحمد لجهلهم.
 هلل وحـــده مـــا فـــي ال�صـــماوات ومـــا فـــي االأر�ـــض خلًقـــا وملـــًكا وتدبيـــًرا، اإن اهلل هـــو الغنـــي عـــن جميـــع مخلوقاتـــه، المحمـــود فـــي الدنيـــا 

واالآخـــرة.
 ولـــو اأن مـــا فـــي االأر�ـــض مـــن �صـــجر ُقِطـــع وُبـــِري اأقاًمـــا، وُجِعل البحر حبًرا لها ولو مده �صـــبعة اأبحر، ما فنيـــت كلمات اهلل لعدم تناهيها، 

اإن اهلل عزيز ال يغالبه اأحد، حكيم في خلقه وتدبيره.
 مـــا َخْلقكـــم - اأيه���ا النا����س - وال َبْعثكـــم يـــوم القيامـــة للح�صـــاب والجـــزاء، اإال كخلـــق نف�ـــض واحـــدة وبعثهـــا فـــي ال�صـــهولة، اإن اهلل �صـــميع ال 

ي�صـــغله �صـــماع �صوت عن �صـــماع �صوت اآخر، ب�صير ال ي�صـــغله اإب�صار �صـــيء عن اإب�صار �صـــيء اآخر، وهكذا ال ي�صـــغله خلق نف�ـــض اأو بعثها عن 
خلـــق اأخرى وبعثها.

   نعـــم اهلل و�صيلة ل�صكره واالإيمان به، ال و�صيلة للكفر به.
   خطر التقليد االأعمى، وخا�صة في اأمور االعتقاد.

   اأهمية اال�صت�صام هلل واالنقياد له واإح�صان العمل من اأجل مر�صاته.
   عدم تناهي كلمات اهلل.



ـــل  ـــر اأن اهلل ينق�ـــض مـــن اللي ـــم ت  األ

ليزيد النهار، وينق�ض من النهار ليزيد 
الليـــل، وقّدر م�صـــار ال�صم�ـــض والقمـــر؛ اإِْذ 
د،  يجريـــان كل فـــي مـــداره اإلى اأََمـــٍد ُمَحدَّ
واأن اهلل بمـــا تعملـــون خبيـــر، ال يخفـــى 
عليـــه �صـــيء مـــن اأعمالكـــم، و�صـــيجازيكم 

عليها.
 ذلـــك التدبيـــر والتقديـــر ي�صـــهدان 

بـــاأن اهلل وحـــده هـــو الحـــق، فهـــو حـــق فـــي 
ـــده  ـــه، واأن مـــا يعب ـــه واأفعال ـــه و�صفات ذات
الم�صركون من دونه هو الباطل الذي ال 
اأ�صا�ـــض لـــه، واأن اهلل هـــو العلـــي بَذاِتـــه 
وَقْهـــِره وَقـــْدِره علـــى جميـــع مخلوقاتـــه، 
الـــذي ال اأعلـــى منـــه، الـــذي هـــو اأكبـــر مـــن 

كل �صـــيء.
اأن ال�صـــفن تجـــري فـــي  تـــر  األـــم   

البحر بلطفه وت�صـــخيره؛ ليريكم - اأيها 
النا����س - مـــن اآياتـــه الدالـــة علـــى قدرتـــه 
�صـــبحانه ولطفـــه، اإن فـــي ذلـــك لـــدالالت 
مـــا  علـــى  ـــار  بَّ �صَ لـــكل  قدرتـــه  علـــى 
ي�صيبه من �صراء، �صـــكور لما يناله من 

نعمـــاء.
 واإذا اأحـــاط بهـــم مـــن كل جانـــب 

مـــوج مثـــل الجبـــال والغمـــام، دعـــوا اهلل 
وحـــده مخل�صيـــن لـــه الدعـــاء والعبـــادة، 
فلمـــا ا�صـــتجاب اهلل لهـــم، واأنقذهـــم 
اإلـــى البـــر، و�صـــلمهم مـــن الغـــرق، فمنهـــم 
مقت�صـــد لـــم يقـــم بمـــا وجـــب عليـــه مـــن 
ال�صكر على وجه الكمال، ومنهم جاحد 
لنعمـــة اهلل، ومـــا يجحـــد باآياتنـــا اإال كل 
ار - مثـــل هـــذا الـــذي عاهـــد اهلل  َغـــدَّ
لئـــن اأنجـــاه ليكونـــن مـــن ال�صـــاكرين 
لـــه - كفـــور بنعـــم اهلل ال ي�صـــكر ربه الذي 

اأنعـــم بهـــا عليـــه.
 يا اأيها النا�س، اتقوا ربكم؛ بامتثال 

اأوامره واجتناب نواهيه، وخافوا عذاب 
يوم ال يغني فيه والد عن ولده، وال يغني مولود عن والده �صيًئا، اإن وعد اهلل بالجزاء يـوم القيامة ثابت وواقع ال محالة، فا تخدعّنكم 

الحياة الدنيا بما فيها من �صهوات وملهيات، وال يخدعنكم ال�صيطان بحلـم اهلل عليــكم وتاأخيره العذاب عنكم.
 اإن اهلل عنـــده وحـــده علـــم ال�صـــاعة؛ فيعلـــم متـــى تقـــع، وينـــزل المطـــر متـــى �صـــاء، ويعلـــم مـــا فـــي االأرحـــام اأذكـــر هـــو اأم اأنثـــى؟! �صـــقي اأم 

�صعيد؟! وما تعلم نف�ض ما تك�صب غًدا من خير اأو �صر، وما تعلم نف�ض باأي اأر�ض تموت، بل اهلل هو الذي يعلم ذلك كله، اإن اهلل عليم خبير 
بكل ذلك، ال يخفى عليه �صـــيء من ذلك.

   نق�ض الليل والنهار وزيادتهما وت�صخير ال�صم�ض والقمر: اآيات دالة على قدرة اهلل �صبحانه، ونعٌم ت�صتحق ال�صكر.
   ال�صبر وال�صكر و�صيلتان لاعتبار باآيات اهلل.

   الخوف من القيامة يقي من االغترار بالدنيا، ومن الخ�صوع لو�صاو�ض ال�صياطين.
   اإحاطة علم اهلل بالغيب كله.

٣٢٣٠



بيـــان حقيقـــة الخلـــق واأحـــوال االإن�صـــان 
في الدنيـــا واالآخرة.

  تقدم الكام على نظائرها 

في بداية �صورة البقرة.
محمد   به  جاء  الذي  القراآن  هذا   

 منزل عليه من رب العالمين ال �صك 
في ذلك.

 اإن هـــوؤالء الكافريـــن يقولـــون: اإن 

محمـــًدا اختلقـــه علـــى ربـــه، لي�ـــض االأمـــر 
كمـــا قالـــوا، بـــل هـــو الحـــق الـــذي ال مريـــة 
فيه، المنزل من ربك - اأيها الر�س���ول- 
عليـــك لتخـــّوف قوًمـــا مـــا جاءهـــم ر�صـــول 
ــذاب اهلل،  ــن عـ ــم مـ ــن قبلـــك يخوفهـ مـ
لعلهم يهتدون اإلى الحق فيتبعوه ويعملوا 

به.
ال�صماوات،  خلق  الذي  هو  اهلل   

وخلق االأر�ض، وخلق ما بينهما في �صتة 
اأيام، وهو قادر على خلقها في اأقل من 
طرفة عين، ثم عا وارتفع على العر�ض 
ا يلــيــق بجــــالــه، ما لـكـــم - اأيها  علوًّ
يتولى  ولي  من  دونه  من   - النا�س 
اأمركم، اأو �صفيع ي�صفع لكم عند ربكم، 
الذي  اهلل  وتعبدون  تتفكرون،  اأفا 

خلقكم وال تعبدون معه غيره؟!
 يدبـر اهلل  اأمر جميع المخلوقات 

ي�صعد  ثم  االأر�ض،  وفي  ال�صماوات  في 
مقداره  كان  يوم  في  االأمر  ذلك  اإليه 
اأيه���ا   - اأنتم  تعـــّدون  مما  �صنة  األف 

ال����نا�س - فـــي الدنيا.
ــو  ــه هـ ــك كلـ ــر ذلـ ــذي يدبـ ــك الـ  ذلـ

عالم ما غاب وما ح�صر، ال يخفى عليه 
منهمـــا �صـــيء، العزيـــز الـــذي ال يغالبـــه 

اأحـــد الـــذي ينتقـــم مـــن اأعدائـــه، الرحيـــم بعبـــاده الموؤمنيـــن.
 الذي اأتقن كل �صيء خلقه، وبداأ خلق اآدم من طين على غير مثال �صابق.

 ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي ان�صلَّ فخرج منه )المني(.

 ثم اأتم خلق االإن�صـــان �صـــويًّا، ونفخ فيه من روحه باأمر الَمَلك الموكل بنفخ الروح، وجعل لكم - اأيها النا����س - االأ�صـــماع لت�صـــمعوا بها، 

واالأب�صار لتب�صروا بها، واالأفئدة لتعقلوا بها، قليًا ما ت�صكرون هذه النعم هلل التي اأنعم بها عليكم.
 وقـــال الم�صـــركون المكذبـــون بالبعـــث: اإذا متنـــا وغبنـــا فـــي االأر�ـــض، و�صـــارت اأج�صـــامنا تراًبـــا، فهـــل ُنْبعـــث اأحيـــاء مـــن جديـــد؟! ال يعقـــل 

ذلـــك، بـــل هـــم فـــي واقع اأمرهـــم كافرون بالبعـــث ال يوؤمنون به.
�صه اهلل بقب�ض اأرواحكـــم، ثم اإلينا وحدنا   قـــل - اأيه���ا الر�س���ول - لهـــوؤالء الم�صـــركين المكذبيـــن بالبعـــث: يتوفاكـــم ملـــك الموت الـــذي فوَّ

يوم القيامة ترجعون للح�صاب والجزاء.

   الحكمة من بعثة الر�صل اأن يهدوا اأقوامهم اإلى ال�صراط الم�صتقيم.
   ثبوت �صفة اال�صتواء هلل من غير ت�صبيه وال تمثيل.
   ا�صتبعاد الم�صركين للبعث مع و�صوح االأدلة عليه.



 �صــــوف يظــهـــــر المجـــرمــــون يـــوم 

القيامـــة وهـــم اأذالء يخف�صـــون روؤو�صـــهم 
ي�صـــعرون  بالبعـــث،  كفرهـــم  ب�صـــبب 
رنـــا ما كنا  بالخـــزي ويقولـــون: ربنـــا اأَْب�صَ
نكـــذب بـــه مـــن البعث، و�صـــمعنا م�صداق 
مـــا جـــاءت بـــه الر�صـــل مـــن عنـــدك، 
فارجعنـــا اإلـــى الحياة الدنيـــا نعمل عمًا 
�صالًحـــا ير�صيـــك عنـــا، اإنا موقنـــون االآن 
بالبعث وب�صدق ما جاءت به الر�صل، لو 
راأيـــت المجرميـــن على تلك الحال راأيت 

اأمـــًرا عظيًمـــا.
ر�صدها  نف�ض  كل  اإعطاء  �صئنا  ولو   

ولكن  هذا،  على  لحملناها  وتوفيقها 
وجب القول مني حكمة وعداًل: الأماأّن 
الكفر من  اأهل  القيامة من  يوم  جهنم 
الختيارهم  واالإن�ض؛  الجن  الثقلين: 
طريق  على  وال�صال  الكفر  طريق 

االإيمان واال�صتقامة.
 ويقـــال لهـــم يـــوم القيامـــة َتْبِكيًتـــا 

لهـــم وتوبيًخـــا: ذوقـــوا العـــذاب ب�صـــبب 
غفلتكـــم فـــي الحياة الدنيا عن لقاء اهلل 
ـــا تركناكـــم  ـــابكم، اإن ـــوم القيامـــة لح�ص ي
فـــي العـــذاب غيـــر مباليـــن بمـــا تقا�صـــونه 
منـــه، وذوقـــوا عـــذاب النـــار الدائم الذي 
ال ينقطـــع ب�صـــبب مـــا كنتـــم تعملونـــه فـــي 

الدنيـــا مـــن المعا�صـــي.
ولمـــا ذكـــر اهلل حـــال المجرميـــن ذكـــر 

حـــال الموؤمنين فقال:
 اإنمـــا يوؤمـــن باآياتنـــا المنزلـــة علـــى 

ر�صـــولنا الذيـــن اإذا وعظـــوا بهـــا �صـــجدوا 
هلل م�صبحين بحمده، وهم ال ي�صتكبرون 
عـــن عبـــادة اهلل وال عـــن ال�صـــجود له باأي 

حال.
ُفُر�ِصـــهم  عـــن  جنوبهـــم  تتباعـــد   

التـــي كانـــوا عليهـــا فـــي نومهـــم يتركونهـــا 
فـــي  يدعونـــه  اهلل،  اإلـــى  ويتوجهـــون 

ــبيل اهلل. ــي �صـ ــا فـ ــم اإياهـ ــي اأعطيناهـ ــوال التـ ــون االأمـ ــه، ويبذلـ ــي رحمتـ ــا فـ ــه، وطمًعـ ــن عذابـ ــا مـ ــا خوًفـ ــم وغيرهـ �صاتهـ
 فـــا تعلـــم اأي نف�ـــض مـــا اأعـــّده اهلل لهـــم ممـــا تقـــّر بـــه اأعينهـــم، جـــزاًء منه لهم علـــى ما كانوا يعملونه فـــي الدنيا من االأعمـــال ال�صالحات، 

فهـــو جـــزاء ال يحيـــط بـــه اإال اهلُل لِعَظمـــه.
 من كان موؤمًنا باهلل عامًا باأوامره مجتنًبا لنواهيه، لي�ض كمن كان خارًجا عن طاعته؛ ال ي�صتوي الفريقان عند اهلل في الجزاء.

 اأمـــا الذيـــن اآمنـــوا بـــاهلل وعملـــوا االأعمـــال ال�صالحـــات، فجزاوؤهـــم المعـــّد لهـــم جنات ي�صـــتقرون فيهـــا كرامة من اهلل لهم، جـــزاًء على ما 

كانوا يعملونه في الدنيا من االأعمال ال�صالحات.
 واأمـــا الذيـــن خرجـــوا عـــن طاعـــة اهلل بالكفـــر وارتـــكاب المعا�صـــي، فم�صـــتقّرهم الـــذي اأُِعـــدَّ لهـــم يـــوم القيامـــة النـــار، ماكثيـــن فيهـــا اأبـــًدا، 

كلما اأرادوا اأن يخرجوا منها اأعيدوا فيها، وقيل لهم َتْبِكيًتا لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا عندما كانت ر�صلكم 
تخّوفكم منه.

   اإيمان الكفار يوم القيامة ال ينفعهم؛ الأنها دار جزاء ال دار عمل.
   خطر الغفلة عن لقاء اهلل يوم القيامة.

   ِمن هدي الموؤمنين قيام الليل.



المكذبيـــن  هـــوؤالء  ولنذيقـــّن   

الخارجيـــن عـــن طاعة ربهـــم من المحن 
والبـــاء فـــي الدنيـــا، قبل العـــذاب االأكبر 
ـــوا؛  ـــم يتوب ـــّد لهـــم فـــي االآخـــرة اإن ل المع

لعلهـــم يعـــودون اإلـــى طاعـــة ربهـــم.
 وال اأحـــد اأظلـــم ممـــن ُوِعـــظ باآيـــات 

اهلل فلـــم يتعـــظ بهـــا، واأعر�ـــض عنها غير 
ا من المجرمين - بارتكاب  ُمباٍل بها، اإنَّ
الكفـــر والمعا�صـــي الذيـــن يعر�صـــون عـــن 

اآيـــات اهلل - منتقمـــون ال محالـــة.
التـــوراة،  مو�صـــى  اأعطينـــا  ولقـــد   

فا تكن - اأيها الر�س���ول - في �صـــك من 
لقائـــك مو�صـــى ليلـــة االإ�صـــراء والمعـــراج، 
ــى  ــى مو�صـ ــزل علـ ــاب المنـ ــا الكتـ وجعلنـ

هادًيـــا لبنـــي اإ�صـــرائيل مـــن ال�صـــال.
 وجعلنـــا مـــن بنـــي اإ�صـــرائيل اأئمـــة 

يقتـــدي بهـــم النا�ـــض في الحق، ير�صـــدون 
اإلـــى الحـــق، باإذننـــا لهم بذلـــك، وتقويتنا 
اإياهـــم عليـــه، لمـــا �صبـــروا علـــى امتثـــال 
اأوامـــر اهلل واجتنـــاب نواهيـــه، وعلـــى 
االأذى فـــي �صـــبيل الدعـــوة، وكانـــوا باآيـــات 
اهلل المنزلة على ر�صولهم ي�صدقون بها 

ت�صديًقـــا جازًمـــا.
هو   - الر�س���ول  اأيه���ا   - ربك  اإن   

فيما  القيامة  يوم  بينهم  يف�صل  الذي 
فيبّين  الدنيا،  في  فيه  يختلفون  كانوا 
بما  كاًّ  ويجازي  والمبطل،  المحق 

ي�صتحقه.
لهـــم  يتبيـــن  فلـــم  هـــوؤالء  اأََعِمـــي   

كـــم اأهلكنـــا قبلهـــم مـــن االأمم ال�صـــالفة؟! 
فهاهم يم�صون في م�صاكنهم التي كانوا 
َِّعُظـــوا  ي�صـــكنونها قبـــل اإهاكهـــم، فلـــم َيت
بحالهـــم، اإن فيمـــا حـــدث لتلـــك االأمـــم 
من االإهاك ب�صبب كفرهم ومعا�صيهم 
ـــَتدّل بهـــا علـــى �صـــدق ر�صـــلهم  ـــًرا ُي�ْص لِعَب
ــا  ــد اهلل، اأفـ ــن عنـ ــم مـ ــن جاوؤوهـ الذيـ

ي�صـــمع هـــوؤالء المكذبـــون باآيـــات اهلل �صـــماع قبـــول واتعـــاظ؟!
 اأََولـــم يـــر هـــوؤالء المكذبـــون بالبعـــث اأنـــا نر�صـــل مـــاء المطـــر اإلـــى االأر�ـــض القاحلـــة التي ال نبـــات فيها، فنخـــرج بذلك الماء زرًعـــا تاأكل منه 

اإبلهم وبقرهم وغنمهم، وياأكلون هم منه؟! اأفا يب�صرون ذلك، ويدركون اأن من اأنبت االأر�ض القاحلة قادر على اإحياء الموتى؟!
 ويقـــول المكذبـــون بالبعـــث م�صـــتعجلين العـــذاب: متـــى هـــذا الحكـــم الـــذي تزعمـــون اأنـــه �صـــيف�صل بيننـــا وبينكـــم يـــوم القيامـــة، فيكـــون 

م�صيرنـــا النـــار وم�صيركـــم الجنـــة؟!
 قـــل لهـــم - اأيه���ا الر�س���ول -: هـــذا الوعـــد هـــو يـــوم القيامـــة، اإنـــه يـــوم الف�صـــل بيـــن العبـــاد حيـــن ال ينفـــع الذيـــن كفـــروا بـــاهلل فـــي الدنيـــا 

ـــرون حتـــى يتوبـــوا اإلـــى ربهم وينيبـــوا اإليه. ت�صديقهـــم بعـــد معاينـــة يـــوم القيامـــة، وال هـــم ُيوؤَخَّ
 فاأعِر�ْض - اأيها الر�سول - عن هوؤالء بعد تماديهم في �صالهم، وانتظر ما يحّل بهم، اإنهم ينتظرون ما تعدهم من العذاب.

   عذاب الكافر في الدنيا و�صيلة لتوبته.
   ثبوت اللقاء بين نبينا  ومو�صى  ليلة االإ�صراء والمعراج.

   ال�صبر واليقين �صفتا اأهل االإمامة في الدين.

٣٣٧٣



، وحمايـــة  بيـــان عنايـــة اهلل بنبيـــه 
جنابـــه واأهـــل بيته.

 ي���ا اأيه���ا النب���ي، اثُبـــْت ومـــن معـــك 

على تقوى اهلل بامتثال اأوامره واجتناب 
نواهيه، وَخْفه وحده، وال تطع الكافرين 
والمنافقيـــن فيمـــا تهـــوى نفو�صـــهم، اإن 
الكفـــار  يكيـــده  بمـــا  عليًمـــا  كان  اهلل 
والمنافقـــون، حكيًمـــا في خلقه وتدبيره.
 واّتبـــع مـــا ينزلـــه عليـــك ربـــك مـــن 

الوحـــي، اإن اهلل كان بمـــا تعملون خبيًرا، 
ال يفوتـــه مـــن ذلـــك �صـــيء، و�صـــيجازيكم 

علـــى اأعمالكم.
فـــي  وحـــده  اهلل  علـــى  واعتمـــد   

اأمـــورك كلهـــا، وكفى به �صـــبحانه حافًظا 
لمـــن تـــوكل عليـــه مـــن عبـــاده.

فـــي  قلبيـــن  اهلل  يجعـــل  لـــم   

�صـــدر رجـــل واحـــــد، وكذلـــك لـــم يجـــــعل 
فـــي  االأمهـــات  بمنزلـــة  الزوجـــات 
ــاء  ــل كذلـــك االأبنـ ــم يجعـ ــم، ولـ التحريـ
ـــب،  ْل ـــاء مـــن ال�صُّ ـــة االأبن ـــي بمنزل بالتبنِّ
هـــار - وهـــو تحريـــم الرجـــل  فــــاإن الظِّ
ـــه واأختـــه- وكذلـــك  زوجتـــه عليـــه كاأمِّ
ـــي: مـــن العـــادات الجاهليـــة التـــي  التبنِّ
ي،  اأبطلها االإ�صام، ذلك الظهار والتبنِّ
قـــول ترددونـــه باأفواهكم، وال حقيقة له، 
ِعـــيُّ ابًنـــا  ـــا، وال الدَّ فلي�صـــت الزوجـــة اأمًّ
لمـــن ادعـــاه، واهلل �صـــبحانه يقـــول الحـــق 
ليعمـــل بـــه عباده، وهو ير�صـــد اإلى طريق 

الحـــق.
اأنهـــم  تزعمـــون  مـــن  ان�صـــبوا   

الحقيقييـــن،  اآبائهـــم  اإلـــى  اأبناوؤكـــم 
ُروكـــم مـــن الـــرق، فناُدوا  فن�صـــبتهم اإليهـــم هـــو العـــدل عنـــد اهلل، فـــاإن لـــم تعلمـــوا لهـــم اآبـــاء تن�صـــبونهم اإليهـــم فهـــم اإخوانكـــم فـــي الديـــن ومحرَّ
ا اإلى مّدعيه، ولكن تاأثمون عند تعمد النطق بذلك، وكان اهلل  اأحدهم بيا اأخي ويا ابن عمي، وال اإثم عليكم اإذا اأخطاأ اأحدكم فن�صب دعيًّ

ـــم يوؤاخذهـــم بالخطـــاأ. ـــث ل ـــا بهـــم حي ـــاده، رحيًم ـــاب مـــن عب ـــوًرا لمـــن ت غف
 النبـــي محمـــد  اأحـــّق بالموؤمنيـــن مـــن اأنف�صـــهم فـــي كل مـــا دعاهـــم اإليـــه، ولـــو كانـــت اأنف�صـــهم تميـــل اإلـــى غيـــره، وزوجاتـــه  بمنزلـــة 

، وذوو القرابة بع�صهم اأحق ببع�ض في االإرث في حكم  اأمهـــات لجميـــع الموؤمنيـــن، فيحـــرم علـــى اأي موؤمـــن اأن يتـــزوج اإحداهّن بعد موتـــه 
اهلل مـــن اأهـــل االإيمـــان والهجـــرة فـــي �صـــبيل اهلل، الذيـــن كانـــوا يتوارثـــون فيمـــا بينهـــم فـــي �صدر االإ�صـــام، ثم ُن�ِصـــخ توارثهم بعد ذلـــك، اإال اأن 
تفعلـــوا - اأيه���ا الموؤمن���ون - اإلـــى اأوليائكـــم مـــن غيـــر الورثـــة معروًفـــا مـــن اإي�صاء لهم واإح�صـــان اإليهم فلكم ذلك، كان ذلـــك الحكم في اللوح 

المحفـــوظ م�صـــطوًرا فيجـــب العمل به.

   ال اأحد اأكبر من اأن ُيوؤْمر بالمعروف وُيْنهى عن المنكر.
   رفع الموؤاخذة بالخطاأ عن هذه االأمة.

   وجوب تقديم مراد النبي  على مراد االأنف�ض.
، وحرمة نكاحهَنّ من بعده؛ الأنهن اأمهات للموؤمنين.    بيان علو مكانة اأزواج النبي 



اإذ   - الر�س���ول  اأيه���ا   - واذكـــر   

ــًدا اأن  ــًدا موؤكـ ــاء عهـ ــن االأنبيـ ــا مـ اأخذنـ
يعبدوا اهلل وحده، وال ي�صـــركوا به �صـــيًئا، 
واأن ُيَبلِّغـــوا مـــا اأنـــزل اإليهـــم مـــن الوحـــي، 
ـــى وجـــه الخ�صو�ـــض منـــك،  ـــاه عل واأخذن
ومـــن نـــوح واإبراهيـــم ومو�صـــى وعي�صـــى 
ابـــن مريـــم؛ واأخذنـــا منهـــم عهـــًدا موؤكًدا 
علـــى الوفـــاء بمـــا ائُتِمنـــوا عليـــه مـــن تبليغ 

ر�صـــاالت اهلل.
ـــن  ـــد م ـــد الموؤك ـــذا العه ـــذ اهلل ه  اأخ

االأنبيـــاء لي�صـــاأل ال�صادقيـــن مـــن الر�صـــل 
ـــن، واأعـــّد  ـــا للكافري ـــم َتْبِكيًت عـــن �صدقه
اهلل للكافريـــن بـــه وبر�صـــله يـــوم القيامـــة 

عذاًبـــا موجًعـــا هـــو نـــار جهنـــم.
بـــاهلل،  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

ــا �صـــرع، اذكـــروا نعمـــة اهلل  ــوا بمـ وعملـ
ــوُد  ــَة جنـ ــاءت المدينـ ــن جـ ــم، حيـ عليكـ
قتالكـــم،  علـــى  متحزبيـــن  الكفـــار 
و�صـــاندهم المنافقـــون واليهـــود، فبعثنـــا 
بـــا التـــي  عليهـــم ريًحـــا هـــي ريـــح ال�صَّ
، وبعثنـــا جنـــوًدا  ـــر بهـــا النبـــي  ُن�صِ
مـــن المائكـــة لـــم تروهـــا، فولـــى الكفـــار 
ــيء، وكان  ــى �صـ ــدرون علـ ــن ال يقـ هاربيـ
يخفـــى  ال  ب�صيـــًرا  تعملـــون  بمـــا  اهلل 
عليـــه �صـــيء مـــن ذلك، و�صـــيجازيكم على 

اأعمالكـــم.
 وذلك حين جاءكم الكفار من اأعلى 

اأ�صفله من جهتي الم�صرق  الوادي ومن 
عن  االأب�صار  مالت  حينها  والمغرب، 
وو�صلت  اإال عن نظر عدّوها،  �صيء  كل 
القلوب اإلى الحناجر من �صدة الخوف، 
فتارة  المختلفة؛  الظنون  وتظنون باهلل 
الياأ�ض  تظنون  وتارة  الن�صر،  تظنون 

منه.
 في ذلك الموقف في غزوة الخندق 

تكالب  من  القوه  بما  الموؤمنون  اخُتِبر 
اأعدائهم عليهم، وا�صطربوا ا�صطراًبا �صديًدا من �صدة الخوف، وتبين بهذا االختبار الموؤمن والمنافق.

 يومئـــٍذ قـــال المنافقـــون و�صعـــاف االإيمـــان الذيـــن فـــي قلوبهـــم �صـــك: مـــا وعدنـــا اهلل ور�صـــوله مـــن الن�صـــر علـــى عدّونـــا والتمكيـــن لنـــا فـــي 

االأر�ـــض اإال باطـــًا ال اأ�صا�ـــض له.
 واذكـــر - اأيه���ا الر�س���ول - حيـــن قـــال فريـــق مـــن المنافقيـــن الأهـــل المدينـــة: يـــا اأهـــل يثـــرب )ا�صـــم المدينة قبـــل االإ�صـــام(، ال اإقامة لكم 

عند �صفح �َصْلع قرب الخندق فارجعوا اإلى منازلكم، ويطلب فريق منهم االإذن من النبي  اأن ين�صرفوا اإلى بيوتهم بدعوى اأن بيوتهم 
مك�صـــوفة للعدّو، ولي�صـــت بمك�صـــوفة كما زعموا، واإنما يريدون بهذا االعتذار الكاذب الفرار من العدّو.

 ولـــو دخـــل العـــدّو عليهـــم المدينـــة مـــن جميـــع نواحيهـــا، و�صـــاألهم العـــودة اإلـــى الكفـــر وال�صـــرك بـــاهلل الأعطـــوا عدّوهـــم ذلك، وما احتب�صـــوا 

عـــن الـــردة والنكو�ـــض اإلـــى الكفـــر اإال قليـــًا.
وا  هم، وال يفرُّ  ولقـــد كان هـــوؤالء المنافقـــون عاهـــدوا اهلل بعـــد فرارهـــم يـــوم اأُحـــد مـــن القتال؛ لئن اأ�صـــهدهم اهلل قتـــااًل اآخر ليقاتلـــّن عدوَّ

خوًفا منهم، ولكنهم نكثوا، وكان العبد م�صوؤواًل عما عاهد اهلل عليه، و�صوف ُيحا�صب عليه.

   منزلة اأولي العزم من الر�صل.
   تاأييد اهلل لعباده الموؤمنين عند نزول ال�صدائد.

   خذالن المنافقين للموؤمنين في المحن.



لهـــوؤالء:   - الر�س���ول  اأيه���ا   - قـــل   

لـــن ينفعكـــم الفـــرار اإن فررتـــم مـــن 
القتـــال خوًفـــا مـــن المـــوت اأو مـــن القتـــل؛ 
الأن االآجـــال مقـــدرة، واإذا فررتـــم ولـــم 
َيِحـــْن اأجلكـــم فاإنكـــم ال ت�صـــتمتعون فـــي 

ـــًا. ـــا قلي ـــاة اإال زمًن الحي
ــن  ــم - اأيه���ا الر�س���ول -: مـ ــل لهـ  قـ

ذا الـــذي يمنعكـــم مـــن اهلل اإن اأراد بكـــم 
ما تكرهونه من الموت اأو القتل، اأو اأراد 
بكم ما ترجونه من ال�صامة والخير، ال 
اأحـــد يمنعكـــم مـــن ذلـــك، وال يجـــد هوؤالء 
المنافقـــون لهـــم من دون اهلل وليًّا يتولى 
اأمرهـــم، وال ن�صيـــًرا يمنعهـــم من عقاب 

اهلل لهم.
ــــطين مـنكــــــم  ــم الُمَثبِّ  اإن اهلل يعـلـــ

لغيرهـــم عـــن القتـــال مـــع ر�صـــول اهلل  
والقائليـــن الإخوانهـــم: تعالـــوا اإلينـــا وال 
تقاتلـــوا معـــه حتـــى ال ُتْقَتلـــوا، فاإنا نخاف 
لـــون ال  عليكـــم القتـــل، وهـــوؤالء الُمَخذِّ
ــا اإال  ــاركون فيهـ ــرب وال ي�صـ ــون الحـ ياأتـ
نـــادًرا؛ ليدفعـــوا عـــن اأنف�صـــهم العـــار، ال 

لين�صـــروا اهلل ور�صـــوله.
 ُبخاء عليكم - مع�سر الموؤمنين- 

باأموالهم فا يعينونكم ببذلها، وبخاء 
باأنفـــ�صهم فا يقاتلون معكم، وبخاء 
جاء  فاإذا  ونكم،  يوادُّ فا  بمودتهم 
راأيتهم  العدّو  ماقاة  عند  الخوف 
ينظرون اإليك - اأيها الر�س����ول - تدور 
دوران عيني  مثل  الجبن  اأعيــــنهم من 
ذهب  فاإذا  الموت،  �صكرات  يعاني  من 
عنهم الخوف واطماأنوا اآذوكم بالكام 
الغنائم  على  ة  اأَ�ِصحَّ �صليطة،  باأل�صنة 
بهذه  المت�صفون  اأولئك  يبحثون عنها، 
اهلل  فاأبطل  ا،  حقًّ يوؤمنوا  لم  ال�صفات 
االإبطال  ذلك  وكان  اأعمالهم،  ثواب 

ي�صيًرا على اهلل.
بـــة لقتـــال ر�صـــول اهلل  وقتـــال الموؤمنيـــن لـــن يذهبوا حتى ي�صـــتاأ�صلوا الموؤمنيـــن، واإن قّدر اأن   يظـــّن هـــوؤالء الجبنـــاء اأن االأحـــزاب الُمَتاأَلِّ

جاء االأحزاب مرة اأخرى يوّد هوؤالء المنافقون اأنهم خارجون من المدينة مع االأعراب، ي�صاألون عن اأخباركم: ماذا حدث لكم بعد قتال 
عدّوكـــم لكـــم؟ ولـــو كانـــوا فيكـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - مـــا قاتلـــوا معكـــم اإال قليـــًا، فا تبالـــوا بهم، وال تاأ�صـــوا عليهم.

 لقـــد كان لكـــم فيمـــا قالـــه ر�صـــول اهلل وقـــام بـــه وفعلـــه، قـــدوة ح�صـــنة، فقـــد ح�صـــر بنف�صـــه الكريمـــة، وبا�صـــر الحـــرب، فكيـــف تبخلـــون بعـــد 

ى بر�صول اهلل  اإال من كان يرجو ثواب اهلل ورحمته، ويرجو اليوم االآخر، ويعمل له، وذكر اهلل ذكًرا  ذلك باأنف�صكم عن نف�صه؟ وال يتاأ�صَّ
. ـــى بر�صـــوله  كثيـــًرا، واأمـــا الـــذي ال يرجـــو اليـــوم االآخـــر وال يذكـــر اهلل كثيـــًرا فاإنـــه ال يتاأ�صَّ

 ولمـــا عايـــن الموؤمنـــون االأحـــزاب المجتمعـــة لقتالهـــم قالـــوا: هـــذا مـــا وعدنـــا اهلل ور�صـــوله مـــن االبتـــاء والمحـــن والن�صـــر، و�صـــدق اهلل 

ور�صـــوله فـــي هـــذا، فقـــد تحقـــق، وما زادتهـــم معاينتهم لاأحـــزاب اإال اإيماًنا بـــاهلل وانقياًدا له.

ُبها قتال، وال ُيْبِعُدها هروب منه.    االآجال محددة؛ ال ُيَقِرّ
   التثبيط عن الجهاد في �صبيل اهلل �صاأن المنافقين دائًما.

   الر�صول   قدوة الموؤمنين في اأقواله واأفعاله.
   الثقة باهلل واالنقياد له من �صفات الموؤمنين.



ـــوا  ـــال �صـــدقـ ـــين رجــ ـــن الموؤمنــ  مــــ

اهلل، فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات 
ـــبيل اهلل،  ـــى الجهـــاد فـــي �ص وال�صبـــر عل
فمنهـــم مـــن مـــات اأو قتـــل في �صـــبيل اهلل، 
ومنهـــم مـــن ينتظـــر ال�صـــهادة في �صـــبيله، 
ومـــا غّيـــر هـــوؤالء الموؤمنـــون مـــا عاهـــدوا 
اهلل عليـــه مثـــل مـــا فعلـــه المنافقـــون 

بعهودهـــم.
الذيـــن  ال�صادقيـــن  اهلل  ليجـــزي   

وفـــوا بمـــا عاهـــدوا اهلل عليـــه ب�صدقهـــم 
ووفائهـــم بعهودهـــم، ويعـــذب المنافقيـــن 
بـــاأن  �صـــاء،  اإن  لعهودهـــم  الناق�صيـــن 
يميتهم قبل التوبة من كفرهم، اأو يتوب 
عليهـــم بـــاأن يوفقهـــم للتوبـــة، وكان اهلل 
غفـــوًرا لمـــن تـــاب مـــن ذنوبـــه، رحيًما به.

ــا وغطفـــان والذيـــن   ورّد اهلل قري�ًصـ

معهـــم بكربهم وغّمهم لفوتهم ما اأملوا، 
لـــم يظفـــروا بمـــا اأرادوا مـــن ا�صـــتئ�صال 
الموؤمنيـــن، وكفـــى اهلل الموؤمنيـــن القتال 
معهـــم؛ بمـــا اأر�صـــله مـــن الريـــح واأنزلـــه 
ـــا عزيـــًزا ال  مـــن المائكـــة، وكان اهلل قويًّ

يغالبـــه اأحـــد اإال غلبـــه وخذلـــه.
من  اأعانوهم  الذين  اهلل  واأنزل   

كانوا  التي  ح�صونهم  من  اليهود 
واألقى  عدوهم،  من  فيها  يتح�صنون 
الخوف في نفو�صهم، فــــريًقا تقـتلونهـم 
- اأيها الم����وؤمنون - وفريًقا تاأ�صرونهم.
اأر�صهم  بعد هاكهم  وملََّككم اهلل   

وملََّككم  ونخيل،  زروع  من  فيها  بما 
وملََّككم  االأخرى،  واأموالهم  منازلهم 
بعد،  تطوؤوها  لم  التي  َخْيبر  اأر�ض 
وب�صرى  وعد  وهذا  �صتطوؤونها،  لكنكم 
�صيء  كل  على  اهلل  وكان  للموؤمنين، 

قديًرا، ال يعجزه �صيء.
 ي���ا اأيه���ا النب���ي، قـــل الأزواجـــك حيـــن 

طلبن منك التو�صعة في النفقة ولم يكن 
عندك ما تو�صع به عليهن: اإن كنتّن ُتِرْدن الحياة الدنيا وما فيها من زينة، فتعالين اإلّي اأمتعكّن بما ُتَمتَّع به المطلقات، واأَُطلِّقكن طاًقا 

ال اإ�صرار فيه وال اإيذاء.
 واإن كنتـــّن تـــردن ر�صـــا اهلل ور�صـــا ر�صـــوله، وتـــردن الجنـــة فـــي الـــدار االآخـــرة، فا�صبـــرن علـــى حالكـــّن، فـــاإن اهلل اأعـــّد لمـــن اأح�صـــَن منكـــّن 

بال�صبر وح�صـــن الع�صـــرة اأجًرا عظيًما.
اَعـــف لهـــا العـــذاب يـــوم القيامـــة �صعفيـــن لمكانتهـــا ومنزلتهـــا، ول�صيانـــة جنـــاب   ي���ا ن�س���اء النب���ي، مـــن يـــاأت منكـــّن بمع�صيـــة ظاهـــرة ُي�صَ

. وكانـــت تلـــك الم�صاعفة على اهلل �صـــهلة. النبـــي 

   تزكية اهلل الأ�صحاب ر�صول اهلل  ، وهو �صرف عظيم لهم.

   عون اهلل ون�صره لعباده من حيث ال يحت�صبون اإذا اتقوا اهلل.
   �صوء عاقبة الغدر على اليهود الذين �صاعدوا االأحزاب.

   اختيار اأزواج النبي   ر�صا اهلل ور�صوله دليل على قوة اإيمانهّن.



اهلل  طاع���ة  عل���ى  ت���ُدم  وم���ن   

ور�ص���وله منك���ّن، وتعم���ل عم���ًا �صالًح���ا 
���ا عن���د اهلل - نعطه���ا م���ن الث���واب  مر�صيًّ
الن�ص���اء،  �ص���ائر  �صع���ف غيره���ا م���ن 
واأعددن���ا له���ا ف���ي الآخ���رة اأج���ًرا كريًم���ا 

وه���و الجن���ة.
، ل�ص���تّن   ي���ا ن�س���اء النب���ي محم���د 

في الف�صل وال�صرف مثل �صائر الن�صاء، 
ب���ل اأنت���ّن ف���ي الف�صل وال�ص���رف بالمنزلة 
الت���ي ل ي�ص���ل اإليه���ا غيرك���ّن اإن امتثلُت���نَّ 
ف���ا  نواهي���ه،  واجتنبُت���نَّ  اهلل  اأوام���ر 
ْقن ال�صوت اإذا تكلمُتّن  نَّ القول وُتَرقِّ ُتَليِّ
مع الأجانب من الرجال، فيطمع ب�صبب 
ذلك من في قلبه مر�ض النفاق و�ص���هوة 
الح���رام، وقل���ن ق���وًل بعي���ًدا م���ن الريب���ة 

ا ل هزًل بق���در الحاجة. ب���اأن يك���ون ِجدًّ
 واثبت���ن ف���ي بيوتك���ّن، ف���ا تخرج���ن 

منها لغير حاجة، ول ُتْظِهرن محا�صنكّن 
�صنيع من كّن قبل الإ�ص���ام من الن�ص���اء 
حيث كّن يبدين ذلك ا�صتمالة للرجال، 
وج���ه،  اأكم���ل  عل���ى  ال�ص���اة  ي���ن  واأدِّ
واأعطي���ن زكاة اأموالك���ّن، واأطع���ن اهلل 
ور�ص���وله، اإنم���ا يري���د اهلل �ص���بحانه اأن 
يذه���ب عنك���م الأذى وال�ص���وء، ي���ا اأزواج 
ر�س���ول اهلل وي���ا اأه���ل بيت���ه، ويري���د اأن 
يطّه���ر نفو�ص���كم؛ بتحليته���ا بف�صائ���ل 
الأخاق، وتخليتها عن رذائلها تطهيًرا 

كام���ًا، ل يبق���ى بع���ده َدَن����ض.
بيوتك���ّن  ف���ي  ُيْق���راأ  م���ا  واذك���رن   

م���ن اآي���ات اهلل المنزل���ة عل���ى ر�ص���وله، 
ة ر�ص���وله المطه���رة، اإن اهلل  وم���ن �ُص���نَّ
كان لطيًف���ا بك���ّن حي���ن امت���ّن عليك���ّن باأن 
ه، خبيًرا بكّن حين  جعلكّن في بيوت نبيِّ
ا�صطفاك���ّن اأزواًجا لر�ص���وله، واختاركّن 

اأمه���ات لجمي���ع الموؤمني���ن م���ن اأمت���ه.
بالطاع����ة  هلل  ال�م�ت����ذللين  اإن   

والمتذل���ات، والم�صدق�ي����ن ب���اهلل والم�صدق���ات، والمطيعين والمطيعات هلل، وال�صادقي���ن وال�صادقات في اإيمانهم وقولهم، وال�صابرين 
وال�صاب���رات عل���ى الطاع���ات وع���ن المعا�ص���ي وعل���ى الب���اء، والمت�صدقي���ن والمت�صدق���ات باأمواله���م ف���ي الفر����ض والنف���ل، وال�صائمي���ن 
وال�صائم���ات هلل ف���ي الفر����ض والنف���ل، والحافظي���ن فروجه���م والحافظات فروجهن  ب�ص���ترها عن الك�ص���ف اأمام م���ن ل يحّل له النظر اإليها، 
ا وعاني���ة - اأعّد اهلل له���م مغفرة منه  وبالبع���د ع���ن فاح�ص���ة الزن���ى ومقدماته���ا، والذاكري���ن والذاك���رات اهلَل بقلوبه���م واأل�ص���نتهم كثي���ًرا �ص���رًّ

لذنوبه���م، واأع���ّد له���م ثواًب���ا عظيًم���ا ي���وم القيام���ة وه���و الجنة.

   من توجيهات القراآن للمراأة الم�صلمة: النهي عن الخ�صوع بالقول، والأمر بالمكث في البيوت اإل لحاجة، والنهي عن التبرج.
، واأزواُجه من اأهل بيته.    ف�صل اأهل بيت ر�صول اهلل 

   مبداأ الت�صاوي بين الرجال والن�صاء قائم في العمل والجزاء اإل ما ا�صتثناه ال�صرع لكل منهما.



موؤمن���ة  ول  لموؤم���ن  ي�ص���ّح  ول   

اإذا حك���م اهلل ور�ص���وله فيه���م باأم���ر، اأن 
يك���ون له���م الختيار ف���ي َقبوله اأو رف�صه، 
وم���ن يع����ض اهلل ور�ص���وله فق���د �ص���لَّ ع���ن 
ال�ص���راط الم�ص���تقيم �ص���اًل وا�صًح���ا.

 - الر�س���ول  اأيه���ا   - تق���ول  واإذ   

لل���ذي اأنع���م اهلل علي���ه بنعم���ة الإ�ص���ام، 
واأنعم���ت علي���ه اأن���ت بالعت���ق - والمق�صود 
ج���اءك  حي���ن  حارث���ة   ب���ن  زي���د 
م�ص���اوًرا ف���ي �ص���اأن ط���اق زوجت���ه زين���ب 
بن���ت جح����ض - تق���ول ل���ه: اأم�ص���ك علي���ك 
زوجت���ك ول تطّلقه���ا، وات���ق اهلل بامتث���ال 
اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، وتكت���م ف���ي 
نف�ص���ك - اأيه���ا الر�س���ول - م���ا اأوح���ى اهلل 
ب���ه ل���ك م���ن زواج���ك بزين���ب خ�ص���ية م���ن 
النا����ض واهلل �ص���يظهر ط���اق زي���د لها ثم 
زواج���ك منه���ا واهلل اأول���ى اأن تخ�ص���اه ف���ي 
هذا الأمر، فلما طابت نف�ض زيد ورغب 
عنه���ا وطّلقه���ا زوجناكه���ا؛ لك���ي ل يك���ون 
عل���ى الموؤمنين اإثم ف���ي التزوج بزوجات 
���ي اإذا طلقوه���ن وانق�صت  اأبنائه���م بالتبنِّ
عّدته���ّن، وك�����ان اأم���ر اهلل مفع���وًل ل مانع 

دون���ه. حائ���ل  ول  من���ه، 
النب���ي محم���د   م���ا كان عل���ى   

م���ن اإث���م اأو ت�صيي���ق فيم���ا اأح���ّل اهلل م���ن 
ي، وه���و في ذلك  ن���كاح زوج���ة ابن���ه بالتبنِّ
ة الأنبي���اء م���ن قبل���ه، فلي����ض ه���و  يتب���ع �ُص���نَّ
 ِبْدًع���ا م���ن الر�ص���ل في ذلك، وكان ما 
يق�ص���ي اهلل ب���ه - م���ن اإتمام ه���ذا الزواج 
���ي ولي����ض للنب���ي في���ه راأٌي اأو  واإبط���ال التبنِّ

خي���اٌر - ق�ص���اًء ناف���ًذا ل م���رّد ل���ه.
يبلغ���ون  الذي���ن  الأنبي���اء  ه���وؤلء   

اإل���ى  عليه���م  المنزل���ة  اهلل  ر�ص���الت 
اإل اهلل  اأح����ًدا  يخ������افون  ول  اأممه���م، 
، فا يلتفتون اإل���ى ما يقوله غيرهم 
عندما يفعلون م���ا اأحّل اهلل لهم، وكفى 

ا ف�ص���ر. ب���اهلل حافًظ���ا لأعم���ال عب���اده ليحا�ص���بهم عليه���ا، ويجازيهم به���ا؛ اإن خي���ًرا فخير، واإن �ص���رًّ
���ه ر�ص���ول اهلل اإل���ى النا����ض،   م���ا كان محم���ٌد اأب���ا اأح���د م���ن رجالك���م، فلي����ض ه���و وال���د زي���د حت���ى يح���رم علي���ه ن���كاح زوجت���ه اإذا طلقه���ا، ولكنَّ

وخات���م النبيي���ن ف���ا نب���ي بع���ده، وكان اهلل ب���كل �ص���يء عليًم���ا، ل يخف���ى علي���ه �ص���يء م���ن اأم���ر عب���اده.
 يا اأيها الذين اآمنوا باهلل وعملوا بما �صرعه لهم، اذكروا اهلل بقلوبكم واأل�صنتكم وجوارحكم ذكًرا كثيًرا.

 ونزهوه �صبحانه بالت�صبيح والتهليل اأول النهار واآخره؛ لف�صلهما.

 ه���و ال���ذي يرحمك���م ويثن���ي عليك���م، وتدع���و لك���م مائكت���ه ليخرجك���م م���ن ظلم���ات الكف���ر اإلى ن���ور الإيم���ان، وكان بالموؤمني���ن رحيًما؛ فا 

يعذبه���م اإذا ه���م اأطاعوه فامتثلوا اأمره واجتنبوا نهيه.

   وجوب ا�صت�صام الموؤمن لحكم اهلل والنقياد له.
   اطاع اهلل على ما في النفو�ض.

   من مناقب اأم الموؤمنين زينب بنت جح�ض: اأْن زّوجها اهلل من فوق �صبع �صماوات.
   ف�صل ذكر اهلل، خا�صة وقت ال�صباح والم�صاء.



 تحي���ة الموؤمني���ن ي���وم يلق���ون ربه���م 

�ص���ام واأم���ان م���ن كل �ص���وء، واأع���ّد اهلل 
له���م اأج���ًرا كريًم���ا - وه���و جنت���ه - ج���زاًء 
له���م عل���ى طاعته���م ل���ه، وبعده���م ع���ن 

مع�صيت���ه.
 ي���ا اأيه���ا النب���ي، اإن���ا بعثن���اك اإل���ى 

النا����ض �ص���اهًدا عليه���م ب���اأن بلَّغته���م م���ا 
اأُر�ِص���لَت ب���ه اإليه���م، ومب�ص���ًرا للموؤمني���ن 
منه���م بم���ا اأع���ّد اهلل له���م م���ن الجن���ة، 
ومخّوًف���ا الكافري���ن مم���ا اأع���ّد له���م م���ن 

عذاب���ه.
 وبعثن���اك داعًي���ا اإل���ى توحي���د اهلل 

وطاعت���ه باأم���ره، وبعثن���اك م�صباًح���ا 
مني���ًرا ي�ص���تنير ب���ه كل من يريد الهداية.
الذين  باهلل  الموؤمنين  واأخِبِر   

ي�صّرهم  بما  لهم،  �صرعه  بما  يعملون 
اأن لهم من اهلل �صبحانه ف�صًا عظيًما 
ي�صمل ن�صرهم في الدنيا وفوزهم في 

الآخرة بدخول الجنة.
والمنافقي�ن  الكافري�ن  تط�ع  ول   

فيم�ا يدع�ون اإلي�ه م�ن ال�ص�د ع�ن دي�ن 
اهلل، واأعر��ض عنه�م، فلع�ل ذل�ك يك�ون 
اأدعى لأن يوؤمنوا بما جئتهم به، واعتمد 
عل�ى اهلل ف�ي كل اأم�ورك؛ ومنها الن�صر 
عل�ى اأعدائ�ك، وكفى ب�اهلل وكيًا يعتمد 
ف�ي  اأموره�م  جمي�ع  ف�ي  العب�اد  علي�ه 

الدني�ا والآخ�رة.
 ي�ا اأيه�ا الذي�ن اآمن�وا ب�اهلل وعمل�وا 

عل�ى  عقدت�م  اإذا  له�م،  �ص�رعه  بم�ا 
الموؤمن�ات عق�د ن�كاح، ث�م طلقتموه�ن 
م�ن قب�ل الدخ�ول به�ّن فم�ا لك�م عليه�ن 
اأو  بالأَْق�راء  كان�ت  �ص�واء  ع�دة،  م�ن 
ال�ص�هور؛ للعل�م بب�راءة اأرحامه�ن بع�دم 
البن�اء به�ّن، ومتعوهّن باأموالكم ح�ص�ب 
و�ص�عكم؛ َجْب�ًرا لخواطره�ّن المنك�ص�رة 
بالمع�روف  �ص�بيلهّن  وخّل�وا  بالط�اق، 

له�ن. اإي�ذاء  دون 
 ي���ا اأيه���ا النب���ي، اإن���ا اأبحن���ا ل���ك اأزواج���ك الات���ي اأعطيته���ّن مهوره���ّن، واأحللن���ا ل���ك م���ا ملك���َت م���ن الإم���اء مم���ا اأف���اء اهلل ب���ه علي���ك م���ن 

ال�ص���بايا، واأحللن���ا ل���ك ن���كاح بن���ات عم���ك، ون���كاح بن���ات عماتك، ونكاح بنات خال���ك، ونكاح بنات خالتك الاتي هاج���رن معك من مكة اإلى 
المدينة، واأحللنا لك اأن تنكح امراأة موؤمنة وهبت نف�صها لك من غير مهر اإن اأردت اأن تنكحها، ونكاح الهبة خا�ض به  ل يجوز لغيره 
من الأمة، قد علمنا ما اأوجبناه على الموؤمنين في �ص���اأن زوجاتهم حيث ل يجوز لهم اأن يتجاوزوا اأربع ن�ص���وة، وما �ص���رعناه لهم في �ص���اأن 
اإمائهم حيث اإن لهم اأن ي�صتمتعوا بمن �صاوؤوا منهّن دون تقييد بعدد، واأبحنا لك ما اأبحنا مما ُذِكر مما لم نبحه لغيرك؛ لئا يكون عليك 

�صيق وم�ص���قة، وكان اهلل غفوًرا لمن تاب من عباده، رحيًما بهم.

   ال�صبر على الأذى من �صفات الداعية الناجح.
   ُيْنَدب للزوج اأن يعطي مطلقته قبل الدخول بها بع�ض المال جبًرا لخاطرها.

   خ�صو�صية النبي  بجواز نكاح الهبة، واإن لم يحدث منه.



م���ن   - الر�س���ول  اأيه���ا   - توؤخ���ر   

ت�ص���اء تاأخي���ر َق�ْص���مه م���ن ن�ص���ائك ف���ا 
تبي���ت معه���ا، وت�ص���ّم اإلي���ك م���ن ت�ص���اء 
منه���ّن فتبي���ت معه���ا، وم���ن طلب���َت اأن 
رَتهنَّ فا اإثم عليك في  ت�صمها ممن اأخَّ
ذلك، ذلك التخيير والتو�صيع لك اأقرب 
اأن َتَق���رَّ ب���ه اأعي���ن ن�ص���ائك، واأن ير�صي���ن 
بم���ا اأعطيته���ّن جميعه���ّن؛ لعلمه���ن اأن���ك 
ل���م تت���رك واجًب���ا، ولم تبخ���ل بحق، واهلل 
يعل���م م���ا ف���ي قلوبك���م - اأيه���ا الرج���ال - 
من الميل اإلى بع�ض الن�ص���اء دون بع�ض، 
وكان اهلل عليًما باأعمال عباده، ل يخفى 
علي���ه منه���ا �ص���يء، حليًم���ا ل يعاجله���م 

بالعقوب���ة لعله���م يتوب���ون اإلي���ه.
 ل يج���وز ل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - اأن 

تت���زوج بن�ص���اء غي���ر زوجات���ك الاتي هن 
ف���ي ع�صمت���ك، ول يحّل لك اأن تطلقهن، 
اأو تطل���ق بع�صه���ّن لتاأخ���ذ غيره���ن م���ن 
الن�ص���اء، ول���و اأعجب���ك ح�ص���ن م���ن تري���د 
اأن تت���زوج به���ا م���ن الن�ص���اء غيره���ن، 
ى بم���ا ملك���ت  لك���ن يج���وز ل���ك اأن َتَت�َص���رَّ
يمين���ك م���ن الإم���اء دون ح�ص���ر ف���ي عدد 
محدد، وكان اهلل على كل �صيء حفيًظا. 
وه���ذا الحك���م ي���دل عل���ى ف�ص���ل اأمه���ات 
الموؤمني���ن، فق���د ُمن���ع طاقه���ن وال���زواج 

عليه���ن.
وعملوا  باهلل  اآمنوا  الذين  اأيها  يا   

النبي  بيوت  تدخلوا  ل  لهم،  �صرع  بما 
اإل بعد اأن ياأذن لكم بدخولها بدعوتكم 
اإلى طعام، ول تطيلوا الجلو�ض تنتظرون 
اإلى  دعيتم  اإذا  ولكن  الطعام،  ن�صج 
طعام فادخلوا، فاإذا اأكلتم فان�صرفوا، 
بع�صكم  ي�صتاأن�ض  بعده  تمكثوا  ول 
كان  المكث  ذلك  اإن  بع�ض،  بحديث 
يطلب  اأن  في�صتحيي  النبي   يوؤذي 
منكم الن�صراف، واهلل ل ي�صتحيي اأن 

ياأمر بالحق، فاأمركم بالن�صراف عنه حتى ل توؤذوه  بالمكث، واإذا طلبتم من زوجات النبي  حاجة مثل اآنية ونحوها فاطلبوا 
، ذلكم الطلب من  حاجتكم تلك من وراء �صتر، ول تطلبوها منهن مواجهة حتى ل تراهّن اأعينكم؛ �صوًنا لهّن؛ لمكانة ر�صول اهلل 
وراء �صتر اأطهر لقلوبكم واأطهر لقلوبهّن؛ حتى ل يتطّرق ال�صيطان اإلى قلوبكم وقلوبهّن بالو�صو�صة وتزيين المنكر، وما ينبغي لكم - اأيها 
الموؤمنون - اأن توؤذوا ر�صول اهلل بالمكث للحديث، ول اأن تتزوجوا ن�صاءه من بعد موته، فهّن اأمهات الموؤمنين، ول يجوز لأحد اأن يتزوج 

اأمه، اإن ذلكم الإيذاء - ومن �صوره نكاحكم ن�صاءه من بعد موته - حرام ويعدُّ عند اهلل اإثًما عظيًما.
 اإن تظه���روا �ص���يًئا م���ن اأعمالك���م اأو ت�ص���تروه ف���ي اأنف�ص���كم، فل���ن يخف���ى عل���ى اهلل من���ه �ص���يء، اإن اهلل كان بكل �ص���يء عليًم���ا، ل يخفى عليه 

ا ف�صر. �صيء من اأعمالكم ول من غيرها، و�صيجازيكم على اأعمالكم اإن خيًرا فخير، واإن �صرًّ

يه من ذلك.    عظم مقام النبي  عند ربه؛ ولذلك عاتب ال�صحابة  الذين مكثوا في بيته  ِلَتاأَذِّ
   ثبوت �صفتي العلم والحلم هلل تعالى.

.    الحياء من اأخاق النبي 
.    �صيانة مقام اأمهات الموؤمنين زوجات النبي 



ويكلمهّن  يراهّن  اأن  عليهّن  اإثم  ل   

واأولدهّن،  اآباوؤهّن،  حجاب:  دون 
واأبن����اء  اإخوانهّن،  واأب����ناء  واإخوانهن، 
اأخوات���هّن من الن�صب اأو الر�صاعة، ول 
حجاب:  دون  يكلمهّن  اأن  عليهّن  اإثم 
الن�صاء الموؤمنات، وما ملكت اأيمانهّن، 
 - الموؤم���نات  اأيتها   - اهلل  واتقين 
�صبحانه،  عنه  ونه����ى  به  اأم�����ر  في���ما 
ُدُر  وَي�صْ ِمنكنَّ  َيْظَهُر  ِلَما  ُم�صاِهٌد  فهو 

عنكن.
 اإن اهلل يثن���ي عن���د مائكت���ه عل���ى 

، ومائكت���ه يدع���ون  الر�ص���ول محم���د 
ل���ه، ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل وعمل���وا 
بم���ا �ص���رع لعب���اده، �صل���وا عل���ى الر�ص���ول 

و�ص���لموا علي���ه ت�ص���ليًما.
ولم���ا اأم���ر اهلل بتعظي���م الر�ص���ول  
وال�ص���اة علي���ه نه���ى ع���ن اإيذائ���ه فق���ال:

 اإن ال������ذين ي������وؤذون اهلل ور�ص������وله 

بالق���ول اأو الفع���ل اأبعده���م اهلل وطردهم 
م���ن رح���اب رحمت���ه ف���ي الدني���ا وف���ي 
الآخ���رة، واأع���ّد له���م ف���ي الآخ���رة عذاًب���ا 
م���ذلًّ ج���زاًء له���م عل���ى م���ا اقترف���وه م���ن 

اإي���ذاء ر�ص���وله.
الموؤمن��ين  يوؤذون  والذين   

بغير  الف��عل  اأو  بالق��ول  والموؤمنات 
ذنب اكت�ص���بوه من جناية توج�ب ذلك 
واإثًما  كذًبا  احتملوا  ف����قد  الإيذاء، 

ظاهًرا.
 ي���ا اأيه���ا النب���ي ق���ل لأزواج���ك، وق���ل 

لبنات���ك، وقل لن�ص���اء الموؤمني���ن: ُيْرِخين 
عليه���ّن م���ن الجابي���ب الت���ي يلب�ص���نها 
حت���ى ل تنك�ص���ف منه���ن ع���ورة اأم���ام 
الأجان���ب م���ن الرج���ال؛ ذل���ك اأق���رب اأن 
ُيع���رف اأّنه���ّن حرائ���ر ف���ا َيتعر����ض له���ّن 
اأح���د بالإي���ذاء كم���ا يتعر����ض ب���ه لاإم���اء، 
وكان اهلل غف���وًرا لذن���وب م���ن ت���اب م���ن 

عب���اده، رحيًم���ا ب���ه.
 لئ���ن ل���م ينت���ه المنافق���ون ع���ن نفاقه���م؛ باإ�صماره���م الكف���ر واإظهارهم الإ�ص���ام، والذين في قلوبه���م فجور بتعلقهم ب�ص���هواتهم، والذين 

ياأتون بالأخبار الكاذبة في المدينة ليفرقوا بين الموؤمنين - لناأمرنك - اأيها الر�سول - بمعاقبتهم، ولن�صلطّنك عليهم، ثم ل ُي�صاكنونك 
في المدينة اإل قليًا من الزمن؛ لإهاكهم اأو طردهم عنها ب�صبب اإف�صادهم في الأر�ض.

 مطرودين من رحم�ة اهلل، في اأي مك��ان ُلُقوا اأُِخ����ُذوا َوُقّت�ُِلوا تقتيًا؛ لنفاقهم ون�صرهم الف�صاد في الأر�ض.

ة اهلل ثابتة لن تجد لها اأبًدا تغييًرا. ة اهلل الجارية في المنافقين اإذا اأظهروا النفاق، و�ُصنَّ  هذه �ُصنَّ

   علّو منزلة النبي  عند اهلل ومائكته.
   حرمة اإيذاء الموؤمنين دون �صبب.

   النفاق �صبب لنزول العذاب ب�صاحبه.



اأيه�������ا   - الم�ص����رك�����ون  ي�ص����األك   

الر�س���ول - �ص�����وؤال اإنك�������ار وتك�������ذيب، 
���ا؛ ع���ن ال�ص���اعة:  وي�ص���األك اليه���ود اأي�صً
مت���ى وقته���ا؟ ق���ل له���وؤلء: عل���م ال�ص���اعة 
عن���د اهلل لي����ض عن���دي من���ه �ص���يء، وم���ا 
ي�ص���عرك - اأيه���ا الر�س���ول - اأن ال�ص���اعة 

تك���ون قريب���ة؟
 اإن اهلل �ص���بحانه ط���رد الكافري���ن 

���اأ لهم ي���وم القيامة ناًرا  م���ن رحمت���ه، وهيَّ
ملتهب���ة تنتظرهم.

الن���ار  تل���ك   ماكث���ون ف���ي ع���ذاب 

المع���دة له���م اأب���ًدا، ل يج���دون فيه���ا 
���ا ينفعه���م، ول ن�صي���ًرا يدف���ع عنه���م  وليًّ

عذابه���ا.
 ي���وم القيام���ة تقّل���ب وجوهه���م ف���ي 

ن���ار جهن���م، يقول���ون م���ن �ص���دة التح�ص���ر 
والن���دم: ي���ا ليتن���ا ف���ي حياتن���ا الدني���ا 
كن���ا اأطعن���ا اهلل بامتث���ال م���ا اأمرن���ا ب���ه، 
واجتناب ما نهانا عنه، واأطعنا الر�صول 

فيم���ا ج���اء ب���ه م���ن رب���ه.
 ج���اء ه���وؤلء بحج���ة واهي���ة باطل���ة 

فقال���وا: ربن���ا اإن���ا اأطعنا روؤ�ص���اءنا وكبراء 
ال�ص���راط  ع���ن  فاأ�صلون���ا  اأقوامن���ا، 

الم�ص���تقيم.
 ربن���ا، اج��ع�����ل له�����وؤلء ال���روؤ�ص��اء 

ال�صراط  عن  اأ�صلونا  الذين  والكبراء 
من  لنا  َجَعْلَت  ما  ْعَفْي  �صِ الم�صتقيم 
العذاب لإ�صالهم اإيانا، واطردهم من 

رحمتك طرًدا عظيًما.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

ت���وؤذوا  ل  له���م،  �ص���رعه  بم���ا  وعمل���وا 
ر�صولكم فتكونوا مثل الذين اآذوا مو�صى 
كعيبه���م ل���ه ف���ي ج�ص���ده فب���ّراأه اهلل مم���ا 
قال���وا، فتبي���ن له���م �ص���امته مم���ا قال���وا 
في���ه، وكان مو�ص���ى عن���د اهلل وجيًه���ا، ل 

ُي���رّد طلب���ه، ول يخي���ب م�ص���عاه.
 يا اأيها الذين اآمنوا باهلل، وعملوا بما �صرعه لهم، اتقوا اهلل بامتثال اأوامره، واجتناب نواهيه، وقولوا قوًل �صواًبا �صدًقا.

 اإنك���م اإن اتقيت���م اهلل وقلت���م ق���وًل �صواًب���ا، اأ�صل���ح لك���م اأعمالك���م، وتقبله���ا منك���م، َوَمَح���ا عنك���م ذنوبكم فا يوؤاخذكم به���ا، ومن يطع اهلل 

ور�ص���وله فق���د ف���از ف���وًزا عظيًم���ا ل يداني���ه اأي ف���وز، وه���و الف���وز بر�ص���ا اهلل ودخ���ول الجنة.
 اإن���ا عر�صن���ا التكالي���ف ال�ص���رعية، وم���ا يحف���ظ م���ن اأم���وال واأ�ص���رار، عل���ى ال�ص���ماوات وعل���ى الأر����ض وعلى الجب���ال، فامتنعن م���ن حملها، 

وخفن من عاقبته، وحملها الإن�ص���ان، اإنه كان ظلوًما لنف�ص���ه، جهوًل بعاقبة حملها.
 حمله���ا الإن�ص���ان بق���در م���ن اهلل؛ ليع���ذب اهلل المنافقي���ن م���ن الرج���ال والمنافق���ات م���ن الن�ص���اء، والم�ص���ركين م���ن الرج���ال والم�ص���ركات 

م���ن الن�ص���اء؛ عل���ى نفاقه���م و�ص���ركهم ب���اهلل، وليت���وب اهلل عل���ى الموؤمني���ن والموؤمنات الذين اأح�ص���نوا حمل اأمانة التكالي���ف، وكان اهلل غفوًرا 
لذنوب من تاب من عباده رحيًما بهم.

   اخت�صا�ض اهلل بعلم ال�صاعة.
   تحميل الأتباع ُكَبَراَءُهم م�صوؤوليَة اإ�صالهم ل يعفيهم هم من الم�صوؤولية.

   �صدة التحريم لإيذاء الأنبياء بالقول اأو الفعل.
   عظم الأمانة التي تحّملها الإن�صان.



بي���ان اأح���وال النا����ض م���ع النع���م، و�ص���نة 
اهلل ف���ي تغييرها.

 الحم���د هلل ال���ذي ل���ه كل م���ا ف���ي 

ال�ص���ماوات وكل م���ا ف���ي الأر����ض، خلًق���ا 
ومل���ًكا وتدبي���ًرا، ول���ه �ص���بحانه الثن���اء 
ف���ي الآخ���رة، وه���و الحكي���م ف���ي خلق���ه 
وتدبي���ره، الخبي���ر باأح���وال عب���اده، ل 

يخف���ى علي���ه منه���ا �ص���يء.
 يعل���م م���ا يدخ���ل ف���ي الأر����ض م���ن 

م���اء ونب���ات، ويعل���م م���ا يخ���رج منه���ا م���ن 
نبات وغيره، ويعلم ما ينزل من ال�صماء 
م���ن المط���ر والمائك���ة وال���رزق، ويعل���م 
م���ا ي�صع���د ف���ي ال�ص���ماء م���ن المائك���ة 
واأعم���ال عب���اده واأرواحهم، وهو الرحيم 
بعب���اده الموؤمني���ن، الغف���ور لذن���وب م���ن 

ت���اب اإليه.
ل  ب���اهلل:  كف���روا  الذي���ن  وق���ال   

تاأتين���ا ال�ص���اعة اأب���ًدا، ق���ل له���م - اأيه���ا 
الر�سول -: بلى واهلل، لتاأتينكم ال�صاعة 
الت���ي تكذب���ون به���ا، لك���ن ل يعل���م َوْق���َت 
عال���م  �ص���بحانه  فه���و  اهلل،  اإل  ذل���ك 
م���ا غ���اب م���ن ال�ص���اعة وغيره���ا، ل يغيب 
ع���ن علم���ه �ص���بحانه وزن اأ�صغ���ر نملة في 
ال�صماوات ول في الأر�ض، ول يغيب عنه 
اأ�صغ���ر م���ن ذل���ك المذك���ور ول اأكب���ر، اإل 
ه���و مكت���وب في كتاب وا�ص���ح، وهو اللوح 
المحفوظ الذي كتب فيه كل �صيء كائن 

اإل���ى ي���وم القيامة.
الل���وح  ف���ي  اأثب���ت  اأثب���ت اهلل م���ا   

المحف���وظ ليج���زي الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل 
وعمل���وا الأعم���ال ال�صالح���ات، اأولئ���ك 

المت�صف���ون بتل���ك ال�صف���ات له���م م���ن اهلل مغف���رة لذنوبه���م، ف���ا يوؤاخذه���م به���ا، وله���م رزق كري���م؛ وه���و جنت���ه ي���وم القيام���ة.
 والذي���ن عمل���وا جاهدي���ن لإبط���ال م���ا اأن���زل اهلل م���ن اآي���ات، فقال���وا عنه���ا: �ص���حر، وقال���وا ع���ن ر�ص���ولنا: كاه���ن، �ص���احر، �ص���اعر، اأولئ���ك 

المت�صف���ون بتل���ك ال�صف���ات له���م ي���وم القيامة اأ�ص���واأ عذاب واأ�ص���ده.
 وي�ص���هد علم���اء ال�صحاب���ة وم���ن اآم���ن م���ن علم���اء اأه���ل الكت���اب اأن ال���ذي اأنزل���ه اهلل اإليك من الوحي ه���و الحق الذي ل ِمْرية فيه، وير�ص���د 

اإلى طريق العزيز الذي ل يغلبه اأحد، المحمود في الدنيا والآخرة.
عتم   وق���ال الذي���ن كف���روا ب���اهلل لبع�صه���م؛ تعّجًب���ا و�ص���خرية مم���ا ج���اء ب���ه الر�ص���ول  : ه���ل ندلكم على رج���ل يخبركم اأنك���م اإذا متم وقطِّ

تقطيًعا اأنكم �صتبعثون بعد موتكم اأحياء؟!

   �صعة علم اهلل �صبحانه المحيط بكل �صيء.
   ف�صل اأهل العلم.

ر لقدرة اهلل الذي خلقهم.    اإنكار الم�صركين لبعث الأج�صاد َتَنكُّ

٥٤ ٣٤



 وقال���وا: ه���ل اختل���ق ه���ذا الرج���ل 

عل���ى اهلل كذًبا فزعم ما زعم من بعثنا 
بع���د موتنا، اأم هو مجن���ون يهذي بما ل 
حقيقة له؟ لي����ض الأمر كما زعم هوؤلء، 
يوؤمن���ون  ل  الذي���ن  اأن  الحا�ص���ل  ب���ل 
بالآخ���رة هم ف���ي العذاب ال�ص���ديد يوم 
القيامة، وفي ال�صال البعيد عن الحق 

الدنيا. في 
 اأفل���م ير ه���وؤلء المكذب���ون بالبعث 

م���ا بين اأيديه���م من الأر����ض، ويروا ما 
خلفه���م من ال�ص���ماء؟ اإن ن�ص���اأ َخ�ْص���ف 
الأر�ض م���ن تحت اأقدامهم خ�ص���فناها 
ن�ص���قط  اأن  ن�ص���اأ  واإن  تحته���م،  م���ن 
عليهم ِقَطًعا من ال�ص���ماء لأ�ص���قطناها 
عليه���م، اإن في ذلك لعامة قاطعة لكل 
عبد كثير الرجوع اإلى طاعة ربه ي�صتدل 
بها على ق���درة اهلل، فالقادر على ذلك 
ق���ادر على بعثك���م بعد موتك���م وتمزيق 

ج�صامكم. اأ
 ولق���د اأعطين���ا داود  من���ا نبوة 

وملًكا، وقلنا للجبال: يا جبال، �ص���بِّحي 
مع داود، وهكذا قلنا للطير، و�صّيرنا له 
الحدي���د لّيًنا لي�صنع منه ما ي�ص���اء من 

اأدوات.
 اأن اعمل - يا داود - دروًعا وا�صعة 

و�صّير  عدّوهم،  باأ�ض  مقاتليك  تقي 
تجعلها  فا  للِحَلق  منا�صبة  الم�صامير 
ول  فيها،  ت�صتقّر  ل  بحيث  دقيقة 
واعملوا  فيها،  تدخل  ل  بحيث  غليظة 
ب�صير،  تعملون  بما  اإني  �صالًحا،  عمًا 
�صيء،  اأعمالكم  من  عليَّ  يخفى  ل 

و�صاأجازيكم عليها.
 و�ص���خرنا ل�ص���ليمان ب���ن داود  

الريح، ت�ص���ير في ال�صباح م�ص���افة �صهر، 
وت�صير في الم�صاء م�صافة �صهر، و�صّيلنا 
له عين النحا�ض لي�صنع من النحا�ض ما 

ا اأمرناه به من العمل ُنِذيُقه من عذاب النار الملتهبة. ي�صاء، و�صخرنا له من الجن من يعمل بين يديه باأمر ربه، والذي يميل من الجن عمَّ
 يعمل هوؤلء الجن ل�ص���ليمان ما اأراد من م�ص���اجد لل�صاة ومن ق�صور، وما ي�ص���اء من �صور، وما ي�ص���اء من ق�صاع مثل حيا�ض الماء 

ْكَن لِعَظِمِهن، وقلنا لهم: اعملوا - يا اآل داود - �ص���كًرا هلل على ما اأنع���م به عليكم، وقليل من  الكبي���رة، وق���دور الطبخ الثابتات ف���ا ُيحرَّ
عبادي ال�ص���كور لي على ما اأنعمت عليه.

 فلما حكمنا على �ص���ليمان بالموت ما اأر�ص���د الجن اإلى اأنه قد مات اإل ح�ص���رة الأََر�صة تاأكل ع�صاه التي كان متكًئا عليها، فلما �صقط 

ن���ت الج���ن اأنهم ل يعلمون الغي���ب؛ اإذ لو كانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب المذّل لهم، وهو ما كانوا عليه من الأعمال ال�ص���اقة التي  تبيَّ
ا منهم اأنه حيٌّ يراقبهم. يعملونها ل�ص���ليمان  ظنًّ

   تكريم اهلل لنبيه داود بالنبوة والملك، وبت�صخير الجبال والطير ي�صبحن بت�صبيحه، واإلنة الحديد له.
   تكريم اهلل لنبيه �صليمان  بالنبوة والملك.

   اقت�صاء النعم ل�صكر اهلل عليها.
عى من اأن للجن اأو غيرهم اطاًعا على الغيب.    اخت�صا�ض اهلل بعلم الغيب، فا اأ�صا�ض لما ُيدَّ



ولم���ا ذك���ر اهلل م���ا اأنع���م ب���ه عل���ى داود 
، ذك���ر م���ا اأنع���م ب���ه  وابن���ه �ص���ليمان  
عل���ى اأه���ل �ص���باأ، اإل اأن داود و�ص���ليمان  
 �َص���َكَرا اهلَل واأه���َل �ص���باأ َكَف���ُروه، 

فق���ال:
 لق���د كان لقبيل���ة �ص���باأ ف���ي م�ص���كنهم 

الذي كانوا ي�ص���كنون فيه عامة ظاهرة 
عل���ى ق���درة اهلل واإنعام���ه عليه���م؛ وه���ي 
جنت���ان: اإحداهم���ا عن اليمي���ن، والثانية 
ع���ن ال�ص���مال، وقلن���ا له���م: كل���وا م���ن رزق 
ربك���م، وا�ص���كروه عل���ى نعم���ه؛ ه���ذه بل���دة 
طيب���ة، وه���ذا اهلل رب غف���ور يغفر ذنوب 

من ت���اب اإليه.
اهلل  �ص���كر  ع���ن  فاأعر�ص���وا   

والإيم���ان بر�ص���له، فعاقبناه���م بتبدي���ل 
نعمه���م نقًم���ا، فاأر�ص���لنا عليه���م �ص���يًا 
جارًفا خّرب �ص���دهم واأغرق مزارعهم، 
وبّدلناهم بُب�ْص���َتاَنْيهم ُب�ْصَتاَنين ُمْثمرين 
بالثم���ر الم���ر، وفيهم���ا �ص���جر الأث���ل غي���ر 

���ْدر. المثم���ر، و�ص���يء قلي���ل م���ن ال�صِّ
لم���ا  الحا�ص���ل   - التبدي���ل  ذل���ك   

كان���وا علي���ه م���ن النع���م - ب�ص���بب كفرهم 
واإعرا�صهم عن �ص���كر النعم، ول نعاقب 
ه���ذا العق���اب ال�ص���ديد اإل الَجح���ود لنع���م 

اهلل الكف���ور ب���ه �ص���بحانه.
 وجعلن���ا بي���ن اأه���ل �ص���باأ ف���ي اليم���ن 

وبين قرى ال�صام التي باركنا فيها قرى 
متقارب���ة، وقدرن���ا فيه���ا ال�ص���ير بحي���ث 
ي�ص���يرون من قرية اإلى قرية دون م�ص���قة 
حت���ى ي�صل���وا ال�ص���ام، وقلنا لهم: �ص���يروا 
فيه���ا م���ا �ص���ئتم م���ن لي���ل اأو نهار ف���ي اأمن 

م���ن الع���دو والجوع والعط����ض.
عليه���م  اهلل  نعم���ة  فبط���روا   

بتقري���ب الم�ص���افات، وقال���وا: ربن���ا باعد 
بي���ن اأ�ص���فارنا باإزال���ة تل���ك الق���رى حت���ى 
ن���ذوق تع���ب الأ�ص���فار، وتظه���ر مزي���ة 
ركائبن���ا، وظلم���وا اأنف�ص���هم ببطره���م نعم���ة اهلل واإعرا�صه���م ع���ن �ص���كره وح�ص���دهم للفق���راء منه���م، ف�صّيرناه���م اأحادي���ث يتح���دث به���ا َم���ن 
َبعَده���م، وفرقناه���م ف���ي الب���اد كل تفري���ق، بحي���ث ل يتوا�صل���ون فيم���ا بينه���م، اإن في ذلك المذكور - من الإنعام على اأهل �ص���باأ ثم النتقام 

���ار عل���ى طاع���ة اهلل وع���ن مع�صيت���ه وعل���ى الب���اء، �ص���كور لنع���م اهلل علي���ه. بَّ منه���م لكفره���م وبطره���م - لعب���رة ل���كل �صَ
���َق عليه���م اإبلي����ض م���ا ظن���ه م���ن اأن���ه ي�ص���تطيع اإغواءه���م واإ�صاله���م ع���ن الح���ق، فاتبع���وه ف���ي الكف���ر وال�ص���ال اإل طائف���ة م���ن   ولق���د َحقَّ

الموؤمني���ن فاإنه���م خيب���وا رج���اءه بع���دم اتباعه���م له.
 وم���ا كان لإبلي����ض عليه���م م���ن �ص���لطان يقهره���م ب���ه عل���ى اأن ي�صل���وا، واإنم���ا كان يزي���ن له���م ويغويه���م، اإل اأن���ا اأِذّن���ا ل���ه ف���ي اإغوائه���م ليظهر 

اأمر من يوؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء، ممن هو منها في �ص���ك، وربك - اأيها الر�س���ول - على كل �ص���يء حفيظ، يحفظ اأعمال عباده، 
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤلء الم�ص���ركين: ن���ادوا الذي���ن زعمت���م اأنه���م اآله���ة لك���م م���ن دون اهلل ليجلب���وا لك���م النف���ع اأو  ويجازيه���م عليه���ا. 
يك�ص���فوا عنكم ال�صر، فهم ل يملكون وزن ذرة في ال�ص���ماوات ول في الأر�ض، ولي����ض لهم �ص���رك فيها مع اهلل، ولي����ض هلل من معين يعينه، 

فهو غني عن ال�ص���ركاء وعن المعينين.

   ال�ص���كر يحف���ظ النع���م، والجح���ود ي�ص���بب �ص���لبها.    الأم���ن م���ن اأعظ���م النع���م الت���ي يمت���ّن اهلل به���ا عل���ى العب���اد.    الإيم���ان ال�صحي���ح 
يع�صم من اتباع اإغواء ال�صيطان باإذن اهلل.    ظهور اإبطال اأ�صباب ال�صرك ومداخله كالزعم باأن لاأ�صنام ُمْلًكا اأو م�صاركة هلل، اأو اإعانة 

اأو �ص���فاعة عند اهلل.



 ول تنف���ع ال�ص���فاعة عن���ده �ص���بحانه 

ف���ي  ي���اأذن  ل���ه، واهلل ل  اأذن  لم���ن  اإل 
ال�صفاعة اإل لمن ارت�صى؛ لعظمته، ومن 
عظمته اأنه اإذا تكلم في ال�صماء �صربت 
المائك���ة باأجنحته���ا خ�صعاًن���ا لقول���ه 
حتى اإذا ك�ص���ف الفزع عن قلوبهم قالت 
المائكة لجبريل: ماذا قال ربكم؟ قال 
جبري���ل: ق���ال الح���ق، وه���و العل���ي بذات���ه 

وقه���ره، الكبي���ر ال���ذي كل �ص���يء دون���ه.
 ق������ل - اأيه������ا الر�س������ول - له������وؤلء 

الم�ص���ركين: من يرزقكم من ال�ص���ماوات 
باإن���زال المط���ر، وم���ن الأر����ض باإنب���ات 
وغي���ر  والفواك���ه،  وال���زروع  الثم���رات 
ذل���ك؟ ق���ل: اهلل ه���و ال���ذي يرزقك���م 
منها، واإنا اأو اإياكم - اأيها الم�سركون- 
لعل���ى هداي���ة اأو ف���ي �ص���ال وا�ص���ح ع���ن 
الطري���ق، فاأحدن���ا ل محال���ة كذل���ك، ول 
�ص���ك اأن اأه���ل الهدى ه���م الموؤمنون، واأن 

اأه���ل ال�ص���ال ه���م الم�ص���ركون.
ل   :- الر�س���ول  اأيه���ا   - له���م  ق���ل   

ت�ص���األون ي���وم القيام���ة، ع���ن ذنوبن���ا الت���ي 
ارتكبناه���ا، ول ُن�ْص���األ نح���ن عم���ا كنت���م 

تعمل���ون.
 ق���ل له���م: يجم���ع اهلل بينن���ا وبينك���م 

ي���وم القيام���ة، ث���م يق�ص���ي بينن���ا وبينك���م 
بالع���دل، فيبين الُمِح���قَّ ِمن الُمْبِطل وهو 
الحاكم الذي يحكم بالعدل، العليم بما 

يحكم به.
 :- الر�س���ول  اأيه���ا   - له���م  ق���ل   

اأرون���ي الذي���ن جعلتموه���م هلل �ص���ركاء 
ت�ص���ركونهم مع���ه ف���ي العبادة، كا، لي����ض 
الأم���ر كم���ا ت�صورت���م م���ن اأن ل���ه �ص���ركاء، 
ب���ل ه���و اهلل العزي���ز ال���ذي ل يغالبه اأحد، 

الحكي���م ف���ي خلق���ه وَق���َدِره وتدبي���ره.
الر�س���ول -  اأيه���ا  بعثن���اك -  وم���ا   

اإل للنا����ض عامة مب�ص���ًرا اأهل التقوى باأن 
ًف���ا اأه���ل الكف���ر والفج���ور م���ن الن���ار، ولك���ن معظ���م النا����ض ل يعلم���ون ذلك، فل���و علموه لم���ا كذبوك. له���م الجن���ة، وُمَخوِّ

فون منه: متى هذا الوعد بالعذاب اإن كنتم �صادقين فيما تدعونه من اأنه حق؟  ويقول الم�صركون م�صتعجلين بالعذاب الذي ُيخوَّ

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤلء الم�ص���تعجلين بالع���ذاب: لك���م ميع���اد ي���وم مح���دد؛ ل تتاأخ���رون عنه �ص���اعة، ول تتقدمون عنه �ص���اعة، وهذا 

اليوم هو يوم القيامة.
 وق���ال الذي���ن كف���روا ب���اهلل: ل���ن نوؤم���ن به���ذا الق���راآن ال���ذي يزعم محم���د اأنه منزل علي���ه، ولن نوؤمن بالكتب ال�ص���ماوية ال�ص���ابقة، ولو ترى 

- اأيه���ا الر�س���ول - اإذ الظالم���ون محبو�ص���ون عن���د ربه���م ي���وم القيامة للح�ص���اب، يتراجع���ون الكام بينهم، ُيْلِقي كل منهم الم�ص���وؤولية واللوم 
َعفوهم في الدنيا: لول اأنكم اأ�صللتمونا، لكنا موؤمنين باهلل وبر�ص���له. ِعفوا ل�ص���ادتهم الذين ا�ص���َت�صْ على الآخر، يقول الأتباع الذين ا�ص���ُت�صْ

   التلطف بالمدعو حتى ل يلوذ بالعناد والمكابرة.
   �صاحب الهدى ُم�ْصَتْعٍل بالهدى مرتفع به، و�صاحب ال�صال منغم�ض فيه محتقر.

   �صمول ر�صالة النبي  للب�صرية جمعاء، والجن كذلك.



 ق���ال المتبوع���ون الذي���ن ا�ص���تكبروا 

عن الحق للتابعين الذين ا�صت�صعفوهم: 
اأنحن منعناكم عن الهدى الذي جاءكم 
به محمد؟! ل، بل كنتم ظلمة واأ�صحاب 

ف�صاد واإف�صاد.
ا�صت�صعفهم  الذين  الأتباع  وقال   

عن  الم�صتكبرين  لمتبوعيهم  �صادتهم 
مكركم  الهدى  عن  �صّدنا  بل  الحق: 
تاأمروننا  والنهار حين كنتم  بالليل  بنا 
من  مخلوقين  وبعبادة  باهلل،  بالكفر 
كانوا  ما  على  الندامة  واأخفوا  دونه. 
عليه من الكفر في الدنيا حين �صاهدوا 
معذبون،  اأنهم  وعلموا  العذاب، 
الكافرين،  اأعناق  في  الأ�صفاد  وجعلنا 
كانوا  بما  اإل  الجزاء  هذا  يجزون  ل 
يعملونه في الدنيا من عبادة غير اهلل 

وارتكاب المعا�صي.
كذب���ه  حي���ن  الر�ص���ول   ولت�ص���لية 
قوم���ه ذّك���ره اهلل باأن التكذي���ب هو َدْيَدن 

الأم���م م���ن قبل���ه، فق���ال:
 وم���ا بعثن���ا ف���ي قري���ة م���ن الق���رى 

م���ن ر�ص���ول يخّوفه���م ع���ذاب اهلل اإل ق���ال 
ُم���ون فيه���ا م���ن اأ�صح���اب ال�ص���لطان  الُمَنعَّ
والج���اه والم���ال: اإن���ا بما ُبِعْثت���م به - اأيها 

الر�س���ل - كاف���رون.
ه���وؤلء  الج���اه  اأ�صح���اب  وق���ال   

حي���ن مفتخرين: نح���ن اأكثر اأمواًل  ُمَتَبجِّ
واأكث���ر اأولًدا، وم���ا زعمت���م م���ن اأنن���ا 
بي���ن ف���ي  ب���ون ك���ذب، فل�ص���نا بُمَعذَّ ُمَعذَّ

الدني���ا ول ف���ي الآخ���رة.
 ق������ل - اأيه�����ا الر�س�����ول - له������وؤلء 

المغروري���ن بم���ا اأوت���وا م���ن النع���م: رب���ي 
 يو�ص���ع ال���رزق لم���ن ي�ص���اء اختب���اًرا له 
اأي�صكر اأم يكفر، وي�صيقه على من ي�صاء 
ابت���اء ل���ه اأي�صب���ر اأم يت�ص���خط؟ ولك���ن 
معظ���م النا����ض ل يعلم���ون اأن اهلل حكيم؛ 

ر اأم���ًرا اإل لحكم���ة بالغ���ة؛ َعِلَمه���ا َم���ن َعِلمه���ا وَجِهَله���ا َم���ن جهله���ا. ل يق���دِّ
 ولي�ص���ت اأموالك���م ول اأولدك���م الت���ي تفتخ���رون به���ا ه���ي الت���ي تقودك���م اإل���ى ر�ص���وان اهلل، لك���ن م���ن اآم���ن ب���اهلل وعم���ل عم���ًا �صالًح���ا ح���از 

اَع���ف؛ فالأم���وال تقرب���ه باإنفاقه���ا ف���ي �ص���بيل اهلل، والأولد بدعائه���م ل���ه، فاأولئ���ك الموؤمن���ون العامل���ون لل�صالح���ات له���م ث���واب  الأج���ر الُم�صَ
م�صاع���ف لم���ا عمل���وه م���ن ح�ص���نات؛ وه���م ف���ي المن���ازل العلي���ا م���ن الجن���ة اآمن���ون م���ن كل م���ا يخافونه م���ن العذاب والم���وت وانقط���اع النعيم.

بون   والكف���ار الذي���ن يبذل���ون غاي���ة جهده���م ف���ي �ص���رف النا����ض ع���ن اآياتنا وي�ص���عون في تحقيق اأهدافهم هوؤلء خا�ص���رون في الدني���ا ُمَعذَّ

في الآخرة.
 قل - اأيها الر�س���ول -: اإن ربي  يو�ص���ع الرزق لمن ي�ص���اء من عباده، وي�صيقه على من ي�ص���اء منهم، وما اأنفقتم من �ص���يء في �ص���بيل 

اهلل، ف���اهلل  يخلف���ه عليك���م ف���ي الدني���ا باإعطائك���م ما هو خير منه، وفي الآخرة بالثواب الجزيل، واهلل �ص���بحانه هو خير الرازقين، فمن 
طلب الرزق فليلجاأ اإليه �صبحانه.

   تبروؤ الأتباع والمتبوعين بع�صهم من بع�ض، ل ُيْعِفي كاًّ من م�صوؤوليته.
   الترف ُمْبِعد عن الإذعان للحق والنقياد له.

   الموؤمن ينفعه ماله وولده، والكافر ل ينتفع بهما.
   الإنفاق في �صبيل اهلل يوؤدي اإلى اإخاف المال في الدنيا، والجزاء الح�صن في الآخرة.



ي���وم   - الر�س����ول  اأيها   - واذك�����ر   

يح�صرهم اهلل جميًعا، ثم يقول �صبحانه 
وتوبيًخا  للم�صركين  تقريًعا  للمائكة 
لهم: اأهوؤلء كانوا يعبدونكم في الحياة 

الدنيا من دون اهلل؟
وتقد�صت!  تنزهت  المائكة:  قال   

اأنت ولينا من دونهم، فا موالة بيننا 
الم�صركون  هوؤلء  كان  بل  وبينهم، 
اأنهم  لهم  يتمثلون  ال�صياطين؛  يعبدون 
اهلل،  دون  من  فيعبدونهم  مائكة 

معظمهم بهم موؤمنون.
 ي���وم الح�ص���ر والح�ص���اب ل يمل���ك 

المعب���ودون لمن عبدوه���م في الدنيا من 
ا،  دون اهلل نفًع���ا، ول يملك���ون له���م �ص���رًّ
ونق���ول للذي���ن ظلم���وا اأنف�ص���هم بالكف���ر 
والمعا�ص���ي: ذوق���وا ع���ذاب الن���ار الت���ي 

كنت���م تكذب���ون به���ا ف���ي الدني���ا.
 واإذا تق���راأ عل���ى ه���وؤلء الم�ص���ركين 

المكذبي���ن اآياتن���ا المنزل���ة عل���ى ر�ص���ولنا 
وا�صح���ة ل لب����ض فيه���ا قال���وا: م���ا ه���ذا 
الرج���ل ال���ذي ج���اء به���ا اإل رج���ل يريد اأن 
اآباوؤك���م،  علي���ه  كان  عم���ا  ي�صرفك���م 
وقال���وا: م���ا هذا الق���راآن اإل كذب اختلقه 
عل���ى اهلل، وق���ال الذي���ن كف���روا ب���اهلل 
للق���راآن لم���ا جاءه���م م���ن عند اهلل: لي����ض 
ه���ذا اإل �ص���حًرا وا�صًح���ا؛ لتفريق���ه بي���ن 

الم���رء وزوج���ه، والب���ن واأبي���ه.
يقروؤونها  كتب  اأعطيناهم من  وما   

كذب  القراآن  هذا  اأن  تر�صدهم  حتى 
قبل  اإليهم  اأر�صلنا  وما  محمد،  اختلقه 
ر�صول  من   - الر�سول  اأيها   - اإر�صالك 

يخّوفهم من عذاب اهلل.
 وكذب���ت الأم���م ال�ص���ابقة مث���ل ع���اد 

وثم���ود وق���وم لوط، وما و�صل الم�ص���ركون 
م���ن قوم���ك اإل���ى ُع�ْص���ر م���ا و�صل���ت اإلي���ه 
الأمم ال�صابقة من القوة والَمَنَعة والمال 

والع���دد، فك���ذب كل منه���م ر�ص���وله، فم���ا نفعه���م م���ا اأوت���وا م���ن الم���ال والق���وة والع���دد، فوق���ع به���م عذابي، فانظ���ر - اأيه���ا الر�س���ول - كيف كان 
اإن���كاري عليه���م، وكي���ف كان عقاب���ي له���م.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤلء الم�ص���ركين: اإنم���ا اأ�ص���ير اإليك���م واأن�صحك���م بخ�صل���ة واح���دة؛ ه���ي اأن تقوم���وا متجردي���ن م���ن اله���وى هلل 

�صبحانه، اثنين اثنين اأو منفردين، ثم تتفكروا في �صيرة �صاحبكم، وما علمتم من عقله و�صدقه واأمانته؛ لتتبينوا اأنه  لي�ض به جنون، 
م���ا ه���و اإل مح���ذر لك���م بي���ن ي���دي ع���ذاب �ص���ديد اإن ل���م تتوب���وا اإل���ى اهلل م���ن ال�ص���رك ب���ه.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤلء الم�ص���ركين المكذبي���ن: م���ا �ص���األتكم م���ن ث���واب اأو اأج���ر عل���ى م���ا جئتك���م ب���ه م���ن اله���دى والخي���ر - عل���ى 

تقدي���ر وج���وده -، فه���و لك���م، لي����ض ثواب���ي اإل عل���ى اهلل وح���ده، وه���و �ص���بحانه على كل �ص���يء �ص���هيد، فهو ي�ص���هد عل���ى اأني بلغتكم، وي�ص���هد على 
اأعمالك���م، فيوفيكم جزاءها.

ته فقال: ولما بيَّن �صبحانه الحجج على اأهل الباطل وال�صرك بيَّن اأن ذلك �ُصنَّ
م الغي���وب، ل يخف���ى علي���ه �ص���يء ف���ي ال�ص���ماوات ول ف���ي   ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: اإن رب���ي ي�ص���لط الح���ق عل���ى الباط���ل فيبطل���ه، وه���و ع���اَّ

الأر����ض، ول تخف���ى علي���ه اأعم���ال عباده.

ر مع التجرد من الهوى و�صيلة للو�صول اإلى القرار ال�صحيح، والفكر ال�صائب.    التقليد الأعمى لاآباء �صارف عن الهداية.    التفكُّ
   الداعية اإلى اهلل ل ينتظر الأجر من النا�ض، واإنما ينتظره من رب النا�ض. 



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

الم�ص���ركين المكذبي���ن: جاء الحق الذي 
هو الإ�صام، وزال الباطل الذي ل يبدو 

ل���ه اأي اأث���ر اأو ق���وة ول يع���ود اإل���ى نف���وذه.
له���وؤلء   - الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

الم�ص���ركين المكذبي���ن: اإن �صلل���ُت ع���ن 
الح���ق فيم���ا اأبلغك���م ف�ص���رر �صال���ي 
قا�ص���ر عل���ي، ل ينالك���م من���ه �ص���يء، واإن 
اهتدي���ُت اإلي���ه فب�ص���بب م���ا يوحي���ه اإل���يَّ 
ربي �ص���بحانه، اإنه �ص���ميع لأق���وال عباده، 
قري���ب ل يتع���ذر علي���ه �ص���ماع م���ا اأق���ول.

اإذ  اأيه���ا الر�س���ول -  ت���رى -  ول���و   

عاين���وا  ���ا  لمَّ المكذب���ون  ه���وؤلء  ف���زع 
الع���ذاب ي���وم القيام���ة، ف���ا مف���ر له���م 
من���ه، ول ملج���اأ يلتجئ���ون اإلي���ه، واأُخ���ذوا 
م���ن م���كان قري���ب �ص���هل التن���اول م���ن اأول 
وهل���ة، ل���و ترى ذل���ك لراأيت اأم���ًرا عجًبا.
م�صيره���م:  راأوا  حي���ن  وقال���وا   

اآمن���ا بي���وم القيام���ة، وكي���ف له���م تعاط���ي 
الإيم���ان وتناول���ه وق���د بع���د عنه���م م���كان 
دار  م���ن  بخروجه���م  الإيم���ان  قب���ول 
الدني���ا الت���ي ه���ي دار عم���ل ل ج���زاء، 
اإل���ى ال���دار الآخ���رة الت���ي ه���ي دار ج���زاء 
 وكي���ف يح�ص���ل منه���م  ل عم���ل؟! 
الإيمان وُيْقَبل، وقد كفروا به في الحياة 
الدني���ا، ويرم���ون بالظن م���ن جهة بعيدة 
ع���ن اإ�صاب���ة الح���ق، كقولهم في الر�ص���ول 
 وُمنع   : �ص���احر، كاهن، �ص���اعر؟! 
ه���وؤلء المكذب���ون م���ن الح�ص���ول على ما 
ي�صتهونه من ملذات الحياة، ومن التوبة 
م���ن الكف���ر والنج���اة م���ن النار، والع����ودة 
اإلى الح����ياة ال��دن�يا، كم�ا ُفِعل باأمثالهم 
م���ن الأم���م المكذب���ة م���ن قبله���م، اإنه���م 
كان���وا ف���ي �ص���ك مم���ا ج���اءت ب���ه الر�ص���ل 
م���ن توحي���د اهلل والإيم���ان بالبعث، �ص���ك 

باع���ث عل���ى الكف���ر.

 بيان فقر العباد المطلق اإلى فاطر ال�صماوات والأر�ض، وكمال غناه عنهم.
 الحم���د هلل خال���ق ال�ص���ماوات والأر����ض عل���ى غي���ر مث���ال �ص���ابق، ال���ذي جع�������ل م���ن الم�����ائكة ر�ص���ًا ين������فذون اأوام���ره   
القدرية، ومنهم من يبلغ الأنبياء الوحي، وقّواهم على اأداء ما ائتمنهم عليه، فمنهم ذو جناحين وذو ثاثة وذو اأربعة، يط�ير بها لتن���فيذ 
 اإن مفاتيح كل  م���ا اأُم���ر ب���ه، يزي���د اهلل ف���ي الخل���ق م���ا ي�ص���اء م���ن ع�ص���و اأو ُح�ْص���ن اأو �ص���وت، اإن اهلل عل���ى كل �ص���يء قدي���ر، ل يعجزه �ص���يء.  
�صيء بيد اهلل؛ فما يفتح للنا�ض من رزق وهداية و�صعادة وغير ذلك من النعم فا اأحد ي�صتطيع اأن يمنعه، وما يم�صكه من ذلك فا اأحد 
 يا اأيها النا����س، اذكروا  ي�ص���تطيع اإر�ص���اله م���ن بع���د اإم�ص���اكه ل���ه، وه���و العزي���ز ال���ذي ل يغالب���ه اأحد، الحكيم ف���ي خلقه وتقديره وتدبي���ره.  
نعم���ة اهلل عليك���م بقلوبك���م واأل�ص���نتكم، وبجوارحك���م بالعم���ل، ه���ل لكم من خالق غير اهلل يرزقكم من ال�ص���ماء بما ينزله عليكم من المطر، 
ويرزقك���م م���ن الأر����ض بم���ا ينبت���ه م���ن الثم���ار وال���زروع ، وغير ذل���ك؟ ل معبود بحق غيره، فكيف بعد هذا ت�صرف���ون عن هذا الحق وتفترون 

عل���ى اهلل وتزعم���ون اأن هلل �ص���ركاء، وه���و ال���ذي خلقك���م ورزقك���م؟!
    م�ص���هد ف���زع الكف���ار ي���وم القيام���ة م�ص���هد عظي���م.     مح���ل نف���ع الإيم���ان ف���ي الدني���ا؛ لأنه���ا ه���ي دار العم���ل.     عظ���م 

خل���ق المائك���ة يدل على عظمة خالقهم �ص���بحانه.

٣٥٤٥



 واإن يك��������ذبك ق������وم������ك - اأيه�������ا 

الر�س��ول - فا�صب��ر، فل�ص��ت اأول ر�ص��ول 
كذب��ه قوم��ه، فق��د كذب��ت اأمم م��ن قبلك 
ر�صلهم مثل عاد وثمود وقوم لوط، واإلى 
اهلل وح��ده ترج��ع الأم��ور كله��ا، فُيهل��ك 

المكذبي��ن، وين�ص��ر ر�ص��له والموؤمنين.
 ي���ا اأيه���ا النا����س، اإن م���ا وع���د اهلل ب���ه 

- من البعث والجزاء يوم القيامة - حق 
اُت الحياة  ل �صك فيه، فا تخدعّنكم َلذَّ
الدني���ا و�ص���هواتها ع���ن ال�ص���تعداد له���ذا 
الي���وم بالعم���ل ال�صال���ح، ول يخدعنك���م 
ال�ص���يطان بتزيينه للباطل، والركون اإلى 

الحياة الدنيا.
 اإن ال�ص���يطان لك���م - اأيه���ا النا����س- 

ا  ع���دّو دائ���م الع���داوة، فاتخ���ذوه ع���دوًّ
بالت���زام محاربت���ه، اإنم���ا يدعو ال�ص���يطان 
اأتباع���ه اإل���ى الكفر باهلل لتك���ون عاقبتهم 

دخ���ول الن���ار الملتهب���ة ي���وم القيام���ة.
 الذين كفروا باهلل اتباًعا لل�صيطان، 

باهلل  اآمنوا  والذين  قوي،  عذاب  لهم 
وعملوا الأعمال ال�صالحات لهم مغفرة 
من اهلل لذنوبهم، ولهم اأجر عظيم منه 

وهو الجنة.
 اإن م���ن ح�ّص���ن ل���ه ال�ص���يطان عمل���ه 

ال�ص���ّيئ فاعتق���ده ه���و ح�ص���ًنا، لي����ض كم���ن 
���ا، ف���اإن  زي���ن ل���ه اهلل الح���ق فاعتق���ده حقًّ
اهلل ي�ص���ل م���ن ي�ص���اء، ويهدي من ي�ص���اء، 
ل مك���ره ل���ه، فا ُتْهِلك - اأيها الر�س���ول- 
نف�ص���ك حزًن���ا عل���ى �ص���ال ال�صالين، اإن 
اهلل �ص���بحانه علي���م بم���ا ي�صنع���ون، ل 

يخف���ى علي���ه م���ن اأعماله���م �ص���يء.
 واهلل ال���ذي بع���ث الري���اح فتح���ّرك 

ه���ذه الري���اح �ص���حاًبا، ف�ص���قنا ال�ص���حاب 
اإل���ى بل���د ل نب���ات في���ه، فاأحيين���ا بمائ���ه 
الأر�ض بعد جفافها بما اأنبتناه فيها من 
النب���ات، فكم���ا اأحيين���ا ه���ذه الأر����ض بع���د 

موته���ا بم���ا اأودعن���اه فيه���ا م���ن النب���ات، يك���ون بع���ث الأم���وات ي���وم القيام���ة.
 م���ن كان يري���د الع���زة ف���ي الدني���ا اأو ف���ي الآخ���رة ف���ا يطلبه���ا اإل م���ن اهلل، فللَّ���ه وح���ده الع���زة فيهم���ا، اإلي���ه ي�صع���د ذك���ره الطي���ب، وعم���ل 

العباد ال�صالح يرفعه اإليه، والذين يدبرون المكايد ال�ص���يئة - كمحاولة قتل الر�ص���ول  - لهم عذاب �ص���ديد، ومكر اأولئك الكفار يبطل 
ويف�ص���د، ول يحق���ق لهم مق�صًدا.

 واهلل ه���و ال���ذي خل���ق اأباك���م اآدم م���ن ت���راب، ث���م خلقك���م م���ن نطف���ة، ث���م جعلك���م ذك���وًرا واإناًث���ا تتزاوج���ون بينك���م، وم���ا تحم���ل م���ن اأنث���ى 

جنيًن���ا، ول ت�ص���ع ولده���ا اإل بعلم���ه �ص���بحانه، ل يغي���ب عن���ه م���ن ذل���ك �ص���يء، وم���ا ي���زاد ف���ي عم���ر اأح���ٍد ِمْن خلق���ه ول ينق�ض من���ه اإل كان ذلك 
م�ص���طوًرا في اللوح المحفوظ، اإن ذلك المذكور - من خلقكم من تراب وخلقكم اأطواًرا وكتابة اأعماركم في اللوح المحفوظ - على اهلل 

�صهل.

   ت�صلية الر�صول  بذكر اأخبار الر�صل مع اأقوامهم.
   الغترار بالدنيا �صبب الإعرا�ض عن الحق.

ا باتخاذ الأ�صباب المعينة على التحرز منه؛ من ذكر اهلل، وتاوة القراآن، وفعل الطاعة، وترك المعا�صي.    اتخاذ ال�صيطان عدوًّ
   ثبوت �صفة العلو هلل تعالى.



اأحدهم��ا  البح��ران:  يت�ص��اوى  ول   

�ص��ربه  �ص��هل  العذوب��ة،  �ص��ديد  ع��ذب 
لعذوبته، والثاني ملح مّر ل يمكن �صربه 
ل�ص��دة ملوحت��ه، وم��ن كل م��ن البحري��ن 
ا  المذكورين تاأكل�����ون ل��ح�������ًما ط���������ريًّ
ه��و ال�ص�����مك، وت�صت������خرجون من�����هما 
زين��ة،  تلب�ص�����ونهما  والمرج��ان  ال���لوؤلوؤ 
وت��رى ال�ص������فن - اأيه��ا الناظ��ر - ت�ص��قُّ 
ِبَجْرِيه��ا البح��َر ُمقِبلة ومدب��رة، لتطلبوا 
ولعلك��م  بالتج��ارة،  اهلل  ف�ص��ل  م��ن 
ت�ص��كرون اهلل عل��ى م��ا اأنع��م ب��ه عليك��م 

م��ن نعم��ه الكثي��رة.
النه���ار  ف���ي  اللي���ل  اهلل  ُيْدِخ���ل   

فيزي���ده ط���وًل، ويدخ���ل النه���ار ف���ي اللي���ل 
فيزيده طوًل، و�ص���ّخر �صبحانه ال�صم�ض، 
و�ص���خر القم���ر، كل منهم���ا يجري لموعٍد 
مق���در يعلم���ه اهلل، وه���و ي���وم القيام���ة، 
ذل���ك ال���ذي يق���در ذل���ك كل���ه ويجري���ه هو 
اهلل ربك���م؛ ل���ه وح���ده المل���ك، والذي���ن 
تعبدونه���م م���ن دون���ه م���ن الأوث���ان م���ا 
يملك���ون ق���در لفاف���ة ن���واة تم���ر، فكي���ف 

تعبدونه���م م���ن دون���ي؟!
 اإن تدع���وا معبوديك���م ل ي�ص���معوا 

دعاءكم، فهم جمادات ل حياة فيها ول 
�ص���مع له���ا، ول���و �ص���معوا دعاءك���م - عل���ى 
�ص���بيل التقدي���ر - لم���ا ا�ص���تجابوا لك���م، 
وي���وم القيام���ة يتب���روؤون م���ن �ص���رككم 
وعبادتك���م اإياه���م، ف���ا اأح���د يخب���رك 
اهلل  م���ن  اأ�ص���دق   - الر�س���ول  اأيه���ا   -

�ص���بحانه.
 ي���ا اأيه���ا النا����س، اأنت���م المحتاج���ون 

اإل���ى اهلل ف���ي كل �ص���وؤونكم، وف���ي كل 
ل  ال���ذي  الغن���ي  ه���و  اأحوالك���م، واهلل 
يحت���اج اإليك���م ف���ي �ص���يء، المحم���ود ف���ي 
الدني���ا والآخ���رة عل���ى م���ا يق���دره لعب���اده.

يزيلك���م  اأن  �ص���بحانه  ي�ص���اأ  اإن   

به���اك يهلكك���م ب���ه اأزالك���م، وي���اأت بخل���ق جدي���د بدلك���م يعبدون���ه، ل ي�ص���ركون ب���ه �ص���يًئا.
.  وما اإزالتكم باإهاككم، والإتيان بخلق جديد بدلكم؛ بممتنع على اهلل 

 ول تحمل نف����ض مذنبة ذنب نف����ض مذنبة اأخرى، بل كل نف����ض مذنبة تحمل ذنبها، واإن تدع نف����ض ُمْثَقلة بحمل ذنوبها َمْن يحمل عنها 

�صيًئا من ذنوبها ل ُيْحمل عنها من ذنوبها �صيء، ولو كان المدعو قريًبا لها، اإنما تخّوف - اأيها الر�سول - من عذاب اهلل الذين يخافون 
ربهم بالغيب، واأتّموا ال�صاة على اأكمل وجوهها، فهم الذين ينتفعون بتخويفك، ومن تطّهر من المعا�صي - واأعظمها ال�ص���رك - فاإنما 

يتطهر لنف�صه؛ لأن نفع ذلك عائد اإليه، فاهلل غني عن طاعته، واإلى اهلل الرجوع يوم القيامة للح�صاب والجزاء.

   ت�صخير البحر، وتعاقب الليل والنهار، وت�صخير ال�صم�ض والقمر: من نعم اهلل على النا�ض، لكن النا�ض تعتاد هذه النعم فتغفل عنها.
   �صفه عقول الم�صركين حين يدعون اأ�صناًما ل ت�صمع ول تعقل.

   الفتقار اإلى اهلل �صفة لزمة للب�صر، والغنى �صفة كمال هلل.
   تزكية النف�ض عائدة اإلى العبد؛ فهو يحفظها اإن �صاء اأو ي�صيعها.



والموؤم���ن  الكاف���ر  ي�ص���توي  وم���ا   

ف���ي المنزل���ة، كم���ا ل ي�ص���توي الأعم���ى 
والب�صي���ر.

 ول ي�ص���توي الكف���ر والإيم���ان، كم���ا 

ل ت�ص���توي الظلم���ات والنور.
ف���ي  والن���ار  الجن���ة  ت�ص���توي  ول   

اآثارهم���ا، كم���ا ل ي�ص���توي الظ���ل والري���ح 
الح���ارة.

 وم���ا ي�ص���توي الموؤمن���ون والكف���ار، 

كما ل ي�صتوي الأحياء والأموات، اإن اهلل 
ُي�ْصِمع من ي�صاء هدايته، وما اأنت - اأيها 
الر�س���ول - بُم�ْص���ِمع الكف���ار الذي���ن ه���م 

مث���ل الموتى ف���ي القبور.
 م���ا اأن���ت اإل من���ذر له���م م���ن ع���ذاب 

اهلل.
 اإنا بعثناك - اأيها الر�سول- بالحق 

للموؤمنين  مب�صًرا  فيه،  مرية  ل  الذي 
الكريم،  الثواب  من  لهم  اهلل  اأعّد  بما 
من  لهم  اأعّد  مما  للكافرين  ومنذًرا 
الأمم  اأمة من  وما من  الأليم،  العذاب 
ر�صول من عند  فيها  �صلف  اإل  ال�صابقة 

اهلل ينذرها من عذابه.
اأيه��ا   - ق������وم����ك  يك�����ذبك  واإن   

اأول  فل������ص���ت  - فا�ص�����ب���ر،  الر�س������ول 
ر�ص��ول كذب��ه قوم��ه، فق��د كذب��ت الأم��م 
ال�ص��ابقة له��وؤلء ر�ص��َلهم مثل ع��اد وثمود 
وق��وم ل��وط، جاءته��م ر�ص��لهم م��ن عن��د 
عل��ى  الدال��ة  الوا�صح��ة  بالحج��ج  اهلل 
�صدقه��م، وجاءتهم ر�ص��لهم بال�صحف، 

وبالكت��اب المني��ر لم��ن تدب��ره وتاأمل��ه.
 وم���ع ذل���ك كف���روا ب���اهلل ور�ص���له ول���م 

ي�صدقوه���م فيم���ا ج���اوؤوا ب���ه م���ن عن���ده، 
فاأهلك���ُت الذي���ن كف���روا، فتاأم���ل - اأيه���ا 
الر�س���ول - كي���ف كان اإن���كاري عليه���م 

حي���ث اأهلكته���م.
 األ���م ت���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اأن اهلل 

�ص���بحانه اأن���زل م���ن ال�ص���ماء م���اء المط���ر، فاأخرجن���ا بذل���ك الم���اء ثم���رات مختلًف���ا األوانه���ا فيه���ا الأحم���ر والأخ�ص���ر والأ�صفر وغيره���ا بعد اأن 
�ص���قينا اأ�ص���جارها من���ه، وم���ن الجب���ال طرائ���ق بي����ض وطرائ���ق حم���ر، وطرائ���ق حالك���ة ال�ص���واد.

 وم���ن النا����ض، وم���ن ال���دواب، وم���ن الأنع���ام )الإب���ل، والبق���ر، والغن���م( مختل���ف األوان���ه مث���ل ذل���ك المذك���ور، اإنم���ا يعظ���م مق���ام اهلل تعالى 

ويخ�صاه العالمون به �صبحانه؛ لأنهم عرفوا �صفاته و�صرعه ودلئل قدرته، اإن اهلل عزيز ل يغالبه اأحد، غفور لذنوب من تاب من عباده.
 اإن الذي���ن يق���روؤون كت���اب اهلل ال���ذي اأنزلن���اه عل���ى ر�ص���ولنا ويعمل���ون بم���ا في���ه، واأتم���وا ال�ص���اة عل���ى اأح�ص���ن وج���ه، واأنفقوا مم���ا رزقناهم 

على �ص���بيل الزكاة وغيرها ُخْفَيًة َوَجْهًرا، يرجون بتلك الأعمال تجارة عند اهلل لن تك�ص���د.
 ليوفيه���م اهلل ث���واب اأعماله���م كامل���ة، ويزيده���م م���ن ف�صل���ه، فه���و اأه���ل لذل���ك، اإن���ه �ص���بحانه غف���ور لذن���وب المت�صفي���ن به���ذه ال�صف���ات، 

�ص���كور لأعمالهم الح�صنة.

   نفي الت�صاوي بين الحق واأهله من جهة، والباطل واأهله من جهة اأخرى.
   كثرة عدد الر�صل  قبل ر�صولنا  دليل على رحمة اهلل وعناد الخلق.

ة اإل��هية.    اإهاك المكذبين �ُصنَّ
   �صفات الإيمان تجارة رابحة، و�صفات الكفر تجارة خا�صرة.



اأيه���ا   - اإلي���ك  اأوحين���اه  وال���ذي   

الر�س���ول - م���ن الكت���اب ه���و الح���ق ال���ذي 
ل �ص���ك في���ه، ال���ذي اأنزل���ه اهلل ت�صديًق���ا 
للكت���ب ال�ص���ابقة، اإن اهلل لخبي���ر بعب���اده 
ب�صير، فهو يوحي اإلى ر�صول كل اأمة ما 

تحت���اج اإلي���ه ف���ي زمانها.
محم���د   اأم���ة  اأعطين���ا  ث���م   

الذي���ن اخترناه���م عل���ى الأم���م الق���راآن، 
فمنه���م ظال���م لنف�ص���ه بفع���ل المحرم���ات 
مقت�ص���د  ومنه���م  الواجب���ات،  وت���رك 
بفع���ل الواجب���ات وت���رك المحرم���ات، مع 
ت���رك بع����ض الم�ص���تحبات وفع���ل بع����ض 
المكروه���ات، ومنه���م �ص���ابق بالخي���رات 
الواجب���ات  بفع���ل  وذل���ك  اهلل،  ب���اإذن 
المحرم���ات  وت���رك  والم�ص���تحبات 
والمكروه���ات، ذل���ك المذك���ور - م���ن 
الختيار لهذه الأمة واإعطائها القراآن- 
هو الف�صل الكبير الذي ل يدانيه ف�صل.

ه���وؤلء  يدخله���ا  اإقام���ة  جن���ات   

الم�صَطَفْون، يلب�صون فيها لوؤلوؤًا واأ�صاور 
م���ن ذه���ب، ولبا�ص���هم فيه���ا حري���ر.

الجن���ة:  دخوله���م  بع���د  وقال���وا   

الحمد هلل الذي اأزال عنا الحزن ب�صبب 
م���ا كن���ا نخاف���ه من دخول الن���ار، اإن ربنا 
لغفور لذنوب من تاب من عباده، �صكور 

له���م عل���ى طاعتهم.
 ال���ذي اأنزَلن���ا دار الإقام���ة - الت���ي 

ل نقلة بعدها - من ف�صله، ل بحول منا 
ول قوة، ل ي�صيبنا فيها تعب ول عناء.

َطَفي���ن  الُم�صْ ج���زاء  اهلل  ذك���ر  ولم���ا 
م���ن عب���اده ذك���ر ج���زاء الأرذلي���ن منه���م 

وه���م الكف���ار، فق���ال:
ن���ار  له���م  ب���اهلل  كف���روا  والذي���ن   

���ى عليه���م  جهن���م خالدي���ن فيه���ا، ل ُيْق�صَ
م���ن  وي�ص���تريحوا  فيموت���وا  بالم���وت 
���ف عنه���م م���ن ع���ذاب  الع���ذاب، ول ُيَخفَّ

جهن���م �ص���يء، مث���ل ه���ذا الج���زاء نج���زي ي���وم القيام���ة كل جح���ود لنع���م رب���ه.
 وه���م ي�صيح���ون فيه���ا باأعل���ى اأ�صواته���م ي�ص���تغيثون قائلي���ن: ربن���ا اأخرجن���ا م���ن النار نعم���ل عمًا �صالًح���ا مغايًرا لما كنا نعم���ل في الدنيا 

لننال ر�صاك، ون�صلم من عذابك، فيجيبهم اهلل: اأََولم نجعلكم تعي�صون عمًرا يتذكر فيه من يريد اأن يتذكر، فيتوب اإلى اهلل ويعمل عمًا 
�صالًحا، وجاءكم الر�صول منذًرا لكم من عذاب اهلل؟! فا حجة لكم، ول عذر بعد هذا كله، فذوقوا عذاب النار، فما للظالمين لأنف�صهم 

بالكفر والمعا�صي من ن�صير ينقذهم من عذاب اهلل اأو يخففه عنهم.
 اإن اهلل عالم غيب ال�صماوات والأر�ض، ل يفوته �صيء منه، اإنه عليم بما يخفيه عباده في �صدورهم من الخير وال�صر.

   ف�صل اأمة محمد  على �صائر الأمم.
   تفاوت اإيمان الموؤمنين يعني تفاوت منزلتهم في الدنيا والآخرة.
   الوقت اأمانة يجب حفظها، فمن �صيعها ندم حين ل ينفع الندم.

   اإحاطة علم اهلل بكل �صيء.



 ه���و ال���ذي جع���ل بع�صك���م - اأيه���ا 

���ا  النا����س - يخل���ف ف���ي الأر����ض بع�صً
ليختبركم كيف تعملون، فمن كفر باهلل 
وبما جاءت به الر�صل فاإثم كفره وعقابه 
عائد عليه، ول ي�صر كفُرُه ربَّه، ول يزيد 
الكف���ار كفره���م عن���د ربه���م �ص���بحانه اإل 
���ا �ص���ديًدا، ول يزي���د الكف���ار كفرهم  بغ�صً
اإل خ�صاًرا، حيث اإنهم يخ�صرون ما كان 

اأع���د اهلل له���م ف���ي الجن���ة ل���و اآمنوا.
 ق�����ل - اأيه�������ا الر�س������ول - له�������وؤلء 

الم�ص���ركين: اأخبرون���ي ع���ن �ص���ركائكم 
الذي���ن تعبدونه���م م���ن دون اهلل، م���اذا 
خلق���وا م���ن الأر����ض؟ اأخلق���وا جباله���ا؟ 
ه���ا؟  دوابَّ اأخلق���وا  اأنهاره���ا؟  اأخلق���وا 
ف���ي خل���ق  م���ع اهلل  �ص���ركاء  اأنه���م  اأم 
ال�ص���ماوات؟ اأم اأعطيناه���م كتاًب���ا في���ه 
حج���ة على �صح���ة عبادتهم ل�ص���ركائهم؟ 
ل �ص���يء م���ن ذل���ك حا�ص���ل، ب���ل ل َيِع���ُد 
الظالم���ون لأنف�ص���هم بالكف���ر والمعا�ص���ي 

���ا اإل خداًع���ا. بع�صه���م بع�صً
ال�صماوات  اإن اهلل �صبحانه يم�صك   

والأر�ض مانًعا اإياهما من الزوال، ولئن 
اأحد  زالتا - على �صبيل الفر�ض - فا 
يم�صكهما عن الزوال من بعده �صبحانه، 
بالعقوبة،  يعاجل  ل  حليًما  كان  اإنه 

غفوًرا لذنوب من تاب من عباده.
 واأق�ص���م ه���وؤلء الكف���ار المكذب���ون 

َق�َص���ًما موؤكًدا مغلًظا: لئن جاءهم ر�صول 
م���ن اهلل ينذره���م م���ن عذاب���ه ليكون���ن 
اأكث���ر ا�ص���تقامة واتباًع���ا للحق من اليهود 
والن�ص���ارى وغيره���م، فلم���ا جاءه���م 
محم���د  مر�ص���ًا م���ن رب���ه يخوفه���م 
ع���ذاب اهلل م���ا زاده���م مجيئ���ه اإل ُبْع���ًدا 
ع���ن الح���ق وتعلًق���ا بالباط���ل، فل���م يوف���وا 
بم���ا اأق�ص���موا علي���ه الأيم���ان الموؤك���دة م���ن 

اأن يكون���وا اأه���دى مم���ن �ص���بقوهم.
 وَق�َص���مهم باهلل على ما اأق�ص���موا عليه لي����ض عن ح�ص���ن نية وق�صد �ص���ليم، بل لا�ص���تكبار في الأر�ض والخداع للنا����ض، ول يحيط المكر 

ة اهلل الثابت���ة؛ وه���ي اإهاكه���م كم���ا اأهل���ك اأمثاله���م م���ن  ال�ص���يئ اإل باأ�صحاب���ه الماكري���ن، فه���ل ينتظ���ر ه���وؤلء الم�ص���تكبرون الماك���رون اإل �ُص���نَّ
ة اإل��هية ثابتة. ة اهلل في اإهاك الم�صتكبرين تبديًا باأل تقع عليهم، ول تحويًا باأن تقع على غيرهم؛ لأنها �ُصنَّ اأ�صافهم؟! فلن تجد ل�ُصنَّ
 اأفل���م َي�ِص���ْر مكذب���وك م���ن قري����ض ف���ي الأر����ض فيتاأمل���وا كي���ف كان���ت نهاي���ة الذي���ن كذب���وا م���ن الأمم قبله���م؟ األم تك���ن نهايتهم نهاية �ص���وء 

حي���ث اأهلكه���م اهلل، وكان���وا اأ�ص���ّد ق���وة م���ن قري����ض؟! وم���ا كان اهلل ليفوت���ه �ص���يء ف���ي ال�ص���ماوات ول في الأر�ض، اإن���ه كان عليًم���ا باأعمال هوؤلء 
المكذبي���ن، ل يغي���ب عن���ه م���ن اأعماله���م �ص���يء ول يفوته، قديًرا على اإهاكهم متى �ص���اء.

   الكفر �صبب لمقت اهلل، وطريق للخ�صارة وال�صقاء.
   الم�صركون ل دليل لهم على �صركهم من عقل ول نقل.

   تدمير الظالم في تدبيره عاجًا اأو اآجًا.



للنا����ض  العقوب���ة  ول���و يعج���ل اهلل   

بم���ا عمل���وه م���ن المعا�ص���ي، وم���ا ارتكب���وه 
م���ن الآث���ام، لأهل���ك جمي���ع اأه���ل الأر����ض 
الح���ال وم���ا يملك���ون م���ن دواب  ف���ي 
واأم���وال، ولكن���ه �ص���بحانه يوؤخره���م اإل���ى 
اأج���ل مح���دد في علمه وه���و يوم القيامة، 
ف���اإذا ج���اء ي���وم القيام���ة ف���اإن اهلل كان 
بعب���اده ب�صي���ًرا ل يخف���ى علي���ه منه���م 
�ص���يء، فيجازيه���م عل���ى اأعماله���م؛ اإن 

ف�ص���ر. ا  �ص���رًّ واإن  فخي���ر،  خي���ًرا 

اإثبات الر�صالة والبعث ودلئلهما.

  �ص�������بق ال�ك��������ام عل��������ى 

نظائره���ا في بداية �ص���ورة البقرة.
ال���ذي  بالق���راآن  اهلل  يق�ص���م   

اأُْحِكم���ت اآيات���ه، وال���ذي ل ياأتي���ه الباط���ل 
م���ن بي���ن يدي���ه ول م���ن خلف���ه.

لم���ن   - الر�س���ول  اأيه���ا   - اإن���ك   

الر�ص���ل الذي���ن اأر�ص���لهم اهلل اإل���ى عباده؛ 
لياأمروه���م بتوحي���ده وعبادت���ه وح���ده.

 عل���ى منه���ج م�ص���تقيم و�ص���رع    

قويم. وهذا المنهج الم�ص���تقيم وال�ص���رع 
القوي���م من���زل م���ن رب���ك العزي���ز الذي ل 
يغالب���ه اأحد، الرحي���م بعباده الموؤمنين.

لتخ���وف  ذل���ك  اإلي���ك  اأنزلن���ا   

قوًم���ا وتنذره���م، وه���م الع���رب الذين لم 
ياأته���م ر�ص���ول ينذره���م، فه���م لهون عن 
الإيمان والتوحيد، وكذلك �ص���اأن كل اأمة 
انقط���ع عنه���ا الإن���ذار، تحت���اج اإل���ى م���ن 

يذكره���ا م���ن الر�ص���ل.
 لق���د وج���ب الع���ذاب م���ن اهلل لأكث���ر 

هوؤلء، بعد اأن بلغهم الحق من اهلل على 
ل�ص���ان ر�ص���وله فل���م يوؤمن���وا ب���ه، وبق���وا عل���ى كفرهم، فهم ل يوؤمنون باهلل ول بر�ص���وله، ول يعملون بم���ا جاءهم من الحق.

 ومثله���م ف���ي ذل���ك مث���ل م���ن ُجِعَل���ت اأ�صف���اد ف���ي اأعناقه���م، وُجِمَع���ت اأيديه���م م���ع اأعناقه���م تح���ت مجام���ع لحاه���م، فا�صط���روا اإل���ى رف���ع 

روؤو�ص���هم اإل���ى ال�ص���ماء، ف���ا ي�ص���تطيعون خف�صه���ا، فه����وؤلء َمْغلُول���ون ع���ن الإيم���ان ب���اهلل ف���ا يذعن���ون ل���ه، ول يخف�ص���ون روؤو�ص���هم م���ن اأجله.
 وجعلن���ا م���ن بي���ن اأيديه���م حاج���ًزا ع���ن الح���ق، وم���ن خلفه���م حاج���ًزا، فاأغ�ص���ينا اأب�صارهم ع���ن الحق فه���م ل يب�صرون اإب�ص���اًرا ينتفعون 

ب���ه، ح�ص���ل ذل���ك لهم بعد اأن ظهر عنادهم واإ�صرارهم على الكفر.
فهم، فهم ل يوؤمنون بما جئت به من عند اهلل. فتهم - يا محمد - اأم لم تخوِّ  �صواء عند هوؤلء الكفار المعاندين للحق اأََخوَّ

���ا باإن���ذارك م���ن �ص���ّدق به���ذا الق���راآن واتب���ع م���ا ج���اء في���ه، وخاف من ربه ف���ي الخلوة، حي���ث ل يراه غي���ره، فاأَْخِبر َمن   اإن ال���ذي ينتف���ع حقًّ

هذه �صفاُته بما ي�ُصّره من محو اهلل لذنوبه ومغفرته لها، ومن ثواب عظيم ينتظره في الآخرة وهو دخول الجنة.
 اإن���ا نح���ن نحي���ي الموت���ى ببعثه���م للح�ص���اب ي���وم القيام���ة، ونكت���ب م���ا قدم���وه ف���ي حياته���م الدنيا م���ن الأعم���ال ال�صالحة وال�ص���يئة، ونكتب 

ما كان لهم من اأثر باق بعد مماتهم �صالًحا كان كال�صدقة الجارية اأو �ص���يًئا كالكفر، وقد اأح�صينا كل �ص���يء في كتاب وا�صح؛ وهو اللوح 
المحفوظ.

   العن���اد مان���ع م���ن الهداي���ة اإل���ى الح���ق.    العم���ل بالق���راآن وخ�ص���ية اهلل م���ن اأ�ص���باب دخ���ول الجن���ة.    ف�ص���ل الول���د ال�صال���ح وال�صدق���ة 
الجاري���ة وم���ا �ص���ابههما على العب���د الموؤمن.

٣٦٨٣



 واج��ع��ل - اأيها الر�س�����ول - له���وؤلء 

يك��ون  م���ثًا  المع����اندين  المك�ذبين 
لهم ع��برة، وهو ق����صة اأه����ل الق����رية 

ح���ين جاءتهم ر�صلهم.
 حي���ن اأر�ص���لنا اإليه���م اأوًل ر�ص���ولين 

ليدعواه���م اإل���ى توحي���د اهلل وعبادت���ه، 
فكذب���وا هذي���ن الر�ص���ولين، فقويناهم���ا 
باإر�ص���ال ر�ص���ول ثال���ث معه���م، فق���ال 
الر�ص���ل الثاثة لأه���ل القرية: اإنا - نحن 
الثاثة - اإليكم مر�صلون؛ لندعوكم اإلى 

توحي���د اهلل واتب���اع �ص���رعه.
للمر�ص���لين:  القري���ة  اأه���ل  ق���ال   

ل�ص���تم اإل ب�ص���ًرا مثلن���ا، ف���ا مزي���ة لك���م 
علين���ا، وم���ا اأن���زل الرح����من عليك���م م���ن 
وح���ي، ول�ص���تم اإل تكذب���ون عل���ى اهلل ف���ي 

دعواك���م ه���ذه.
عل���ى  ا  ردًّ الثاث���ة  الر�ص���ل  ق���ال   

تكذي���ب اأه���ل القرية: ربنا يعلم اإنا اإليكم 
- يا اأهل القرية - لمر�صلون من عنده، 

وكف���ى بذل���ك حج���ة لنا.
 ولي����ض علين���ا اإل تبلي���غ م���ا اأمرن���ا 

نمل���ك  ول  بو�ص���وح،  اإليك���م  بتبليغ���ه 
هدايتك���م.

اإن���ا  للر�ص���ل:  القري���ة  اأه���ل  ق���ال   

ت�ص���اءمنا بك���م، واإن ل���م تنته���وا ع���ن 
دعوتن���ا اإلى التوحي���د لنعاقبّنكم بالرمي 
كم منا  بالحج���ارة حت���ى الم���وت، ولين����النَّ

ع���ذاب موج���ع.
ا عليه���م: �ص���وؤمكم   ق���ال الر�ص���ل ردًّ

مازم لكم ب�صبب كفركم باهلل وترككم 
اتب���اع ر�ص���له، اأتت�ص���اءمون اإن ذكرناك���م 
باهلل؟ بل اأنتم قوم ت�صرفون في ارتكاب 

الكف���ر والمعا�صي.
 وج���اء م���ن م���كان بعي���د م���ن القري���ة 

رجل م�صرع خوًفا على قومه من تكذيب 
الر�ص���ل وتهديده���م بالقت���ل والإي���ذاء، 

ق���ال: ي���ا ق���وم، اتبع���وا م���ا ج���اء به ه���وؤلء المر�ص���لون.
 اتبع���وا - ي���ا ق���وم - م���ن ل يطل���ب منك���م عل���ى اإب���اغ م���ا ج���اء ب���ه ثواًب���ا منك���م، وه���م مهت���دون فيم���ا يبلغون���ه ع���ن اهلل م���ن وحي���ه، فم���ن كان 

كذل���ك فجدير باأن يتبع.
 وق���ال ه���ذا الرج���ل النا�ص���ح: واأي مان���ع يمنعن���ي م���ن عب���ادة اهلل ال���ذي خلقن���ي؟! واأي مانع يمنعك���م من عبادة ربكم ال���ذي خلقكم، واإليه 

وحده ترجعون بالبعث للجزاء؟!
 اأاأتِخُذ من دون اهلل الذي خلقني معبودات بغير حق؟! اإن يردني الرح����من ب�ص���وء ل تغن عني �ص���فاعة هذه المعبودات �ص���يًئا فا تملك 

ا، ول ت�ص���تطيع اأن تنقذن���ي م���ن ال�ص���وء ال���ذي اأراده اهلل ب���ي اإن مت على الكفر. ل���ي نفًع���ا ول �ص���رًّ
 اإني اإذا اتخذتهم معبودات من دون اهلل لفي خطاأ وا�صح حيث عبدت من ل ي�صتحق العبادة، وتركت عبادة من ي�صتحقها.

 اإني - يا قوم - اآمنت بربي وربكم جميًعا فا�ص���معوني، فا اأبالي بما تهددونني به من القتل. فما كان من قومه اإل اأن قتلوه، فاأدخله 

 قي���ل تكريًم���ا ل���ه بع���د ا�صت�ص���هاده: ادخ���ل الجن���ة، فلم���ا دخله���ا و�ص���اهد م���ا فيه���ا م���ن النعي���م ق���ال متمنًي���ا: ي���ا لي���ت قوم���ي     اهلل الجن���ة. 
الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما ح�صل لي من مغفرة الذنوب، وبما اأكرمني به ربي؛ ليوؤمنوا مثلما اآمنت، وينالوا جزاًء مثل جزائي.

   اأهمي���ة الق�ص����ض ف���ي الدع���وة اإل���ى اهلل.     الطي���رة والت�ص���اوؤم م���ن اأعم���ال الكف���ر.     الن�ص���ح لأه���ل الح���ق واج���ب .      ح���ب الخي���ر 
للنا����ض �صف���ة م���ن �صفات اأه���ل الإيمان.



 وم���ا �أنزلن���ا لأج���ل �إه���اك قوم���ه 

�لذي���ن كذب���وه وقتلوه جنًد� من �لمائكة 
ننزله���م م���ن �ل�س���ماء، وم���ا كن���ا منزلي���ن 
�لمائك���ة عل���ى �لأم���م �إذ� �أهلكناه���م؛ 
فاأمره���م �أي�س���ر عندن���ا م���ن ذل���ك، فق���د 
قدرن���ا �أن يك���ون هاكه���م ب�سيح���ة م���ن 
�ل�س���ماء، ولي�س باإنز�ل مائكة �لعذ�ب.

 فم���ا كان���ت ق�س���ة �إه���اك قوم���ه 

�إل �سيحة و�حدة �أر�سلناها عليهم فاإذ� 
ْرَع���ى لم تبق منهم باقية، مثلهم  ه���م �سَ
كن���ار كانت م�س���تعلة فانطف���اأت، فلم يبق 

لها �أثر.
�لمكذبي���ن  �لعب���اد  ند�م���ة  ي���ا   

وح�س���رتهم يوم �لقيامة حين ي�س���اهدون 
�لع���ذ�ب؛ ذل���ك �أنهم كانو� ف���ي �لدنيا ما 
ياأتيهم من ر�سول من عند �هلل �إل كانو� 
ي�س���خرون من���ه وي�س���تهزئون ب���ه، ف���كان 
عاقبته���م �لند�م���ة ي���وم �لقيام���ة عل���ى ما 

فرط���و� ف���ي جن���ب �هلل.
 �ألم ير هوؤلء �لمكذبون �لم�ستهزئون 

بالر�سل عبرة فيمن �سبقهم من �لأمم؟ 
فقد ماتو�، ولن يرجعو� �إلى �لدنيا مرة 
من  قدمو�  ما  �إلى  �أف�سو�  بل  �أخرى، 

�أعمال، و�سيجازيهم �هلل عليها.
 ولي����س جمي���ع �لأم���م دون ��س���تثناء 

ري���ن عندن���ا ي���وم �لقيام���ة بع���د  �إل ُمْح�سَ
بعثه���م لنجازيه���م عل���ى �أعمالهم.

بالبع���ث  للمكذبي���ن  وعام���ة   

�أن �لبع���ث ح���ق: ه���ذه �لأر����س �لياب�س���ة 
�لمجدب���ة �أنزلن���ا عليه���ا �لمط���ر م���ن 
�ل�س���ماء، فاأنبتن���ا فيه���ا م���ن �أ�سن���اف 
�لنب���ات و�أخرجن���ا فيه���ا م���ن �أ�سن���اف 
�لحب���وب لياأكله���ا �لنا����س، فال���ذي �أحي���ا 
ه���ذه �لأر����س باإن���ز�ل �لمط���ر و�إخ���ر�ج 
�لنبات قادر على �إحياء �لموتى وبعثهم.

 و�سيرن���ا ف���ي ه���ذه �لأر����س �لت���ي 

�أنزلن���ا عليه���ا �لمط���ر ب�س���اتين م���ن �لنخي���ل و�لعن���ب، وفجرن���ا فيه���ا م���ن عي���ون �لم���اء م���ا ي�س���قيها.
 لي���اأكل �لنا����س م���ن ثم���ار تل���ك �لب�س���اتين م���ا �أنع���م �هلل ب���ه عليه���م، ول���م يك���ن له���م �س���عي في���ه، �أف���ا ي�س���كرون �هلل عل���ى نعم���ه ه���ذه بعبادته 

 تقد�س �هلل وتعالى �لذي �أن�ساأ �لأ�سناف من �لنبات و�لأ�سجار، ومن �أَْنُف�س �لنا�س حيث �أن�ساأ �لذكور و�لإناث،  وحده و�لإيمان بر�سله؟! 
وما ل يعلم �لنا����س من مخلوقات �هلل �لأخرى في �لبر و�لبحر وغيرهما.

 ودلل���ة للنا����س عل���ى توحي���د �هلل �أن���ا نذه���ب �ل�سي���اء بذه���اب �لنه���ار ومج���يء �للي���ل حي���ن نن���زع �لنه���ار من���ه، وناأت���ي بالظلم���ة بع���د ذه���اب 

 وعامة لهم على وحد�نية �هلل هذه �ل�سم����س �لتي تجري لم�س���تقر يعلم �هلل َقْدَره ل تتجاوزه،  �لنهار، فاإذ� �لنا����س د�خلون في ظام. 
ذل���ك �لتقدي���ر تقدي���ر �لعزي���ز �ل���ذي ل يغالب���ه �أحد، �لعليم �لذي ل يخفى عليه �س���يء م���ن �أمر مخلوقاته.

 و�آي���ة له���م د�ل���ة عل���ى توحي���ده �س���بحانه ه���ذ� �لقم���ر �ل���ذي قدرناه من���ازل كل ليلة؛ يبد�أ �سغي���ًر� ثم يكبر ثم ي�سغر حت���ى ي�سير مثل ِعْذق 

 و�آيات �ل�سم�س و�لقمر و�لليل و�لنهار مقدرة بتقدير �هلل، فا تتجاوز  ج �لُمْنَدِر�س في رقته و�نحنائه و�سفرته وِقَدمه.   �لنخلة �لُمَتعرِّ
ما قدر لها، فا �ل�سم����س يمكن �أن تلحق بالقمر لتغيير م�س���اره �أو �إذهاب نوره، ول �لليل يمكنه �أن ي�س���بق �لنهار ويدخل عليه قبل �نق�ساء 

وقته، وكل هذه �لمخلوقات �لم�سخرة وغيرها من �لكو�كب و�لمجر�ت لها م�سار�تها �لخا�سة بها بتقدير �هلل وحفظه.
  

   م���ا �أه���ون �لخل���ق عل���ى �هلل �إذ� ع�س���وه، وم���ا �أكرمه���م علي���ه �إن �أطاع���وه.     م���ن �لأدل���ة عل���ى �لبع���ث �إحي���اء �لأر����س �لهام���دة بالنب���ات 
�لأخ�س���ر، و�إخ���ر�ج �لَح���بِّ من���ه.     م���ن �أدل���ة �لتوحي���د: خل���ق �لمخلوق���ات ف���ي �ل�س���ماء و�لأر����س وت�س���ييرها بق���در.



 وعام���ة له���م عل���ى وحد�ني���ة �هلل 

كذلك و�إنعامه على عباده �أنا حملنا من 
نج���ا م���ن �لطوف���ان م���ن ذري���ة �آدم زم���ن 
ن���وح، ف���ي �ل�س���فينة �لممل���وءة بمخلوق���ات 
�هلل، فق���د حم���ل �هلل فيه���ا م���ن كل جن����س 

زوجين.
توحي���ده  عل���ى  له���م  وعام���ة   

و�إنعام���ه عل���ى عب���اده �أن���ا خلقن���ا له���م م���ن 
مث���ل �س���فينة ن���وح مر�ك���ب.

 ول���و �أردن���ا �إغر�قه���م �أغرقناه���م، 

ف���ا مغي���ث يغيثه���م �إن �أردن���ا �إغر�قه���م، 
ول منق���ذ ينقذه���م �إذ� غرق���و� باأمرن���ا 

وق�سائن���ا.
م���ن  باإنجائه���م  نرحمه���م  �أن  �إل   

�لغ���رق و�إعادته���م ليتمتع���و� �إل���ى �أج���ل 
مح���دد ل يتجاوزون���ه، لعله���م يعتب���رون 

فيوؤمن���و�.
�لم�سركي����ن  له����وؤلء  قي���ل  و�إذ�   

�ح���ذرو�  �لإيم���ان:  ع���ن  �لمعر�سي���ن 
م���ا ُتقِدم���ون علي���ه م���ن �أم���ر �لآخ���رة 
و�س���د�ئدها، و�ح���ذرو� �لدني���ا �لُمْدِب���َرة 
رج���اء �أن يم���ن �هلل عليك���م برحمت���ه؛ ل���م 
يمتثل���و� لذل���ك، ب���ل �أعر�س���و� عن���ه غي���ر 

مبالي���ن ب���ه.
 وكلم���ا ج���اءت ه���وؤلء �لم�س���ركين 

�لمعاندين �آياُت �هلل �لد�لة على توحيده 
و��س���تحقاقه لاإف���ر�د بالعب���ادة، كان���و� 

ُمعِر�سي���ن عنه���ا غي���ر معتبري���ن به���ا.
 و�إذ� قيل لهوؤلء �لمعاندين: �ساعدو� 

�لف����قر�ء و�لم�س��اكين من �لأم�و�ل �لتي 
رزق����كم �هلل �إياه�����ا، ردو� م�س����تنكرين 
قائلين للذين �آمنو�: �أنطعم من لو ي�ساء 
�هلل �إطعامه لأطعمه؟! فنحن ل نخالف 
م�سيئته، ما �أنتم - اأيها الموؤمنون - �إل 

في خطاأ و��سح وُبْعد عن �لحق.
 ويق���ول �لكف���ار �لمنك���رون للبع���ث 

مكذبي���ن ب���ه م�س���تبعدين ل���ه: مت���ى ه���ذ� �لبع���ث �إن كنت���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - �سادقي���ن ف���ي دع���وى �أن���ه و�ق���ع؟!
 م���ا ينتظ���ر ه���وؤلء �لمكذب���ون بالبع���ث �لم�س���تبعدون ل���ه �إل �لنفخ���ة �لأول���ى حي���ن ينف���خ ف���ي �ل�س���ور، فتبغته���م ه���ذه �ل�سيح���ة وه���م ف���ي 

م�س���اغلهم �لدنيوي���ة م���ن بي���ع و�س���ر�ء و�س���قي ورع���ي وغيره���ا م���ن م�س���اغل �لدني���ا.
���ا، ول ي�س���تطيعون �لرجوع �إل���ى منازلهم و�أهليه���م، بل يموتون   ف���ا ي�س���تطيعون عندم���ا تْفَجوؤُه���م ه���ذه �ل�سيح���ة �أن يو�س���ي بع�سه���م بع�سً

 وُنِفخ في �ل�سور �لنفخة �لثانية للبعث، فاإذ� هم يخرجون جميًعا من قبورهم �إلى ربهم ي�س���رعون للح�س���اب  وهم في م�س���اغلهم هذه. 
 ق���ال ه���وؤلء �لكاف���رون �لمكذب���ون بالبع���ث نادمي���ن: ي���ا خ�س���ارتنا، َمن �لذي بعثنا م���ن قبورنا؟! فيجابون عن �س���وؤ�لهم: هذ� ما  و�لج���ز�ء. 

وعد �هلل به فاإنه ل بد و�قع، و�سدق �لمر�س���لون فيما بلغوه عن ربهم من ذلك.
رة عندنا يوم �لقيامة للح�ساب.  ما كان �أمر �لبعث من �لقبور �إل �أثًر� عن نفخة ثانية في �ل�سور، فاإذ� جميع �لمخلوقات ُمْح�سَ

 يك���ون �لحك���م بالع���دل ف���ي ذل���ك �لي���وم، ف���ا تظلم���ون - اأيه���ا العب���اد - �س���يًئا بزي���ادة �س���يئاتكم �أو نق�سان ح�س���ناتكم، و�إنم���ا توفون جز�ء 

ما كنتم تعملون في �لحياة �لدنيا.
 

   م���ن �أ�س���اليب تربي���ة �هلل لعب���اده �أن���ه جع���ل بي���ن �أيديه���م �لآي���ات �لت���ي ي�س���تدلون به���ا عل���ى م���ا ينفعه���م ف���ي دينه���م ودنياه���م.     �هلل تعال���ى 
���ن �لعب���اد، و�أعطاه���م م���ن �لق���وة م���ا يق���درون ب���ه على فعل �لأمر و�جتناب �لنهي، ف���اإذ� تركو� ما �أمرو� ب���ه، كان ذلك �ختياًر� منهم.   مكَّ



 �إن �أ�سحاب �لجنة في يوم �لقيامة 

م�سغولون عن �لتفكير في غيرهم؛ لما 
�س����اهدوه من �لنع����يم �لمق���يم، و�لفوز 
�لعظ���يم، ف�����هم يتفك�����ه�ون ف�����ي ذلك 

م�سرورين.
ة   هم و�أزو�جهم يتنعمون على �لأَ�ِسرَّ

تحت ظال �لجنة �لو�رفة.
من  �أنو�ع  �لجنة  هذه  في  لهم   

و�لتين  �لعنب  من  �لطيبة  �لفو�كه 
من  يطلبون  ما  كل  ولهم  و�لرمان، 
من  طلبوه  فما  �لنعيم،  و�أنو�ع  �لماذِّ 

ذلك حا�سل لهم.
 وله���م ف���وق ه���ذ� �لنعي���م �س���ام 

حا�س���ل له���م، ق���وًل م���ن رب رحي���م به���م، 
فاإذ� �س���لم عليهم ح�سلت لهم �ل�سامة 
م���ن كل �لوج���وه، وح�سل���ت له���م �لتحي���ة 

�لت���ي ل تحي���ة �أعل���ى منه���ا.
 ويق���ال للم�س���ركين ي���وم �لقيام���ة: 

تمي���زو� ع���ن �لموؤمني���ن، ف���ا يلي���ق به���م 
�أن يكون���و� معك���م؛ لتباي���ن جز�ئك���م م���ع 

جز�ئه���م و�سفاتك���م م���ع �سفاته���م.
�أل�سنة  على  و�آمركم  �أو�سكم  �ألم   

ل  اآدم،  بني  يا  لكم:  و�أقل  ر�سلي 
�لكفر  �أنو�ع  بارتكاب  �ل�سيطان  تطيعو� 
عدو  لكم  �ل�سيطان  �إن  و�لمعا�سي، 
يطيع  �أن  لعاقل  فكيف  �لعد�وة،  و��سح 

عدوه �لذي تظهر له عد�وته؟!
 و�أمرتكم - يا بني اآدم - �أن تعبدوني 

وحدي، ول ت�سركو� بي �سيًئا؛ فعبادتي 
يوؤدي  م�ستقيم  طريق  وطاعتي  وحدي 
لم  لكنكم  �لجنة،  ودخول  ر�ساي  �إلى 

تمتثلو� ما �أو�سيتكم و�أمرتكم به.
منك���م  �ل�سي����طان  �أ�سل  ولق����د   

عقول  لك����م  تكن  �أف���لم  كثيًر�،  خلًقا 
وحده  وعبادته  ربكم  بطاعة  تاأمركم 
�سبحانه، وتحذركم من طاعة �ل�سيطان 

�لذي هو عدو و��سح �لعد�وة لكم؟!
 هذه هي جهنم �لتي كنتم توعدون بها في �لدنيا على كفركم، وكانت غيًبا عنكم، و�أما �ليوم فها �أنتم ترونها ر�أي �لعين.

 �لي���وم نطب���ع عل���ى �أفو�هه���م في�سي���رون ُخْر�ًس���ا ل   �دخلوه���ا �لي���وم، وعان���و� م���ن حره���ا ب�س���بب كفرك���م ب���اهلل ف���ي حياتك���م �لدني���ا. 

يتكلم���ون باإن���كار م���ا كان���و� علي���ه م���ن �لكف���ر و�لمعا�س���ي، وتكلمن���ا �أيديه���م بم���ا عمل���ت ب���ه ف���ي �لدني���ا، وت�س���هد �أرجلهم بم���ا كان���و� يرتكبون من 
 ول���و ن�س���اء �إذه���اب �أب�ساره���م لأذهبناه���ا فل���م يب�س���رو�، فت�س���ابقو� �إل���ى �ل�س���ر�ط ليعب���رو� من���ه �إل���ى �لجن���ة،  �لمعا�س���ي ويم�س���ون �إليه���ا. 
 ولو ن�ساء تغيير خلقهم و�إقعادهم على �أرجلهم لغيَّرنا خلقهم و�أقعدناهم على �أرجلهم، فا  فبعيد �أن يعبرو� وقد ذهبت �أب�سارهم. 
 وم���ن نم���د ف���ي حيات���ه من �لنا����س باإطالة عمره  ي�س���تطيعون �أن يبرح���و� مكانه���م، ول ي�س���تطيعون ذهاًب���ا �إل���ى �أم���ام، ول رجوًع���ا �إل���ى ور�ء. 
نرجعه �إلى مرحلة �ل�سعف، �أفا يتفكرون بعقولهم، ويدركون �أن هذه �لد�ر لي�ست د�ر بقاء ول خلود، و�أن �لد�ر �لباقية هي د�ر �لآخرة. 
 وم���ا عّلمن���ا محم���ًد�  �ل�س���عر، وم���ا ينبغ���ي ل���ه ذل���ك؛ لأن���ه لي����س م���ن طبعه، ول تقت�سي���ه ِجِبلَّته، حتى ي�سح لكم �دعاء �أنه �س���اعر، لي����س 

 لينذر من كان حي �لقلب م�ستنير �لب�سيرة، فهو �لذي ينتفع به، ويحق �لعذ�ب على  �لذي علمناه �إل ذكًر� وقر�آًنا و��سًحا لمن تاأمله.  
�لكافري���ن، لم���ا قام���ت عليه���م �لحج���ة باإنز�ل���ه وبلوغ دعوت���ه �إليهم، فلم يبق لهم ع���ذر يعتذرون به.

     ف���ي ي���وم �لقيام���ة يتجل���ى لأه���ل �لإيم���ان م���ن رحم���ة ربه���م م���ا ل يخط���ر عل���ى باله���م.     �أه���ل �لجن���ة م�س���رورون بكل ما 
ته���و�ه �لنفو����س وتل���ذه �لعي���ون ويتمن���اه �لمتمن���ون.     ذو �لقل���ب ه���و �ل���ذي يزك���و بالقر�آن، ويزد�د من �لعلم منه و�لعمل.    �أع�ساء �لإن�س���ان 

ت�س���هد عليه يوم �لقيامة.



له���م  خلقن���ا  �أن���ا  ي���رو�  �أََول���م   

�أنعاًم���ا، فه���م لأم���ر تل���ك �لأنع���ام مالكون؛ 
يت�سرفون فيها بما تقت�سيه م�سالحهم.

وجعلناه���ا  له���م  و�س���خرناها   

منقادة لهم، فعلى ظهور بع�سها يركبون 
ويحمل���ون �أثقاله���م، وم���ن لح���وم بع�سه���ا 

ياأكل���ون.
ركوب  غير  منافع  فيها  ولهم   

مثل  لحومها؛  من  و�لأكل  ظهورها 
و�أثمانها؛  و�أ�سعارها  و�أوبارها  �أ�سو�فها 
ولهم  ولبا�ًسا،  فر�ًسا  ي�سنعون  فمنها 
فيها م�سارب حيث ي�سربون من �ألبانها، 
�أفا ي�سكرون �هلل �لذي منَّ عليهم بهذه 

�لنعم وغيرها؟!
 و�تخذ �لم�سركون من دون �هلل �آلهة 

فتنقذهم  تن�سرهم  �أن  رجاء  يعبدونها 
من عذ�ب �هلل.

ل  �تخذوه���ا  �لت���ي  �لآله���ة  تل���ك   

ي�س���تطيعون ن�س���ر �أنف�س���هم ول ن�س���ر من 
يعبدونهم من دون �هلل، وهم و�أ�سنامهم 
���رون ف���ي �لع���ذ�ب يتب���ر�أ كل  جميًع���ا ُمْح�سَ

منه���م م���ن �لآخر.
 - الر�سول  اأيها   - يحزنك  فا   

�إنك  �أو  مر�سًا،  ل�ست  �إنك  قولهم: 
�إنا  ُبْهتانهم.  من  ذلك  وغير  �ساعر، 
نعلم ما يخفون من ذلك وما يظهرون، 
و�سنجازيهم  �سيء،  منه  علينا  يخفى  ل 

عليه.
 �أََول���م يفك���ر �لإن�س���ان �ل���ذي ينك���ر 

�لبع���ث بع���د �لم���وت �أن���ا خلقن���اه م���ن مني، 
ث���م م���ر باأط���و�ر حتى ولد وتربَّى، ثم �سار 
كثي���ر �لخ�س���ام و�لج���د�ل؛ �أل���م ي���ر ذل���ك 

لي�س���تدل ب���ه عل���ى �إم���كان وق���وع �لبع���ث؟!
وَجِه���ل حي���ن  �لكاف���ر  َغَف���ل ه���ذ�   

��س���تدل بالعظ���ام �لبالي���ة عل���ى ��س���تحالة 
�لبع���ث، فق���ال: م���ن يعيده���ا؟ وغ���اب عن���ه 

خلق���ه ه���و م���ن �لع���دم.
 قل - يا محمد - مجيًبا �إياه: يحيي هذه �لعظام �لبالية َمن خلقها �أول مرة، فمن خلقها �أول مرة ل يعجز عن �إعادة �لحياة �إليها، وهو 

�سبحانه بكل خلق عليم، ل يخفى عليه منه �سيء.
 �ل���ذي جع���ل لك���م - اأيه���ا النا����س - م���ن �ل�س���جر �لأخ�س���ر �لرط���ب ن���اًر� ت�س���تخرجونها من���ه ف���اإذ� �أنت���م توق���دون من���ه ن���اًر�، فم���ن جم���ع بي���ن 

�سدي���ن - بي���ن رطوب���ة م���اء �ل�س���جر �لأخ�س���ر، و�لن���ار �لم�س���تعلة في���ه - ق���ادر على �إحي���اء �لموتى.
 �أَو لي����س �ل���ذي خل���ق �ل�س���ماو�ت و�لأر����س عل���ى م���ا فيهم���ا م���ن عظ���م بق���ادر عل���ى �إحي���اء �لموت���ى بع���د �إماتته���م؟ بل���ى، �إن���ه لق���ادر علي���ه، وه���و 

ق �ل���ذي خل���ق جمي���ع �لمخلوق���ات، �لعليم به���ا، فا يخفى عليه منها �س���يء. �لخ���اَّ
 �إنم���ا �أم���ر �هلل و�س���اأنه �س���بحانه �أن���ه �إذ� �أر�د �إيج���اد �س���يء �أن يق���ول ل���ه: ك���ن، فيك���ون ذل���ك �ل�س���يء �ل���ذي يري���ده، وم���ن ذل���ك م���ا يري���ده م���ن 

�لإحي���اء و�لإمات���ة و�لبعث وغيرها.
 فتن���زه �هلل وتقد����س عم���ا ين�س���به �إلي���ه �لم�س���ركون م���ن �لعج���ز، فه���و �ل���ذي له ملك �لأ�س���ياء كلها يت�سرف فيها بما ي�س���اء، وبي���ده مفاتح كل 

�سيء، و�إليه وحده ترجعون في �لآخرة، فيجازيكم على �أعمالكم.
 

   م���ن ف�س���ل �هلل ونعمت���ه عل���ى �لنا����س تذلي���ل �لأنع���ام له���م، وت�س���خيرها لمنافعه���م �لمختلف���ة.     وف���رة �لأدل���ة �لعقلي���ة عل���ى ي���وم �لقيام���ة 
و�إعر�����س �لم�س���ركين عنه���ا.     م���ن �سف���ات �هلل تعال���ى �أن علم���ه تعال���ى محي���ط بجمي���ع مخلوقات���ه ف���ي جمي���ع �أحو�له���ا، ف���ي جمي���ع �لأوق���ات، 

ويعل���م م���ا تنق����س �لأر����س م���ن �أج�س���اد �لأمو�ت وما يبق���ى، ويعلم �لغيب و�ل�س���هادة.

٣٧١٨٢



تنزي���ه �هلل عم���ا ن�س���به �إلي���ه �لم�س���ركون، 
و�إبطال مز�عمهم في �لمائكة و�لجن.

 
���فُّ  ت�سُ �لت���ي  بالمائك���ة  �أق�س���م   

 و�أق�س���م  ���ة.   ف���ي عبادته���ا ُمَتر��سَّ
بالمائكة �لتي تزجر �ل�سحاب، وت�سوقه 

�إل���ى حي���ث ي�س���اء �هلل ل���ه �أن ين���ِزل.   
 و�أق�سم بالمائكة �لذين يتلون كام 

اأيها   - بحق  معبودكم  �إن    �هلل.  
النا�س - لو�حد ل �سريك له، وهو �هلل.  
 رب �ل�سماو�ت، ورب �لأر�س، ورب 

مطالعها  في  �ل�سم�س  ورب  بينهما،  ما 
لنا  �إنا جمَّ   �ل�سنة.    ومغاربها طول 
�أق�������رب �ل�سم��او�ت �إل����ى �لأر�س بزينة 
جميلة هي �لكو�كب �لتي هي في �لنظر 
وحفظنا    �لمتاألئة.   كالجو�هر 
�ل�سماء �لدنيا بالنجوم من كل �سيطان 
فُيْرَمى  �لطاعة؛  عن  خارج  متمرد 
�ل�سياطين  هوؤلء  ي�ستطيع  ل    بها.  
�إذ�  �ل�سماء  في  �لمائكة  ي�سمعو�  �أن 
من  ربهم  �إليهم  يوحيه  بما  تكلمو� 
ُهب  بال�سُّ وُيرمون  قدره،  من  ول  �سرعه 
و�إبعاًد�   طرًد� لهم  من كل جانب.  
�لآخرة  في  ولهم  �إليهم،  �ل�ستماع  عن 
 �إل من  عذ�ب موؤلم د�ئم ل ينقطع. 
وهي  َخْطفة،  �ل�سياطين  من  �ختطف 
كلمة مما يتفاو�س فيه �لمائكة ويدور 
�أهل  �إلى  علمه  ي�سل  لم  مما  بينهم 
�لأر�س، فيتبعه �سهاب م�سيء يحرقه، 
يحرقه  �أن  قبل  �لكلمة  تلك  يلقي  وربما 
�ل�سهاب �إلى �إخو�نه فت�سل �إلى �لكهان، 
فا�ساأل    كذبة. مئة  معها  فيكذبون 
للبعث:  �لمنكرين  �لكفار  -يا محمد - 
و�أعظم  �أج�ساًما  و�أقوى  �أ�سد خلًقا  �أهم 
�أع�ساًء ممن خلقنا من �ل�سماو�ت و�لأر�س و�لمائكة؟ �إنا خلقناهم من طين َلِزج، فكيف ينكرون �لبعث، وهم مخلوقون من خلق �سعيف 
 بل عجبَت - يا محمد - من قدرة �هلل وتدبيره ل�سوؤون خلقه، وعجبَت من تكذيب �لم�سركين بالبعث، وهوؤلء  وهو �لطين �للِزج؟   
 و�إذ� ُوعظ هوؤلء �لم�سركون بموعظة من �لمو�عظ لم يتعظو� بها،  �لم�سركون من �سدة تكذيبهم بالبعث ي�سخرون مما تقول ب�ساأنه.  
 و�إذ� �ساهدو� �آية من �آيات �لنبي   �لد�لة على �سدقه بالغو� في �ل�سخرية و�لتعجب  ولم ينتفعو�؛ لما هم عليه من ق�ساوة �لقلوب. 
 �أ�إذ� متنا و�سرنا تر�ًبا وعظاًما بالية متفتتة �أ�إنا لمبعوثون �أحياء بعد   وقالو�: ما هذ� �لذي جاء به محمد �إل �سحر و��سح.   منها.  
 قل - يا محمد - مجيًبا �إياهم: نعم تبعثون بعد �أن �سرتم   �أََوُيبعث �آباوؤنا �لأولون �لذين ماتو� قبلنا؟!   ذلك؟! �إن هذ� لم�ستبعد.  
 فاإنما هي نفخة و�حدة في �ل�سور )�لنفخة �لثانية(  تر�ًبا وعظاًما بالية، وُيْبعث �آباوؤكم �لأولون، ُتْبعثون جميًعا و�أنتم �ساغرون ذليلون.
 وقال �لم�سركون �لمكذبون بالبعث: يا هاكنا هذ� يوم  فاإذ� هم جميًعا ينظرون �إلى �أهو�ل يوم �لقيامة يترقبون ما يفعل �هلل بهم. 
 فيقال لهم: هذ� يوم �لق�ساء بين �لعباد �لذي كنتم  �لجز�ء �لذي يجازي فيه �هلل عباده على ما قدمو� في حياتهم �لدنيا من عمل.  
 ويقال للمائكة في ذلك �ليوم: �جمعو� �لم�سركين �لظالمين ب�سركهم هم و�أ�سباههم في �ل�سرك     تنكرونه وتكذبون به في �لدنيا.  
فوهم طريق �لنار ودلوهم عليها و�سوقوهم �إليها، فاإنها  و�لُم�سايعون لهم في �لتكذيب، وما كانو� يعبدونه من دون �هلل من �لأ�سنام، فعرِّ

 و�حب�سوهم قبل �إدخالهم �لنار للح�ساب، فهم م�سوؤولون، ثم بعد ذلك �سوقوهم �إلى �لنار. م�سيرهم.   
      تزيي���ن �ل�س���ماء �لدني���ا بالكو�ك���ب لمناف���ع؛ منه���ا: تح�سي���ل �لزين���ة، و�لحف���ظ م���ن �ل�س���يطان �لم���ارد.     �إثب���ات 

�ل�س���ر�ط؛ وه���و ج�س���ر مم���دود عل���ى مت���ن جهن���م يعب���ره �أه���ل �لجن���ة، وت���زل ب���ه �أق���د�م �أه���ل �لن���ار.



بالكم  ما  لهم:  توبيًخا  لهم  ويقال   

كنتم  كما  ا  بع�سً بع�سكم  ين�سر  ل 
�أن  وتزعمون  تتنا�سرون،  �لدنيا  في 
 بل هم �ليوم  �أ�سنامكم تن�سركم؟! 
ين�سر  ل  ذليلون،  �هلل  لأمر  منقادون 

ا لعجزهم وقلة حيلتهم. بع�سهم بع�سً
 و�أقبل بع�سهم على بع�س يتاومون 

�ل�تاوم  ين�فع  ل  حين  ويتخا�سم�ون 
 قال �لأتباع للمتبوعين:  و�لتخا�سم. 
من  تاأتوننا  كنتم   - كبراءنا  يا   - �إنكم 
�لكفر  لنا  فتزينون  و�لحق  �لدين  جهة 
�لمعا�سي،  و�رتكاب  باهلل  و�ل�سرك 
جاءت  �لذي  �لحق  من  وتنفروننا 
قال    �هلل.  عند  من  �لر�سل  به 
-كما  �لأمر  لي�س  لاأتباع:  �لمتبوعون 
ولم  �لكفر  على  كنتم  بل   - زعمتم 
منكرين.  كنتم  بل  موؤمنين،  تكونو� 
 وما كان لنا عليكم �أيها �لأتباع من 

في  نوقعكم  حتى  غلبة  �أو  بقهر  ت�سلط 
�لكفر و�ل�سرك و�رتكاب �لمعا�سي، بل 
�لكفر  في  �لحد  متجاوزين  قوًما  كنتم 
وعليكم  علينا  فوجب    و�ل�سال.  

پ   پ  {پ  قوله:  في  �هلل  وعيد 
ومن   ،)٨٥ : (  { پڀ  ڀ  ڀ 
توعد  ما  ذ�ئقون - ل محالة-  فاإنا  َثمَّ 
�ل�سال  �إلى  فدعوناكم    ربنا.   به 
طريق  عن  �سالين  كنا  �إنا  و�لكفر، 
 فاإن �لأتباع و�لمتبوعين في  �لهدى.  
 �إنا  �لعذ�ب يوم �لقيامة م�ستركون.  
كما فعلنا بهوؤلء من �إذ�قتهم �لعذ�ب، 
 �إن  نفعل بالمجرمين من غيرهم.  
هوؤلء �لم�سركين كانو� �إذ� قيل لهم في 
�لدنيا: ل �إل�ه �إل �هلل للعمل بمقت�ساها 
�ل�ستجابة  رف�سو�  يخالفها،  ما  وترك 
�لحق  عن  تكبًر�  له  و�لإذعان  لذلك 
ين  محتجِّ ويقولون    عليه.   وترفًعا 

 لقد �أعظمو� �لِفْرية، فما كان ر�سول �هلل     . لكفرهم: �أنترك عبادة �آلهتنا لقول �ساعر مجنون؟! يعنون بقولهم هذ� ر�سوَل �هلل  
مجنوًنا ول �ساعًر�، بل جاء بالقر�آن �لد�عي �إلى توحيد �هلل و�تباع ر�سوله، و�سدق �لمر�سلين فيما جاوؤو� به من عند �هلل من �لتوحيد 
اأيها الم�سركون - لذ�ئقو �لعذ�ب �لموجع يوم �لقيامة ب�سبب كفركم وتكذيبكم  �إنكم -    و�إثبات �لمعاد، ولم يخالفهم في �سيء. 

 وما ُتْجَزون - اأيها الم�سركون - �إل ما كنتم تعملون في �لدنيا من �لكفر باهلل و�رتكاب �لمعا�سي.  للر�سل.  
�لعباد  �أولئك    �لعذ�ب.  هذ�  من  بمنجاة  هم  �لعبادة،  له  و�أخل�سو�  لعبادته،  �هلل  �أخل�سهم  �لذين  �لموؤمنين  �هلل  عباد  لكن   

 ذلك �لرزق فو�كه متنوعة  من �أطيب ما ياأكلونه وي�ستهونه،  �لمخل�سون لهم رزق يرزقهم �هلل �إياه، معلوم في طيبه وح�سنه ودو�مه.  
 كل ذلك ينالونه في جنات �لنعيم �لمقيم �لثابت �لذي ل  وهم فوق ذلك مكرمون برفع �لدرجات وبالنظر �إلى وجه �هلل �لكريم. 
 يد�ر عليهم بكوؤو�س �لخمر �لتي هي في �سفائها كالماء  ة متقابلين ينظر بع�سهم �إلى بع�س.   يتكئون على �أ�ِسرَّ ينقطع ول يزول. 
 لي�ست كخمر �لدنيا، فلي�س فيها ما ُيْذِهب �لعقول من �ل�سكر، ول   بي�ساء �للون يلتذ ب�سربها من ي�سربها لذة كاملة.  �لجاري. 
�أزو�جهن،  �إلى غير  �أب�سارهن   وعندهم في �لجنة ن�ساء عفيفات، ل تمتد  َي�ْسَلم ل�ساربها ج�سمه وعقله.  د�ع،  ينتاب متعاطيها �سُ
 فاأقبل بع�س �أهل �لجنة على   كاأنهن في بيا�س �ألو�نهن �لم�سوبة ب�سفرة بي�ُس طائر م�سون لم تم�سه �لأيدي.   ح�سان �لعيون. 
 قال قائل من هوؤلء �لموؤمنين: �إني كان لي في �لدنيا �ساحب ُمْنِكر للبعث. بع�س يت�ساءلون عن ما�سيهم وما حدث لهم في �لدنيا.  
     �س���بب ع���ذ�ب �لكافري���ن: �لعم���ل �لمنك���ر؛ وه���و �ل�س���رك و�لمعا�س���ي.     م���ن نعي���م �أه���ل �لجن���ة �أنه���م نعم���و� باجتم���اع 

بع�سه���م م���ع بع����س، ومقابل���ة بع�سهم مع بع�س، وهذ� من كمال �ل�س���رور.



 يق���ول ل���ي منك���ًر� و�س���اخًر�: ه���ل 

قين  �أنت - اأيها ال�سديق - ِمن �لم�سدِّ
 �أ�إذ� متن���ا و�سرن���ا  ببع���ث �لأم���و�ت؟ 
تر�ًب���ا وعظاًم���ا نخ���رة �أ�إن���ا لمبعوث���ون 
ومج���ازون عل���ى �أعمالن���ا �لت���ي عملناه���ا 
 ق���ال قرين���ه �لموؤم���ن  ف���ي �لدني���ا؟ 
لعو� معي  لأ�سحاب���ه م���ن �أه���ل �لجن���ة: �طَّ
لن���رى م�سي���ر ذل���ك �لق���������رين �ل������ذي 
 فاطل���ع  ك��������ان ين���������كر �لب���������عث؟ 

ه���و ف���ر�أى قرين���ه ف���ي و�س���ط جهن���م.  
ق���������اربت  ل��������قد  ت���اهلل  ق�����ال:   

- اأيه���ا القري���ن - �أن تهلكن���ي بدخ���ول 
�لن���ار بدعوت���ك ل���ي �إل���ى �لكف���ر و�إن���كار 
عل���ي  �هلل  �إنع���ام  ول���ول    �لبع���ث.  
بالهد�ي���ة لاإيم���ان و�لتوفي���ق ل���ه، لكن���ت 
م���ن �لمح�سري���ن �إل���ى �لع���ذ�ب مثل���ك.

ولم���ا �أنه���ى كام���ه م���ع قرين���ه م���ن �أه���ل 
�لن���ار توج���ه �إلى خطاب قرنائه من �أهل 
 فل�سنا نحن - �أ�سحاب  �لجنة فقال: 
 غير موتتنا �لأولى  �لجنة- بميتين.  
في �لحياة �لدنيا، بل نحن مخلدون في 
�لجن���ة، ول�س���نا بمعذبي���ن كم���ا يع���ذب 
 �إن ه���ذ� �ل���ذي جاز�ن���ا ب���ه  �لكف���ار. 
ربن���ا - م���ن دخ���ول �لجن���ة و�لخل���ود فيه���ا 
و�ل�س���امة م���ن �لن���ار - له���و �لظف���ر 

�لعظي���م �ل���ذي ل ظف���ر ي�س���اويه.  
 لمث���ل ه���ذ� �لج���ز�ء �لعظي���م يج���ب 

�أن يعمل �لعاملون، فاإن هذ� هو �لتجارة 
 �أذل���ك �لنعي���م �لمذك���ور  �لر�بح���ة. 
�ل���ذي �أع���ده �هلل لعباده �لذين �أخل�سهم 
لطاعت���ه، خي���ر و�أف�س���ل مقاًم���ا وكر�م���ة، 
�أم �س���جرة �لزق���وم �لملعون���ة ف���ي �لق���ر�آن 
�لت���ي ه���ي طع���ام �لكف���ار �ل���ذي ل ي�س���من 
 �إن���ا �سيَّرن���ا  ول يغن���ي م���ن ج���وع؟! 
هذه �ل�س���جرة فتنة يفتتن بها �لظالمون 
بالكف���ر و�لمعا�س���ي، حي���ث قال���و�: �إن 

 �إن �س���جرة �لزق���وم �س���جرة خبيث���ة �لَمْنَب���ت، فه���ي �س���جرة تخ���رج ف���ي قع���ر �لجحي���م.  �لن���ار ت���اأكل �ل�س���جر، ف���ا يمك���ن �أن ينب���ت فيه���ا. 
 ثمره���ا �لخ���ارج منه���ا كري���ه �لمنظ���ر كاأن���ه روؤو����س �ل�س���ياطين، وقب���ح �لمنظ���ر دلي���ل عل���ى قب���ح �لمخب���ر، وه���ذ� يعن���ي �أن ثمره���ا خبي���ث 

 ثم �إنهم بعد �أكلهم منها لهم �س���ر�ب خليط   ف���اإن �لكف���ار لآكل���ون م���ن ثمره���ا �لم���ر �لقبي���ح، ومالئون منه بطونه���م �لخاوية.  �لطع���م. 
 �إن ه���وؤلء �لكفار وجدو� �آباءهم   ث���م �إن رجوعه���م بع���د ذل���ك لإل���ى ع���ذ�ب �لجحيم، فهم يتنقلون من عذ�ب �إلى عذ�ب.  قبي���ح ح���ار. 
 ولقد �سل قبلهم   فهم يتبعون �آث���ار �آبائهم في �ل�سالة م�س���رعين.   �سالي���ن ع���ن طري���ق �لهد�ي���ة، فتاأ�س���و� به���م تقلي���ًد� ل ع���ن حجة. 
 ولقد �أر�سلنا في تلك �لأمم �لأولى ر�سًا يخوفونهم من عذ�ب  �أكثر �لأولين، فلي�س قومك - اأيها الر�سول - �أول من �س���ل م��ن �لأمم. 
 فانظر - اأيها الر�سول - كيف كانت نهاية �لأقو�م �لذين �أنذرتهم ر�سلهم فلم ي�ستجيبو� لهم، �إن نهايتهم كانت دخول  �هلل، فكفرو�. 
 �إل من �أخل�سهم �هلل لاإيمان به، فاإنه���م ناجون من �لعذ�ب �لذي كان نهاية  �لن���ار خالدي���ن فيه���ا ب�س���بب كفره���م وتكذيبه���م لر�س���لهم. 
 ولق���د دعان���ا نبين���ا ن���وح  حي���ن دع���ا عل���ى قوم���ه �لذين كذبوه، فلنع���م �لمجيبون نحن، فقد �س���ارعنا في  �أولئ���ك �لمكذبي���ن �لكافري���ن. 
 ولق���د �س���لمناه و�أه���ل بيت���ه و�لموؤمني���ن معه من �أذى قومه وم���ن �لغرق بالطوفان �لعظيم �لمر�س���ل على �لكافرين  �إجاب���ة دعائ���ه عليه���م.  

من قومه.
      �لظف���ر بنعي���م �لجن���ان ه���و �لف���وز �لأعظ���م، ولمث���ل ه���ذ� �لعط���اء و�لف�س���ل ينبغ���ي �أن يعم���ل �لعامل���ون.     �إن طع���ام 
�أه���ل �لن���ار ه���و �لزّق���وم ذو �لثم���ر �لم���ّر �لكري���ه �لطع���م و�لر�ئحة، �لع�س���ير �لبلع، �لموؤلم �لأكل.     �أج���اب �هلل تعالى دعاء نوح  باإهاك 

قوم���ه، و�هلل نع���م �لمق�سود �لمجيب.



 ونجين���ا �أهل���ه و�أتباع���ه �لموؤمني���ن 

وحدهم، فقد �أغرقنا غيرهم من قومه 
�لكافرين.

 و�أبقينا له ف���ي �لأمم �لاحقة ثناًء 

ح�سًنا يثنون به عليه.
 �أم���ان و�س���ام لن���وح م���ن �أن يقال 
فيه �سوء في �لأمم �لاحقة، بل �سيبقى 

له �لثناء و�لذكر �لح�س���ن.
�ل���ذي  �لج���ز�ء  ه���ذ�  مث���ل  �إن   

جازينا به نوًحا  نجزي �لمح�س���نين 
بعبادته���م وطاعته���م هلل وح���ده.

 �إن نوًح���ا م���ن عبادن���ا �لموؤمني���ن 

�هلل. بطاعة  �لعاملي���ن 
بالطوف���ان  �لباقي���ن  �أغرقن���ا  ث���م   

�ل���ذي �أر�س���لناه عليهم، فل���م يبق منهم 
 و�إن �إبر�هيم م���ن �أهل دينه  �أح���د. 
�لذي���ن و�فقوه ف���ي �لدعوة �إل���ى توحيد 
 �ذك���ر حي���ن ج���اء رب���ه بقلب  �هلل. 
�سليم من �ل�س���رك نا�سح هلل في خلقه.
 حين ق���ال لأبيه وقومه �لم�س���ركين 

موبًخا لهم: ما �ل���ذي تعبدونه من دون 
 �أ�آلهة مكذوب���ة تعبدونها من  �هلل؟! 
 فم���ا ظنك���م - ي���ا قوم -  دون �هلل؟ 
و�أنت���م  لقيتم���وه  �إذ�  �لعالمي���ن  ب���رب 
تعب���دون غي���ره؟! وم���اذ� ترون���ه �سانًعا 
 فنظ���ر �إبر�هي���م نظرة في  بك���م؟! 
�لنج���وم يدب���ر مكي���دة للتخل����س م���ن 
 فق���ال متعلًا  �لخ���روج م���ع قوم���ه. 
عن �لخروج م���ع قومه �إلى عيدهم: �إني 
 فترك���وه ور�ءهم وذهبو�.  مري�س.  
 فم���ال �إل���ى �آلهتهم �لت���ي يعبدونها 

من دون �هلل، فقال �ساخًر� من �آلهتهم: 
�أل تاأكل���ون م���ن �لطعام �ل���ذي ي�سنعه 
 م���ا �س���اأنكم ل  �لم�س���ركون لك���م؟! 
تتكلم���ون، ول تجيب���ون من ي�س���األكم؟! 
 فمال  �أمثل هذ� ُيْعبد من دون �هلل؟! 

 فقابلهم �إبر�هيم بثبات، وقال لهم   فاأقبل �إليه عّباد هذه �لأ�سنام ي�س���رعون.   عليهم �إبر�هيم ي�سربهم بيده �ليمنى ليك�س���رهم.  
 و�هلل �سبحانه خلقكم �أنتم، وخلق عملكم، ومن عملكم هذه  موبًخا �إياهم: �أتعبدون من دون �هلل �آلهة �أنتم �لذين تنحتونها باأيديكم؟! 
 فلما عجزو� عن مقارعته بالحجة لجوؤو� �إلى �لقوة، فت�س���اورو� فيما  �لأ�سنام، فهو �لم�س���تحق لأن يعبد وحده، ول ي�س���رك به غيره.  
 فاأر�د قوم �إبر�هيم باإبر�هيم �س���وًء�  بينه���م فيم���ا يفعلونه باإبر�هيم، قالو�: �بنو� له بنياًنا، و�مل���وؤوه حطًبا و�أ�سرموه، ثم �رموه فيه. 
 وقال �إبر�هيم: �إن���ي مهاجر �إلى ربي  ب���اأن يهلكوه في�س���تريحو� منه، ف�سيرناهم �لخا�س���رين حي���ن جعلنا �لنار عليه برًد� و�س���اًما.  
 ي���ا رب، �رزقني ولًد� �سالًحا يكون لي  ت���ارًكا بلد قومي لأتمكن من عبادته، �س���يدلني ربي عل���ى ما فيه �لخير لي في �لدنيا و�لآخرة.  
 فا�ستجبنا له دعوته فاأخبرناه بما ي�سره، حيث ب�سرناه بولد يكبر، وي�سير حليًما، وهذ� �لولد هو  ا عن قومي في �لغربة.   عوًنا وعو�سً
 فلما �س���ب �إ�سماعيل، و�أدرك �سعُيه �س���عي �أبيه ر�أى �أبوه �إبر�هيم روؤيا، وروؤيا �لأنبياء وحي، قال �إبر�هيم مخبًر� �بنه   . �إ�س���ماعيل 
ع���ن فح���وى هذه �لروؤيا: يا بني، �إني ر�أيت في �لنوم �أني �أذبحك، فانظر ما ترى في ذلك، فاأجاب �إ�س���ماعيل �أباه قائًا: يا اأبي، �فعل ما 

�أمرك �هلل به من ذبحي، �س���تجدني �إن �س���اء �هلل من �ل�سابري���ن �لر��سين بحكم �هلل.
     م���ن مظاه���ر �لإنع���ام على نوح: نجاة نوح ومن �آمن معه، وجعل ذريته �أ�سول �لب�س���ر و�لأعر�ق و�لأجنا����س، و�إبقاء 
�لذكر �لجميل و�لثناء �لح�س���ن.     �أفعال �لإن�س���ان يخلقها �هلل ويفعلها �لعبد باختياره.    �لذبيح بح�سب دللة هذه �لآيات وترتيبها هو 
هلُل ِمَن 

ْ
.     قول �إ�س���ماعيل: {َستَِجُدنِي إِن َشآَء ا ���ر به بعد �إ�س���ماعيل  ���ر به �أوًل، و�أما �إ�س���حاق  فُب�ِسّ ؛ لأنه هو �لُمَب�سَّ �إ�س���ماعيل 

ابِِريَن} �س���بب لتوفيق �هلل ل���ه بال�سبر؛ لأنه جعل �لأمر هلل. لّصَ
ْ
ا



ل���ه،  و�نق���اد�  هلل  خ�سع���ا  فلم���ا   
و�س���ع �إبر�هي���م �بن���ه عل���ى جان���ب جبهته 

لينف���ذ م���ا �أم���ر ب���ه م���ن ذبح���ه.
 ونادين���ا �إبر�هي���م وه���و َيُه���مُّ بتنفي���ذ 

�أمر �هلل بذبح �بنه: �أن يا اإبراهيم.
 ق���د حقق���ت �لروؤي���ا �لت���ي ر�أيته���ا 
ف���ي منام���ك بعزم���ك عل���ى ذب���ح �بن���ك، 
�إن���ا - كم���ا جزيناك بتخلي�سك من هذه 
�لمحن���ة �لعظيم���ة - نج���زي �لمح�س���نين 

فنخل�سه���م م���ن �لمح���ن و�ل�س���د�ئد.
 �إن ه���ذ� له���و �لختب���ار �لو��س���ح، 

وق���د نج���ح �إبر�هي���م فيه.
 وفدين���ا �إ�س���ماعيل بكب����س عظي���م 

ب���دًل من���ه يذبح عنه.
 و�أبقين���ا عل���ى �إبر�هي���م ثن���اًء ح�س���ًنا 

في �لأمم �لاحقة.
 تحيٌة  من �هلل له، ودعاٌء  بال�سامة 

من كل �سر و�آفة.
ه���ذ�  �إبر�هي���م  جازين���ا  كم���ا   
�لجز�ء على طاعته نجازي �لمح�سنين.

عبادن���ا  م���ن  �إبر�هي���م  �إن   
�لموؤمني���ن �لذي���ن يف���ون بم���ا تقت�سي���ه 

هلل. �لعبودي���ة 
���ا   وب�س���رناه بول���د �آخ���ر ي�سي���ر نبيَّ
وعب���ًد� �سالًح���ا وه���و �إ�س���حاق؛ ج���ز�ًء 
عل���ى طاعت���ه هلل في ذبح �إ�س���ماعيل ولده 

�لوحي���د.
 و�أنزلن���ا علي���ه وعل���ى �بن���ه �إ�س���حاق 
برك���ة من���ا، فاأكثرن���ا لهم���ا �لنع���م، ومنه���ا 
تكثي���ر ولدهم���ا، وم���ن ذريتهم���ا مح�س���ن 
بطاعت���ه لرب���ه، ومنه���م ظال���م لنف�س���ه 
و��س���ح  �لمعا�س���ي  و�رت���كاب  بالكف���ر 

�لظل���م.
و�أخيه  مو�سى  على  مننا  ولقد   

هارون بالنبوة.
 و�سلمناهما وقومهما بني �إ�سر�ئيل 

من ��ستعباد فرعون لهم ومن �لغرق.
 ون�سرناهم على فرعون وجنوده، فكانت �لغلبة لهم على عدوهم.

 و�أعطينا مو�سى و�أخاه هارون �لتور�ة كتاًبا من عند �هلل و��سًحا ل لب�س فيه.
 وهديناهما �إلى �ل�سر�ط �لم�ستقيم �لذي ل �عوجاج فيه، وهو طريق دين �لإ�سام �لمو�سلة �إلى مر�ساة �لخالق �سبحانه.

 و�أبقينا عليهما ثناًء ح�سًنا وذكًر� طيًبا في �لأمم �لاحقة.
 تحيٌة من �هلل طيبة لهما وثناٌء عليهما ودعاٌء بال�سامة من كل مكروه.

 �إنا كما جازينا مو�سى وهارون هذ� �لجز�ء �لح�سن نجزي �لمح�سنين بطاعتهم لربهم.

 و�إن �إليا����س لم���ن �لمر�س���لين م���ن رب���ه، �أنع���م �هلل علي���ه   �إن مو�س���ى وه���ارون م���ن عبادن���ا �لموؤمني���ن ب���اهلل �لعاملي���ن بم���ا �س���رع له���م. 
 �إذ ق���ال لقوم���ه �لذي���ن �أر�س���ل �إليه���م م���ن بن���ي �إ�س���ر�ئيل: ي���ا ق���وم، �أل تتق���ون �هلل؛ بامتث���ال �أو�م���ره، ومنه���ا �لتوحي���د،  بالنب���وة و�لر�س���الة. 
 و�هلل هو ربكم   �أتعبدون من دون �هلل �سنمكم َبْعًا، وتتركون عبادة �هلل �أح�س���ن �لخالقين؟!  وباجتناب نو�هيه، ومنها �ل�س���رك؟! 

�ل���ذي خلقك���م، وخل���ق �آباءك���م م���ن قب���ل، فه���و �لم�س���تحق للعبادة، ل غيره م���ن �لأ�سنام �لت���ي ل تنفع ول ت�سر.
 

���اآ �أَ�ْس���َلَما} دلي���ل عل���ى �أن �إبر�هي���م و�إ�س���ماعيل  كان���ا ف���ي غاي���ة �لت�س���ليم لأم���ر �هلل تعال���ى.    م���ن مقا�س���د �ل�س���رع تحرير     قول���ه: {َفَلَمّ
�لعباد من عبودية �لب�سر.    �لثناء �لح�سن و�لذكر �لطيب من �لنعيم �لمعجل في �لدنيا.



 فم���ا كان م���ن قوم���ه �إل �أن كذب���وه، 
وب�س���بب تكذيبه���م فه���م ُمْح�س���رون ف���ي 

�لع���ذ�ب.
ا   �إل من كان من قومه موؤمًنا مخل�سً
هلل في عبادته؛ فاإنه ناج من �لإح�سار 

�إلى �لعذ�ب.
وذكًر�  ح�سًنا  ثناًء  عليه  و�أبقينا   

طيًبا في �لأمم �لاحقة.
  تحيٌة من �هلل وثناٌء على �إليا�س.

ه���ذ�  �إليا����س  جازين���ا  كم���ا  �إن���ا   

�لج���ز�ء �لح�س���ن نج���زي �لمح�س���نين من 
عبادن���ا �لموؤمني���ن.

ا   �إن �إليا�س من عبادنا �لموؤمنين حقًّ
�ل�سادقين في �إيمانهم بربهم.

�هلل  ر�س���ل  لم���ن  لوًط���ا  و�إن   
�لذي���ن �أر�س���لهم �إل���ى �أقو�مه���م مب�س���رين 

ومنذري���ن.
 �ذك���ر حي���ن �س���لمناه و�أهل���ه كله���م 

م���ن �لع���ذ�ب �لمر�س���ل عل���ى قومه.
�م���ر�أة  كان���ت  فق���د  زوجت���ه،  �إل   
�س���ملها ع���ذ�ب قومه���ا؛ لكونه���ا كان���ت 

كاف���رة مثله���م.
م���ن قوم���ه  �لباقي���ن  �أهلكن���ا  ث���م   
مم���ن كذب���و� ب���ه، ول���م ي�سدق���و� بم���ا ج���اء 

به.
 و�إنك���م - ي���ا اأه���ل مك���ة - لتم���رون 
عل���ى منازله���م ف���ي �أ�س���فاركم �إلى �ل�س���ام 

ف���ي وق���ت �ل�سباح.
 وتم���رون عليه���ا كذل���ك لي���ًا، �أف���ا 
تعقل���ون، وتتعظ���ون بم���ا �آل �إلي���ه �أمره���م 
و�رتكابه���م  وكفره���م  تكذيبه���م  بع���د 

�لفاح�س���ة �لت���ي ل���م ي�س���بقو� �إليه���ا؟!
�هلل  ر�سل  لمن  يون�س  عبدنا  و�إن   
مب�سرين  �أقو�مهم  �إلى  �أر�سلهم  �لذين 

ومنذرين.
 حي���ن ف���ّر م���ن قوم���ه م���ن غي���ر �إذن 

رب���ه، ورك���ب �س���فينة مملوءة من �ل���ركاب و�لأمتعة.
 فاأو�سكت �ل�سفينة �أن تغرق لمتائها، فاقترع �لركاب ِلُيْلُقو� بع�سهم؛ خوًفا من غرق �ل�سفينة ب�سبب كثرة �لركاب، فكان يون�س من 
 فلما �ألقوه في �لبحر �أخذه �لحوت، و�بتلعه، وهو �آت بما ُيام عليه؛ لذهابه �إلى �لبحر بغير �إذن  هوؤلء �لمغلوبين، فاألقوه في �لبحر. 
 لمكث في بطن �لحوت �إلى يوم   فلول �أن يون�س كان من �لذ�كرين �هلل كثيًر� قبل ما حل به، ولول ت�سبيحه في بطن �لحوت.  ربه. 
ة في بطن   فاألقيناه من بطن �لحوت باأر�س خالية من �ل�سجر و�لبناء، وهو �سعيف �لبدن لمكثه مدَّ �لقيامة بحيث ي�سير له قبًر�. 
 و�أر�سلناه �إلى قومه وعددهم مئة �ألف،   و�أنبتنا عليه في تلك �لأر�س �لخالية �سجرة من �لقرع ي�ستظل بها وياأكل منها.  �لحوت. 
 فا�ساأل - يا   فاآمنو� و�سدقو� بما جاء به، فمتعهم �هلل في حياتهم �لدنيا �إلى �أن �نق�ست �آجالهم �لمحددة لهم.   بل يزيدون.  

محمد - �لم�سركين �سوؤ�ل �إنكار: �أتجعلون هلل �لبنات �لاتي تكرهونهن، وتجعلون لكم �لبنين �لذين تحبونهم؟! �أي ق�سمة هذه؟!  
 �أل �إن �لم�سركين من كذبهم على �هلل و�فتر�ئهم      كيف زعمو� �أن �لمائكة �إناث، وهم لم يح�سرو� خلقهم، وما �ساهدوه؟! 
�لذين  �لبنين  على  تكرهونهن  �لاتي  �لبنات  لنف�سه  �هلل  �ختار   هل  دع��و�هم هذه.  في  لك��اذبون  و�إنهم  �لولد،  له  لين�سبون  عليه 

تحبونهم؟! كا.
 

ة �هلل �لت���ي ل تتب���دل ول تتغي���ر: �إنج���اء �لموؤمني���ن و�إه���اك �لكافري���ن.     �س���رورة �لعظ���ة و�لعتب���ار بم�سي���ر �لذي���ن كذب���و� �لر�س���ل     �ُس���َنّ
يَن }. حت���ى ل يح���ل به���م م���ا ح���ل بغيره���م.     ج���و�ز �لُقْرعة �س���رًعا لقوله تعالى: { َف�َس���اَهَم َفَكاَن ِم���َن ْ�ْلُمْدَح�سِ



 - �لم�س���ركون  �أيه���ا   - لك���م  م���ا   

تحكم���ون ه���ذ� �لحك���م �لجائ���ر حي���ث 
تجعل���ون هلل �لبن���ات، وتجعل���ون لك���م 

�لبني���ن؟!
 �أف���ا تتذك���رون بط���ان م���ا �أنت���م 
عليه من هذ� �لعتقاد �لفا�سد؟! فاإنكم 

ل���و تذكرت���م لما قلتم ه���ذ� �لقول.
وبره���ان  جلي���ة  حج���ة  لك���م  �أم   
و��س������ح م���ن كت���اب بذل���ك �أو ر�س���ول؟!

ُ���و� بكتابك���م �ل���ذي يحم���ل لك���م   فاأْت
�لحجة على هذ� �إن كنتم �سادقين فيما 

تدعونه.
�هلل  بي���ن  �لم�س���ركون  وجع���ل   
وبي���ن �لمائكة �لم�س���تورين عنهم ن�س���ًبا 
حي���ن زعم���و� �أن �لمائك���ة بن���ات �هلل، 
ولق���د علم���ت �لمائكة �أن �هلل �س���يح�سر 

�لم�س���ركين للح�س���اب.
 تن���زه �هلل وتقد����س عم���ا ي�سف���ه ب���ه 
�لم�س���ركون مم���ا ل يلي���ق به �س���بحانه من 

�لولد و�ل�س���ريك وغير ذلك.
 �إل عب���اد �هلل �لمخل�سي���ن؛ فاإنه���م 
ل ي�سف���ون �هلل �إل بم���ا يلي���ق به �س���بحانه 

م���ن �سفات �لجال و�لكمال.
 - الم�سركون  اأيها   - �أنتم  فاإنكم   

وما تعبدون من دون �هلل.
دين  عن  �أحد  من  بم�سلين  ل�ستم   

�لحق.
من  �أنه  عليه  �هلل  ق�سى  من  �إل   
فيه  ينفذ  �هلل  فاإن  �لنار،  �أ�سحاب 
�أنتم  �أما  �لنار،  ق�ساءه فيكفر، ويدخل 

ومعبود�تكم فا قدرة لكم على ذلك.
 وقال���ت �لمائك���ة مبين���ة عبوديته���ا 
هلل، وبر�ءته���ا مم���ا زعم���ه �لم�س���ركون: 
ولي����س من���ا �أح���د �إل ل���ه مق���ام معل���وم ف���ي 

عب���ادة �هلل وطاعت���ه.
 - �لمائك���ة  نح���ن   - و�إن���ا     

ه���ون �هلل عم���ا ل يلي���ق ب���ه م���ن �ل�سف���ات و�لنُّع���وت. لو�قف���ون �سفوًف���ا ف���ي عب���ادة �هلل وطاعت���ه، و�إن���ا لمنِزّ
: لو كان عندنا كتاب من كتب �لأولين كالتور�ة مثًا؛ لأخل�سنا   و�إن �لم�س���ركين م���ن �أه���ل مك���ة كان���و� يقول���ون قب���ل بعثة محم���د   - 
هلل �لعب���ادة، وه���م كاذب���ون ف���ي ذل���ك، فق���د جاءه���م محم���د  بالق���ر�آن فكف���رو� ب���ه، ف�س���وف يعلمون ما ينتظره���م من �لعذ�ب �ل�س���ديد يوم 
 ولقد �سبقت كلمتنا لر�سلنا �إنهم من�سورون على �أعد�ئهم بما مَنّ �هلل عليهم به من �لحجة و�لقوة، و�إن �لغلبة لجندنا   -  �لقيامة. 
 فاأعر����س - اأيه���ا الر�س���ول - ع���ن ه���وؤلء �لم�س���ركين �لمعاندي���ن �إل���ى م���دة  �لذي���ن يقاتل���ون ف�����ي �س���بيل �هلل لتك���ون كلم���ة �هلل ه���ي �لعلي���ا.  
 �أفي�ستعجل هوؤلء   و�نظرهم حين ينزل بهم �لعذ�ب، ف�سيب�سرون حين ل ينفعهم �إب�سار.   يعلمها �هلل حتى ياأت��ي وقت عذ�بهم. 
 و�أعر�س - �أيها �لر�سول - عنهم حتى يق�سي �هلل   فاإذ� نزل عذ�ب �هلل بهم فبئ�س �ل�سباح �سباحهم.  �لم�سركون بعذ�ب �هلل؟!  
 تنزه ربك - يا محمد - رّب �لقوة، وتقد����س عما ي�سفه   و�نظ���ر ف�س���ينظر ه���وؤلء م���ا يح���ل به���م م���ن ع���ذ�ب �هلل وعقاب���ه.   بعذ�به���م.  

 وتحية �هلل وثناوؤه على ر�س���له �لكر�م.  به �لم�س���ركون من �سفات �لنق�س.  
، فهو �لم�ستحق له، وهو رب �لعالمين جميًعا، ل رب لهم �سو�ه.  و�لثناء كله هلل   

 
ة �هلل ن�سر �لمر�سلين وورثتهم بالحجة و�لغلبة، وفي �لآيات ب�سارة عظيمة؛ لمن �ت�سف باأنه من جند �هلل، �أنه غالب من�سور.    �ُسنَّ

   ف���ي �لآي���ات دلي���ل عل���ى بي���ان عج���ز �لم�س���ركين وعج���ز �آلهتهم ع���ن �إ�سال �أحد، وب�س���ارة لعباد �هلل �لمخل�سين ب���اأن �هلل بقدرته ينجيهم 
من �إ�سال �ل�سالين �لم�سلين.

٣٨٨٨



ذكر �لمخا�سمة بالباطل وعاقبتها.
 

عل������ى  �ل�ك������ام  ت��ق�����دم    

نظائره���ا م���ن �لح���روف �لمقطع���ة ف���ي 
بد�ي���ة �س���ورة �لبق���رة. �أق�س���م بالق���ر�آن 
�لم�ستمل على تذكير �لنا�س بما ينفعهم 
ف���ي دنياه���م و�آخرته���م، لي����س �لأم���ر كم���ا 
يظن���ه �لم�س���ركون م���ن وج���ود �س���ركاء م���ع 
 لكن �لكافرين في حمية وتكبر  �هلل. 
ع���ن توحي���د �هلل، وف���ي خاف م���ع محمد 
 ك���م �أهلكن���ا م���ن   وع���د�وة ل���ه. 
قبله���م م���ن �لق���رون �لت���ي كذب���ت بر�س���لها 
فن���ادو� م�س���تغيثين عن���د ن���زول �لع���ذ�ب 
عليه���م، ولي����س �لوق���ت وق���ت خا�س لهم 
م���ن �لع���ذ�ب فتنفعه���م �ل�س���تغاثة من���ه. 
 وتعجب���و� حي���ن جاءه���م ر�س���ول م���ن 

�أنف�س���هم يخوفه���م م���ن ع���ذ�ب �هلل �إن 
��س���تمرو� عل���ى كفره���م، وق���ال �لكاف���رون 
حي���ن �س���اهدو� �لبر�هي���ن عل���ى �س���دق م���ا 
: ه���ذ� رج���ل �س���احر  ج���اء ب���ه محم���د 
ي�س���حر �لنا����س، ك���ذ�ب فيم���ا يدعي���ه م���ن 
 �أجعل  �أنه ر�سول من �هلل يوحى �إليه. 
هذ� �لرجل �لآلهة �لمتعددة �إل����ًها و�حًد� 
ل �إل����ه غي���ره؟! �إن �سنيع���ه ه���ذ� لغاي���ة في 
�أ�س���ر�ف����هم  و�نط���ل����ق    �لعج���ب. 
وكب���ر�وؤه����م قائلي���ن لأتباعه���م: �م�س���و� 
عل���ى م���ا كنت���م علي���ه، ول تدخل���و� في دين 
محم���د، و�ثبت���و� عل���ى عب���ادة �آلهتك���م، �إن 
م���ا دعاك���م �إلي���ه محم���د م���ن عب���ادة �إل���ه 
���ر يري���ده هو ليعل���و علينا  و�ح���د �س���يء ُمَدَبّ
 م���ا �س���معنا بم���ا  ونك���ون ل���ه �أتباًع���ا. 
يدعون���ا �إلي���ه محمد م���ن توحيد �هلل فيما 
وجدن���ا علي���ه �آباءن���ا، ول ف���ي مل���ة عي�س���ى 

 �أي�سح �أن ينزل عليه �لقر�آن من بيننا، ويخ�س به، ول ينزل علينا ونحن �ل�سادة  ، وما ذلك �لذي �سمعناه منه �إل كذب و�فتر�ء.  
ا يذوقو� عذ�ب �هلل، فاغترو� باإمهالهم، ولو ذ�قوه لما تجا�س���رو�  �لكبر�ء؟! بل هوؤلء �لم�س���ركون في �س���ك مما ينزل عليك من �لوحي، ولَمّ
 �أم عن���د ه���وؤلء �لم�س���ركين �لمكذبي���ن خز�ئن ف�س���ل ربك �لعزيز �ل���ذي ل يغالبه  عل���ى �لكف���ر و�ل�س���رك ب���اهلل و�ل�س���ك فيم���ا يوح���ى �إلي���ك.  
�أحد، �لذي يعطي ما يريد لمن يريد، ومن خز�ئن ف�سله �لنبوة، فيعطيها من ي�س���اء، ولي�س���ت لهم حتى يمنحوها من �س���اوؤو� ويمنعوها من 
 �أم لهم ملك �ل�سماو�ت وملك �لأر�س وملك ما فيهما؟ فيحق لهم �أن يعطو� ويمنعو�؟ �إن كان هذ� زعمهم فلياأخذو� بالأ�سباب  �أر�دو�.  
 ه���وؤلء �لمكذب���ون بمحم���د  جن���د  �لمو�سل���ة �إل���ى �ل�س���ماء ليتمكن���و� م���ن �لحك���م بم���ا �أر�دو� م���ن من���ع �أو �إعط���اء، ول���ن ي�س���تطيعو� ذل���ك.  
 لي�س هوؤلء �لمكذبون �أول مكذب؛ فقد كذب قبلهم قوم نوح، وكذبت عاد، وكذب  مهزوم مثل من �سبقه من �لجنود �لتي كذبت ر�سلها.  
 وكذبت ثمود، وكذب قوم لوط، وكذب قوم �س���عيب، �أولئك هم �لأحز�ب �لذين تحزبو�  فرعون �لذي كانت له �أوتاد يعذب بها �لنا����س.  
 ما كل �أحد من هذه �لأحز�ب �إل وقع منه تكذيب �لر�سل، فحق عليهم عذ�ب �هلل وحل عليهم  على تكذيب ر�سلهم و�لكفر بما جاوؤو� به.  
 وم���ا ينتظ���ر ه���وؤلء �لمكذب���ون بمحم���د  �إل �أن ُيْنَف���خ ف���ي �ل�س���ور �لنفخة �لثانية �لتي ل رج���وع فيها، فيقع  عقاب���ه و�إن تاأخ���ر �إل���ى حي���ن.  
 وقالو� م�ستهزئين: يا ربنا، عجل لنا ن�سيبنا من �لعذ�ب في �لحياة �لدنيا قبل يوم �لقيامة. عليهم �لعذ�ب �إن ماتو� على تكذيبهم به.  

ي���ه بالإيم���ان و�لت�سدي���ق، و�لإقب���ال عل���ى ��س���تخر�ج معاني���ه.     غلب���ة      �أق�س���م �هلل  بالق���ر�آن �لعظي���م، فالو�ج���ب َتلِقّ
�لمقايي����س �لمادية في �أذهان �لم�س���ركين برغبتهم في  نزول �لوحي على �ل�س���ادة و�لكبر�ء.     �س���بب �إعر��س �لكفار عن �لإيمان: �لتكبر 

و�لتجبر و�ل�س���تعاء عن �تباع �لحق.



 ��سب���ر - اأيه���ا الر�س���ول - عل���ى م���ا 

يقول���ه ه���وؤلء �لمكذبون مما ل ير�سيك، 
و�ذك���ر عبدن���ا د�ود �ساح���ب �لق���وة عل���ى 
مقارع���ة �أعد�ئ���ه و�ل�سب���ر عل���ى طاع���ة 
�هلل، �إن���ه كثي���ر �لرجوع �إلى �هلل بالتوبة، 

و�لعم���ل بم���ا ير�سيه.
 �إنا �سخرنا �لجبال مع د�ود ي�سبحن 

و�أوله  �لنهار  �آخر  �سبح  �إذ�  بت�سبيحه 
عند �لإ�سر�ق.

ف���ي  محبو�س���ة  �لطي���ر  و�س���خرنا   

�له���و�ء، كلٌّ مطي���ع ي�س���بح تبًع���ا ل���ه.
م���ن  وهبن���اه  بم���ا  ملك���ه  وقوين���ا   

�لهيب���ة و�لق���وة و�لن�س���ر عل���ى �أعد�ئ���ه، 
و�أعطين���اه �لنب���وة و�ل�س���و�ب ف���ي �أموره، 
و�أعطيناه �لبيان �ل�سافي في كل ق�سد، 

و�لف�س���ل ف���ي �ل���كام و�لحك���م.
اأيه���ا الر�س���ول -   وه���ل ج���اءك - 

خبر �لمتخا�سَمْين حين َعَلَو� على د�ود 
 م���كان عبادته.

 �إذ دخ���ا عل���ى د�ود فج���اأة، فارت���اع 

م���ن دخولهم���ا عليه فجاأة بهذه �لطريقة 
غي���ر �لماألوف���ة للدخول علي���ه، فلما تبين 
لهم���ا �رتياع���ه ق���ال: ل تخ���ف؛ فنح���ن 
خ�سم���ان ظل���م �أحدن���ا �لآخ���ر، فاحك���م 
بيننا بالعدل، ول َتُجْر علينا �إذ� حكمت 
بيننا، و�أر�س���دنا �إلى �س���و�ء �ل�سبيل �لذي 

ه���و �س���بيل �ل�سو�ب.
 : ل�د�ود  �أح�د �لخ�سمي�ن  ق�ال   

�إن ه�ذ� �لرج�ل �أخ�ي، ل�ه ت�س�ع وت�س�عون 
نعجة، ولي نعجة و�حدة، فطلب مني �أن 

�أعطي�ه �إياه�ا، وغلبني ف�ي �لحجة.
وق���ال  بينهم���ا  د�ود  فحك���م   

مخاطًب���ا �ساح���ب �لدع���وى: لق���د ظلم���ك 
�أخ���وك حي���ن �س���األك �س���م نعجت���ك �إل���ى 
نعاجه، و�إن كثيًر� من �ل�س���ركاء ليعتدي 
بع�سه���م عل���ى بع����س باأخ���ذ حق���ه وع���دم 
�لإن�س���اف، �إل �لموؤمني���ن �لذين يعملون 
�لأعم���ال �ل�سالح���ات فاإنه���م ين�سف���ون �س���ركاءهم ول يظلمونه���م، و�لمت�سف���ون بذل���ك قلي���ل، و�أيق���ن د�ود  �أنم���ا �أوقعن���اه ف���ي فتن���ة به���ذه 

�لخ�سوم���ة، فطل���ب �لمغف���رة م���ن رب���ه و�س���جد تقرًب���ا �إل���ى �هلل، وت���اب �إلي���ه.
 فا�ستجبنا له فغفرنا له ذلك، و�إنه عندنا لمن �لمقربين، وله ُح�ْسن م�سير في �لآخرة.

 ي���ا داود، �إن���ا �سَيّرن���اك خليف���ة ف���ي �لأر����س تنف���ذ �لأح���كام و�لق�ساي���ا �لديني���ة و�لدنيوي���ة، فاق����س بين �لنا����س بالعدل، ول تتب���ع �لهوى في 

حكم���ك بي���ن �لنا����س؛ ب���اأن تمي���ل م���ع �أح���د �لخ�سمي���ن لقر�بة �أو �سد�قة �أو تميل عن���ه لعد�وة، في�سلك �لهوى عن �سر�ط �هلل �لم�س���تقيم، �إن 
�لذين ي�سلون عن �سر�ط �هلل �لم�س���تقيم لهم عذ�ب قوي ب�س���بب ن�س���يانهم يوم �لح�س���اب؛ �إذ لو كانو� يذكرونه ويخافون منه لما مالو� مع 

�أهو�ئهم.
 

   بيان ف�سائل نبي �هلل د�ود وما �خت�سه �هلل به من �لآيات.
   �لأنبي���اء - �سل���و�ت �هلل و�س���امه عليه���م - مع�سوم���ون م���ن �لخط���اأ فيم���ا يبلغ���ون ع���ن �هلل تعال���ى؛ لأن مق�س���ود �لر�س���الة ل يح�س���ل �إل 

بذل���ك، ولك���ن ق���د يج���ري منه���م بع����س مقت�سي���ات �لطبيعة بن�س���يان �أو غفل���ة عن حكم، ولك���ن �هلل يتد�ركه���م ويبادرهم بلطفه.
ُهْم َعَلى َبْع�ٍس } على م�سروعية �ل�سركة بين �ثنين و�أكثر. َن ْ�ْلُخَلَطاآِء َلَيْبِغي َبْع�سُ    ��ستدل بع�س �لعلماء بقوله تعالى: { َو�إِنَّ َكِثيًر� ِمّ

   ينبغي �لتز�م �لأدب في �لدخول على �أهل �لف�سل و�لمكانة.



 وم���ا خلقن���ا �ل�س���ماء و�لأر����س عبًث���ا، 

ذل���ك ظ���ن �لذي���ن كف���رو�، فوي���ل له���وؤلء 
�لكافري���ن �لذي���ن يظن���ون ه���ذ� �لظ���ن من 
ع���ذ�ب �لن���ار ي���وم �لقيام���ة �إذ� مات���و� على 
ما هم عليه من �لكفر وظن �ل�سوء باهلل.

ب���اهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  نجع���ل  ل���ن   

�لأعم���ال  وعمل���و�  ر�س���وله  و�تبع���و� 
�ل�سالح���ات مث���ل �لمف�س���دين ف���ي �لأر�س 
بالكف���ر و�لمعا�س���ي، ول نجع���ل �لمتقي���ن 
لربه���م بامتث���ال �أو�م���ره و�جتن���اب نو�هيه 
مث���ل �لكافري���ن و�لمنافقي���ن �لمنغم�س���ين 
�لت�س����وية بينه�����ما  �إن  ف���ي �لمعا�س���ي، 
، ب���ل يج���ازي �هلل  َج����ْور ل يلي���ق ب���اهلل 
�لجن���ة،  بدخ���ول  �لأتقي���اء  �لموؤمني���ن 
ويعاق���ب �لكافري���ن �لأ�س���قياء بدخ���ول 
�لن���ار؛ لأنه���م ل ي�س���توون عن���د �هلل، ف���ا 

ي�س���توي جز�وؤه���م عن���ده.
�أنزلن���اه  كت���اب  �لق���ر�آن  ه���ذ�  �إن   

�إلي���ك كثي���ر �لخير و�لنفع، ليتدبر �لنا����س 
�آيات���ه ويتفك���رو� ف���ي معانيه���ا، وليتع���ظ به 

�أ�سح���اب �لعق���ول �لر�جح���ة �لني���رة.
�س���ليمان  �بن���ه  ل���د�ود  ووهبن���ا   

�إنعاًم���ا من���ا علي���ه وتف�س���ًا لتق���ر عين���ه 
ب���ه، نع���م �لعب���د �س���ليمان، �إنه كثي���ر �لتوبة 

و�لرج���وع �إل���ى �هلل و�لإناب���ة �إلي���ه.
 �ذك���ر حي���ن ُعِر�س���ت علي���ه ع�س���ًر� 

�لخي���ول �لأ�سيل���ة �ل�س���ريعة، تق���ف عل���ى 
ث���اث قو�ئ���م، وترف���ع �لر�بع���ة، فل���م ت���زل 
ُتْعر����س علي���ه تل���ك �لخي���ول �لأ�سيلة حتى 

غرب���ت �ل�سم����س.
 فق���ال �س���ليمان: �إن���ي �آث���رت ح���ب 

�لم���ال - ومن���ه ه���ذه �لخي���ل - عل���ى ذك���ر 
رب���ي حت���ى غاب���ت �ل�سم����س وتاأخ���رُت ع���ن 

�س���اة �لع�س���ر.
 ردو� علي هذه �لخيل، فردوها عليه، 

فبد�أ ي�سرب بال�سيف �سوقها و�أعناقها.
 ولقد �ختبرنا �سليمان و�ألقينا على كر�سي ملكه �سيطاًنا، متمثًا باإن�سان ت�سرف في ملكه مدة ق�سيرة ثم �أعاد �هلل ل�سليمان ملكه، 

و�سَلّطه على �ل�سياطين.
���ا ب���ي، ل يك���ون لأحد من �لنا����س بعدي، �إنك - يا رب - كثي���ر �لعطاء، عظيم   ق���ال �س���ليمان: ي���ا رب، �غف���ر ل���ي ذنوب���ي، و�أعطن���ي مل���ًكا خا�سًّ

�لجود.
 فا�ستجبنا له وذللنا له �لريح تنقاد باأمره لينة، ل زعزعة فيها مع قوتها و�سرعة جريها، تحمله حيث �أر�د. 

ر منها.   وذللنا له �ل�سياطين ياأتمرون باأمره، فمنهم �لبناوؤون، ومنهم �لغو��سون �لذين يغو�سون في �لبحار، في�ستخرجون �لدُّ

 ي���ا �س���ليمان، ه���ذ� عطاوؤن���ا �ل���ذي �أعطيناك���ه  رو� ل���ه، فه���م موثق���ون ف���ي �لأغ���ال ل ي�س���تطيعون �لتح���رك.   وم���ن �ل�س���ياطين م���ردة �ُس���ِخّ

 و�إن �س���ليمان عندنا لم���ن �لمقربين، وله  ��س���تجابة لم���ا طلب���ت من���ا، فاأع���ط م���ن �س���ئت، و�من���ع م���ن �س���ئت، فلن تحا�س���ب في �إعط���اء �أو منع. 
 و�ذكر - اأيها الر�سول - عبدنا �أيوب حين دعا �هلل ربه: �أني �أ�سابني �ل�سيطان باأمر متعب معذب.  ُح�ْسن مرجع يرجع �إليه وهو �لجنة. 

 فقلن���ا ل���ه: ��س���رب برجل���ك �لأر����س، ف�س���رب برجله �لأر�س، فنبع له منها ماء ي�س���رب منه ويغت�س���ل، فيذه���ب ما به من �ل�سر و�لأذى.

 
   �لح���ث عل���ى تدب���ر �لق���ر�آن.    ف���ي �لآي���ات دلي���ل عل���ى �أن���ه بح�س���ب �س���امة �لقل���ب وفطن���ة �لإن�س���ان يح�س���ل ل���ه �لتذك���ر و�لنتف���اع بالق���ر�آن 

�س���ه �هلل خي���ًر� منه«. �لكري���م.    ف���ي �لآي���ات دلي���ل عل���ى �سح���ة �لقاع���دة �لم�س���هورة: »م���ن ت���رك �س���يًئا هلل عوَّ



من  به  ما  فك�سفنا  له،  فا�ستجبنا   

عليهم  وزدناه  �أهله،  و�أعطيناه  �سر، 
منا  رحمة  و�لحفدة  �لبنين  من  مثلهم 
وليتذكر  �سبره،  على  له  وجز�ًء  به، 
عاقبة  �أن  �لر�جحة  �لعقول  �أ�سحاب 
 حين غ�سب  �ل�سبر �لفرج و�لثو�ب. 
لي�سربنها  فاأق�سم  زوجته،  على  �أيوب 
 - اأيوب  يا   - خذ  له:  قلنا  جلدة،  مئة 
بها  فا�سربها  �َسَماريخ  حزمة  بيدك 
ق�سمك  في  تحنث  ول  لق�سمك،  �إبر�ًر� 
�َسَماريخ  بحزمة  فاأخذ  �أق�سمته،  �لذي 
على  �سابًر�  وجدناه  �إنا  بها،  ف�سربها 
�إنه كثير  �لعبد هو،  �بتليناه به، نعم  ما 

�لرجوع و�لإنابة �إلى �هلل. 
عبادنا   - الر�سول  اأيها   - و�ذكر   

�لذين  ور�سلنا  ��سطفيناهم  �لذين 
ويعقوب،  و�إ�سحاق  �إبر�هيم  �أر�سلناهم: 
�هلل  طاعة  في  قوة  �أ�سحاب  كانو�  فقد 
�أ�سحاب  وكانو�  مر�ساته،  وتلّم�س 
 �إن��ا من���نا  ب�سيرة في �لحق �سادقة. 
�خت�س�سناهم  بخ������ا�س���ة  علي����هم 
�لد�ر  بذكر  قلوبهم  �إعمار  وهي  بها، 
�لآخرة و�ل�ستعد�د لها بالعمل �ل�سالح 
 و�إنهم  ودعوة �لنا�س �إلى �لعمل لها. 
لطاعتنا  ��سطفيناهم  لممن  عندنا 
ر�سالتنا  لحمل  و�خترناهم  وعبادتنا، 
اأيها   - و�ذكر    للنا�س.    وتبليغها 
�إبر�هيم، و�ذكر  �إ�سماعيل بن  النبي - 
عليهم  و�أثن  �لِكْفل،  ذ�  و�ذكر  �لَي�َسَع، 
هوؤلء  وكل  له،  �أهل  فهم  ثناء،  باأح�سن 
من �لمختارين عند �هلل �لم�سطَفين.  

�لجميل  بالثناء  لهوؤلء  ذكر  هذ�   

في �لقر�آن، و�إن للمتقين بامتثال �أو�مر 
�هلل و�جتناب نو�هيه لمرجًعا ح�سًنا في 
 هذ� �لمرجع �لح�سن  �لد�ر �لآخرة. 
هو جنات �إقامة يدخلونها يوم �لقيامة، 
 متكئين على �لأر�ئك �لمزينة لهم، يطلبون من خد�مهم �أن يقدمو� لهم ما ي�ستهونه من �لفو�كه  وقد فتحت لهم �أبو�بها �حتفاًء بهم.  
 وعندهم ن�ساء قا�سر�ت �أطر�فهن على �أزو�جهن، ل تتجاوزهم �إلى  �لكثيرة �لمتنوعة، ومن �ل�سر�ب مما ي�ستهونه من خمر وغيرها. 
 هذ� ما توعدون - اأيها المتقون - من �لجز�ء �لطيب يوم �لقيامة على �أعمالكم �ل�سالحة �لتي  غيرهم، وهن م�ستويات في �ل�سن.  
 �إن هذ� �لذي ذكرنا من �لجز�ء لرزقنا نرزق به �لمتقين يوم �لقيامة، وهو رزق م�ستمر، ل ينقطع ول ينتهي.  كنتم تعملونها في �لدنيا.  
�سر مرجع  فلهم  �لمتقين،  لجز�ء  مغايًر�  لجز�ًء  و�لمعا�سي  بالكفر  �هلل  لحدود  للمتجاوزين  و�إن  �لمتقين،  �لذي ذكرنا جز�ء   هذ� 

 هذ� �لجز�ء هو جهنم تحيط بهم، ويعانون حرها ولهيبها، لهم منها فر��س، فبئ�س �لفر��س فر��سهم.   يرجعون �إليه يوم �لقيامة.  
 هذ� �لعذ�ب ماء متناهي �لحر�رة، و�سديد �سائل من �أج�ساد �أ�سحاب �لنار �لمعذبين فيها، فلي�سربوه، فهو �سر�بهم �لذي ل يروي 

�أهل  و�إذ� دخل    بون بها في �لآخرة.  ُيَعَذّ �لعذ�ب  �أ�سناف من  �لعذ�ب، فلهم عدة  �آخر من �سكل هذ�   ولهم عذ�ب  من عط�س.  
�لنار وقع بينهم ما يقع بين �لخ�سوم من �ل�ستم، وتبر�أ بع�سهم من بع�س، فيقول بع�سهم: هذه طائفة من �أهل �لنار د�خلة �لنار معكم، 
 قال فوج �لأتباع ل�س����ادته �لمتبوعين: بل �أنتم - اأيها ال�س����ادة  فيجيبونهم: ل مرحًبا بهم �إنهم مقا�سون من عذ�ب �لنار مثل ما نقا�سيه.  
المت����بوعون - ل مرحًبا بكم، فاأنتم من ت�سببتم لنا بهذ� �لعذ�ب �لأليم باإ�سالكم لنا و�إغو�ئكم، فبئ�س �لقر�ر هذ� �لقر�ر، قر�ر �لجميع 

 قال �لأتباع: يا ربنا، من �أ�سلنا عن �لهدى بعد �إذ جاءنا فاجعل عذ�به في �لنار عذ�ًبا م�ساعًفا.   �لذي هو نار جهنم.  
      م���ن �سب���ر عل���ى �ل�س���ر ف���اهلل تعال���ى يثيب���ه ثو�ًب���ا عاج���ًا و�آج���ًا، وي�س���تجيب دع���اءه �إذ� دع���اه.     ف���ي �لآي���ات دلي���ل على 

�أن للزوج �أن ي�سرب �مر�أته تاأديًبا �سرًبا غير مبرح؛ فاأيوب  حلف على �سرب �مر�أته ففعل.



م���ا  �لطغ���اة:  �لمتكب���رون  وق���ال   

لن���ا ل ن���رى معن���ا ف���ي �لن���ار رج���اًل كن���ا 
نح�سبهم في �لدنيا من �لأ�سقياء �لذين 

ي�س���تحقون �لع���ذ�ب.
 �أكان���ت �سخريت�������نا و��س�������تهز�وؤنا 

به���م خطاأ فلم ي�س���تحقو� �لع���ذ�ب، �أم �أن 
��س���تهز�ءنا به���م كان �سو�ًب���ا، وقد دخلو� 

�لن���ار، ولم تقع عليه���م �أب�سارنا؟!
من  لكم  ذكرنا  �لذي  ذلك  �إن   

تخا�سم �لكفار بينهم يوم �لقيامة َلَحقٌّ 
ل مرية فيه ول ريب.

ي���ا محم���د - للكف���ار م���ن   ق���ل - 

قوم���ك: �إنم���ا �أن���ا من���ذر لك���م م���ن ع���ذ�ب 
�هلل �أن يوقع���ه عليك���م ب�س���بب كفرك���م 
ب���ه وتكذيبك���م لر�س���له، ولي����س يوج���د �إل���ه 
�س���بحانه،  �هلل  �إل  �لعب���ادة  ي�س���تحق 
فه���و �لمنف���رد ف���ي عظمت���ه و�سفات���ه 
و�أ�س���مائه، وه���و �لقه���ار �ل���ذي قه���ر كل 

�س���يء، ف���كل �س���يء خا�س���ع ل���ه.
 وه���و رب �ل�س���ماو�ت ورب �لأر����س 

ورب م���ا بينهم���ا، وه���و �لعزي���ز ف���ي ملك���ه 
�ل���ذي ل يغالب���ه �أح���د، وهو �لغفار لذنوب 

�لتائبي���ن م���ن عباده.
 ق������ل - اأي�ه������ا الر�س�������ول - له������وؤلء 

�لمكذبي���ن: �إن �لق���ر�آن خب���ر ذو �س���اأن 
عظي���م.

�أنت���م ع���ن ه���ذ� �لخب���ر �لعظي���م   

�ل�س���اأن معر�س���ون، ل تلتفت���ون �إلي���ه.
 لي����س ل���ي م���ن عل���م بم���ا كان ي���دور 

م���ن حدي���ث بي���ن �لمائك���ة ب�س���اأن خل���ق 
�آدم، ل���ول �أن �هلل �أوح���ى �إل���يَّ وعّلمن���ي.

 �إنم���ا يوح���ي �هلل �إل���يَّ م���ا يوحي���ه 

لأن���ي نذي���ر لكم من عذ�ب���ه بّين �لنذ�رة.
 �ذك���ر حي���ن ق���ال رب���ك للمائك���ة: 

. �إني خالق ب�س���ًر� من طين وهو �آدم 
وعدل���ت  خلق���ه،  يت  �س���وَّ ف���اإذ�   

�سورت���ه، ونفخ���ت في���ه م���ن روح���ي، فا�س���جدو� ل���ه.
 فامتثل �لمائكة �أمر ربهم، ف�سجدو� جميعهم �سجود تكريم، ولم يبق منهم �أحد �إل �سجد لآدم.

 �إل �إبلي�س تكبر عن �ل�سجود، وكان بتكبره على �أمر ربه من �لكافرين.

 ق���ال �هلل: ي���ا اإبلي����س، �أي �س���يء منع���ك م���ن �ل�س���جود لآدم �ل���ذي خلقت���ه بي���دي؟! �أمنع���ك م���ن �ل�س���جود �لتكب���ر، �أم كن���ت م���ن قب���ل ذ� تكب���ر 

وعلّو على ربك؟!
 قال �إبلي�س: �أنا خير من �آدم، فقد خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذ� بزعمه �أن �لنار �أ�سرف عن�سًر� من �لطين.

 قال �هلل لإبلي�س: فاخرج من �لجنة فاإنك ملعون م�ستوم.

 قال   قال �إبلي����س: فاأمهلني ول تمتني �إل���ى يوم تبعث عبادك.   و�إن علي���ك �لط���رد م���ن �لجن���ة �إل���ى ي���وم �لج���ز�ء، وه���و يوم �لقيامة. 

 ق���ال �إبلي����س: فاأق�س���م بقدرت���ك وقه���رك، لأ�سل���ّن بن���ي �آدم   �إل���ى ي���وم �لوق���ت �لمعل���وم �لمح���دد لإه���اكك.  �هلل: فاإن���ك م���ن �لُمْمَهلي���ن. 
 �إل من ع�سمته �أنت من �إ�سالي و�أخل�سته لعبادتك وحدك. �أجمعين.  

 
   �لقيا����س و�لجته���اد م���ع وج���ود �لن����س �لو��س���ح م�س���لك باط���ل.     كف���ر �إبلي����س كف���ر عن���اد وتكب���ر.     م���ن �أخل�سه���م �هلل لعبادت���ه م���ن 

�لخل���ق ل �س���بيل لل�س���يطان عليهم.



 قال �هلل تعالى: فالحق مني، و�لحق 

�أقوله، ل �أقول غيره.
 لأم���اأن ي���وم �لقيام���ة جهن���م من���ك 

ومم���ن تبع���ك ف���ي كف���رك م���ن بن���ي �آدم 
�أجمعي���ن.

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

�لم�س���ركين: ما �أ�س���األكم عل���ى ما �أبلغكم 
م���ن �لن�س���ح م���ن ج���ز�ء، وم���ا �أن���ا م���ن 
�لمتكلفي���ن بالإتي���ان بزي���ادة عل���ى م���ا 

�أم���رت ب���ه.
للمكلفين  تذكيًر�  �إل  �لقر�آن  لي�س   

من �لإن�س و�لجّن.
و�أنه  �لقر�آن،  هذ�  خبر  ولتعلُمَنّ   

�سادق بعد وقت قريب حين تموتون.

�لدع���وة للتوحي���د و�لإخا����س، ونب���ذ 
�ل�س���رك.

 تنزي���ل �لق���ر�آن م���ن �هلل �لعزي���ز 

�ل���ذي ل يغالب���ه �أح���د، �لحكي���م في خلقه 
وتدبي���ره و�س���رعه، لي����س ُمن���زًل من غيره 

�سبحانه.
الر�سول-  اأيها   - �إليك  �أنزلنا  �إنا   

فاأخباره  �لحق،  على  م�ستمًا  �لقر�آن 
عادلة،  جميعها  و�أحكامه  �سادقة  كلها 
له  ا  مخل�سً له،  موحًد�  �هلل  فاعبد 

�لتوحيد من �ل�سرك.
م���ن  �لخال���ي  �لدي���ن  هلل  �أل   

دون  م���ن  �تخ���ذو�  و�لذي���ن  �ل�س���رك، 
�هلل �أولي���اء م���ن �لأوث���ان و�لطو�غي���ت 
يعبدونه���م م���ن دون �هلل معتذري���ن ع���ن 
عبادته���م له���م بقوله���م: م���ا نعب���د ه���وؤلء 
�إل ليقربونا �إلى �هلل منزلة، ويرفعو� حو�ئجنا �إليه، وي�سفعو� لنا عنده؛ �إن �هلل يحكم بين �لموؤمنين �لموحدين وبين �لكافرين �لم�سركين 
ي���وم �لقيام���ة، فيم���ا كان���و� في���ه يختلف���ون م���ن �لتوحي���د، �إن �هلل ل يوّف���ق للهد�ي���ة �إل���ى �لح���ق من هو كاذب على �هلل ين�س���ب له �ل�س���ريك، كفور 

بنع���م �هلل علي���ه.
 ل���و �أر�د �هلل �تخ���اذ ول���د لخت���ار م���ن خلق���ه م���ا ي�س���اء، فجعل���ه بمنزل���ة �لول���د، تنزه وتقد����س عم���ا يقوله هوؤلء �لم�س���ركون، ه���و �لو�حد في 

ذ�ته و�سفاته و�أفعاله، ل �س���ريك له فيها، �لقهار لجميع خلقه.
 خل���ق �ل�س���ماو�ت و�لأر����س لحكم���ة بالغ���ة، ل عبًث���ا كم���ا يق���ول �لظالم���ون، ُيدخ���ل �للي���ل عل���ى �لنه���ار، وُيدخ���ل �لنه���ار على �لليل، ف���اإذ� جاء 

ر ه���و �نق�ساء هذه �لحي���اة، �أل هو �س���بحانه �لعزيز �لذي  ���ل �لقم���ر، كل منهم���ا يج���ري لوق���ت ُمَق���دَّ ���ل �ل�سم����س، وَذلَّ �أحدهم���ا غ���اب �لآخ���ر، وَذلَّ
ينتق���م م���ن �أعد�ئ���ه، ول يغالب���ه �أح���د، �لغفار لذنوب م���ن تاب من عباده.

 
   �لد�عي �إلى �هلل يحت�سب �لأجر من عنده، ل يريد من �لنا�س �أجًر� على ما يدعوهم �إليه من �لحق.

ين.    �لتكّلف لي�س من �لدِّ
   �لتو�سل �إلى �هلل يكون باأ�سمائه و�سفاته وبالإيمان وبالعمل �ل�سالح ل غير.

٣٩٧٥



  خلقك���م ربك���م - اأيه���ا النا����س - 

م���ن نف����س و�ح���دة ه���ي �آدم، ث���م خل���ق من 
�آدم زوج���ه ح���و�ء، وخل���ق لك���م م���ن �لإب���ل 
و�لبق���ر و�ل�س���اأن و�لمع���ز ثماني���ة �أن���و�ع، 
من كل �سنف خلق ذكًر� و�أنثى، ين�سئكم 
�س���بحانه ف���ي بط���ون �أمهاتك���م ط���وًر� 
بع���د ط���ور ف���ي ظلم���ات �لبط���ن و�لرح���م 
و�لَم�ِس���يمة، ذلك���م �ل���ذي يخل���ق ذل���ك 
كل���ه ه���و �هلل ربك���م، ل���ه وح���ده �لمل���ك، ل 
معب���ود بح���ق غي���ره، فكي���ف ت�سرف���ون 
عن عبادته �إلى عبادة من ل يخلق �سيًئا 

وه���م يخلق���ون؟!
النا�س - بربكم  اأيها  �إن تكفرو� -   

ي�سّره  ول  �إيمانكم،  عن  غني  �هلل  فاإن 
عائد  كفركم  �سرر  و�إنما  كفركم، 
�إليكم، ول ير�سى لعباده �أن يكفرو� به، 
ياأمر  ل  �هلل  لأن  بالكفر؛  ياأمرهم  ول 
�هلل  ت�سكرو�  و�إن  و�لمنكر،  بالفح�ساء 
�سكركم،  َيْر�َس  به  وتوؤمنو�  نعمه  على 
ويثبكم عليه، ول تحمل نف�س ذنب نف�س 
�أخرى، بل كل نف�س بما ك�سبت رهينة، 
يوم  مرجعكم  وحده  ربكم  �إلى  ثم 
�لقيامة، فيخبركم بما كنتم تعملون في 
�إنه  �أعمالكم،  على  ويجازيكم  �لدنيا، 
ل  عباده،  قلوب  في  بما  عليم  �سبحانه 

يخفى عليه �سيء مما فيها.
م���ن  ���رٌّ  �سُ �لكاف���َر  �أ�س���اب  و�إذ�   

مر����س وَفْق���د م���ال وخ���وف غ���رق دعا ربه 
ٍرّ  �س���بحانه �أن يك�س���ف عن���ه م���ا ب���ه م���ن �سُ
ر�جًع���ا �إلي���ه وح���ده، ث���م �إذ� �أعط���اه نعم���ة 
باأن ك�س���ف عنه �ل�سر �لذي �أ�سابه ترك 
م���ن كان يت�س���رع �إلي���ه م���ن قبل وهو �هلل، 
وجع���ل هلل �س���ركاء يعبده���م م���ن دون���ه 
ليح���رف غي���ره ع���ن طري���ق �هلل �لمو�س���ل 
�إلي���ه، ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول- لم���ن ه���ذه 
حال���ه: ��س���تمتع بكف���رك بقي���ة عم���رك، 

وه���و زم���ن قلي���ل، فاإن���ك م���ن �أ�سح���اب �لن���ار �لمازمي���ن له���ا ي���وم �لقيام���ة مازم���ة �ل�ساح���ب �ساحب���ه.
 �أم م���ن ه���و مطي���ع هلل يق�س���ي �أوق���ات �للي���ل �س���اجًد� لرب���ه وقائًم���ا ل���ه، يخ���اف ع���ذ�ب �لآخ���رة، وياأم���ل رحم���ة رب���ه خي���ٌر، �أم ذل���ك �لكاف���ر 

�لذي يعبد �هلل في �ل�سدة ويكفر به في �لرخاء، ويجعل م����ع �هلل �سركاء؟! قل - اأيها الر�سول -: هل ي�ستوي �لذين يعلمون ما �أوجب �هلل 
عليهم ب�س���بب معرفتهم باهلل و�أولئك �لذين ل يعلمون �س���يًئا من هذ�؟! �إنما يعرف �لفرق بين هذين �لفريقين �أ�سحاب �لعقول �ل�س���ليمة.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - لعب���ادي �لذي���ن �آمن���و� ب���ي وبر�س���لي: �تق���و� ربك���م بامتث���ال �أو�م���ره، و�جتن���اب نو�هي���ه، للذين �أح�س���نو� منكم �لعمل 

في �لدنيا ح�س���نة في �لدنيا بالن�سر و�ل�سحة و�لمال، وفي �لآخرة بالجنة، و�أر�س �هلل و��س���عة، فهاجرو� فيها حتى تجدو� مكاًنا تعبدون 
�هلل في���ه، ل يمنعك���م مان���ع، �إنم���ا ُيْعَط���ى �ل�سابرون ثو�بهم يوم �لقيامة دون عّد ول مقد�ر لكثرته وتنوعه.

 
   رعاية �هلل لاإن�سان في بطن �أمه.

   ثبوت �سفة �لغنى و�سفة �لر�سا هلل.
   تعّرف �لكافر �إلى �هلل في �ل�سدة وتنّكره له في �لرخاء، دليل على تخبطه و��سطر�به.

   �لخوف و�لرجاء �سفتان من �سفات �أهل �لإيمان.



�أمرني  �إني  اأيها الر�سول -:   قل - 

ا له �لعبادة. �هلل �أن �أعبده وحده مخل�سً
�أ�سلم له  �أول من  �أكون  �أن  و�أمرني   

و�نقاد من هذه �لأمة.
�أخاف  �إني  الر�سول -:  اأيها   قل - 

يوم  عذ�ب  �أطعه  ولم  �هلل  ع�سيت  �إن 
عظيم، وهو يوم �لقيامة.

�أعبد  �إني   :- الر�سول  اأيها   - قل   

ا له �لعبادة، ل �أعبد  �هلل وحده مخل�سً
معه غيره.

 فاعبدو� �أنتم - اأيها الم�سركون - 

ما �سئتم من دونه من �لأوثان )و�لأمر 
�إن   :- الر�سول  اأيها   - ق���ل  للتهديد(، 
خ�سرو�  �لذين  هم  ا  حقًّ �لخا�سرين 
�أنف�سهم، وخ�سرو� �أهليهم، فلم يلقوهم 
بدخول  بانفر�دهم  لهم  لمفارقتهم 
فلن  �لنار،  معهم  بدخولهم  �أو  �لجنة، 
ا هو �لخ�سر�ن  يلتقو� �أبًد�، �أل ذلك حًقّ

�لو��سح �لذي ل لب�س فيه.
له���م م���ن فوقه���م دخ���ان وله���ب   

وح���ّر، وم���ن تحته���م دخ���ان وله���ب وح���ر، 
ذل���ك �لمذك���ور م���ن �لع���ذ�ب يخ���ّوف �هلل 
ب���ه عب���اده، ي���ا عب���ادي، فاتقون���ي بامتثال 

�أو�م���ري و�جتن���اب نو�ه���ّي.
�لمجرمي���ن،  �أح���و�ل  �هلل  ذك���ر  ولم���ا 
ذك���ر �أح���و�ل عب���اده �ل�سالحي���ن فق���ال:

 و�لذي���ن �جتنب���و� عب���ادة �لأوث���ان، 

وكل م���ا ُيعب���د م���ن دون �هلل، ورجع���و� 
�إل���ى �هلل بالتوب���ة؛ له���م �لب�س���رى بالجن���ة 
عن���د �لموت، وفي �لقب���ر، ويوم �لقيامة، 

- عب���ادي. الر�س���ول  اأيه���ا  فب�ّس���ر - 
 �لذي���ن ي�س���تمعون �لق���ول ويمي���زون 

بي���ن �لح�س���ن من���ه و�لقبي���ح، فيتبع���ون 
�أح�س���ن �لق���ول لم���ا في���ه م���ن �لنف���ع، 
�أولئ���ك �لمت�سف���ون بتل���ك �ل�سف���ات ه���م 
�لذي���ن وفقه���م �هلل للهد�ية، و�أولئك هم 

�أ�سح���اب �لعق���ول �ل�س���ليمة.
 م���ن وجب���ت علي���ه كلم���ة �لع���ذ�ب ل�س���تمر�ره ف���ي كف���ره و�سال���ه، ف���ا حيل���ة ل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - ف���ي هد�يت���ه، وتوفيق���ه، �أفاأن���ت - اأيه���ا 

الر�س���ول - ت�س���تطيع �إنقاذ من هذه �سفته من �لنار؟!
 لك���ن �لذي���ن �تق���و� ربه���م؛ بامتث���ال �أو�م���ره و�جتن���اب نو�هي���ه، له���م من���ازل عالية، بع�سها فوق بع����س، تجري من تحته���ا �لأنهار، وعدهم 

�هلل بذلك وعًد�، و�هلل ل يخلف �لميعاد.
 �إنك���م تعلم���ون بالم�س���اهدة �أن �هلل �أن���زل م���ن �ل�س���ماء م���اء �لمط���ر، فاأدخل���ه ف���ي عي���وٍن ومج���اٍر، ث���م يخ���رج به���ذ� �لم���اء زرًع���ا مختل���ف 

���ًر� مته�س���ًما، �إن ف���ي  �، ث���م يجعل���ه بع���د يب�س���ه متك�ِسّ ���رًّ َف���ّر �لل���ون بع���د �أن كان ُمْخ�سَ �لأل���و�ن، ث���م ييب����س �ل���زرع، فت���ر�ه - اأيه���ا الم�س���اهد - ُم�سْ
ذل���ك �لمذك���ور لتذكي���ًر� لأ�سحاب �لقل���وب �لحية.

 
   �إخا�س �لعبادة هلل �سرط في قبولها.

   �لمعا�سي من �أ�سباب عذ�ب �هلل وغ�سبه.
.    هد�ية �لتوفيق �إلى �لإيمان بيد �هلل، ولي�ست بيد �لر�سول  



لاإ�سام،  �سدره  �هلل  �سرح  �أفمن   

من  ب�سيرة  على  فهو  �إليه،  فاهتدى 
ربه، مثل من ق�سا قلبه عن ذكر �هلل؟! 
للمهتدين،  فالنجاة  �أبًد�،  ي�ستويان  ل 
و�لخ�سر�ن لمن ق�ست قلوبهم عن ذكر 
�هلل، �أولئك في �سال و��سح عن �لحق.

 �هلل ن���ّزل عل���ى ر�س���وله محم���د   

�لق���ر�آن �ل���ذي ه���و �أح�س���ن حدي���ث، �أنزله 
ا في �ل�سدق  مت�سابًها ي�سبه بع�سه بع�سً
و�لح�س���ن و�لئت���اف وع���دم �لخ���اف، 
تتع���دد فيه �لق�س����س و�لأحكام، و�لوعد 
و�لوعي���د، و�سف���ات �أه���ل �لح���ق، و�سفات 
�أه���ل �لباط���ل وغي���ر ذل���ك، تق�س���عّر من���ه 
جل���ود �لذي���ن يخ�س���ون ربه���م �إذ� �س���معو� 
م���ا في���ه م���ن �لوعي���د و�لتهدي���د، ث���م تلي���ن 
جلوده���م وقلوبه���م �إل���ى ذك���ر �هلل �إذ� 
�س���معو� م���ا فيه م���ن �لرجاء و�لب�س���ار�ت، 
ذلك �لمذكور من �لقر�آن وتاأثيره هد�ية 
�هلل يه���دي به���ا م���ن ي�س���اء، وم���ن يخذل���ه 
�هلل، ول���م يوفق���ه للهد�ي���ة، فلي����س ل���ه م���ن 

ه���اد يهديه.
 �أي�ستوى هذ� �لذي هد�ه �هلل، ووفقه 

�لآخرة،  في  �لجنة  و�أدخله  �لدنيا  في 
ومن كفر ومات على كفره فاأدخله �لنار 
ي�ستطيع  ل  و�لرجلين،  �ليدين  مغلول 
�أن يتقي �لنار �إل بوجهه �لُمَكب عليه؟! 
وق����يل للظ���الم���ين لأنف�س����هم بالك���فر 
و�لمع��ا�سي على �سب���يل �لت��وبيخ: ذوقو� 
ما كنتم تك�سبون من �لكفر و�لمعا�سي، 

فهذ� جز�وؤكم.
قب���ل  كان���ت  �لت���ي  �لأم���م  كذب���ت   

ه���وؤلء �لم�س���ركين، فجاءه���م �لع���ذ�ب 
ون به في�ستعدون  فجاأة من حيث ل َيح�سُّ

ل���ه بالتوب���ة.
�لع���ذ�ب  بذل���ك  �هلل  فاأذ�قه���م   

�لخ���زي و�لع���ار و�لف�سيح���ة ف���ي �لحي���اة 
�لدني���ا، و�إن ع���ذ�َب �لآخ���رة �ل���ذي ينتظره���م �أعظ���م و�أ�س���ّد ل���و كان���و� يعلم���ون.

 ولق���د �سربن���ا للنا����س ف���ي ه���ذ� �لق���ر�آن �لمن���زل عل���ى محم���د   �أن���و�ع �لأمث���ال ف���ي �لخي���ر و�ل�س���ر، و�لح���ق و�لباط���ل، و�لإيم���ان و�لكف���ر 

وغي���ر ذل���ك؛ رج���اء �أن يعتب���رو� بم���ا �سربن���اه منه���ا، فيعملو� بالحق، ويترك���و� �لباطل.
 جعلناه قر�آنًا بل�سان عربي، ل �عوجاج فيه ول �نحر�ف ول َلْب�س، رجاء �أن يتقو� �هلل؛ باتباع �أو�مره و�جتناب نو�هيه.

ا، فهو في حي���رة و��سطر�ب،   �س���رب �هلل مث���ًا للم�س���رك و�لموح���د رج���ًا ممل���وًكا ل�س���ركاء متنازعي���ن؛ �إن �أر�س���ى بع�سه���م �أغ�سب بع�سً

���ا لرج���ل، وح���ده يملك���ه، ويع���رف م���ر�ده فه���و ف���ي طماأنينة وهدوء بال، ل ي�س���توي ه���ذ�ن �لرجان. �لحم���د هلل، بل معظمهم ل  ورج���ًا خال�سً
يعلمون، فلذلك ي�س���ركون مع �هلل غيره.

 �إنك - اأيها الر�سول - ميت، و�إنهم ميتون ل محالة.

 ثم �إنكم - اأيها النا�س - يوم �لقيامة عند ربكم تخت�سمون فيما تتنازعون فيه، فيتبّين �لمحق من �لمبطل.

 
   �أهل �لإيمان و�لتقوى هم �لذين يخ�سعون ل�سماع �لقر�آن، و�أهل �لمعا�سي و�لخذلن هم �لذين ل ينتفعون به.

   �لتكذيب بما جاءت به �لر�سل �سبب نزول �لعذ�ب �إما في �لدنيا �أو �لآخرة �أو فيهما مًعا.
   لم يترك �لقر�آن �سيًئا من �أمر �لدنيا و�لآخرة �إل بَيّنه، �إما �إجماًل �أو تف�سيًا، و�سرب له �لأمثال.



اإلى اهلل  اأظلم ممن ن�سب  اأحد   وال 

والزوجة  ال�سريك  من  به؛  يليق  ال  ما 
كّذب  ممن  اأظلم  اأحد  وال  والولد، 
 ، بالوحي الذي جاء به ر�سول اهلل  
األي�س في النار ماأوى وم�سكن للكافرين 
اإن  بلى،  ر�سوله؟!  به  جاء  وبما  باهلل، 

لهم لماأوى وم�سكًنا فيها.
ب ذك���ر  ولم���ا ذك���ر اهلل ال���كاذب المك���ِذّ

ق، فقال: ِدّ ال�سادق الُم�سَ
 وال���ذي ج���اء بال�س���دق ف���ي اأقوال���ه 

واأفعال���ه م���ن االأنبي���اء وغيره���م، و�س���ّدق 
ب���ه موؤمًن���ا، وعم���ل بمقت�س���اه، اأولئ���ك 
���ا، الذي���ن يمتثل���ون اأم���ر  ه���م المتق���ون حقًّ

ربه���م، ويجتنب���ون نهي���ه.
ربه���م  عن���د  ي�س���اوؤون  م���ا  له���م   

م���ن المل���ذات الدائم���ة، ذل���ك ج���زاء 
المح�س���نين اأعماله���م م���ع خالقه���م وم���ع 

عبي���ده.
ال���ذي  اأ�س���واأ  عنه���م  اهلل  ليمح���و   

كان���وا يعملونه م���ن المعا�سي في الدنيا؛ 
لتوبته���م منه���ا، واإنابته���م اإل���ى ربه���م، 
ويجزيه���م ثوابه���م باأح�س���ن م���ا كان���وا 

يعمل���ون م���ن ال�سالح���ات.
 األي����س اهلل ب���كاٍف عب���ده محم���ًدا  

 اأَْمر دينه ودنياه، وداِفٍع عدّوه عنه؟! 
بل���ى، اإن���ه لكافي���ه، ويخوفون���ك - �أيه���ا 
�لر�س���ول - من جهلهم و�س���فاهتهم، من 
االأ�سن���ام الت���ي يعبدونه���ا م���ن دون اهلل 
اأن تنال���ك ب�س���وء، وم���ن يخذل���ه اهلل ول���م 
يوفق���ه للهداي���ة فم���ا ل���ه م���ن ه���اد يهدي���ه 

ويوفق���ه.
ف���ا  للهداي���ة  اهلل  يوفق���ه  وم���ن   

م�س���ّل ي�س���تطيع اإ�سال���ه، األي����س اهلل 
بعزي���ز ال يغالب���ه اأح���د، ذي انتق���ام مم���ن 
يكف���ر ب���ه ويع�سي���ه؟! بل���ى اإن���ه لعزي���ز ذو 

انتق���ام.
 ولئ���ن �س���األت - �أيه���ا �لر�س���ول - ه���وؤالء الم�س���ركين: م���ن خل���ق ال�س���ماوات واالأر����س؟ ليقول���ّن: خلقه���ن اهلل، ق���ل له���م اإظه���اًرا لعج���ز 

اآلهته���م: اأخبرون���ي ع���ن ه���ذه االأ�سن���ام الت���ي تعبدونه���ا م���ن دون اهلل، اإن اأراد اهلل اأن ي�سيبن���ي ب�س���ّر هل تملك اإزالة �سّره عن���ي؟! اأو اإن اأراد 
ربي اأن يمنحني رحمة منه هل ت�ستطيع منع رحمته عني؟! قل لهم: ح�سبي اهلل وحده، عليه اعتمدت في اأموري كلها، وعليه وحده يعتمد 

المتوكلون.
 ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول -: ي���ا قوم���ي، اعمل���وا عل���ى الحال���ة الت���ي ارت�سيتموه���ا م���ن ال�س���رك ب���اهلل، اإن���ي عام���ل عل���ى م���ا اأمرن���ي رب���ي ب���ه؛ م���ن 

الدع���وة اإل���ى توحي���ده، واإخا����س العبادة له، ف�س���وف تعلمون عاقبة كل م�س���لك.
 �سوف تعلمون من ياأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه، وينزل عليه في االآخرة عذاب مقيم، ال ينقطع، وال يزول.

 
   عظم خطورة االفتراء على اهلل ون�سبة ما ال يليق به اأو ب�سرعه له �سبحانه.

   ثبوت حفظ اهلل للر�سول   اأن ي�سيبه اأعداوؤه ب�سوء.
   االإقرار بتوحيد الربوبية فقط بغير توحيد االألوهية، ال ينجي �ساحبه من عذاب النار.



 اإنا اأنزلنا عليك - �أيها �لر�سول - 

فمن  لتنذرهم،  بالحق  للنا�س  القراآن 
اهتدى فاإنما نْفع هدايته لنف�سه، فاهلل 
ال تنفعه هدايته؛ الأنه غني عنها، ومن 
نف�سه،  على  �ساله  �سرر  فاإنما  �سل 
فاهلل �سبحانه ال ي�سّره �ساله، ول�ست 
الهداية،  على  لتجبرهم  موكًا  عليهم 
فما عليك اإال تبليغهم ما اأمرت بتبليغه.
 اهلل ال����ذي يق����ب�س االأرواح عن����د 

نهاي���ة اآجاله���ا، ويقب����س االأرواح الت���ي لم 
َتْنَق�ِس اآجالها عند النوم، فيم�سك التي 
حك���م عليه���ا بالم���وت، وير�س���ل الت���ي ل���م 
يحكم عليها به اإلى اأمد محدد في علمه 
�س���بحانه، اإن في ذلك القب�س واالإر�سال 
واالإمات���ة واالإحياء لدالئل لقوم يتفكرون 
عل���ى اأن ال���ذي يفعل ذلك قادر على بعث 

النا����س بعد موتهم للح�س���اب والجزاء.
م�ن  الم�س�ركون  اتخ�ذ  لق�د   

اأ�سنامهم �س�فعاء يرجون عندهم النفع 
من دون اهلل، قل لهم - �أيها �لر�سول-: 
ال  كان�وا  ل�و  حت�ى  �س�فعاء  اأتتخذونه�م 
وال  �س�يًئا،  الأنف�س�هم  وال  لك�م  يملك�ون 
يعقل�ون؛ فه�م جم�ادات �سم�اء ال تتكلم، 
وال  تنف�ع،  وال  تب�س�ر،  وال  ت�س�مع،  وال 

ت�س�ّر؟!
 ق������ل - �أيه�������ا �لر�س������ول - له������وؤالء 

الم�س���ركين: هلل وح���ده ال�س���فاعة كله���ا، 
ف���ا ي�س���فع عن���ده اأح���د اإال باإذن���ه، وال 
ي�س���فع اإال لم���ن ارت�س���ى، ل���ه وح���ده مل���ك 
ال�س���ماوات ومل���ك االأر����س، ث���م اإلي���ه 
وح���ده ترجع���ون ي���وم القيام���ة للح�س���اب 

والج���زاء، فيجازيك���م عل���ى اأعمالك���م.
 واإذا ُذِك���ر اهلل وح���ده نف���رت قل���وب 

الم�س���ركين الذي���ن ال يوؤمن���ون باالآخ���رة 
وما فيها من بعث وح�ساب وجزاء، واإذا 
ُذِك���رت االأ�سنام الت���ي يعبدونها من دون 

اهلل اإذا ه���م م�س���رورون فرح���ون.
 ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول -: �للَُّه���مَّ خال���ق ال�س���ماوات واالأر����س عل���ى غي���ر مث���ال �س���ابق، عال���م م���ا غ���اب وم���ا ح�س���ر، ال يخف���ى علي���ك �س���يء من 

ذل���ك، اأن���ت وح���دك تف�س���ل بي���ن عب���ادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، فتبين المحق والمبطل، وال�س���عيد وال�س���قي.
 ول���و اأن للذي���ن ظلم���وا اأنف�س���هم بال�س���رك والمعا�س���ي جمي���ع م���ا ف���ي االأر����س م���ن نفائ����س واأم���وال وغيره���ا، ومثل���ه مع���ه م�ساعًف���ا؛ الفت���دوا 

به من العذاب ال�سديد الذي �ساهدوه بعد بعثهم، لكن لي�س لهم ذلك، ولو ُفِر�س اأنه لهم لم ُيْقبل منهم، وظهر لهم من اهلل من �سنوف 
الع���ذاب ما لم يكونوا يتوقعونه.

 
   النوم واال�ستيقاظ در�سان يوميان للتعريف بالموت والبعث.

   اإذا ُذِكر اهلل وحده عند الكفار اأ�سابهم �سيق وهّم؛ الأنهم يتذكرون ما اأمر به وما نهى عنه وهم معر�سون عن هذا كله.
   يتمنى الكافر يوم القيامة افتداء نف�سه بكل ما يملك مع بخله به في الدنيا، ولن ُيْقبل منه.



 وظه���ر له���م �س���يئات م���ا ك�س���بوه 

م���ن ال�س���رك والمعا�س���ي، واأح���اط به���م 
ف���وا من���ه في  الع���ذاب ال���ذي كان���وا اإذا ُخِوّ

الدني���ا ي�س���تهزئون ب���ه.
الكاف���ر  االإن�س���ان  اأ�س���اب  ف���اإذا   

مر�س اأو فقر ونحوه دعانا لنك�سف عنه 
م���ا اأ�ساب���ه م���ن ذل���ك، ث���م اإذا اأعطين���اه 
نعمة من �سحة اأو مال قال الكافر: اإنما 
اأعطاني اهلل ذلك لعلمه باأني اأ�ستحّقه، 
وال�سحي���ح اأنه ابتاء وا�س���تدراج، ولكنَّ 
ذل���ك؛  يعلم���ون  ال  الكافري���ن  معظ���م 

فيغت���رون بم���ا اأنع���م اهلل ب���ه عليه���م.
الكف���ار  الق���ول  ه���ذا  ق���ال  ق���د   

م���ن قبله���م، فم���ا اأغن���ى عنه���م م���ا كان���وا 
يك�س���بون م���ن االأم���وال والمنزل���ة �س���يًئا.
م���ا  �س���يئات  ج���زاء  فاأ�سابه���م   

ك�س���بوا من ال�س���رك والمعا�سي، والذين 
ظلموا اأنف�سهم بال�سرك والمعا�سي من 
ه���وؤالء الحا�سري���ن �س���ي�سيبهم ج���زاء 
�س���يئات م���ا ك�س���بوا مث���ل الما�سي���ن، ول���ن 

يفوت���وا اهلل ول���ن يغلب���وه.
 اأق���ال ه���وؤالء الم�س���ركون م���ا قال���وا، 

ول���م يعلم���وا اأن اهلل يو�س���ع ال���رزق عل���ى 
م���ن ي�س���اء ابت���اء ل���ه: اأي�س���كر اأم يكفر؟! 
وي�سّيق���ه عل���ى م���ن ي�س���اء اختب���اًرا ل���ه: 
اأي�سب���ر اأم يت�س���خط عل���ى ق���در اهلل؟! 
اإن ف���ي ذل���ك المذك���ور من تو�س���يع الرزق 
وت�سييق���ه ل���دالالت على تدبير اهلل لقوم 
يوؤمن���ون؛ الأنه���م ه���م الذي���ن ينتفع���ون 
بال���دالالت، واأم���ا الكف���ار فه���م يم���رون 

عليه���ا وه���م عنه���ا معر�س���ون.
لعب���ادي   - �لر�س���ول  �أيه���ا   - ق���ل   

الذي���ن تج���اوزوا الح���د عل���ى اأنف�س���هم 
بال�س���رك ب���اهلل وارت���كاب المعا�س���ي: ال 
َتْيَئ�ُس���وا م���ن رحم���ة اهلل، وم���ن مغفرت���ه 
لذنوبك���م، اإن اهلل يغف���ر الذن���وب كله���ا 

لم���ن ت���اب اإلي���ه، اإن���ه ه���و الغف���ور لذن���وب التائبي���ن، الرحي���م به���م.
 وارجع���وا اإل���ى ربك���م بالتوب���ة واالأعم���ال ال�سالح���ة، وانق���ادوا ل���ه، م���ن قب���ل اأن ياأتيك���م الع���ذاب ي���وم القيام���ة ث���م ال تج���دون م���ن اأ�سنامكم 

اأو اأهليك���م م���ن ين�سرك���م باإنقاذكم من العذاب.
 واتبع���وا الق���راآن ال���ذي ه���و اأح�س���ن م���ا اأنزل���ه ربك���م عل���ى ر�س���وله، فاعمل���وا باأوام���ره، واجتنب���وا نواهي���ه، من قب���ل اأن ياأتيكم الع���ذاب فجاأة 

واأنت���م ال تح�ّس���ون ب���ه فت�س���تعّدوا ل���ه بالتوب���ة.
 افعل���وا ذل���ك ح���ذر اأن تق���ول نف����س م���ن �س���دة الن���دم ي���وم القيام���ة: ي���ا ندمه���ا عل���ى تفريطه���ا ف���ي جن���ب اهلل بم���ا كان���ت علي���ه م���ن الكف���ر 

والمعا�س���ي، وعل���ى اأنه���ا كان���ت ت�س���خر م���ن اأه���ل االإيم���ان والطاعة.
 

   النعمة على الكافر ا�ستدراج.
   �سعة رحمة اهلل بخلقه.

   الندم النافع هو ما كان في الدنيا، وتبعته توبة ن�سوح.



 اأو تحت���ّج بالق���در، فتق���ول: ل���و اأن 

قني لكنت من المتقين له؛ اأمتثل  اهلل وفَّ
اأوام���ره، واأجتن���ب نواهيه.

الع���ذاب  ت�س���اهد  حي���ن  تق���ول  اأو   

ي���ة: ل���و اأن ل������ي رجع���ة اإل���ى الدني���ا  ُمَتمِنّ
فاأت���وب اإل���ى اهلل، واأك���ون من المح�س���نين 

ف���ي اأعماله���م.
 لي����س االأم���ر كم���ا َزَعْم���َت م���ن تمن���ي 

الهداي���ة، فق���د جاءت���َك اآيات���ي فكذب���َت 
به���ا وتكب���رَت، وكنَت م���ن الكافرين باهلل 

وباآيات���ه ور�س���له.
الذي���ن  ت�س���اهد  القيام���ة  وي���وم   

ال�س���ريك  بن�س���بة  اهلل  عل���ى  كذب���وا 
والول���د اإلي���ه وجوهه���م م�س���ودة؛ عام���ة 
جهن���م  ف���ي  األي����س  �س���قائهم،  عل���ى 
مق���رٌّ للمتكبري���ن عل���ى االإيم���ان ب���اهلل 
ا له���م. ور�س���له؟! بل���ى، اإن فيه���ا لمق���رًّ
ربه���م  اتق���وا  الذي���ن  وُي�س���ّلم اهلل   

بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه م���ن 
الع���ذاب باإدخاله���م م���كان فوزه���م وه���و 
الجن���ة، ال يم�ّس���هم الع���ذاب، وال ه���م 
يحزن���ون عل���ى م���ا فاته���م م���ن الحظ���وظ 

الدنيوي���ة.
 اهلل خال���ق كل �س���يء، ف���ا خال���ق 

غي���ره، وه���و على كل �س���يء حفي���ظ، يدبر 
اأم���ره، وي�سرف���ه كيف ي�س���اء.

خزائ���ن  مفاتي���ح  وح���ده  ل���ه   

واالأر����س،  ال�س���ماوات  ف���ي  الخي���رات 
يمنحها من ي�س���اء، ويمنعها ممن ي�س���اء، 
والذي���ن كف���روا باآي���ات اهلل اأولئ���ك ه���م 
الخا�س���رون؛ لحرمانه���م م���ن االإيم���ان 
ف���ي حياته���م الدني���ا، ولدخوله���م الن���ار 

خالدي���ن فيه���ا ف���ي االآخ���رة.
 ق��������ل - �أيه���ا �لر�س�����ول - له������وؤالء 

الم�س���ركين الذي���ن يراودون���ك اأن تعب���د 
اأوثانه���م: اأتاأمرونن���ي - �أيه���ا �لجاهل���ون 

بربك���م - اأن اأعب���د غي���ر اهلل؟! ال ي�س���تحق العب���ادة اإال اهلل وح���ده، فل���ن اأعب���د غي���ره.
 ولق���د اأوح���ى اهلل اإلي���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - واأوح���ى اإل���ى الر�س���ل م���ن قبل���ك: لئ���ن عب���دت م���ع اهلل غي���ره ليبطل���ّن ث���واب عمل���ك ال�سال���ح، 

ولتكون���ّن م���ن الخا�س���رين ف���ي الدني���ا بخ�س���ران دين���ك، وفي االآخ���رة بالعذاب.
 بل اعُبِد اهلل وحده، وال ت�سرك به اأحًدا، وكن من ال�ساكرين له على نعمه التي اأنعم بها عليك.

 وم���ا عّظ���م الم�س���ركون اهلل ح���ق تعظيم���ه حي���ن اأ�س���ركوا ب���ه غي���ره م���ن مخلوقات���ه ال�سعيف���ة العاج���زة، وغفل���وا ع���ن ق���درة اهلل الت���ي م���ن 

ه  مظاهرها اأن االأر�س بما فيها من جبال واأ�سجار واأنهار وبحار يوم القيامة في قب�سته، واأن ال�سماوات ال�سبع كلها مطويات بيمينه، َتَنزَّ
وتقد����س وتعالى عما يقوله ويعتقده الم�س���ركون.

 
   الِكْبر خلق ذميم م�سوؤوم يمنع من الو�سول اإلى الحق.

   �سواد الوجوه يوم القيامة عامة �سقاء اأ�سحابها.
   ال�سرك محبط لكل االأعمال ال�سالحة.

   ثبوت القب�سة واليمين هلل �سبحانه دون ت�سبيه وال تمثيل.



 ي���وم ينف���خ الَمَل���ك الم���وكل بالنف���خ 

في القرن، يموت كل من في ال�س���ماوات 
وم���ن ف���ي االأر����س اإال م���ن �س���اء اهلل ع���دم 
موت���ه، ث���م ينف���خ في���ه الَمَل���ك م���رة ثاني���ة 
للبع���ث، ف���اإذا جمي���ع االأحي���اء قائم���ون 

ينظ���رون م���ا اهلل فاع���ل به���م.
 واأ�س���اءت االأر����س لم���ا تجّل���ى رب 

الع���زة للف�س���ل بي���ن العب���اد، وُن�ِس���رت 
�سحف اأعمال النا����س، وجيء باالأنبياء، 
وجيء باأمة محمد    لت�سهد لاأنبياء 
عل���ى اأقوامهم، وحكم اهلل بين جميعهم 
بالع���دل، وه���م ال ُيْظلم���ون ف���ي ذل���ك 
الي���وم، ف���ا ي���زاد اإن�س���ان �س���يئة، وال 

ينق����س ح�س���نة.
نف����س،  كل  ج���زاء  اهلل  واأكم���ل   

ا، واهلل اأعل���م  خي���ًرا كان عمله���ا اأو �س���رًّ
بم���ا يفعل���ون، ال يخف���ى عليه من اأفعالهم 
خيرها و�س���رها �س���يء، و�س���يجازيهم في 

ه���ذا الي���وم عل���ى اأعماله���م.
 و�ساق المائكُة الكافرين باهلل اإلى 

جهنم جماعات ذليلة، حتى اإذا جاوؤوا 
جهنم فتحت لهم خزنتها من المائكة 
وا�ستقبلوهم  اأبوابها،  بها  الموكلين 
ر�سل  ياأتكم  األم  لهم:  قائلين  بالتوبيخ 
من جن�سكم يقروؤون عليكم اآيات ربكم 
يوم  لقاء  ويخّوفونكم  عليهم،  المنزلة 
�سديد؟!  عذاب  من  فيه  لما  القيامة؛ 
ين على اأنف�سهم:  قال الذين كفروا ُمِقِرّ
بلى، قد ح�سل كل ذلك، ولكن وجبت 
كلمة العذاب على الكافرين، ونحن كنا 

كافرين.
 قي���ل له���م اإهان���ًة له���م وتيئي�ًس���ا م���ن 

رحم���ة اهلل، وم���ن الخ���روج م���ن الن���ار: 
ادخل���وا اأب���واب جهنم ماكثين فيها اأبًدا، 
ف�س���اء وَقُب���ح مق���ّر المتكبري���ن المتعالين 

عل���ى الحق.
 و�س���اَق المائك���ُة بِرْف���ٍق الموؤمني���ن الذي���ن اتق���وا ربه���م بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه اإل���ى الجن���ة جماع���ات مكرم���ة، حت���ى اإذا ج���اوؤوا 

الجن���ة فتح���ت له���م اأبوابه���ا، وق���ال له���م المائك���ة الموكل���ون بها: �س���ام عليك���م من كل �سّر ومن كل م���ا تكرهونه، طابت قلوبك���م واأعمالكم، 
فادخل���وا الجن���ة ماكثين فيها اأبًدا.

 وق���ال الموؤمن���ون لم���ا دخل���وا الجن���ة: الحم���د هلل ال���ذي �سدقن���ا وع���ده ال���ذي وعدن���اه عل���ى األ�س���نة ر�س���له، فق���د وعدن���ا ب���اأن يدخلن���ا الجن���ة، 

واأورثن���ا اأر����س الجن���ة، نن���زل منه���ا الم���كان ال���ذي ن�س���اء اأن ننزله، فنع���م اأجر العاملين الذي���ن يعملون االأعمال ال�سالح���ة ابتغاء وجه ربهم.
 

   ثبوت نفختي ال�سور.
   بيان االإهانة التي يتلقاها الكفار، واالإكرام الذي ُي�ْسَتقبل به الموؤمنون.

   ثبوت خلود الكفار في الجحيم، وخلود الموؤمنين في النعيم.
   طيب العمل يورث طيب الجزاء.



 ويك���ون المائك���ة ف���ي ه���ذا الي���وم 

الم�س���هود محيطي���ن بالعر����س، ينزه���ون 
اهلل عم���ا ال يلي���ق ب���ه مم���ا يقول���ه الكف���ار، 
وق�سى اهلل بين جميع الخائق بالعدل، 
فاأك���رم م���ن اأك���رم، وع���ذب م���ن ع���ذب، 
المخلوق���ات  رب  هلل  الحم���د  وقي���ل: 
عل���ى حكم���ه بم���ا حك���م ب���ه م���ن رحم���ة 
لعب���اده الموؤمني���ن، وم���ن ع���ذاب لعب���اده 

الكافري���ن.

بي���ان ح���ال المجادلي���ن ف���ي اآي���ات اهلل، 
والرد عليهم.

  ت�قدم الكام على نظائرها 

في بداية �سورة البقرة.
 تنزي���ل الق���راآن م���ن اهلل العزي���ز 

ال���ذي ال يغلب���ه اأح���د، العلي���م بم�سال���ح 
عب���اده عل���ى ر�س���وله محم���د  .

قاب���ل  المذنبي���ن،  ذن���وب  غاف���ر   

توب���ة م���ن ت���اب اإلي���ه م���ن عب���اده، �س���ديد 
العق���اب لم���ن ل���م يت���ب م���ن ذنوب���ه، ذي 
االإح�س���ان والتف�س���ل، ال معب���ود بح���ق 
غي���ره، اإلي���ه وح���ده مرج���ع العب���اد ي���وم 
القيام���ة، فيجازيه���م بم���ا ي�س���تحقون.

 م���ا يخا�س���م ف���ي اآي���ات اهلل الدال���ة 

عل���ى توحي���ده و�س���دق ر�س���له اإال الذي���ن 
كف���روا ب���اهلل لف�س���اد عقولهم، فا تحزن 
عليهم، وال يغررك ما هم فيه من ب�سط 
الرزق والنعم، فاإمهالهم ا�س���تدراج لهم 

ومك���ر بهم.
ن���وح،  ق���وم  ه���وؤالء  قب���ل  ك���ّذب   

ق���وم  بع���د  االأح���زاب  قبله���م  وكذب���ت 
ن���وح، فكذب���ت ع���اد، وثم���ود، وق���وم ل���وط، 

واأ�سح���اب َمْدي���ن، وك���ّذب فرع���ون، وهّم���ت كل اأم���ة م���ن االأم���م بر�س���ولها لتاأخ���ذه فتقتل���ه، وجادلوا بما عندهم م���ن الباطل ليزيل���وا به الحق، 
فاأخ���ذت تل���ك االأم���م كله���ا، فتاأّم���ْل كي���ف كان عقاب���ي له���م، فق���د كان عقاًب���ا �س���ديًدا.

 وكما حكم اهلل باإهاك تلك االأمم المكذبة، وجبت كلمة ربك - �أيها �لر�سول - على الذين كفروا اأنهم اأ�سحاب النار.

 المائك���ة الذي���ن يحمل���ون عر����س رب���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - والذي���ن ه���م م���ن حول���ه، ينزه���ون ربهم عم���ا ال يليق به، ويوؤمن���ون به، ويطلبون 

المغف���رة للذي���ن اآمن���وا ب���اهلل، قائلي���ن ف���ي دعائه���م: ربن���ا، و�س���ع علم���ك ورحمت���ك كل �س���يء، فاغف���ر للذين تابوا م���ن ذنوبهم، واتبع���وا دينك، 
واحفظهم من النار اأن تم�س���هم.

 
   الجمع بين الترغيب في رحمة اهلل، والترهيب من �سدة عقابه: م�سلك ح�سن.

   الثناء على اهلل بتوحيده والت�سبيح بحمده اأدب من اآداب الدعاء.
   كرامة الموؤمن عند اهلل؛ حيث �سخر له المائكة ي�ستغفرون له.

٤٠٨٥



ربن���ا، واأدخ���ل   وتق���ول المائك���ة: 

الموؤمنين جنات الخلد التي وعدتهم اأن 
تدخله���م فيه���ا، واأدخ���ل معه���م م���ن �سلح 
عمل���ه م���ن اآبائهم واأزواجه���م واأوالدهم، 
اإن���ك اأن���ت العزي���ز ال���ذي ال يغلب���ك اأح���د، 

الحكي���م ف���ي تقدي���رك وتدبيرك.
 واحفظه���م م���ن �س���يئات اأعماله���م 

ف���ا تعذبه���م به���ا، وم���ن تحفظ���ه ي���وم 
القيامة من العقاب على �سيئات اأعماله 
فق���د رحمته، وتلك الوقاية من العذاب، 
والرحم���ة بدخ���ول الجن���ة؛ ه���ي الف���وز 

العظي���م ال���ذي ال يداني���ه ف���وز.
 اإن الذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�س���له 

ين���ادون ي���وم القيام���ة عندم���ا يدخل���ون 
ويلعنونه���ا:  اأنف�س���هم  ويمقت���ون  الن���ار 
َل�س���دة ُبغ����س اهلل لك���م اأعظ���م م���ن �س���دة 
بغ�سك���م الأنف�س���كم حي���ن كن����تم ُتدع���ون 
ف���ي الدني���ا اإل���ى االإيم���ان ب���اهلل فتكف���رون 

ب���ه، وتتخ���ذون مع���ه اآله���ة.
بذنوبه���م  ي���ن  ُمِقِرّ الكف���ار  وق���ال   

حي���ن ال ينف���ع اإقراره���م وال توبته���م: 
ربن���ا، اأمّتن���ا مرتي���ن حي���ث كن���ا عدًم���ا 
ن���ا بعد ذلك االإيجاد،  فاأوجدتن���ا، ثم اأَمتَّ
واأحييتن���ا مرتي���ن باإيجادن���ا م���ن الع���دم، 
وباإحيائن���ا للبع���ث، فاعترفن���ا بذنوبن���ا 
التي اكت�س���بناها، فهل من طريق ن�س���لكه 
اإل���ى خ���روج م���ن الن���ار فنعود اإل���ى الحياة 

لن�سل���ح اأعمالن���ا، فتر�س���ى عن���ا؟!
هو  به  بُتم  ُعذِّ الذي  العذاب  ذلكم   

وحده  اهلل  دعي  اإذا  كنتم  اأنكم  ب�سبب 
وجعلتم  به  كفرتم  اأحد  به  ي�سَرك  ولم 
�سريك  اهلل  مع  ُعبد  واإذا  �سركاء،  له 
اآمنتم، فالحكم هلل وحده، العلي بذاته 
�سيء  كل  الذي  الكبير  وقهره،  وقدره 

دونه.
 اهلل ه���و ال���ذي يريك���م اآيات���ه ف���ي 

االآف���اق واالأنف����س؛ لتدّلك���م عل���ى قدرت���ه ووحدانيت���ه، وين���زل لك���م م���ن ال�س���ماء م���اء المط���ر ليك���ون �س���بًبا لم���ا ترزق���ون ب���ه م���ن النب���ات وال���زروع 
���ا. وغيرهم���ا، وم���ا يّتع���ظ باآي���ات اهلل اإال م���ن يرج���ع اإلي���ه تائًب���ا مخل�سً

 فادعوا اهلل - �أيها �لموؤمنون - مخل�سين له في الطاعة والدعاء، غير م�سركين به، ولو كره الكافرون ذلك واأغ�سبهم.

 فه���و اأه���ل الأن ُيْخَل����س ل���ه الدع���اء والطاع���ة، فه���و رفي���ع الدرج���ات مباي���ن لجمي���ع خلقه، وهو رب العر����س العظيم، ين���زل الوحي على من 

ي�ساء من عباده لَيْحَيوا هم وُيْحُيوا غيرهم، وليخّوفوا النا�س من يوم القيامة الذي يتاقى فيه االأولون واالآخرون.
 ي���وم ه���م ظاه���رون ق���د اجتمع���وا ف���ي �سعي���د واح���د، ال يخف���ى على اهلل منهم �س���يء، ال من ذواتهم وال اأعمالهم وال جزائهم، ي�س���األ: لمن 

الملك اليوم؟! لي�س االآن اإالَّ جواب واحد؛ الملك هلل الواحد في ذاته و�سفاته واأفعاله، القهار الذي قهر كل �سيء، وخ�سع له كل �سيء.
 

   َمَحلُّ قبول التوبة الحياة الدنيا.
   نفع الموعظة خا�س بالمنيبين اإلى ربهم.

   ا�ستقامة الموؤمن ال توؤثر فيها مواقف الكفار الراف�سة لدينه.
   خ�سوع الجبابرة والظلمة من الملوك هلل يوم القيامة.



بم���ا  نف����س  كل  ُتْج���َزى  الي���وم   

ك�س���بته م���ن عم���ل، اإن خي���ًرا فخي���ر، واإن 
ا ف�س���ّر، ال ظل���م ف���ي ه���ذا الي���وم؛ الأن  �س���رًّ
الحاك���م ه���و اهلل الع���دل، اإن اهلل �س���ريع 
الح�س���اب لعب���اده؛ الإحاط���ة علم���ه به���م.

فه���م - �أيه���ا �لر�س���ول - ي���وم   وخِوّ

القيام���ة، ه���ذه القيام���ة الت���ي اقترب���ت، 
فه���ي اآتي���ة، وكل م���ا ه���و اآت قري���ب، ف���ي 
ذل���ك الي���وم تك���ون القل���وب م���ن �س���دة 
هوله���ا مرتفع���ة حت���ى ت�س���ل اإل���ى حناج���ر 
اأ�سحابه���ا، الذي���ن يكون���ون �سامتي���ن 
ال يتكل���م اأح���د منه���م اإال م���ن اأذن ل���ه 
الرح����من، ولي����س للظالمي���ن الأنف�س���هم 
بال�س���رك والمعا�س���ي م���ن �سدي���ق وال 
َر ل���ه  قري���ب، وال �س���فيع يط���اع اإذا ُق���ِدّ

اأن ي�س���فع.
اأعي���ن  تختل�س���ه  م���ا  يعل���م  اهلل   

الناظري���ن خفي���ة، ويعل���م م���ا تكتم���ه 
ال�سدور، ال يخفى عليه �سيء من ذلك.

 واهلل يحك���م بالع���دل، ف���ا يظل���م 

اأح���ًدا بنق����س م���ن ح�س���ناته، وال بزي���ادة 
في �سيئاته، والذين يعبدهم الم�سركون 
من دون اهلل ال يحكمون ب�سيء؛ الأنهم ال 
يملكون �سيًئا، اإن اهلل هو ال�سميع الأقوال 
عب���اده، الب�سي���ر بنياته���م واأعماله���م، 

و�س���يجازيهم عليها.
الم�س���ركون  ه���وؤالء  ي�س���ر  اأََول���م   

ف���ي االأر����س؛ فيتاأّمل���وا كي���ف كان���ت نهاية 
االأم���م المكذب���ة م���ن قبله���م، فق���د كان���ت 
نهاي���ة �س���يئة، كان���ت تل���ك االأمم اأ�س���ّد من 
ه���وؤالء ق���وة، واأّث���روا ف���ي االأر����س بالبن���اء 
م���ا ل���م يوؤّث���ر فيه���ا ه���وؤالء، فاأهلكه���م اهلل 
ب�س���بب ذنوبه���م، وم���ا كان له���م مان���ع 

يمنعه���م م���ن عق���اب اهلل.
 ذل���ك الع���ذاب ال���ذي اأ�سابه���م اإنم���ا 

اأ�سابهم الأنهم كانت تاأتيهم ر�سلهم من 
اهلل باالأدلة الوا�سحة، والحجج الباهرة، فكفروا باهلل وكذبوا ر�سله، ومع ما هم عليه من القوة فقد اأخذهم اهلل فاأهلكهم، اإنه �سبحانه 

ب ر�سله. قوي �سديد العقاب لمن كفر به، وكذَّ
ولما واجه  تكذيب قومه له ذكر اهلل ق�سة مو�سى مع فرعون؛ تب�سيًرا له باأن عاقبة اأمره الن�سر، فقال:

 ولقد بعثنا مو�سى باآياتنا الوا�سحات، وببرهان قاطع.

 اإلى فرعون ووزيره هامان واإلى قارون، فقالوا: مو�سى �ساحر كذاب فيما يّدعيه من اأنه ر�سول.

 فلم���ا جاءه���م مو�س���ى بالبره���ان ال���دال عل���ى �سدق���ه ق���ال فرع���ون: اقتل���وا اأبن���اء الذي���ن اآمن���وا مع���ه، وا�س���تبقوا ن�س���اءهم اإهان���ة له���م، وم���ا 

م�����ْكر الكافري���ن باالأم���ر بتقلي���ل ع���دد الموؤمنين اإال هالك ذاه���ب، ال اأثر له.
 

   التذكير بيوم القيامة من اأعظم الروادع عن المعا�سي.
   اإحاطة علم اهلل باأعمال عباده؛ َخِفيَّة كانت اأم ظاهرة.

   االأمر بال�سير في االأر�س لاتعاظ بحال الم�سركين الذين اأهلكوا.



اأقت���ل  اتركون���ي  فرع���ون:  وق���ال   

مو�س���ى عقاًب���ا ل���ه، ولي���دع رب���ه اأن يمنع���ه 
من���ي، فاأن���ا ال اأبال���ي اأن يدع���و رب���ه، اإن���ي 
اأخ���اف اأن يغّي���ر دينك���م الذي اأنتم عليه، 
اأو اأن يظه���ر ف���ي االأر����س الف�س���اد بالقت���ل 

والتخري���ب.
بتهديد  علم  ا  لمَّ مو�سى   وقال   

واعت�سمت  التجاأت  اإني  له:  فرعون 
الحق  عن  متكبر  كل  من  وربكم  بربي 
واالإيمان به، ال يوؤمن بيوم القيامة، وما 

فيه من ح�ساب وعقاب.
 وق���ال رج���ل موؤم���ن ب���اهلل م���ن اآل 

فرع���ون يكت���م اإيمان���ه ع���ن قوم���ه منك���ًرا 
عليهم عزمهم على قتل مو�سى: اأتقتلون 
رجًا دون جرم غير اأنه قال: ربي اهلل، 
وق���د جاءكم بالحج���ج والبراهين الدالة 
عل���ى �سدق���ه ف���ي دع���واه اأن���ه مر�س���ل م���ن 
رب���ه؟! واإن ق���ّدر اأن���ه كاذب ف�س���رر كذب���ه 
عائ���د علي���ه، واإن يك���ن �سادًق���ا ي�سبك���م 
بع����س ال���ذي يعدك���م ب���ه م���ن الع���ذاب 
عاج���ًا، اإن اهلل ال يوف���ق للح���ق م���ن ه���و 
متج���اوز لح���دوده، مفت���ٍر علي���ه وعل���ى 

ر�س���له.
الي���وم  المل���ك  لك���م  ق���وم،  ي���ا   

غالبي���ن في اأر�س م�س���ر، فمن ين�سرنا 
م���ن ع���ذاب اهلل اإن جاءن���ا ب�س���بب قت���ل 
مو�س���ى؟! ق���ال فرع���ون: ال���راأي راأي���ي 
والحك���م حكم���ي، وق���د راأي���ت اأن اأقت���ل 
مو�س���ى؛ دفًع���ا لل�س���ر والف�س���اد، وم���ا 
اأر�س���دكم اإال اإل���ى ال�س���واب وال�س���داد.

 وق���ال ال���ذي اآم���ن نا�سًح���ا قوم���ه: 

اإن���ي اأخ���اف عليك���م - اإن قتلت���م مو�س���ى 
ظلًم���ا وعدواًن���ا - عذاًب���ا مث���ل ع���ذاب 
االأح���زاب الذي���ن تحّزب���وا عل���ى ر�س���لهم 

م���ن ال�س���ابقين فاأهلكه���م اهلل.
 كع���ادة م���ن كف���ر وك���ّذب الر�س���ل 

مث���ل ق���وم ن���وح وع���اد وثم���ود والذي���ن ج���اوؤوا م���ن بعده���م، فق���د اأهلكه���م اهلل بكفره���م وتكذيبه���م لر�س���له، وم���ا اهلل يري���د ظلًم���ا للعب���اد، واإنم���ا 
يعذبه���م بذنوبه���م؛ ج���زاًء وفاًق���ا.

���ا منهم اأن هذا  ا ب�س���بب قرابة اأو جاه ظنًّ  وي���ا ق���وم، اإن���ي اأخ���اف عليك���م ي���وم القيام���ة، ذل���ك الي���وم ال���ذي ين���ادي فيه النا����س بع�سهم بع�سً

الم�سلك ينفعهم في هذا الموقف الرهيب.
 ي���وم توّل���ون هاربي���ن خوًف���ا م���ن الن���ار، م���ا لك���م م���ن مان���ع يمنعك���م م���ن ع���ذاب اهلل، وم���ن يخذل���ه اهلل وال يوفق���ه لاإيم���ان فم���ا ل���ه م���ن هاٍد 

يهدي���ه؛ الأن هداي���ة التوفي���ق بيد اهلل وحده.
 

   لجوء الموؤمن اإلى ربه ليحميه من كيد اأعدائه.
   جواز كتم االإيمان للم�سلحة الراجحة اأو لدرء المف�سدة.

   تقديم الن�سح للنا�س من �سفات اأهل االإيمان.



 ولق���د جاءك���م يو�س���ف م���ن قب���ل 

مو�سى بالبراهين الوا�سحة على توحيد 
اهلل، فم���ا زلت���م ف���ي �س���ك وتكذي���ب لم���ا 
ا  جاءك���م ب���ه، حتى اإذا توّفي ازددتم �س���كًّ
وارتياًب���ا، وقلت���م: ل���ن يبعث اهلل من بعده 
ر�س���واًل. مث���ل �سالك���م ه���ذا ع���ن الح���ق 
ي�س���ّل اهلل كل م���ن ه���و متج���اوز لح���دود 

اهلل، �س���اّك ف���ي وحدانيت���ه.
اآي���ات  ف���ي  يخا�سم���ون  الذي���ن   

اهلل ليبطلوه���ا بغي���ر حج���ة وال بره���ان 
اأتاه���م، َكُب���ر جداُله���م َمْقًت���ا عن���د اهلل 
وعند الذين اآمنوا به وبر�سله. كما ختم 
اهلل عل���ى قل���وب ه���وؤالء المخا�سمي���ن ف���ي 
اآياتن���ا الإبطاله���ا يخت���م اهلل عل���ى كل قلب 
ر، ف���ا يهتدي  م�س���تكبر ع���ن الح���ق ُمَتَجِبّ

اإل���ى �س���واب، وال ير�س���د اإل���ى خي���ر.
 وق���ال فرع���ون لوزي���ره هام���ان: ي���ا 

هام���ان، اْب���ِن ل���ي بن���اًء عالًي���ا؛ رج���اء اأن 
اأبل���غ الط���رق.

 رج���اء اأن اأبل���غ ط���رق ال�س���ماوات 

المو�سل���ة اإليه���ا، فاأنظ���ر اإل���ى معب���ود 
مو�س���ى ال���ذي يزع���م اأن���ه المعب���ود بح���ق، 
فيم���ا  كاذب  مو�س���ى  اأن  الأظ���ّن  واإن���ي 
ن لفرعون قْبح عمله  يّدعيه. وهكذا ُح�ِسّ
ِرف  حين طلب ما طلب من هامان، و�سُ
ع���ن طري���ق الح���ق اإل���ى ط���رق ال�س���ال، 
وم���ا مك���ر فرع���ون - الإظه���ار باطله الذي 
ه���و علي���ه، واإبط���ال الح���ق ال���ذي ج���اء ب���ه 
مو�سى - اإال في خ�سار؛ الأن ماآله الخيبة 
واالإخف���اق ف���ي �س���عيه، وال�س���قاء ال���ذي ال 

ينقط���ع اأب���ًدا.
 وق���ال الرج���ل ال���ذي اآم���ن م���ن اآل 

فرع���ون نا�سًح���ا قوم���ه ومر�س���ًدا اإياه���م 
اإل���ى طري���ق الح���ق: ي���ا ق���وم، اتبعون���ي 
اأدّلك���م واأر�س���دكم اإل���ى طري���ق ال�س���واب، 

والهداي���ة اإل���ى الح���ق.
 ي���ا ق���وم، اإنم���ا ه���ذه الحي���اة الدني���ا تمّت���ع بمل���ذات منقطع���ة، ف���ا تغّرّنك���م بم���ا فيه���ا م���ن مت���اع زائ���ل، واإن الدار االآخ���رة بما فيه���ا من نعيم 

دائ���م ال ينقط���ع ه���ي دار اال�س���تقرار واالإقام���ة، فاعمل���وا له���ا بطاع���ة اهلل، واح���ذروا م���ن االن�س���غال بحياتك���م الدني���ا ع���ن العم���ل لاآخ���رة.
 من عمل عمًا �س���يًئا فلن ُيَعاَقب اإال بمثل ما عمل، ال يزاد عليه عقاب. ومن عمل عمًا �سالًحا يبتغي به وجه اهلل، ذكًرا كان العامل 

اأو اأنثى، وهو موؤمن باهلل ور�سله - فاأولئك المو�سوفون بتلك ال�سفات الحميدة يدخلون الجنة يوم القيامة، يرزقهم اهلل مما اأودعه فيها 
من الثمرات والنعيم المقيم الذي ال ينقطع اأبًدا بغير ح�ساب.

 
   الجدال الإبطال الحق واإحقاق الباطل خ�سلة ذميمة، وهي من �سفات اأهل ال�سال.

   التكبر مانع من الهداية اإلى الحق.
   اإخفاق حيل الكفار ومكرهم الإبطال الحق.

   وجوب اال�ستعداد لاآخرة، وعدم االن�سغال عنها بالدنيا.



 وي���ا ق���وم، م���ا ل���ي اأدعوك���م اإل���ى 

الحي���اة  ف���ي  الخ�س���ران  م���ن  النج���اة 
الدني���ا واالآخ���رة باالإيم���ان ب���اهلل والعم���ل 
ال�سال���ح، وتدعونن���ي اإل���ى دخ���ول الن���ار 
بم���ا تدعونن���ي اإلي���ه م���ن الكف���ر ب���اهلل 

وع�سيان���ه؟!
 تدعونن���ي اإل���ى باطلك���م رج���اء اأن 

اأكفر باهلل، واأعبد معه غيره مما ال علم 
لي ب�سحة عبادته مع اهلل، واأنا اأدعوكم 
اإل���ى االإيم���ان باهلل العزي���ز الذي ال يغلبه 

اأح���د، الغفار عظيم المغفرة لعباده.
���ا اإن م���ا تدعونن���ي اإل���ى االإيم���ان   حقًّ

ب���ه واإل���ى طاعت���ه؛ لي����س ل���ه دع���وة ُيْدَع���ى 
به���ا بح���ق ف���ي الدني���ا وال ف���ي االآخ���رة، 
وال ي�س���تجيب لم���ن دع���اه، واأن مرجعن���ا 
جميًع���ا اإل���ى اهلل وح���ده، واأن الم�س���رفين 
في الكفر والمعا�سي هم اأ�سحاب النار 
الذي���ن يازم���ون دخوله���ا ي���وم القيام���ة.

فق���ال:  ن�سح���ه،  فرف�س���وا   

�س���تذكرون م���ا قدم���ت لك���م م���ن ن�س���ح، 
وتتح�ّس���رون عل���ى ع���دم قبول���ه، واأفّو����س 
اأم���وري كله���ا اإل���ى اهلل وح���ده، اإن اهلل ال 
يخف���ى علي���ه م���ن اأعم���ال عب���اده �س���يء.

 فحفظ���ه اهلل م���ن �س���وء مكره���م 

حي���ن اأرادوا قتل���ه، واأح���اط ب���اآل فرع���ون 
ع���ذاب الغ���رق، فق���د اأغرق���ه اهلل ه���و 

وجن���وده كله���م ف���ي الدني���ا.
 وبع���د موته���م يعر�س���ون عل���ى الن���ار 

ف���ي قبوره���م اأول النه���ار واآخ���ره، وي���وم 
القيام���ة يق���ال: اأدخل���وا اأتب���اع فرع���ون 
اأ�س���ّد الع���ذاب واأعظم���ه؛ لم���ا كان���وا علي���ه 
م���ن الكف���ر والتكذيب وال�سد عن �س���بيل 

اهلل.
�أيها �لر�سول - ح�����ين   واذك����ر - 

من  والمت���بوع���ون  االأت��باع  يتخ����ا�سم 
االأتب�����اع  في�����قول  الن����ار،  اأ�سح����اب 
الم�ست�سعفون للمتبوعين المتكبرين: اإنا كنا لكم اأتباًعا في ال�سال في الدنيا، فهل اأنتم مغنون عنا جزًءا من عذاب اهلل بتحّمله عنا؟!
 ق���ال المتبوع���ون الم�س���تكبرون: اإن���ا - �س���واء كّن���ا اأتباًع���ا اأو متبوعي���ن - ف���ي الن���ار، وال يتحم���ل اأح���د من���ا ج���زًءا م���ن ع���ذاب االآخ���ر، اإن اهلل 

قد حكم بين العباد، فاأعط����ى ك����اًّ ما ي�ستحقه من العذاب.
 وق���ال المعذب���ون ف���ي الن���ار م���ن االأتب���اع والمتبوعي���ن للمائك���ة الموكلي���ن بالن���ار لم���ا يئ�س���وا م���ن الخ���روج م���ن الن���ار والع���ودة اإل���ى الحي���اة 

الدني���ا ليتوب���وا: ادع���وا ربك���م يخف���ف عنا يوًم���ا واحًدا من هذا الع���ذاب الدائم.
 

   اأهمية التوكل على اهلل.
   نجاة الداعي اإلى الحق من مكر اأعدائه.

   ثبوت عذاب البرزخ.
   تعّلق الكافرين باأي �سبب يريحهم من النار ولو لمدة محدودة، وهذا لن يح�سل اأبًدا.



عل���ى  ا  ردًّ جهن���م  خزن���ة  ق���ال   

ر�س���لكم  تاأتيك���م  تك���ن  اأََول���م  الكف���ار: 
بالبراهي���ن واالأدل���ة الوا�سح���ة؟! ق���ال 
الكف���ار: بل���ى، كان���وا ياأتونن���ا بالبراهي���ن 
ًم���ا  واالأدل���ة الوا�سح���ة، ق���ال الخزن���ة َتَهكُّ
به���م: فادع���وا اأنت���م، فنح���ن ال ن�س���فع 
للكف���ار، وم���ا دع���اء الكافري���ن اإال ف���ي 
بط���ان و�سي���اع؛ لع���دم َقبول���ه منه���م 

ب�س���بب كفره���م.
وم���ا  فرع���ون  ق�س���ة  اهلل  ذك���ر  ولم���ا 
اآل اإلي���ه اأم���ره واأْم���ر اأتباع���ه ف���ي الدني���ا 
واالآخ���رة، ذك���ر اأْم���ر الر�س���ل والموؤمنين، 
وم���ا ي�سي���رون اإلي���ه م���ن ن�سر ف���ي الدنيا 

واالآخ���رة فق���ال:
 اإن���ا لنن�س���ر ر�س���لنا والذي���ن اآمن���وا 

باهلل وبر�سله في الدنيا باإظهار حجتهم 
وتاأييده���م عل���ى اأعدائه���م، ونن�سره���م 
ي���وم القيام���ة باإدخاله���م الجن���ة، وبعقاب 
خ�سومه���م ف���ي الدني���ا باإدخاله���م الن���ار 
والمائك���ة  االأنبي���اء  ي�س���هد  اأن  بع���د 
والموؤمنون على ح�سول التبليغ وتكذيب 

االأمم.
 ي���وم ال ينف���ع الظالمي���ن اأَْنُف�َس���ُهْم 

ع���ن  اعتذاُره���م  والمعا�س���ي  بالكف���ر 
ظلمهم، ولهم في ذلك اليوم الطرد من 
رحمة اهلل، ولهم �س���وء الدار في االآخرة 

بم���ا ياقون���ه م���ن الع���ذاب االألي���م.
 ولق���د اأعطين���ا مو�س���ى العل���م ال���ذي 

يهت���دي ب���ه بن���و اإ�س���رائيل اإل���ى الح���ق، 
وجعلن���ا الت���وراة كتاًب���ا متوارًث���ا ف���ي بن���ي 

اإ�س���رائيل يرثون���ه جي���ًا بع���د جي���ل.
 هداي���ًة اإل���ى طري���ق الح���ق، وتذكي���ًرا 

الأ�سحاب العقول ال�سليمة.
 فا�سب���ر - �أيه���ا �لر�س���ول - عل���ى 

م���ا تاقيه من تكذي���ب قومك واإيذائهم، 
اإن وع���د اهلل ل���ك بالن�س���ر والتاأيي���د ح���ق 
ال مري���ة في���ه، واطل���ب المغف���رة لذنب���ك، 

و�س���ّبح بحم���د رب���ك اأول النه���ار واآخ���ره.
 اإن الذي���ن يخا�سم���ون ف���ي اآي���ات اهلل �س���عًيا الإبطاله���ا بغي���ر حج���ة وال بره���ان اأتاه���م م���ن عن���د اهلل، ال يحمله���م عل���ى ذل���ك اإال اإرادة 

اال�س���تعاء والتكبر على الحق، ولن ي�سلوا اإلى ما يريدونه من اال�س���تعاء عليه، فاعت�سم - �أيها �لر�س���ول - باهلل، اإنه هو ال�س���ميع الأقوال 
عب���اده، الب�سي���ر باأعماله���م، ال يفوت���ه منها �س���يء، و�س���يجازيهم عليها.

 لخل���ق ال�س���ماوات واالأر����س ل�سخامتهم���ا وات�س���اعهما اأعظ���م م���ن خل���ق النا����س، فال���ذي خلقهم���ا م���ع عظمهم���ا قادر على بع���ث الموتى من 

قبورهم اأحياء ليحا�س���بهم ويجازيهم، ولكن معظم النا����س ال يعلمون، فا يعتبرون به، وال يجعلونه دليًا على البعث مع و�سوحه.
 وال ي�س���توي ال���ذي ال يب�س���ر وال���ذي يب�س���ر، وال ي�س���توي الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل و�سّدق���وا ر�س���له واأح�س���نوا اأعمالهم، ال ي�س���توون مع من ي�س���يء 

عمل���ه باالعتق���اد الفا�س���د والمعا�س���ي، ال تتذك���رون اإال قلي���ًا؛ اإذ ل���و تذكرت���م لعلمت���م الف���رق بي���ن الفريقي���ن لت�س���عوا اإلى اأن تكون���وا من الذين 
اآمن���وا وعمل���وا االأعمال ال�سالح���ات رغبة في مر�ساة اهلل.

 
ة اإلهية ثابتة.    ن�سر اهلل لر�سله وللموؤمنين �ُسَنّ

   اعتذار الظالم يوم القيامة ال ينفعه.
   اأهمية ال�سبر في مواجهة الباطل.

   داللة خلق ال�سماوات واالأر�س على البعث؛ الأن من خلق ما هو عظيم قادر على اإعادة الحياة اإلى ما دونه.



اهلل  يبع���ث  الت���ي  ال�س���اعة  اإن   

فيه���ا الموت���ى للح�س���اب والج���زاء الآتي���ة 
ال محال���ة، ال �س���ك فيه���ا، ولك���ن معظ���م 
النا����س ال يوؤمن���ون بمجيئه���ا، ولذل���ك ال 

ي�س���تعّدون له���ا.
 :- �لنا��س  �أيه�ا   - ربك�م  وق�ال   

دون�ي ف�ي العب�ادة والم�س�األة، اأج�ب  وِحّ
اإن  واأرحمك�م،  عنك�م  واأع�ُف  دعاءك�م 
الذي�ن يتعظم�ون ع�ن اإف�رادي بالعب�ادة 
�سيدخلون يوم القيامة جهنم �ساغرين 

ذليلي�ن.
 اهلل ه���و ال���ذي �سّي���ر لك���م اللي���ل 

مظلًما لت�س���كنوا فيه وت�ستريحوا، و�سّير 
النه���ار م�سيًئ���ا مني���ًرا لتعمل���وا في���ه، اإن 
اهلل ل���ذو ف�س���ل عظي���م على النا����س حين 
اأ�س���بغ عليه���م م���ن ظاهر نعم���ه وباطنها، 
ولكّن معظم النا�س ال ي�سكرونه �سبحانه 

عل���ى م���ا اأنعم به عليه���م منها.
 ذلك���م اهلل ال���ذي تف�س���ل عليك���م 

بنعم���ه ه���و خال���ق كل �س���يء، ف���ا خال���ق 
غي���ره، وال معب���ود بح���ق اإال ه���و، فكي���ف 
تن�سرف���ون ع���ن عبادته اإلى عبادة غيره 

ا. مم���ن ال يمل���ك نفًع���ا وال �س���ًرّ
 كم���ا �س���رف ه���وؤالء ع���ن االإيم���ان 

ب���اهلل وعبادت���ه وح���ده ي�س���رف عن���ه م���ن 
يجح���د باآي���ات اهلل الدال���ة عل���ى توحي���ده 
ف���ي كل زم���ان وم���كان، ف���ا يهت���دي اإل���ى 

���ق لر�س���د. ح���ق، وال ُيَوَفّ
�أيه��ا   - لك�����م  �سّي��ر  ال��ذي  اهلل   

�لن����������ا�س - االأر���س ق���������اّرة مه����������ياأة 
ال�س��ماء  و�سّي��ر  عليه��ا،  ال�س��تقراركم 
م��ن  ممنوع��ة  فوقك��م  البن��اء  محكم��ة 
ال�سقوط، و�سّوركم ف�ي اأرحام اأمهاتكم 
فاأح�س��ن �سورك��م، ورزقك��م م��ن ح��ال 
ال��ذي  ذلك��م  وم�س��تطابها،  االأطعم��ة 
اأنع��م عليك��م به��ذه النعم ه��و اهلل ربكم، 
فتب��ارك اهلل رب المخلوق��ات كله��ا، ف��ا 

رب له��ا غي��ره �س��بحانه.
 ه���و الح���ي ال���ذي ال يم���وت، ال معب���ود بح���ق غي���ره، فادع���وه دع���اء عب���ادة وم�س���األة؛ قا�سدي���ن وجه���ه وح���ده، وال ت�س���ركوا مع���ه غي���ره م���ن 

مخلوقات���ه، الحم���د هلل رب المخلوق���ات.
 ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول -: اإن���ي نهان���ي اهلل اأن اأعب���د الذي���ن تعبدونه���م م���ن دون اهلل م���ن ه���ذه االأ�سن���ام الت���ي ال تنفع وال ت�س���ّر حين جاءتني 

البراهين واالأدلة الوا�سحة على بطان عبادتها، واأمرني اهلل اأن اأنقاد له وحده بالعبادة، فهو رب الخائق كلها، ال رب لها غيره.
 

   دخول الدعاء في مفهوم العبادة التي ال ت�سرف اإال اإلى اهلل؛ الأن الدعاء هو عين العبادة.
   نعم اهلل تقت�سي من العباد ال�سكر.

   ثبوت �سفة الحياة هلل.
   اأهمية االإخا�س في العمل.



 ه���و ال���ذي خل���ق اأباك���م اآدم م���ن 

ت���راب، ث���م جع���ل خلقك���م م���ن بع���ده م���ن 
نطف���ة، ث���م بع���د النطفة م���ن دم متجمد، 
ث���م بع���د ذل���ك يخرجك���م م���ن بط���ون 
اأمهاتك���م اأطف���ااًل �سغ���اًرا، ث���م لت�سل���وا 
�س���ن ا�س���تداد الب���دن، ث���م ِلَتْكَب���ُروا حت���ى 
ت�سي���روا �س���يوًخا، ومنك���م م���ن يم���وت 
قب���ل ذل���ك، ولتبلغ���وا اأم���ًدا مح���دًدا ف���ي 
عل���م اهلل، ال تنق�س���ون عن���ه، وال تزيدون 
علي���ه، ولعلك���م تنتفع���ون به���ذه الحج���ج 

والبراهي���ن عل���ى قدرت���ه ووحدانيت���ه.
 ه���و وح���ده �س���بحانه ال���ذي بي���ده 

االإحي���اء، وه���و وحده الذي بي���ده االإماتة، 
ف���اإذا ق�س���ى اأم���ًرا فاإنم���ا يق���ول لذل���ك 

االأم���ر: )ك���ن(، فيك���ون.
 األ���م ت���ر - �أيه���ا �لر�س���ول - الذي���ن 

يخا�سم���ون ف���ي اآي���ات اهلل مكذبي���ن به���ا 
م���ع و�سوحه���ا؛ لتعج���ب م���ن حاله���م وه���م 

يعر�س���ون ع���ن الح���ق م���ع و�سوح���ه.
 الذي���ن كّذب���وا بالق���راآن، وبم���ا بعثن���ا 

به ر�س���لنا من الحق، ف�س���وف يعلم هوؤالء 
المكذب���ون عاقبة تكذيبهم، ويرون �س���وء 

الخاتمة.
 يعلمون عاقبته حين تكون االأ�سفاد 

اأرجلهم،  في  وال�سا�سل  اأعناقهم،  في 
تجّرهم زبانية العذاب.

 ي�س���حبونهم ف���ي الم���اء الح���اّر ال���ذي 

ا�ستّد غليانه، ثم في النار يوقدون.
 ث���م قي���ل له���م َتْبِكيًت���ا له���م وتوبيًخ���ا: 

اأي���ن االآله���ة المزعوم���ة الت���ي اأ�س���ركتم 
بعبادته���ا؟!

 م���ن دون اهلل م���ن اأ�سنامك���م الت���ي 

ال تنف���ع وال ت�س���ّر؟! ق���ال الكف���ار: غاب���وا 
عّن���ا فل�س���نا نراه���م، ب���ل م���ا كّن���ا نعب���د 
ف���ي الدني���ا �س���يًئا ي�س���تحق العب���ادة. مث���ل 
اإ�س���ال ه���وؤالء ي�س���ّل اهلل الكافري���ن 

ع���ن الح���ق ف���ي كل زم���ان وم���كان.
 ويقال لهم: ذلك العذاب الذي تقا�سونه ب�سبب فرحكم بما كنتم عليه من ال�سرك، وبتو�ّسعكم في الفرح.

 ادخلوا اأبواب جهنم ماكثين فيها اأبًدا، فقبح م�ستقّر المتكبرين عن الحق.

ه بما وعده به من الن�سر، فقال: ولما عانى ر�سول اهلل  من قومه ما عانى، اأمره اهلل بال�سبر، و�ساَّ
 فا�سب���ر - �أيه���ا �لر�س���ول - عل���ى اأذى قوم���ك وتكذيبه���م، اإن وع���د اهلل بن�س���رك ح���ق ال ِمْري���ة في���ه، فاإم���ا نريّن���ك ف���ي حيات���ك بع�س الذي 

نعدهم به من العذاب كما ح�سل يوم بدر، اأو نتوفيّنك قبل ذلك، فاإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة فنجازيهم على اأعمالهم، فندخلهم 
النار خالدين فيها اأبًدا.

 
ة اإل�هية يتعلم منها النا�س التدرج في حياتهم.    التدرج في الخلق �ُسَنّ

   قبح الفرح بالباطل.
   اأهمية ال�سبر في حياة النا�س، وبخا�سة الدعاة منهم.



 ولق���د بعثن���ا ر�س���ًا كثيري���ن م���ن 

قبل���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - اإل���ى اأممه���م، 
عل���ى  ف�سب���روا  واآذوه���م  فكذبوه���م 
تكذيبه���م واإيذائه���م، ِم���ن ه���وؤالء الر�س���ل 
َمن ق�س�سنا عليك خبرهم، ومنهم من 
ل���م نق�س����س عليك خبره���م، وما ي�سّح 
لر�س���ول اأن ياأت���ي قوم���ه باآي���ة م���ن رب���ه اإال 
بم�س���يئته �سبحانه، فاقتراح الكفار على 
ر�س���لهم االإتي���ان باالآيات ظلم، فاإذا جاء 
اأم���ر اهلل بالفت���ح اأو الف�س���ل بي���ن الر�س���ل 
ل بينهم بالعدل، فاأُه�لك  واأقوامهم ف�سَ
الكفار ونّجي الر�سل، وخ�سر - في ذلك 
الموق���ف ال���ذي يف�س���ل فيه بي���ن العباد- 
اأ�سح���اُب الباط���ل اأنف�َس���هم باإيراده���ا 

م���وارد اله���اك ب�س���بب كفره���م.
 اهلل ه���و ال���ذي جع���ل لك���م االإب���ل 

والبقر والغنم؛ لتركبوا بع�سها، وتاأكلوا 
لح���وم بع�سها.

 ولك���م ف���ي ه���ذه المخلوق���ات مناف���ع 

متع���ددة تتج���دد في كل ع�سر، ويح�سل 
لك���م م���ن خاله���ا ما ترغب���ون به مما في 
اأنف�س���كم م���ن حاج���ات، واأبرزه���ا التنق���ل 

ف���ي البر والبحر.
اآيات���ه  م���ن  �س���بحانه  ويريك���م   

الدال���ة عل���ى قدرت���ه ووحدانيت���ه، ف���اأي 
اآي���ات اهلل ال تعترف���ون به���ا بع���د اأن تق���رر 

لديك���م اأنه���ا اآيات���ه؟!
 اأفل���م ي�س���ر ه���وؤالء المكذب���ون ف���ي 

االأر�س فيتاأملوا كيف كانت نهاية االأمم 
المكذب���ة م���ن قبلهم فيعتبروا بها؟! فقد 
كان���ت تل���ك االأم���م اأكث���ر منه���م اأم���وااًل، 
واأعظ���م ق���وة، واأ�س���ّد اآث���اًرا ف���ي االأر����س، 
فم���ا اأغن���ى عنه���م م���ا كان���وا يك�س���بون من 
الق���وة لم���ا جاءه���م ع���ذاب اهلل المهلك.

 فلم���ا جاءته���م ر�س���لهم بالبراهي���ن 

الوا�سح���ة كذب���وا بها، ور�سوا بالتم�س���ك 
بما عندهم من العلم المنافي لما جاءتهم به ر�س���لهم، ونزل بهم ما كانوا ي�س���خرون منه من العذاب الذي كانت تخّوفهم ر�س���لهم منه.

ين حين ال ينفعهم اإقرار: اآمنا باهلل وحده، وكفرنا بما كنا نعبد من دونه من �سركاء واأ�سنام.  فلما راأوا عذابنا قالوا مقِرّ

ة اهلل التي م�س���ت في عباده اأن���ه ال ينفعهم اإيمانه���م عندما يعاينون   فل���م يك���ن اإيمانه���م حي���ن عاين���وا عذابن���ا ين���زل به���م نافًع���ا له���م، �ُس���َنّ

الع���ذاب، وخ�س���ر الكاف���رون حي���ن ن���زول الع���ذاب اأنف�س���هم باإيراده���ا م���وارد اله���اك ب�س���بب كفره���م ب���اهلل، وع���دم التوب���ة منه���ا قب���ل معاين���ة 
العذاب.

 
   هلل ر�سل غير الذين ذكرهم اهلل في القراآن الكريم نوؤمن بهم اإجمااًل.

   من نعم اهلل تبيينه االآيات الدالة على توحيده.
   خطر الفرح بالباطل و�سوء عاقبته على �ساحبه.

   بطان االإيمان عند معاينة العذاب المهلك.



اهلل،  ع���ن  المعر�سي���ن  ح���ال  بي���ان 
وذك���ر عاقبته���م.

  تقدم الكام على نظائرها 

في بداية �سورة البقرة.
 هذا القراآن تنزيل من اهلل الرح�من 

الرحيم.
تبيي���ن  اأت���ّم  اآيات���ه  ن���ت  ُبيِّ كت���اب   

لق���وم  ���ا  عربًيّ قراآًن���ا  وُجِع���ل  واأكمل���ه، 
يعلم���ون؛ الأنهم الذي���ن ينتفعون بمعانيه، 

وبم���ا في���ه م���ن الهداي���ة اإل���ى الح���ق.
 مب�س���ًرا الموؤمني���ن بم���ا اأع���ّد اهلل 

ًف���ا  له���م م���ن الج���زاء الجزي���ل، ومخِوّ
االألي���م،  اهلل  ع���ذاب  م���ن  الكافري���ن 
فاأعر�َس معظمهم عنه، فهم ال ي�سمعون 

م���ا في���ه م���ن اله���دى �س���ماع َقُب���ول.
 وقال���وا: قلوبن���ا مغط���اة باأغلف���ة ف���ا 

َمم  تعق���ل م���ا َتْدُعونا اإلي���ه، وفي اآذاننا �سَ
فا ت�س���معه، ومن بيننا وبينك �س���تر فا 
ي�س���ل اإلين���ا �س���يء مم���ا تق���ول، فاعم���ل 
اأن���ت عل���ى طريقت���ك، اإن���ا عامل���ون عل���ى 

طريقتن���ا، ول���ن نتبع���ك.
 ق��������ل - �أيه���ا �لر�س������ول - له�������وؤالء 

المعاندي���ن: اإنم���ا اأن���ا ب�س���ر مثلك���م يوح���ي 
اإلي اهلل اأنما معبودكم بحق معبود واحد 
هو اهلل، فا�سلكوا الطريق المو�سل اإليه، 
واطلب���وا من���ه المغفرة لذنوبكم، وهاك 
وع���ذاب للم�س���ركين الذي���ن يعب���دون غير 

اهلل اأو ي�س���ركون معه اأحًدا.
اأموالهم،  زكاة  يعطون  ال  الذين   

وهم باالآخرة - وما فيها من نعيم مقيم 
وعذاب األيم - كافرون.

 اإن الذين اآمنوا باهلل وبر�سله، وعملوا االأعمال ال�سالحات لهم ثواب خالد غير مقطوع وهو الجنة.

ًخ���ا الم�س���ركين: لم���اذا اأنت���م تكف���رون ب���اهلل ال���ذي خل���ق االأر����س ف���ي يومين: ي���وم االأحد واالثني���ن، وتجعلون له   ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول - موِبّ

نظ���راء تعبدونه���م من دونه؟! ذلك رب المخلوقات كلهم.
 وجع���ل فيه���ا جب���ااًل ثواب���ت م���ن فوقه���ا تثبته���ا لئ���ا ت�سط���رب، وب���ارك فيه���ا فجعله���ا دائم���ة الخي���ر الأهله���ا، وق���ّدر فيه���ا اأق���وات النا����س 

���ة لليومي���ن ال�س���ابقين هم���ا: ي���وم الثاث���اء وي���وم االأربع���اء �س���واء لم���ن اأراد اأن ي�س���األ عنه���ا. والبهائ���م ف���ي اأربع���ة اأي���ام متَمّ
 ث���م ق�س���د �س���بحانه اإل���ى خل���ق ال�س���ماء، وه���ي يومئ���ذ دخ���ان فق���ال له���ا ولاأر����س: انق���ادا الأم���ري مختارتي���ن، اأو مكرهتي���ن، ال َمِحيد لكما 

ع���ن ذل���ك، قالت���ا: اأتينا طائعتي���ن، فا اإرادة لنا دون اإرادتك يا ربنا.
 

   تعطيل الكافرين لو�سائل الهداية عندهم يعني بقاءهم على الكفر.
   بيان منزلة الزكاة، واأنها ركن من اأركان االإ�سام.

   ا�ست�سام الكون هلل وانقياده الأمره �سبحانه بكل ما فيه.

٤١٥٤



في  ال�سماوات  خلق  اهلل  فاأتّم   

الجمعة،  ويوم  الخمي�س  يوم  يومين: 
في  واالأر�س  ال�سماوات  خلق  تم  وبهما 
�سماء  كل  في  اهلل  واأوحى  اأيام،  �ستة 
ما يقدره فيها، وما ياأمر به من طاعة 
وعبادة، وزّيّنا ال�سماء الدنيا بالنجوم، 
ا�ستراق  من  ال�سماء  بها  وحفظنا 
كله  المذكور  ذلك  ال�سمع،  ال�سياطين 
اأحد،  يغلبه  ال  الذي  العزيز  تقدير 

العليم بخلقه.
 ف���اإن اأعر����س ه���وؤالء ع���ن االإيم���ان 

بما جئت به فقل لهم - �أيها �لر�سول-: 
خّوفتك���م عذاًبا يق���ع عليكم مثل العذاب 
ال���ذي وق���ع عل���ى ع���اد ق���وم ه���ود، وثم���ود 

ق���وم �سال���ح لم���ا كذبوهما.
يتب���ع  ر�س���لهم  جاءته���م  حي���ن   

���ا بدعوة واحدة ياأمرونهم  بع�سه���م بع�سً
اأال يعب���دوا اإال اهلل وح���ده، ق���ال الكف���ار 
منه���م: ل���و �س���اء ربن���ا اإن���زال مائك���ة 
اإلين���ا ر�س���ًا الأنزله���م، فاإن���ا كاف���رون بم���ا 

اأر�س���لتم ب���ه؛ الأنك���م ب�س���ر مثلن���ا.
 فاأم���ا ع���اد ق���وم ه���ود فم���ع كفره���م 

ب���اهلل تكّب���روا ف���ي االأر����س بغي���ر الح���ق، 
وه���م  وقال���وا  حوله���م،  م���ن  وظلم���وا 
مخدوعون بقوتهم: من اأ�س���ّد منا قوة؟! 
ال اأح���د اأ�س���د منه���م ق���وة بزعمه���م، ف���رّد 
اهلل عليهم: اأوال يعلم هوؤالء وي�س���اهدون 
اأن اهلل ال���ذي خلقه���م واأودع فيه���م القوة 
الت���ي اأطغته���م ه���و اأ�س���ّد منه���م ق���وة؟! 
وكان���وا يكف���رون باآي���ات اهلل الت���ي ج���اء 

. به���ا ه���ود 
 فبعثن���ا عليه���م ريًح���ا ذات �س���وت 

مزع���ج ف���ي اأي���ام م�س���وؤومات عليه���م لم���ا 
فيه���ا م���ن الع���ذاب؛ لنذيقه���م ع���ذاب 
ال���ذل والمهان���ة له���م ف���ي الحي���اة الدني���ا، 
ولع���ذاب االآخ���رة ال���ذي ينتظره���م اأ�س���ّد 

اإذالاًل له���م، وه���م ال يج���دون م���ن ين�سره���م باإنقاذه���م م���ن الع���ذاب.
 واأم���ا ثم���ود ق���وم �سال���ح فق���د هديناه���م بتبيي���ن طريق الح���ق لهم، فف�سلوا ال�سال عل���ى الهداية اإلى الحق، فاأهلكته���م �ساعقة العذاب 

المهين ب�سبب ما كانوا يك�سبونه من الكفر والمعا�سي.
 واأنجينا الذين اآمنوا باهلل ور�سله، وكانوا يتقون اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، اأنجيناهم من العذاب الذي حّل بقومهم.

 ويوم يح�سر اهلل اأعداءه اإلى النار، ترّد الزبانية اأولهم اإلى اآخرهم، ال ي�ستطيعون الهرب من النار.

 حت���ى اإذا م���ا ج���اوؤوا الن���ار الت���ي �س���يقوا اإليه���ا، وتنّك���روا لم���ا كان���وا يعمل���ون ف���ي الدني���ا، �س���هدت عليه���م اأ�س���ماعهم واأب�ساره���م وجلوده���م 

بم���ا كان���وا يعملونه في الدنيا م���ن الكفر والمعا�سي.
 

   االإعرا�س عن الحق �سبب المهالك في الدنيا واالآخرة.
   التكبر واالغترار بالقوة مانعان من االإذعان للحق.

   الكفار ُيْجَمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب االآخرة.
   �سهادة الجوارح يوم القيامة على اأ�سحابها.



 وقال الكفار لجلودهم: ِلَم �سهدتم 

قالت  الدنيا؟!  في  نعمل  كنا  بما  علينا 
اهلل  اأنطقنا  الأ�سحابها:  جواًبا  الجلود 
اأول  اأنطق كل �سيء، وهو خلقكم  الذي 
مرة عندما كنتم في الدنيا، واإليه وحده 
ترجعون في االآخرة للح�ساب والجزاء.

َت�ْسَتْخُفون حين ترتكبون   وما كنتم 

عليكم  ت�سهد  ال  حتى  المعا�سي 
جلودكم؛  وال  اأب�ساركم  وال  اأ�سماعكم 
الأنكم ال توؤمنون بح�ساب وال عقاب وال 
اأن اهلل  ثواب بعد الموت، ولكن ظننتم 
�سبحانه ال يعلم كثيًرا مما تعملونه، بل 

يخفى عليه، فاغتررتم.
ال���ذي  ال�س���يئ  الظ���ن  وذلك���م   

فاأ�سبحت���م  اأهلكك���م،  بربك���م  ظننت���م 
ب�س���بب ذل���ك م���ن الخا�س���رين الذي���ن 

الدني���ا واالآخ���رة. خ�س���روا 
 ف���اإن ي�سب���ر ه���وؤالء الذي���ن �س���هد 

عليه���م �س���معهم واأب�ساره���م وجلوده���م، 
فالن���ار م�س���تقر له���م، وم���اأوى ي���اأوون 
اإلي���ه، واإن يطلب���وا رف���ع الع���ذاب ور�س���ا 
اهلل عنه���م، فم���ا ه���م بنائلي���ن ر�س���اه وال 

داخلي���ن الجن���ة اأب���ًدا.
 وهياأن���ا له���وؤالء الكف���ار قرن���اء م���ن 

���نوا له���م  ال�س���ياطين يازمونه���م، فح�َسّ
���نوا لهم  �س���وء اأعماله���م ف���ي الدنيا، وح�َسّ
م���ا خلفه���م م���ن اأم���ر االآخ���رة فاأن�س���وهم 
تذكره���ا والعم���ل له���ا، ووج���ب عليه���م 
الع���ذاب ف���ي جمل���ة اأم���م ق���د م�س���ت 
م���ن قبله���م م���ن الج���ن واالإن����س، اإنه���م 
كان���وا خا�س���رين حي���ث خ�س���روا اأنف�س���هم 
واأهليه���م ي���وم القيام���ة بدخوله���م الن���ار.

فيم���ا  متوا�سي���ن  الكف���ار  وق���ال   

بينه���م لم���ا عج���زوا ع���ن مواجه���ة الحجة 
بالحج���ة: ال ت�س���معوا له���ذا الق���راآن ال���ذي 
يق���روؤه عليك���م محم���د، وال تنق���ادوا لم���ا 

في���ه، و�سيح���وا وارفع���وا اأ�سواتك���م عن���د قراءت���ه ل���ه؛ لعلك���م بذل���ك تنت�س���رون علي���ه، فيت���رك تاوت���ه والدع���وة اإلي���ه، فن�س���تريح من���ه.
 فلنذيق���ّن الذي���ن كف���روا ب���اهلل وكّذب���وا ر�س���له عذاًب���ا �س���ديًدا ي���وم القيام���ة، ولنجزيّنهم اأ�س���واأ الذي كان���وا يعملون من ال�س���رك والمعا�سي 

عقاًبا لهم عليها.
 ذل���ك الج���زاء المذك���ور ج���زاء اأع���داء اهلل الذي���ن كف���روا ب���ه وكّذب���وا ر�س���له: الن���ار، له���م فيه���ا خل���ود ال ينقط���ع اأب���ًدا؛ جزاًء عل���ى جحدهم 

الآي���ات اهلل، وع���دم اإيمانهم به���ا مع و�سوحها وقوة حجتها.
نا من الجن واالإن����س: اإبلي����س الذي �س���ّن الكفر والدعوة اإليه، وابن اآدم  اَّ  وقال الذين كفروا باهلل وكذبوا ر�س���له: ربنا، اأرنا اللَذيِن اأ�سَ

الذي �سّن �سفك الدماء، نجعلهما في النار تحت اأقدامنا؛ ليكونا من االأ�سفلين الذين هم اأ�سد اأهل النار عذاًبا.
 

   �سوء الظن باهلل �سفة من �سفات الكفار.
   الكفر والمعا�سي �سبب ت�سليط ال�سياطين على االإن�سان.

   تمّني االأتباع اأن ينال متبوعوهم اأ�سّد العذاب يوم القيامة.



���ا ذك���ر اهلل ج���زاء اأعدائ���ه ذك���ر  ولمَّ
ج���زاء اأوليائ���ه، فق���ال:

ال  اهلل،  ربن���ا  قال���وا:  الذي���ن  اإن   

رب لن���ا غي���ره، وا�س���تقاموا عل���ى امتث���ال 
اأوامره، واجتناب نواهيه، تتنزل عليهم 
المائك���ة عند احت�سارهم قائلين لهم: 
ال تخاف���وا م���ن الم���وت وال مم���ا بع���ده، 
وال تحزن���وا عل���ى م���ا خّلفت���م ف���ي الدني���ا، 
واأب�س���روا بالجنة التي كنتم توعدون بها 
ف���ي الدني���ا عل���ى اإيمانك���م ب���اهلل وعملك���م 

ال�سال���ح.
 نح���ن اأولياوؤك���م ف���ي الحي���اة الدني���ا، 

فق���د كن���ا ن�س���ددكم ونحفظك���م، ونح���ن 
اأولياوؤك���م ف���ي االآخ���رة، فواليتن���ا لك���م 
م�س���تمرة، ولك���م ف���ي الجن���ة م���ا ت�س���تهيه 
اأنف�س���كم من الملذات وال�س���هوات، ولكم 

فيه���ا كل م���ا تطلبون���ه مم���ا ت�س���تهونه.
���اأً ل�سيافتك���م م���ن رٍبّ   رزًق���ا ُمهَيّ

غف���ور لذن���وب م���ن ت���اب اإلي���ه م���ن عباده، 
رحي���م بهم.

 وال اأح���د اأح�س���ن ق���واًل مم���ن دع���ا 

اإل���ى توحي���د اهلل والعم���ل ب�س���رعه، وعمل 
عم���ًا �سالًح���ا ير�س���ي رب���ه، وق���ال: اإنن���ي 
م���ن الم�ست�س���لمين المنقادي���ن هلل، فم���ن 
فع���ل ذل���ك كل���ه فهو اأح�س���ن النا����س قواًل.

الح�س���نات  فع���ل  ي�س���توي  وال   

والطاع���ات الت���ي تر�س���ي اهلل، وال فع���ل 
ال�س���يئات والمعا�س���ي الت���ي ت�س���خطه، 
ادف���ع بالخ�سلة التي هي اأح�س���ُن اإ�س���اءَة 
م���ن اأ�س���اء اإلي���ك من النا����س، ف���اإذا الذي 
بين���ك وبين���ه ع���داوة �س���ابقة - اإذا دفعَت 
اإ�س���اءته باالإح�س���ان اإلي���ه - كاأن���ه قري���ب 

�س���فيق.
ق لهذه الخ�سلة الحميدة اإال   وال ُيوفَّ

الذين �سبروا على االإيذاء، وما ياقونه 
ق لها اإال  من النا�س من ال�سوء، وال ُيوَفّ

ذو ن�سيب عظيم؛ لما فيها من الخير الكثير، والنفع الوفير.
 واإن و�سو�س لك ال�سيطان في اأي وقت ب�سّر فاعت�سم باهلل والجاأ اإليه، اإنه هو ال�سميع لما تقوله، العليم بحالك.

 وم���ن اآي���ات اهلل الدال���ة عل���ى عظمت���ه وتوحي���ده اللي���ل والنه���ار في تعاقبهما، وال�سم����س والقمر، ال ت�س���جدوا - �أيها �لنا����س - لل�سم����س، وال 

ا. ت�س���جدوا للقم���ر، وا�س���جدوا هلل وح���ده ال���ذي خلقه���ّن اإن كنت���م تعبدون���ه ح����قًّ
 ف���اإن ا�س���تكبروا واأعر�س���وا، ول���م ي�س���جدوا هلل الخال���ق، فالمائك���ة الذي���ن ه���م عن���د اهلل ي�س���ِبّحونه ويحمدونه �س���بحانه في اللي���ل والنهار 

مًعا، وهم ال يمّلون من عبادته.
 

   منزلة اال�ستقامة عند اهلل عظيمة.
   كرامة اهلل لعباده الموؤمنين وتوِلّيه �سوؤونهم و�سوؤون َمن خلفهم.

   مكانة الدعوة اإلى اهلل، واأنها اأف�سل االأعمال.
   ال�سبر على االإيذاء والدفع بالتي هي اأح�سن ُخُلقان ال غنى للداعي اإلى اهلل عنهما.



 وم���ن اآيات���ه الدال���ة عل���ى عظمت���ه 

وتوحي���ده وعل���ى قدرت���ه عل���ى البع���ث اأن���ك 
تعاي���ن االأر����س ال نبات فيها، فاإذا اأنزلنا 
عليه���ا م���اء المط���ر تحرك���ت ب�س���بب نم���و 
المخب���وء فيه���ا م���ن ب���ذور، وارتفع���ت، اإن 
ال���ذي اأحي���ا هذه االأر�س الميتة بالنبات، 
للح�س���اب  وباعثه���م  الموت���ى  لمحي���ي 
والج���زاء، اإن���ه عل���ى كل �س���يء قدي���ر، ال 
يعج���زه اإحي���اء اأر����س بع���د موته���ا، وال 

اإحي���اء الموت���ى وبعثه���م م���ن قبوره���م.
 اإن الذي���ن يميل���ون ف���ي اآي���ات اهلل 

ع���ن ال�س���واب باإنكاره���ا والتكذي���ب به���ا 
وتحريفها ال يخفى حالهم علينا، فنحن 
نعلمه���م، اأفم���ن ُيْلَقى ف���ي النار اأف�سل اأم 
م���ن ياأت���ي يوم القيامة اآمًنا من العذاب؟ 
اعمل���وا - �أيه���ا �لنا����س - م���ا �س���ئتم م���ن 
خير و�س���ّر، فقد بَيّنا لكم الخير وال�س���ر، 
اإن اهلل بم���ا تعمل���ون منهم���ا ب�سي���ر، ال 

يخف���ى علي���ه �س���يء م���ن اأعمالكم.
 اإن ال����ذين كف����روا بال�ق����راآن ل�م����ا 

جاءه���م م���ن عن���د اهلل لمعذب���ون ي���وم 
القيام���ة، واإن���ه لكت���اب عزي���ز مني���ع، ال 
ل  ف اأن يحّرف���ه، وال ُمَب���ِدّ ي�س���تطيع ُمَح���ِرّ

اأن يبدل���ه.
 ال ياأتي���ه الباط���ل م���ن بي���ن يدي���ه 

وال م���ن خلف���ه بنق����س اأو زي���ادة اأو تبدي���ل 
اأو تحري���ف، تنزي���ل م���ن حكي���م ف���ي خلقه 
وتقدي���ره وت�س���ريعه، محم���ود عل���ى كل 

حال.
بالكتاب  المكذبين  ذكر اهلل حال  ولما 
من  يلقاه  كان  بما  ه  و�ساَّ ر�سوله  �سّبر 
التكذيب  من  الر�سل  من  اإخوانه  قبله 

وال�سخرية واالفتراء، فقال:
 م���ا يق���ال ل���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - 

م���ن التكذي���ب اإال م���ا ق���د قي���ل للر�س���ل من 
قبلك فا�سبر، فاإن ربك لذو مغفرة لمن 

ت���اب اإلي���ه م���ن عب���اده، وذو عق���اب موج���ع لمن اأ�س���ّر على ذنوب���ه ولم يتب.
���ا، وال���ذي ج���اء ب���ه  ن���ت اآيات���ه حت���ى نفهمه���ا، اأيك���ون الق���راآن اأعجميًّ  ول���و اأنزلن���ا ه���ذا الق���راآن بغي���ر لغ���ة الع���رب لق���ال الكف���ار منه���م: ل���وال ُبيِّ

عرب���ي؟ ق���ل - �أيه���ا �لر�س���ول - له���وؤالء: الق���راآن - للذي���ن اآمن���وا ب���اهلل و�سدق���وا ر�س���له - هداي���ة م���ن ال�س���ال و�س���فاء لم���ا ف���ي ال�س���دور م���ن 
الجهل وما يتبعه، والذين ال يوؤمنون باهلل في اآذانهم �سمم، وهو عليهم عمى ال يفهمونه، اأولئك المو�سوفون بتلك ال�سفات كمن ُيناَدون 

م���ن م���كان بعي���د، فكيف لهم اأن ي�س���معوا �سوت المنادي!
 ولق���د اأعطين���ا مو�س���ى الت���وراة فاختل���ف فيه���ا؛ فمنه���م م���ن اآم���ن به���ا، ومنه���م من كفر به���ا، ولوال وعد م���ن اهلل اأن يف�سل بي���ن العباد يوم 

القيام���ة فيم���ا اختلف���وا في���ه لحك���م بي���ن المختلفي���ن في التوراة، فبّين المحق والمبطل، فاأكرم المحق واأهان المبطل، واإن الكفار لفي �س���ك 
م���ن اأمر القراآن مريب.

 م���ن عم���ل عم���ًا �سالًح���ا فنْف���ُع عمل���ه ال�سال���ح عائ���د اإلي���ه، ف���اهلل ال ينفع���ه العم���ل ال�سال���ح م���ن اأح���د، ومن عمل عم���ًا �س���يًئا ف�سرر ذلك 

م لعبيده، فلن ينق�سهم  راجع اإليه، فاهلل ال ت�سّره مع�سية اأحد من خلقه، و�سيجازي كاًّ بما ي�ستحقه، وما ربك - �أيها �لر�سول - بظاَّ
ح�س���نة، ولن يزيدهم �سيئة.

���ل �س���بحانه به���ذا الحف���ظ، بخ���اف الكت���ب ال�س���ابقة ل���ه.    قط���ع      َحِف���ظ اهلل الق���راآن م���ن التبدي���ل والتحري���ف، وَتَكفَّ
الحج���ة عل���ى م�س���ركي الع���رب بن���زول الق���راآن بلغته���م.    نف���ي الظلم عن اهلل، واإثب���ات العدل له. 



 اإل���ى اهلل وح���ده ُي���ردُّ عل���م ال�س���اعة؛ 

فه���و وح���ده يعل���م مت���ى تق���ع، ف���ا يعل���م 
ذل���ك غي���ره، وم���ا تخ���رج من ثم���رات من 
اأوعيته���ا الت���ي تحفظه���ا، وم���ا تحم���ل م���ن 
اأنث���ى وال تل���د اإال بعلم���ه، ال يفوت���ه م���ن 
ذلك �سيء، ويوم ينادي اهلل الم�سركين 
الذي���ن كان���وا يعب���دون مع���ه االأ�سن���ام؛ 
ًخ���ا اإياه���م عل���ى عبادته���م له���م: اأي���ن  ُموِبّ
�س���ركائي الذي���ن كنت���م تزعم���ون اأنه���م 
الم�س���ركون: اعترفن���ا  ق���ال  �س���ركاء؟ 
اأمام���ك، ال اأح���د من���ا ي�س���هد االآن اأن ل���ك 

�س���ريًكا.
 وغ���اب عنه���م م���ا كان���وا يدعون���ه 

م���ن االأ�سن���ام، واأيقن���وا اأنه���م ال مه���رب 
له���م م���ن ع���ذاب اهلل وال َمِحي���د.

طل���ب  م���ن  االإن�س���ان  يم���ّل  ال   

ال�سح���ة والم���ال والول���د وغي���ر ذل���ك من 
النع���م، واإن اأ�ساب���ه فق���ر اأو مر����ض ونحو 
ذل���ك فه���و كثي���ر الياأ����ض والقن���وط م���ن 

رحم���ة اهلل.
 ولئ���ن اأذقن���اه من���ا �سح���ة وغن���ى 

اأ�ساب���ه  ومر����ض  ب���اء  بع���د  وعافي���ة 
ل���ه  اأه���ل  الأن���ي  ل���ي؛  ه���ذا  ليقول���ّن: 
وم�س���تحق، وم���ا اأظ���ن ال�س���اعة قائم���ة، 
ولئ���ن ُفِر����ض اأن ال�س���اعة قائم���ة ف���اإن ل���ي 
عن���د اهلل الغن���ى والمال، فكما اأنعم عليَّ 
ف���ي الدني���ا ال�س���تحقاقي ذل���ك ينع���م عليَّ 
ف���ي االآخ���رة، فلنخب���رّن الذي���ن كف���روا 
ب���اهلل بم���ا عمل���وا م���ن الكف���ر والمعا�سي، 
ولنذيقّنه���م م���ن ع���ذاب بالغ في ال�س���دة.
 واإذا اأنعمن���ا عل���ى االإن�س���ان بنعم���ة 

ال�سحة والعافية ونحوها غفل عن ذكر 
اهلل وطاعت���ه، واأعر����ض بجانب���ه تكب���ًرا، 
واإذا م�ّس���ه مر����ض وفق���ر ونح���وه فه���و ذو 
دعاء هلل كثير، ي�س���كو اإليه ما م�ّس���ه منه 
ليك�سفه عنه، فهو ال ي�سكر ربه اإذا اأنعم 

علي���ه، وال ي�سب���ر عل���ى بائ���ه اإذا ابتاه.
 ق��������ل - اأيه������ا الر�س�������ول - له��������وؤالء الم�س���ركين المكذبي���ن: اأخبرون���ي اإن كان ه���ذا الق���راآن م���ن عن���د اهلل، ث���م كفرت���م ب���ه وكذبتم���وه، 

فكي���ف �س���يكون حالك���م؟! وم���ن اأ�س���ّل مم���ن ه���و ف���ي عن���اد للحق مع ظه���وره وو�سوح حجت���ه وقوتها؟!
 �س���نري كف���ار قري����ض اآياتن���ا ف���ي اآف���اق االأر����ض مم���ا يفتح���ه اهلل للم�س���لمين، ونريه���م اآياتن���ا ف���ي اأنف�س���هم بفت���ح مك���ة؛ حتى يت�س���ح لهم بما 

يرف���ع ال�س���ك اأن ه���ذا الق���راآن ه���و الح���ق ال���ذي ال ِمْري���ة في���ه، اأََول���م يك���ف ه���وؤالء الم�س���ركين اأن الق���راآن حق ب�س���هادة اهلل اأنه من عن���ده؟! وَمْن 
اأعظ���ُم �س���هادة م���ن اهلل؟! فل���و كان���وا يريدون الحق الكتفوا ب�س���هادة ربهم.

 اأال اإن الم�س���ركين ف���ي �س���ك م���ن لق���اء ربه���م ي���وم القيام���ة الإنكاره���م البع���ث، فه���م ال يوؤمن���ون باالآخ���رة؛ لذل���ك ال ي�س���تعّدون له���ا بالعم���ل 

ال�سال���ح، اأال اإن اهلل ب���كل �س���يء محي���ط علًم���ا وقدرة.
 

   علم ال�ساعة عند اهلل وحده.
   تعامل الكافر مع نعم اهلل ونقمه فيه تخبط وا�سطراب.

   اإحاطة اهلل بكل �سيء علًما وقدرة.



ووج�����وب  ت��س����ريع اهلل،  كم����ال  بي����ان 
متابعت���ه، والتحذي���ر م���ن مخالفت���ه.

تق���دم      

ال���كام عل���ى نظائره���ا ف���ي بداي���ة �س���ورة 
البق���رة.

اإلي���ك  يوح���ي  الوح���ي  ه���ذا  مث���ل   

ي���ا محم���د واإل���ى الذي���ن م���ن قبل���ك م���ن 
اأنبي���اء اهلِل، اهلُل العزي���ُز في انتقامه من 

اأعدائ���ه، الحكي���م ف���ي تدبي���ره وخلق���ه.
 هلل وح���ده م���ا ف���ي ال�س���ماوات وم���ا 

ف���ي االأر����ض خلًق���ا ومل���ًكا وتدبي���ًرا، وه���و 
العل���ي بذات���ه وق���دره وقه���ره، العظي���م في 

ذاته.
ت���كاد  �س���بحانه  عظمت���ه  وم���ن   

وارتفاعه���ا  عظمه���ا  م���ع  ال�س���ماوات 
يت�س���ققن م���ن فوق االأر�سي���ن، والمائكة 
ينزه���ون ربه���م ويعظمون���ه حامدي���ن ل���ه 
خ�سوًع���ا واإج���ااًل، ويطلب���ون المغف���رة 
م���ن اهلل لم���ن ف���ي االأر����ض، اأال اإن اهلل 
ه���و الغف���ور لذن���وب م���ن ت���اب م���ن عب���اده، 

الرحي���م به���م.
اهلل  دون  من  اتخذوا  والذين   

دون  من  ويعبدونهم  يوالونهم  اأ�سناًما 
اهلل، اهلل لهم بالمر�ساد ي�سجل عليهم 
اأعمالهم ويجازيهم بها، وما اأنت - اأيها 
الر�سول - موكل بحفظ اأعمالهم، فلن 

ُت�ْساأَل عن اأعمالهم، اإنما اأنت مبلغ.
 ومثلم���ا اأوحين���ا اإل���ى االأنبي���اء م���ن 

قبل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - اأوحين���ا اإلي���ك 
���ا لتن���ذر مكة وم���ن حولها من  قراآًن���ا عربيًّ
قرى العرب، ثم النا�ض جميًعا، وتخّوف 

النا����ض م���ن ي���وم القيام���ة ي���وم يجم���ع اهلل االأولي���ن واالآخري���ن ف���ي �سعي���د واح���د للح�س���اب والج���زاء، ال �س���ك ف���ي وق���وع ذل���ك الي���وم، والنا����ض 
منق�س���مون في���ه اإل���ى فريقي���ن: فري���ق ف���ي الجن���ة وه���م الموؤمن���ون، وفري���ق ف���ي النار وه���م الكفار.

 ول���و �س���اء اهلل َجْعَله���م اأم���ًة واح���دة عل���ى دي���ن االإ�س���ام لجعله���م اأم���ة واح���دة علي���ه، واأدخله���م جميًع���ا الجن���ة، ولك���ن اقت�س���ت حكمت���ه اأن 

يدخ���ل م���ن ي�س���اء ف���ي االإ�س���ام، ويدخل���ه الجن���ة، والظالم���ون الأنف�س���هم بالكف���ر والمعا�سي ما لهم م���ن ولي يتوالهم، وال ن�سي���ر ينقذهم من 
عذاب اهلل.

 ب���ل اتخ���ذ ه���وؤالء الم�س���ركون م���ن دون اهلل اأولي���اء يتوّلونه���م، واهلل ه���و الول���ي الح���ق، فغي���ره ال ينف���ع وال ي�س���ّر، وه���و يحي���ي الموتى ببعثهم 

للح�س���اب والجزاء، وال يعجزه �سيء �سبحانه.
ة ر�س���وله   وم���ا اختلفت���م - اأيه���ا النا����س - في���ه م���ن �س���يء م���ن اأ�س����ول دينك���م اأو ف�����روعه فح�����كمه اإل���ى اهلل، في����رجع في���ه اإل���ى كتاب���ه اأو �ُس���نَّ

، ه���ذا ال���ذي يت�س���ف به���ذه ال�سف���ات هو ربي، علي���ه اعتمدت في اأموري كلها، واإلي���ه اأرجع بالتوبة.
 

ة مرجع�ان للموؤمن��ين في �سوؤونهم كلها،     عظمة اهلل ظاهرة في كل �سيء.    دعاء المائكة الأهل االإيمان بالخير.    الق�راآن وال�ُسنَّ
وبخا�سة عند االختاف.    االقت���س�ار على اإن��ذار اأهل مك�ة وم�ن ح���ول����ها؛ الأن��هم مق�س��ودون بالرد عليهم الإن�ك���ارهم ر�س��الته   

وهو ر�سول للن��ا�ض كافة كم�ا قال تعالى: { yxwvu...}، )�سباأ: 28(.

٤٢٥٣



واالأر����ض  ال�س���ماوات  خال���ق  اهلل   

عل���ى غي���ر مث���ال �س���ابق، جع���ل لك���م م���ن 
اأنف�س���كم اأزواًج���ا، وجع���ل لك���م م���ن االإب���ل 
والبق���ر والغن���م اأزواًج���ا، حت���ى تتكاث���ر 
م���ن اأجلك���م، يخلقك���م فيم���ا جع���ل لك���م 
ويعي�س���كم  بالت���زاوج،  اأزواجك���م  م���ن 
فيم���ا جع���ل لك���م م���ن اأنعامك���م م���ن 
لحومه���ا واألبانه���ا، ال يماثل���ه �س���يء م���ن 
مخلوقات���ه، وه���و ال�س���ميع الأق���وال عباده، 
الب�سير باأفعالهم، ال يفوته منها �سيء، 
و�س���يجازيهم عل���ى اأعماله���م؛ اإن خي���ًرا 

ا ف�س���ر. فخي���ر واإن �س���رًّ
خ������زائن  مف������اتيح  وح�����ده  له   

لمن  الرزق  يو�سع  واالأر�ض،  ال�سماوات 
اأم  اأي�سكر  ي�ساء من عباده؛ اختباًرا له 
ابتاًء  ي�ساء؛  من  على  وي�سّيقه  يكفر؟ 
اهلل؟  قدر  على  يت�سخط  اأم  اأي�سبر  له 
اإنه بكل �سيء عليم، ال يخفى عليه �سيء 

مما فيه م�سالح عباده.
 �س���رع لك���م م���ن الدي���ن مث���ل م���ا 

اأمرن���ا نوًح���ا بتبليغ���ه والعم���ل ب���ه، وال���ذي 
اأوحين���اه اإلي���ك - اأيها الر�س���ول - و�س���رع 
لك���م مث���ل ال���ذي اأمرن���ا اإبراهيم ومو�س���ى 
وعي�س���ى بتبليغ���ه والعمل ب���ه، وخا�سته: 
اأن اأقيم���وا الدي���ن، واترك���وا التفرق فيه، 
َعُظ���م على الم�س���ركين م���ا تدعوهم اإليه 
م���ن توحي���د اهلل، وت���رك عب���ادة غي���ره، 
اهلل ي�سطف���ي م���ن �س���اء م���ن عب���اده، 
فيوفق���ه لعبادت���ه وطاعت���ه، ويه���دي اإلي���ه 
من يرجع اإليه منهم بالتوبة من ذنوبه.
 وم���ا تف���رق الكف���ار والم�س���ركون اإال 

م���ن بع���د م���ا قامت عليه���م الحج���ة ببعثة 
محم���د   اإليه���م، وم���ا كان تفّرقهم اإال 
ب�س���بب البغي والظلم، ولوال ما �س���بق في 
عل���م اهلل م���ن اأن���ه يوؤخ���ر عنه���م الع���ذاب 
اإل���ى اأََم���ٍد مح���دد ف���ي علم���ه ه���و ي���وم 
القيام���ة لحك���م اهلل بينه���م، فعج���ل له���م العذاب ب�س���بب كفرهم باهلل وتكذيبهم لر�س���له، واإن الذين اأورث���وا التوراة من اليهود، واالإنجيل من 

الن�س���ارى م���ن بع���د اأ�س���افهم، وم���ن بع���د ه���وؤالء الم�س���ركين، لف���ي �س���ك م���ن ه���ذا الق���راآن ال���ذي ج���اء ب���ه محم���د   ومكذب���ون ب���ه.
 ادُع له���ذا الدي���ن الم�س���تقيم، واثب���ت علي���ه وف���ق م���ا اأم���رك اهلل، وال تتب���ع اأهواءه���م الباطل���ة، وق���ل عن���د مجادلته���م: اآمن���ت ب���اهلل وبالكتب 

ا،  الت���ي اأنزله���ا اهلل عل���ى ر�س���له، واأمرن���ي اهلل اأن اأحك���م بينك���م بالع���دل، اهلل ال���ذي اأعب���ده ربنا وربك���م جميًعا، لنا اأعمالنا خيًرا كانت اأو �س���رًّ
ا، ال جدال بيننا وبينكم بعد اأن تبينت الحجة، وات�سحت المحجة، اهلل يجمع بيننا جميًعا، واإليه المرجع  ولكم اأعمالكم خيًرا كانت اأو �سرًّ

يوم القيامة، فيجازي كاًّ منا بما ي�س���تحقه، فيتبّين عندئذ ال�سادق من الكاذب، والمحق من المبطل.
 

   دين االأنبياء في اأ�سوله دين واحد.
   اأهمية وحدة الكلمة، وخطر االختاف فيها.

   م���ن مقوم���ات نج���اح الدع���وة اإل���ى اهلل: �سح���ة المب���داأ، واال�س���تقامة علي���ه، والبع���د ع���ن اتب���اع االأه���واء، والع���دل، والتركيز على الم�س���ترك، 
وترك الجدال العقيم، والتذكير بالم�سير الم�س���ترك.



الباطلة  بالحجج  يجادلون  والذين   

محمد   على  المنزل  الدين  هذا  في 
هوؤالء  له،  النا�ض  ا�ستجاب  بعدما   
و�ساقطة  ذاهبة  حجتهم  المجادلون 
اأثر  ال  الموؤمنين،  وعند  ربهم  عند 
لكفرهم  اهلل  من  غ�سب  وعليهم  لها، 
�سديد  عذاب  ولهم  الحق،  ورف�سهم 

ينتظرهم يوم القيامة.
بّي���ن بط���ان حج���ج الكافري���ن  ولم���ا 
بّين اأ�سل الحجج ال�سحيحة التي يحتج 

به���ا الم�س���لم وه���ي الق���راآن، فقال:
 اهلل الذي اأنزل القراآن بالحق الذي 

بين  ليحكم  العدل  واأنزل  فيه،  مرية  ال 
ال�ساعة  تكون  وقد  باالإن�ساف،  النا�ض 
ب بها هوؤالء قريبة، ومعلوم اأن  التي يكِذّ

كل اآٍت قريب.
به���ا  يوؤمن���ون  ال������ذين ال  يط������لب   

تعجيله���ا؛ الأنه���م ال يوؤمن���ون بح�س���اب وال 
ث���واب وال عق���اب، والذي���ن اآمن���وا ب���اهلل 
خائف���ون منه���ا لخوفه���م م���ن م�سيره���م 
فيه���ا، ويعلم���ون عل���م اليقي���ن اأنه���ا الح���ق 
الذي���ن  اإن  اأال  في���ه،  ِمْري���ة  ال  ال���ذي 
يجادل���ون في ال�س���اعة ويخا�سمون فيها، 
وي�س���ككون في وقوعها، لفي �سال بعيد 

ع���ن الح���ق.
ي���رزق  بعب���اده،  لط���ف  ذو  اهلل   

���ق  م���ن ي�س���اء، فيو�س���ع ل���ه ال���رزق، وي�سِيّ
عل���ى م���ن ي�س���اء بح�س���ب اقت�س���اء حكمت���ه 
ولطف���ه، وه���و الق���وي ال���ذي ال يغلبه اأحد، 

العزي���ز ال���ذي ينتق���م م���ن اأعدائ���ه.
االآخ���رة  ث���واب  يري���د  كان  م���ن   

عام���ًا له���ا عمله���ا، ن�ساع���ف ل���ه ثواب���ه، 
فالح�س���نة بع�س���ر اأمثاله���ا اإل���ى �س���بع مئ���ة 
�سع���ف اإل���ى اأ�سع���اف كثي���رة، وم���ن كان 
يري���د الدني���ا وحده���ا اأعطين���اه ن�سيب���ه 
المق���در ل���ه فيه���ا، ولي����ض ل���ه ف���ي االآخ���رة 

م���ن ح���ظ الإيث���اره الدني���ا عليه���ا.
 اأم لهوؤالء الم�س���ركين اآلهة من دون اهلل �س���رعوا لهم من الدين ما لم ياأذن لهم اهلل ب�س���رعه من ال�س���رك به وتحريم ما اأحل، وتحليل 

ل بينهم، واإن الظالمين الأنف�سهم بال�سرك  ما حرم؟ ولوال ما �سربه اهلل من اأَجٍل محدد للف�سل بين المختلفين، واأنه يوؤخرهم اإليه لف�سَ
باهلل والمعا�سي لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة.

 ت���رى - اأيه���ا الر�س���ول - الظالمي���ن اأنف�س���هم بال�س���رك والمعا�س���ي خائفي���ن م���ن العق���اب بم���ا ك�س���بوا م���ن االإث���م، والعق���اب واق���ع به���م ال 

محال���ة، ف���ا ينفعه���م الخ���وف المج���رد ع���ن توب���ة، والذي���ن اآمن���وا ب���اهلل وبر�س���له وعمل���وا االأعم���ال ال�سالح���ات عل���ى النقي�ض منه���م؛ فهم في 
ب�ساتين الجنات يتنعمون، لهم ما ي�ساوؤون عند ربهم من اأنواع النعيم الذي ال ينقطع اأبًدا، ذلك هو الف�سل الكبير الذي ال يدانيه ف�سل.

 
   خوف الموؤمن من اأهوال يوم القيامة يعين على اال�ستعداد لها.

   لطف اهلل بعباده حيث يو�سع الرزق على من يكون خيًرا له، وي�سّيق على من يكون الت�سييق خيًرا له.
   خطر اإيثار الدنيا على االآخرة.



ال���ذي  العظي���م  التب�س���ير  ذل���ك   

يب�س���ر اهلل ب���ه عل���ى ي���د ر�س���وله الذي���ن 
اآمن���وا ب���اهلل ور�س���له، وعمل���وا االأعم���ال 
ال�سالح���ات، ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ال 
اأطل���ب منك���م عل���ى تبلي���غ الح���ق ثواًب���ا اإال 
ثواًب���ا واح���ًدا عائًدا نفع���ه اإليكم، وهو اأن 
تحبون���ي لقرابت���ي فيك���م، وم���ن يك�س���ب 
ح�س���نة ن�ساع���ف ل���ه اأج���ره؛ الح�س���نة 
بع�سر اأمثالها، اإن اهلل غفور لذنوب من 
ت���اب اإلي���ه م���ن عب���اده، �س���كور الأعماله���م 
ال�سالح���ة الت���ي يعملونه���ا ابتغ���اء وجهه.

 ِم���ْن زع���م الم�س���ركين اأن محم���ًدا  

 قد اختلق هذا القراآن ون�س���به لربه، 
ثَت نف�سك  ا عليهم: لو حدَّ ويقول اهلل ردًّ
اأن تفت���ري كذًب���ا لَطَبْع���ُت عل���ى قلب���ك، 
ومح���وت الباط���ل المفت���رى، واأبقي���ت 
الح���ق، ولم���ا ل���م يك���ن االأم���ر كذل���ك دلَّ 
عل���ى �س���دق النب���ي   اأنه موحى له من 
رب���ه، اإن���ه علي���م بم���ا ف���ي قل���وب عب���اده ال 

يخف���ى علي���ه �س���يء من���ه.
 وه���و �س���بحانه ال���ذي يقب���ل توب���ة 

عب���اده م���ن الكف���ر والمعا�س���ي اإذا تاب���وا 
اإلي���ه، ويتج���اوز ع���ن �س���يئاتهم الت���ي 
ارتكبوه���ا، ويعل���م م���ا تفعل���ون من �س���يء، 
ال يخف���ى علي���ه م���ن اأعمالك���م �س���يء، 

و�س���يجازيكم عليه���ا.
اآمن���وا  الذي���ن  دع���اء  ويجي���ب   

ال�سالح���ات،  ب���اهلل وبر�س���له وعمل���وا 
ويزيدهم من ف�سله على ما لم ي�ساألوه، 
والكاف���رون ب���اهلل وبر�س���له له���م ع���ذاب 

ق���وي ينتظره���م ي���وم القيام���ة.
لجمي���ع  ال���رزق  اهلل  و�ّس���ع  ول���و   

عب���اده لطغ���وا في االأر�ض بالظلم، ولكنه 
�س���بحانه ينزل من الرزق بقدر ما ي�س���اء 
م���ن تو�س���يع وت�سيي���ق، اإنه خبي���ر باأحوال 
عب���اده ب�سي���ر به���ا، فيعط���ي لحكم���ة، 

���ا. ويمن���ع لحكم���ة اأي�سً
 وه���و ال���ذي ين���زل المط���ر عل���ى عب���اده م���ن بع���د م���ا يئ�س���وا م���ن نزول���ه، وين�س���ر ه���ذا المط���ر فتنب���ت االأر����ض، وه���و المتوّل���ي �س���وؤون عب���اده، 

المحم���ود عل���ى كل حال.
 وم���ن اآي���ات اهلل الدال���ة عل���ى قدرت���ه ووحدانيت���ه خلق ال�س���ماوات وخلق االأر�ض، وما ن�س���ر فيهما من مخلوق���ات عجيبة، وهو على جمعهم 

للح�س���ر والج���زاء مت���ى �س���اء قدي���ر، ال يعج���زه ذل���ك كما ل���م يعجزه خلقه���م اأول مرة.
 وم���ا اأ�سابك���م - اأيه���ا النا����س - م���ن م�سيب���ة ف���ي اأنف�س���كم اأو اأموالك���م فبم���ا ك�س���بته اأيديك���م م���ن المعا�س���ي، ويتج���اوز اهلل لك���م ع���ن كثي���ر 

منه���ا، فا يوؤاخذكم به.
 ول�س���تم بقادري���ن عل���ى النج���اة م���ن ربك���م هرًب���ا اإذا اأراد عقابك���م، ولي����ض لك���م م���ن دون���ه ول���ي يتول���ى اأمورك���م، وال ن�سي���ر يرف���ع عنك���م 

الع���ذاب اإن اأراده بك���م.
 

   الداعي اإلى اهلل ال يبتغي االأجر عند النا�ض.
   التو�سيع في الرزق والت�سييق فيه خا�سع لحكمة اإلهية قد تخفى على كثير من النا�ض.

   الذنوب والمعا�سي من اأ�سباب الم�سائب.



قدرته  على  الدالة  اهلل  اآيات  ومن   

ووحدانيته ال�سفن التي تجري في البحر 
مثل الجبال في ارتفاعها وعلوها.

 اإن ي�س���اأ اهلل اإ�س���كان الري���ح الت���ي 

ت�س���ّيرهّن اأ�س���كنها، َفَيْظلل���ن ثواب���ت ف���ي 
البحر ال يتحّركن، اإّن في ذلك المذكور 
الري���اح  وت�س���خير  ال�س���فن  خل���ق  م���ن 
ل���دالالت وا�سح���ة عل���ى ق���درة اهلل ل���كل 
���ار على الباء والمحن، �س���كور لنعم  بَّ �سَ

اهلل علي���ه.
 اأو اإن ي�س���اأ �س���بحانه اإه���اك تل���ك 

ال�س���فن باإر�س���ال الري���ح العا�سف���ة عليه���ا 
اأهلكه���ا ب�س���بب م���ا ك�س���ب النا����ض م���ن 
االإث���م، ويتج���اوز ع���ن كثي���ر م���ن ذن���وب 

عب���اده ف���ا يعاقبه���م عليه���ا.
 ويعل���م عن���د اإه���اك تل���ك ال�س���فن 

باإر�سال الريح العا�سفة الذين يجادلون 
ف���ي اآي���ات اهلل الإبطاله���ا م���ا له���م م���ن 
مهرب عن الهاك، فا يدعون اإال اهلل، 

ويترك���ون م���ن عداه.
 فم���ا اأُعطيت���م - اأيه���ا النا����س - م���ن 

م���ال اأو ج���اه اأو ولد، فمتاع الحياة الدنيا 
وه���و زائ���ل منقط���ع، والنعي���م الدائ���م 
ه���و نعي���م الجن���ة ال���ذي اأع���ده اهلل للذي���ن 
اآمن���وا ب���اهلل ور�س���له، وعل���ى ربه���م وح���ده 

يعتم���دون ف���ي جمي���ع اأمورهم.
 والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب 

اأ�ساء  ممن  غ�سبوا  واإذا  وقبائحها، 
اإليهم بالقول اأو الفعل يغفرون له زلته، 
تف�سل  العفو  وهذا  عليها،  يعاقبونه  وال 

منهم اإذا كان فيه خير وم�سلحة.
بفعل  ل�ربهم؛  ا�ستج�ابوا  والذين   

واأتّموا  عنه،  نهى  ما  وترك  به،  اأمر  ما 
والذين  وجه،  اأكمل  على  ال�ساة 
يت�ساورون في االأمور التي تهمهم، ومما 

رزقناهم ينفقون ابتغاء وجه اهلل.
 والذين اإذا اأ�سابهم الظلم ينت�سرون اإكراًما الأنف�سهم واإعزاًزا لها، اإذا كان الظالم غير اأهٍل للعفو، وهذا االنت�سار حق، بخا�سة 

اإذا لم يكن في العفو م�سلحة.
 وم���ن اأراد اأن ياأخ���ذ حق���ه فل���ه ذل���ك، لك���ن بالمث���ل دون زي���ادة اأو تج���اوز، وم���ن عف���ا عم���ن اأ�س���اء اإلي���ه ول���م يوؤاخ���ذه عل���ى اإ�س���اءته، واأ�سل���ح 

م���ا بين���ه وبي���ن اأخي���ه فثواب���ه عن���د اهلل، اإن���ه ال يح���ب الظالمي���ن الذي���ن يظلم���ون النا����ض ف���ي اأنف�س���هم اأو اأمواله���م اأو اأعرا�سهم، ب���ل يبغ�سهم.
 ومن انت�سر لنف�سه فاأولئك ما عليهم من موؤاخذة الأخذهم بحقهم.

 اإنما الموؤاخذة والعقاب للذين يظلمون النا�ض، ويعملون في االأر�ض بالمعا�سي، اأولئك لهم عذاب موجع في االآخرة.

 واأم���ا م���ن �سب���ر عل���ى اإي���ذاء غي���ره ل���ه، وتج���اوز عن���ه، ف���اإن ذل���ك ال�سب���ر مم���ا يع���ود بالخير عليه وعل���ى المجتم���ع؛ وذاك اأم���ر محمود، وال 

 ومن خذله اهلل عن الهداية فاأ�سّله عن الحق فلي�ض له ولي من بعده يتولى اأمره، وترى الظالمين اأنف�سهم  َّ��ق له اإال ذو حظ عظيم.  ي�وف
بالكفر والمعا�سي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمّنين: هل للعودة اإلى الدنيا طريق فنتوب اإلى اهلل؟

 
   ال�سب���ر وال�س���كر �س���ببان للتوفي���ق لاعتب���ار باآي���ات اهلل.    مكان���ة ال�س���ورى ف���ي االإ�س���ام عظيم���ة.    ج���واز موؤاخذة الظال���م بمثل ظلمه، 

والعفو خير من ذلك.



ه����وؤالء   - الر�س���ول  اأيها   - وترى   

النار  على  ُيْعَر�سون  حين  الظالمين 
اإلى  ينظرون  وخزايا  اأذالء  وهم 
منها،  خوفهم  �سدة  من  ِخْل�سة  النار 
اإن  وبر�سله:  باهلل  اآمنوا  الذين  وقال 
خ�سروا  الذين  هم  ا  حقًّ الخا�سرين 
اأنف�سهم واأهليهم يوم القيامة ب�سبب ما 
اأال اإن الظالمين  القوه من عذاب اهلل، 
الأنف�سهم بالكفر والمعا�سي في عذاب 

دائم ال ينقطع اأبًدا.
 وما كان لهم من اأولياء ين�سرونهم 

باإنقاذهم من عذاب اهلل يوم القيامة، 
في�سّله  الحق  عن  اهلل  يخذله  ومن 
اإلى  توؤديه  طريق  من  اأبًدا  له  فلي�ض 

الهداية اإلى الحق.
لربكم   - النا�س  اأيها   - ا�ستجيبوا   

بالم�سارعة اإلى امتثال اأوامره واجتناب 
اأن  قبل  من  الت�سويف،  وترك  نواهيه، 
ياأتي يوم القيامة الذي اإذا جاء ال دافع 
له، ما لكم من ملجاأ تلجوؤون اإليه، وما 
لكم من اإنكار تنكرون به ذنوبكم التي 

اكت�سبتموها في الدنيا.
 ف���اإن اأعر�س���وا عم���ا اأمرته���م ب���ه 

فم���ا بعثن���اك - اأيه���ا الر�س���ول - عليه���م 
حفيًظا تحفظ اأعمالهم، لي�ض عليك اإال 
تبلي���غ م���ا اأمرت بتبليغه، وح�س���ابهم على 
من���ا  االإن�س���ان  اأذقن���ا  اإذا  واإن���ا  اهلل، 
رحم���ة م���ن غن���ى و�سح���ة ونحوهم���ا ف���رح 
به���ا، واإن ي�س���ب الب�س���ر ب���اء بمك���روه 
ب�س���بب ذنوبه���م؛ ف���اإن طبيعتهم كفر نعم 
اهلل، وع���دم �س���كرها، والت�س���خط مم���ا 

ق���دره اهلل بحكمت���ه.
ومل���ك  ال�س���ماوات  مل���ك  هلل     

االأر�ض، يخلق ما ي�ساء من ذكر اأو اأنثى 
اأو غي���ر ذل���ك، يعط���ي لم���ن ي�س���اء اإناًث���ا 
ويحرم���ه الذك���ور، ويعط���ي لم���ن ي�س���اء 
الذكور ويحرمه االإناث، اأو يجعل لمن ي�س���اء الذكور واالإناث مًعا، ويجعل من ي�س���اء عقيًما ال يولد له، اإنه عليم بما هو كائن وبما �س���يكون 

ف���ي الم�س���تقبل، وه���ذا م���ن تم���ام علم���ه وكم���ال حكمت���ه، ال يخف���ى علي���ه �س���يء، وال يعج���زه �س���يء.
 وم���ا ي�س���ّح لب�س���ر اأن يكلم���ه اهلل اإال وحًي���ا باالإله���ام اأو غي���ره، اأو يكلم���ه، بحي���ث ي�س���مع كام���ه وال ي���راه، اأو ير�س���ل اإلي���ه مل���ًكا ر�س���واًل مث���ل 

جبريل، فيوحي اإلى الر�سول الب�سري باإذن اهلل ما ي�ساء اهلل اأن يوحيه، اإنه �سبحانه عليٌّ في ذاته و�سفاته، حكيم في خلقه وقدره و�سرعه.
 

   وجوب الم�سارعة اإلى امتثال اأوامر اهلل واجتناب نواهيه.
   مهمة الر�سول الباغ، والنتائج بيد اهلل.

   هبة الذكور اأو االإناث اأو جمعهما مًعا هو على مقت�سى علم اهلل بما ي�سلح لعباده، لي�ض فيها مزية للذكور دون االإناث.
   يوحي اهلل تعالى اإلى اأنبيائه بطرق �ستى؛ ِلِحَكٍم يعلمها �سبحانه.



 وكم���ا اأوحين���ا اإل���ى االأنبي���اء م���ن 

قبل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - اأوحين���ا اإلي���ك 
قراآًن���ا م���ن عندن���ا، م���ا كنت تعل���م قبله ما 
الكت���ب ال�س���ماوية المنزل���ة عل���ى الر�س���ل، 
وم���ا كن���ت تعلم ما االإيم���ان؟ ولكن اأنزلنا 
ه���ذا الق���راآن �سي���اًء نه���دي ب���ه م���ن ن�س���اء 
م���ن عبادن���ا، واإن���ك لت���دّل النا����ض اإل���ى 

طري���ق م�س���تقيم ه���و دي���ن االإ�س���ام.
في  ما  له  الذي  اهلل  طريق   

خلًقا  االأر�ض،  في  ما  وله  ال�سماوات، 
وحده  اهلل  اإلى  حتًما  وتدبيًرا،  وملًكا 

ترجع االأمور في تقديرها وتدبيرها.

بزخ���رف  االفتت���ان  م���ن  التحذي���ر 
و�س���يلة  يك���ون  لئ���ا  الدني���ا؛  الحي���اة 

لل�س���رك.

  تقدم الكام على نظائرها 

في بداية �سورة البقرة.
 اأق��س�����م اهلل بالق������راآن الم���و�س�����ح 

لطريق الهداية اإلى الحق.
 اإن���ا جعلن���اه قراآًن���ا بل�س���ان الع���رب؛ 

رج���اء اأن تعقل���وا - ي���ا مع�س���ر م���ن ن���زل 
بل�س���انكم - معاني���ه، وتفهموه���ا لتنقلوها 

اإل���ى االأم���م االأخرى.
 واإن هذا القراآن في اللوح المحفوظ 

لذو علّو ورفعة، وذو حكمة، قد اأحكمت 
اآياته في اأوامره ونواهيه.

عليكم  القراآن  اإنزال  اأفنترك   

ال�سرك  من  اإكثاركم  الأجل  ا  اإعرا�سً
الرحمة  بل  ذلك،  نفعل  ال  والمعا�سي؟ 

بكم تقت�سي عك�ض هذا.
 وكم بعثنا من نبي في االأمم ال�سابقة.

 وما ياأتي تلك االأمم ال�سابقة من نبي من عند اهلل اإال كانوا منه ي�سخرون.

 فاأهلكن���ا م���ن ه���م اأ�س���ّد بط�ًس���ا م���ن تل���ك االأم���م، ف���ا نعج���ز ع���ن اإه���اك من ه���م اأ�سع���ف منهم، وم�س���ى في الق���راآن �سفة اإه���اك االأمم 

ال�س���ابقة، مث���ل عاد وثم���ود وقوم لوط واأ�سحاب َمْدين.
 ولئن �س���األت - اأيها الر�س���ول - هوؤالء الم�س���ركين المكذبين: من خلق ال�س���ماوات، ومن خلق االأر�ض؟ ليقولّن جواًبا ل�س���وؤالك: خلقهّن 

العزيز الذي ال يغلبه اأحد، العليم بكل �سيء.
 اهلل ال���ذي مه���د لك���م االأر����ض فجعله���ا لك���م وط���اًء تطوؤونها باأقدامكم، و�سّي���ر لكم فيها طرًقا في جبالها واأوديتها؛ رجاء اأن ت�ستر�س���دوا 

بها في �سيركم.
 

   �سمي الوحي روًحا الأهمية الوحي في هداية النا�ض، فهو بمنزلة الروح للج�سد.
   الهداية الم�سندة اإلى الر�سول  هي هداية االإر�ساد ال هداية التوفيق.

   ما عند الم�سركين من توحيد الربوبية ال ينفعهم يوم القيامة.

٤٣٨٩



م���اًء  ال�س���ماء  م���ن  ن���زل  وال���ذي   

بق���در م���ا يكفيك���م، ويكف���ي بهائمك���م 
وزروعك���م، فاأحيين���ا ب���ه بل���دة قاحل���ة ال 
نب���ات به���ا، وكم���ا اأحي���ا اهلل تل���ك االأر����ض 

القاحل���ة بالنب���ات يحييك���م للبع���ث.
 وال���ذي خل���ق االأ�سن���اف جميعه���ا، 

واالأنث���ى  والذك���ر  والنه���ار،  كاللي���ل 
ال�س���فن  م���ن  لك���م  و�سّي���ر  وغيره���ا، 
واالأنع���ام م���ا تركبون���ه ف���ي اأ�س���فاركم، 
فتركب���ون ال�س���فن ف���ي البح���ر، وتركب���ون 

اأنعامك���م ف���ي الب���ر.
رج���اء  كل���ه؛  ذل���ك  لك���م  �سّي���ر   

اأن ت�س���تقروا عل���ى ظه���ور م���ا تركب���ون 
من���ه ف���ي اأ�س���فاركم، ث���م تذك���روا نعم���ة 
ربك���م بت�س���خيرها لك���م اإذا ا�س���تقررتم 
باأل�س���نتكم:  وتقول���وا  ظهوره���ا،  عل���ى 
تن���ّزه وتقّد����ض ال���ذي هي���اأ وذل���ل لن���ا ه���ذا 
المرك���وب ف�سرن���ا نتحك���م في���ه، وما كنا 

ل���ه مطيقي���ن ل���وال ت�س���خير اهلل ل���ه.
 واإن���ا اإل���ى ربن���ا وح���ده لراجع���ون 

بع���د موتن���ا للح�س���اب والج���زاء.
اأن  الم���س������رك������ون  وزع������م   

بع������ض المخلوق���ات متول���دة ع���ن الخالق 
�س���بحانه حي���ن قال���وا: المائك���ة بن���ات 
اهلل، اإن االإن�س���ان ال���ذي يق���ول مث���ل ه���ذا 

الق���ول لكف���ور بّي���ن الكف���ر وال�س���ال.
 :- الم�س�ركون  اأيه�ا   - اأتقول�ون   

لنف�س�ه،  بن�ات  يخل�ق  مم�ا  اهلل  اتخ�ذ 
واأخل�سك�م بالذك�ور م�ن االأوالد؟! ف�اأي 

زعمت�م؟! الت�ي  الق�س�مة  ه�ذه  ق�س�مة 
���ر اأحده���م باالأنث���ى الت���ي   واإذا ُب�ِسّ

ا من  ين�س���بها اإل���ى رب���ه ظ���ل وجه���ه م�س���ودًّ
�س���دة اله���م والح���زن، وظ���ّل ه���و ممتلًئ���ا 
غيًظ���ا، فكي���ف ين�س���ب اإل���ى رب���ه م���ا يغت���ّم 

���ر ب���ه؟ ه���و ب���ه اإذا ُب�ِسّ
���ى ف���ي   اأين�س���بون اإل���ى ربه���م م���ن ُيَربَّ

الزينة وهو في الجدال غير مبين الكام الأنوثته؟!
ُوا المائك���ة الذي���ن ه���م عب���اد الرح����من �س���بحانه: اإناًث���ا، ه���ل ح�س���روا حي���ن خلقه���م اهلل، فتبين���وا اأنه���م اإن���اث؟! �س���تكتب المائك���ة   و�س���مَّ

�س���هادتهم هذه، وي�س���األون عنها يوم القيامة، ويعذبون بها لكذبهم.
 وقال���وا محتجي���ن بالق���در: ل���و �س���اء اهلل اأال نعب���د المائك���ة م���ا عبدناه���م، فكون���ه �س���اء ذل���ك من���ا يدّل على ر�ساه، لي����ض له���م بقولهم هذا 

م���ن علم، اإن هم اإال يكذبون.
 اأم اأعطينا هوؤالء الم�سركين كتاًبا من قبل القراآن يبيح لهم عبادة غير اهلل؟! فهم متم�سكون بذلك الكتاب، محتجون به.

 ال، ل���م يق���ع ذل���ك، ب���ل قال���وا محتجي���ن بالتقلي���د: اإن���ا وجدن���ا اآباءن���ا م���ن قبلن���ا عل���ى دين وملة، وق���د كانوا يعب���دون االأ�سنام، واإن���ا ما�سون 

عل���ى اآثارهم في عبادتها.
 

   كل نعمة تقت�سي �سكًرا.
   جور الم�سركين في ت�سوراتهم عن ربهم حين ن�سبوا االإناث اإليه، وَكِرهوهّن الأنف�سهم.

   بطان االحتجاج على المعا�سي بالقدر.

   الم�ساهدة اأحد االأ�س�ض الإثبات الحقائق.



واحتج���وا  ه���وؤالء،  ك���ّذب  وكم���ا   

بتقليده���م الآبائه���م، ل���م نبع���ث م���ن قبلك 
- اأيه���ا الر�س���ول - ف���ي قري���ة م���ن ر�س���ول 
ينذر قومه اإال قال روؤ�س���اوؤهم وكبراوؤهم 
م���ن اأه���ل الث���راء فيهم: اإنا وجدن���ا اآباءنا 
عل���ى دي���ن ومل���ة، واإن���ا متبع���ون الآثاره���م. 

فلي����ض قوم���ك ِبْدًع���ا ف���ي ذل���ك.
اأتت����بعون  ر�س�وله����م:  له����م  ق�����ال   

اآباءك���م ول���و جئتك���م بم���ا ه���و خي���ر م���ن 
ملته���م الت���ي كان���وا عليه���ا؟ قال���وا: اإن���ا 
كاف���رون بال���ذي اأُر�س���لت ب���ه اأن���ت وم���ن 

�س���بقك م���ن الر�س���ل.
 فانتقمن���ا م���ن االأم���م الت���ي كذب���ت 

بالر�س���ل م���ن قبل���ك فاأهلكناه���م، فتاأم���ل 
كي���ف كان���ت نهاي���ة المكذبي���ن بر�س���لهم، 

فق���د كان���ت نهاي���ة األيم���ة.
 واذكر - اأيها الر�سول - حين قال 

بريء  اإنن���ي  وق���ومه:  الأبيه  اإبراه��يم 
مما تعبدون من االأ�سنام من دون اهلل.

 اإال اهلل الذي خلقني فاإنه �سير�سدني 

اإلى ما فيه نفعي من اتباع دينه القويم.
التوحي���د  كلم���ة  اإبراهي���م  و�سّي���ر   

)ال اإل���ه اإال اهلل( باقي���ة ف���ي ذريت���ه م���ن 
بع���ده، ف���ا ي���زال فيه���م م���ن يوّح���د اهلل ال 
ي�س���رك ب���ه �س���يًئا؛ رج���اء اأن يرجع���وا اإل���ى 
اهلل بالتوبة اإليه من ال�سرك والمعا�سي.
 ل�������م اأع��اج�����ل باله�������اك ه�������وؤالء 

متعته���م  ب���ل  المكذبي���ن،  الم�س���ركين 
بالبق���اء ف���ي الدني���ا، ومتع���ت اآباءه���م من 
قبله���م حت���ى جاءه���م الق���راآن، ور�س���ول 

. مبي���ن ه���و محم���د 
 ولم���ا جاءه���م ه���ذا الق���راآن ال���ذي 

ه���و الح���ق ال���ذي ال ِمْري���ة في���ه قال���وا: 
ه���ذا �س���حر ي�س���حرنا ب���ه محم���د، واإن���ا ب���ه 

كاف���رون فل���ن نوؤم���ن ب���ه.
 وق���ال الم�س���ركون المكذب���ون: ه���اَّ 

اأنزل اهلل هذا القراآن على اأحد رجلين عظيمين من مكة اأو الطائف، بداًل من اإنزاله على محمد الفقير اليتيم.
 اأه���م يق�س���مون رحم���ة رب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - فيعطونه���ا م���ن ي�س���اوؤون ويمنعونها من ي�س���اوؤون اأم اهلل؟ نحن ق�س���منا بينه���م اأرزاقهم في 

ًرا لبع�ض، ورحمة رب���ك لعباده في االآخرة خير مم���ا يجمعه هوؤالء من حطام  الدني���ا، وجعلن���ا منه���م الغن���ي والفقي���ر؛ لي�سي���ر بع�سه���م ُم�َس���َخّ
الدنيا الفاني.

 ولوال اأن يكون النا�ض اأمة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر باهلل �سقوًفا من الف�سة، وجعلنا لهم درًجا عليه ي�سعدون.

 
   التقليد من اأ�سباب �سال االأمم ال�سابقة.

   البراءة من الكفر والكافرين الزمة.
   تق�سيم االأرزاق خا�سع لحكمة اهلل.

   حقارة الدنيا عند اهلل، فلو كانت تزن عنده جناح بعو�سة ما �سقى منها كافًرا �سربة ماء.



 وجعلن���ا لبيوته���م اأبواًب���ا، وجعلن���ا 

ة عليها يتكئون ا�ستدراًجا لهم  لهم اأ�سرَّ
وفتنة.

 ولجعلنا لهم ذهًبا، ولي�ض كل ذلك 

اإال متاع الحياة الدنيا، فنفعه قليل لعدم 
بقائه، وما في االآخرة من النعيم خير 
عند ربك - اأيها الر�سول - للمتقين هلل 

بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه.
 وم���ن ينظ���ر نظ���ر غي���ر متمك���ن ف���ي 

الق���راآن يو�سل���ه اإل���ى االإعرا����ض يعاق���ب 
بت�س���ليط �س���يطان م���ازم ل���ه يزي���ده ف���ي 

الغواي���ة.
الذي���ن  القرن���اء  ه���وؤالء  واإن   

ُي�َس���لَّطون عل���ى المعر�سي���ن ع���ن الق���راآن 
لي�سدونه���م ع���ن دي���ن اهلل؛ ف���ا يمتثلون 
اأوام���ره، وال يجتنب���ون نواهي���ه، ويظن���ون 
اأنه���م مهت���دون اإل���ى الح���ق، وم���ن َثمَّ فهم 

ال يتوب���ون م���ن �ساله���م.
الُمْعِر����ض ع���ن  اإذا جاءن���ا   حت���ى 

ذك���ر اهلل ي���وم القيام���ة ق���ال متمنًي���ا: 
ي���ا لي���ت بين���ي وبين���ك - اأيه���ا القري���ن- 
م�س���افة م���ا بي���ن الم�س���رق والمغ���رب، 

ْح���ت م���ن قري���ن. َفُقِبّ
ي���وم  للكافري���ن  اهلل  ق���ال   

القيام���ة: ول���ن ينفعك���م الي���وم - وق���د 
ظلمت���م اأنف�س���كم بال�س���رك والمعا�س���ي- 
ا�س���تراككم ف���ي الع���ذاب فل���ن يحم���ل 
�س���ركاوؤكم عنك���م �س���يًئا م���ن عذابك���م.
���مٌّ ع���ن �س���ماع الح���ق،   اإن ه���وؤالء �سُ

اأيه���ا   - اأفاأن���ت  اإب�س���اره،  ع���ن  ُعْم���ٌي 
الر�س���ول - ت�س���تطيع اإ�س���ماع ال�س���م، اأو 
هداي���ة العم���ي، اأو هداي���ة م���ن كان ف���ي 
�سال وا�سح عن الطريق الم�س���تقيم؟!
 ف���اإن ذهبن���ا ب���ك - ب���اأن اأَمْتن���اَك 

قب���ل اأن نعذبه���م - فاإن���ا منتقم���ون منه���م 
بتعذيبه���م ف���ي الدني���ا واالآخ���رة.

 اأو نريّنك بع�ض ما نعدهم من العذاب، فاإنا عليهم مقتدرون، ال ي�ستطيعون مغالبتنا في �سيء.

 فتم�ّسك - اأيها الر�سول - بما اأوحى اإليك ربك، واعمل به، اإنك على طريق حق ال َلْب�ض فيه.

 واإن هذا القراآن ل�سرف لك، و�سرف لقومك، و�سوف ت�ساألون يوم القيامة عن االإيمان به، واتباع هديه، والدعوة اإليه.

 وا�ساأل - اأيها الر�سول - من بعثنا من قبلك من الر�سل: اأجعلنا من دون الرح�من معبودات ُتْعَبد؟!

 ولقد بعثنا مو�سى باآياتنا اإلى فرعون واالأ�سراف من قومه فقال لهم: اإني ر�سول رب المخلوقات كلها.

 فلما جاءهم باآياتنا �ساروا منها ي�سحكون؛ �سخرية وا�ستهزاًء.

 
   خطر االإعرا�ض عن القراآن.

   القراآن �سرف لر�سول اهلل  والأمته.
   اتفاق الر�ساالت كلها على نبذ ال�سرك.

   ال�سخرية من الحق �سفة من �سفات الكفر.



 وم���ا ن���ري فرع���ون واالأ�س���راف م���ن 

قوم���ه م���ن حج���ة عل���ى �سح���ة م���ا ج���اء ب���ه 
مو�س���ى  اإال كان���ت اأعظ���م م���ن الحجة 
الت���ي قبله���ا، واأخذناه���م بالع���ذاب ف���ي 
الدني���ا؛ رج���اء اأن يرجع���وا عم���ا ه���م عليه 

م���ن الكف���ر، ولك���ن دونم���ا فائ���دة.
 فقال���وا لم���ا ناله���م بع����ض الع���ذاب 

: ي���ا اأيه���ا ال�س���احر، ادع لن���ا  لمو�س���ى 
رب���ك بم���ا ذكر لك من ك�س���ف العذاب اإن 

اآمن���ا، اإن���ا لمهت���دون اإليه اإن ك�س���فه عنا.
 فلم���ا �سرفن���ا عنه���م الع���ذاب اإذا 

ه���م ينق�س���ون عهده���م، وال يف���ون به.
 ون���ادى فرع���ون ف���ي قوم���ه قائ���ًا 

ح بملكه: يا قوم، األي����ض لي ملك  في تبجُّ
م�س���ر، وه���ذه االأنه���ار م���ن الني���ل تج���ري 
تح���ت ق�س���وري؟ اأف���ا تب�س���رون ملك���ي 

وتعرف���ون عظمت���ي؟!
 فاأن���ا خي���ر م���ن مو�س���ى الطري���د 

ال�سعي���ف ال���ذي ال يح�س���ن ال���كام.
اأر�س���له  ال���ذي  اهلل  األق���ى  فه���اَّ   

اأَ�ْس���ِورة م���ن ذه���ب علي���ه؛ لتبيي���ن اأن���ه 
ر�س���وله، اأو ج���اء مع���ه المائك���ة يتب���ع 

���ا. بع�سه���م بع�سً
 فاأغ���رى فرع���ون قوم���ه، فاأطاع���وه 

ف���ي �سال���ه، اإنه���م كان���وا قوًم���ا خارجي���ن 
ع���ن طاع���ة اهلل.

با�س���تمرارهم  اأغ�سبون���ا  فلم���ا   

عل���ى الكف���ر انتقمن���ا منه���م، فاأغرقناهم 
كله���م.

 ف�سّيرن���ا فرع���ون وم���اأه مقدم���ة 

يتقدم���ون للنا����ض وكف���ار قوم���ك له���م 
باالأث���ر، و�سّيرناه���م عب���رة لم���ن يعتب���ر؛ 
لئا يعمل بعملهم في�سيبه ما اأ�سابهم.
 ولما ح��سب الم�س�ركون اأن عي�س����ى 

ال�����ذي عب�����ده الن�س����ارى داخ������ل في 
عموم ق�����وله تع����الى: {ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ} )االأنبياء: 98(  وق��������د ن�ه���������ى اهلل ع����ن ع���ب�����ادته ك���ما نه������ى ع������ن عب�����ادة 
االأ�س����نام اإذا ق���ومك -اأيها الر�سول- ي�سّجون وي�سخبون في الخ�سومة ق��ائلين: ر�سي����نا اأن تكون اآله��تنا بمن������زلة عي�������سى، 

ا عليهم: { ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ } )االأنبياء: 101(. ف���اأن�زل اهلل ردًّ
ا للجدل، فهم  ���ا للتو�سل اإلى الحق، ولك���ن حبًّ َبْع���َرى واأمثال���ه هذا المثل حبًّ  وقال���وا: اأمعبوداتن���ا خي���ر اأم عي�س���ى؟! م���ا �س���رب ل���ك اب���ن الِزّ

قوم مجبولون على الخ�سومة.
 م���ا عي�س���ى ب���ن مري���م اإال عب���د م���ن عب���اد اهلل اأنعمن���ا علي���ه بالنب���وة والر�س���الة، و�سّيرناه مثًا لبني اإ�س���رائيل ي�س���تدلون ب���ه على قدرة اهلل 

حين خلقه من غير اأب كما خلق اآدم من غير اأبوين.
 ولو ن�ساء اإهاككم - يا بني اآدم - الأهلكناكم، وجعلنا بدلكم مائكة يخلفونكم في االأر�ض، يعبدون اهلل ال ي�سركون به �سيًئا.

 
   َنْكث العهود من �سفات الكفار.

   الفا�سق خفيف العقل ي�ستخّفه من اأراد ا�ستخفافه.
   غ�سب اهلل يوجب الخ�سران.

   اأهل ال�سال ي�سعون اإلى تحريف دالالت الن�ض القراآني ح�سب اأهوائهم.



 واإن عي�س���ى لعام���ة م���ن عام���ات 

اآخ���ر  ين���زل  حي���ن  الكب���رى  ال�س���اعة 
الزم���ان، ف���ا ت�س���ّكوا اأن ال�س���اعة واقع���ة، 
واتبعون���ي فيم���ا جئتك���م ب���ه م���ن عن���د 
اهلل، ه���ذا ال���ذي جئتك���م ب���ه ه���و الطري���ق 

الم�س���تقيم ال���ذي ال اعوج���اج في���ه.
ع���ن  ال�س���يطان  ي�سرفّنك���م  وال   

ال�س���راط الم�س���تقيم باإغوائ���ه واإغرائه، 
اإن���ه لك���م ع���دّو بّي���ن الع���داوة.

قوم���ه  عي�س���ى   ج���اء  ولم���ا   

باالأدل���ة الوا�سح���ة عل���ى اأن���ه ر�س���ول، قال 
لهم: قد جئتكم من عند اهلل بالحكمة، 
والأو�س���ح لك���م بع����ض ال���ذي تختلفون فيه 
م���ن اأم���ور دينك���م، فاتق���وا اهلل بامتث���ال 
اأوام���ره، واجتن���اب نواهي���ه، واأطيعون���ي 

فيم���ا اآمرك���م ب���ه واأنهاك���م عن���ه.
وربك���م، ال رب  رب���ي  ه���و  اإن اهلل   

لن���ا غي���ره، فاأخل�س���وا ل���ه وح���ده العبادة، 
وه���ذا التوحي���د ه���و الطري���ق الم�س���تقيم 

ال���ذي ال اعوج���اج في���ه.
في  الن�س���ارى  ط��وائف  فاختلفت   

هو  يقول:  من  فمنهم  عي�سى؛  �س���اأن 
ومنهم  اهلل،  ابن  هو  يقول:  ومن  اإل�ه، 
من يقول: هو واأمه اإل�هان، فويل للذين 
ظلموا اأنف�سهم - بما و�سفوا به عي�سى 
ثالث  اأنه  اأو  ة،  الُبُنوَّ اأو  االألوهية،  من 
ثاثة - من عذاب موجع ينتظرهم يوم 

القيامة.
االأح���زاب  ه���وؤالء  ينتظ���ر  ه���ل   

اإال  عي�س���ى  �س���اأن  ف���ي  المختلف���ون 
ال  وه���م  فج���اأة  تاأتيه���م  اأن  ال�س���اعة 
يح�ّس���ون باإتيانه���ا؟! ف���اإن جاءته���م وه���م 
عل���ى كفره���م ف���اإن م�سيره���م الع���ذاب 

الموج���ع.
عل���ى  والمت�سادق���ون  المتخاّل���ون   

الكف���ر وال�س���ال بع�سه���م لبع����ض اأعداء 
ي���وم القيام���ة اإال المتقي���ن هلل بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، فُخّلته���م دائم���ة ال تنقط���ع.

 ويقول لهم اهلل: يا عبادي، ال خوف عليكم اليوم فيما ت�ستقبلونه، وال اأنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا.

 الذين اآمنوا بالقراآن المنزل على ر�سولهم، وكانوا منقادين للقراآن؛ ياأتمرون باأوامره، وينتهون عن نواهيه.

 ادخلوا الجنة اأنتم واأمثالكم في االإيمان، ت�سّرون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي ال ينفد وال ينقطع.

 يط���وف عليه���م خّدامه���م باآني���ة م���ن ذه���ب وباأك���واب ال ُع���رى له���ا، وف���ي الجن���ة م���ا ت�س���تهيه االأنف����ض، وتتل���ذذ االأعي���ن بروؤيت���ه، واأنت���م فيه���ا 

ماكث���ون، ال تخرجون من�����ها اأبًدا.
 تلك الجنة التي و�سفت لكم هي التي اأورثكم اهلل اإياها باأعمالكم ف�سًا منه.

 لكم فيها فاكهة كثيرة ال تنقطع، منها تاأكلون.

 
   نزول عي�سى من عامات ال�ساعة الكبرى.

   انقطاع ُخلَّة الف�ساق يوم القيامة، ودوام ُخلَّة المتقين.
   ب�سارة اهلل للموؤمنين وتطمينه لهم عما خلفوا وراءهم من الدنيا وعما ي�ستقبلونه في االآخرة.



ولم���ا ذك���ر اهلل ج���زاء المتقي���ن ذك���ر 
ج���زاء م���ن ه���م �سدهم وه���م المجرمون 

فقال:
 اإن المجرمي���ن بالكف���ر والمعا�س���ي 

ف���ي ع���ذاب جهن���م ي���وم القيام���ة ماكث���ون 
اأبًدا. فيه 

 ال ُيَخّف���ف عنه���م الع���ذاب، وه���م 

في���ه اآي�س���ون م���ن رحم���ة اهلل.
 وم���ا ظل�������مناهم حي���ن اأدخ�����لناهم 

الظالمي���ن  ه���م  كان���وا  ولك���ن  الن���ار، 
الأنف�س���هم بالكف���ر.

 ون���ادوا خ���ازن الن���ار مال���ًكا قائلي���ن: 

ي���ا مال���ك، ِلُيِمْتن���ا رب���ك فن�س���تريح م���ن 
الع���ذاب، فيجيبه���م مال���ك بقول���ه: اإنك���م 
ماكثون في العذاب دائًما ال تموتون، وال 

ينقط���ع عنك���م العذاب.
 لق���د جئناك���م ف���ي الدني���ا بالح���ق 

الذي ال ِمْرية فيه، ولكن معظمكم للحق 
كارهون.

 ف���اإن مك���روا بالنب���ي  واأع���دوا 

ل���ه كي���ًدا فاإنا ُمحِكمون لهم تدبيًرا يفوق 
كيدهم.

 اأم يظنون اأنا ال ن�سمع �سرهم الذي 

الذي  �سّرهم  اأو  قلوبهم،  في  اأ�سمروه 
ذلك  ن�سمع  اإنا  بلى  به خفية،  يتناجون 
ما  كل  يكتبون  لديهم  والمائكة  كله، 

عملوه.
 قل - اأيها الر�سول- للذين ين�سبون 

ا  البنات هلل، تعالى اهلل عن قولهم علوًّ
تنزه عن ذلك  ولد؛  كان هلل  ما  كبيًرا: 
تعالى  هلل  العابدين  اأول  فاأنا  وتقد�ض، 

المنزهين له.
 تن���ّزه رب ال�س���ماوات واالأر����ض ورب 

العر�ض عما يقوله هوؤالء الم�سركون من 
ن�سبة ال�سريك وال�ساحبة والولد اإليه.

 فاتركهم - اأيها الر�سول - يخو�سوا 

فيما هم عليه من الباطل، ويلعبوا، حتى ياقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة.
 وه���و �س���بحانه المعب���ود ف���ي ال�س���ماء بح���ق، وه���و المعب���ود ف���ي االأر����ض بح���ق، وه���و الحكي���م ف���ي خلق���ه وتقدي���ره وتدبي���ره، العلي���م باأح���وال 

عب���اده، ال يخف���ى عليه منها �س���يء.
 وتزاي���د خي���ر اهلل وبركت���ه �س���بحانه، ال���ذي ل���ه وح���ده مل���ك ال�س���ماوات ومل���ك االأر����ض ومل���ك م���ا بينهم���ا، وعن���ده وح���ده عل���م ال�س���اعة التي 

تق���وم فيه���ا القيام���ة، ال يعلمه���ا غي���ره، واإليه وحده ترجعون في االآخرة للح�س���اب والجزاء.
 وال يمل���ك الذي���ن يعبده���م الم�س���ركون م���ن دون اهلل ال�س���فاعة عن���د اهلل، اإال م���ن �س���هد اأن ال اإل���ه اإال اهلل، وه���و يعل���م م���ا �س���هد ب���ه؛ مث���ل 

عي�س���ى وعزي���ر والمائكة.
َرفون عن عبادته بعد هذا االعتراف؟!  ولئن �ساألتهم: من خلقهم؟ ليقولّن: خلقنا اهلل، فكيف ُي�سْ

 وعنده �سبحانه علم �سكوى ر�سوله من تكذيب قومه، وقوله فيها: يا رب، اإن هوؤالء قوم ال يوؤمنون بما اأر�سلتني به اإليهم.

 فاأعر�ْض عنهم، وقل لهم ما تدفع به �سرهم - وكان هذا في مكة - ف�سوف يعلمون ما ياقونه من العقاب.

 
   كراه���ة الح���ق خط���ر عظي���م.     مك���ر الكافري���ن يع���ود عليه���م ول���و بع���د حي���ن.      كلم���ا ازداد عل���م العب���د برب���ه، ازداد ثق���ة برب���ه وت�س���ليًما 

ل�س���رعه.    اخت�سا����ض اهلل بعل���م وق���ت ال�س���اعة.



ينتظرهم  ما  ببيان  الم�سركين  تهديد 
من العقوبة العاجلة واالآجلة.

  تقدم الكام على نظائرها 

في بداية �سورة البقرة.
 اأق�سم اهلل بالقراآن المو�سح لطريق 

الهداية اإلى الحق.
القدر،  ليلة  في  القراآن  اأنزلنا  اإنا   

كنا  اإنا  الخيرات،  كثيرة  ليلة  وهي 
فين بهذا القراآن. مخوِّ

 في هذه الليلة يف�سل كل اأمر محكم 

مما  وغيرهما  واالآجال  باالأرزاق  يتعلق 
يحدثه اهلل تلك ال�سنة.

اأمر محكم من عندنا،   نف�سل كل 

اإنا كنا باعثين الر�سل.
 نبع���ث الر�س���ل رحم���ة م���ن رب���ك 

- اأيه���ا الر�س���ول - لم���ن اأر�س���لوا اإليه���م، 
اإن���ه �س���بحانه هو ال�س���ميع الأق���وال عباده، 
العليم باأفعالهم ونياتهم، ال يخفى عليه 

�س���يء م���ن ذلك.
 رب ال�سماوات ورب االأر�ض ورب ما 

فاآمنوا  بذلك  موقنين  كنتم  اإن  بينهما 
بر�سولي.

 ال معبود بحق غيره، يحيي ويميت، 
ورب  ربكم  غيره،  مميت  وال  محيي  ال 

اآبائكم المتقدمين.
 لي����ض ه���وؤالء الم�س���ركون بموقني���ن 

بذل���ك، ب���ل هم في �س���ك من���ه يلهون عنه 
بم���ا هم في���ه من الباطل.

 فانتظ���ر - اأيه���ا الر�س���ول - ع���ذاب 

قومك القريب يوم تاأتي ال�سماء بدخان 
وا�سح يرونه باأعينهم من �سدة الجوع.

 يعّم قومك، ويقال لهم: هذا العذاب الذي اأ�سابكم عذاب موجع.

 فيت�سرعون اإلى ربهم �سائلين: ربنا ا�سرف عنا العذاب الذي اأر�سلته علينا، اإنا موؤمنون بك وبر�سولك اإن �سرفته عنا.

 كيف لهم اأن يتذكروا وينيبوا اإلى ربهم وقد جاءهم ر�سول بّين الر�سالة، وعرفوا �سدقه واأمانته؟!

 ثم اأعر�سوا عن الت�سديق به، وقالوا عنه: هو معَلّم ُيعِلّمه غيره ولي�ض بر�سول، وقالوا عنه: هو مجنون.

 اإنا حين ن�سرف عنكم العذاب قليًا، اإنكم عائدون اإلى كفركم وتكذيبكم.

 وانتظره���م - اأيه���ا الر�س���ول - ي���وم نبط����ض بكف���ار قوم���ك البط�س���ة الكب���رى ي���وم ب���در، اإن���ا منتقم���ون منه���م لكفره���م ب���اهلل وتكذيبه���م 

ر�سوله.
.  ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون، وجاءهم ر�سول من اهلل كريم يدعوهم اإلى توحيد اهلل وعبادته، وهو مو�سى 

 ق���ال مو�س���ى لفرع���ون وقوم���ه: اترك���وا ل���ي بن���ي اإ�س���رائيل، فه���م عباد اهلل، لي����ض لكم حق اأن ت�س���تعبدوهم، اإني لكم ر�س���ول من اهلل، اأمين 

على ما اأمرني اأن اأبلغكم، ال اأنق�ض منه �سيًئا وال اأزيده.
 

   ن���زول الق���راآن ف���ي ليل���ة الق���در الت���ي ه���ي كثي���رة الخي���رات دالل���ة عل���ى عظ���م ق���دره.    بعث���ة الر�س���ل ون���زول الق���راآن من مظاه���ر رحمة اهلل 
بعباده.    ر�س���االت االأنبياء تحرير للم�س���ت�سعفين من قب�سة المتكبرين.

٤٤٥٩



 واأال ت�تك������بروا عل�����ى اهلل بت������رك 

عبادت���ه، واال�س���تعاء عل���ى عب���اده، اإن���ي 
اآتيك���م بحج���ة وا�سح���ة.

 واإن���ي اعت�سم���ت برب���ي وربك���م م���ن 

اأن تقتلون���ي بالرجم بالحجارة.
 واإن ل���م ت�سدق���وا بم���ا جئ���ت ب���ه 

فاعتزلون���ي، وال تقربون���ي ب�س���وء.
 فدع���ا مو�س���ى  رب���ه: اأن ه���وؤالء 

الق���وم - فرع���ون وم���اأه - ق���وم مجرمون 
ي�س���تحّقون تعجيل العقاب.

ي�س���ري  اأن  مو�س���ى  اهلل  فاأم���ر   

بقوم���ه لي���ًا، واأخب���ره اأن فرع���ون وقوم���ه 
�س���يتبعونهم.

 واأم���ره اإذا اجت���از البح���ر ه���و وبن���و 

اإ�س���رائيل اأن يترك���ه �س���اكًنا كم���ا كان، 
اإن فرع���ون وجن���ده مهلك���ون بالغ���رق ف���ي 

البح���ر.
 ك���م خلَّ���ف فرع���ون وقوم���ه وراءه���م 

من ب�س���اتين وعيون جارية!
 وك����م خل�����فوا وراءه����م م��ن زروع 

ومجل�����ض ح�س��ن!
 وك���م خلَّف���وا وراءه���م م���ن عي�س���ة 

كان���وا فيه���ا متنّعمي���ن!
���َف لك���م،   هك���ذا ح���دث له���م م���ا ُو�سِ

واأورثن���ا جناته���م وعيونه���م وزروعه���م 
بن���و  ه���م  اآخري���ن  قوًم���ا  ومقاماته���م 

اإ�س���رائيل.
 فم���ا بك���ت عل���ى فرع���ون وقوم���ه 

ال�س���ماء واالأر�ض حين غرقوا، وما كانوا 
ُمْمَهلي���ن حت���ى يتوب���وا.

 ولق���د اأنقذن���ا بن���ي اإ�س���رائيل م���ن 

فرع���ون  كان  حي���ث  الُم���ِذل،  الع���ذاب 
وقوم���ه يقتل���ون اأبناءه���م، وي�س���تحيون 

ن�س���اءهم.
م���ن ع���ذاب فرع���ون،  اأنقذناه���م   

اإنه كان م�س���تكبًرا من المتجاوزين الأمر 
اهلل ودين���ه.

 ولقد اخترنا بني اإ�سرائيل على علم منا على عاَلِمي زمانهم لكثرة اأنبيائهم.

 واأعطيناهم من الدالئل والبراهين التي اأّيدنا بها مو�سى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمّن وال�سلوى وغيرهما.

 اإن هوؤالء الم�سركين المكذبين ليقولون منكرين للبعث:

 ما هي اإال موتتنا االأولى فا حياة بعدها، وما نحن بمبعوثين بعد هذه الموتة.

 ف���اأت - ي���ا محم���د - اأن���ت وم���ن مع���ك م���ن اأتباع���ك باآبائن���ا الذي���ن مات���وا اأحياء اإن كنت���م �سادقين فيما تّدعونه م���ن اأن اهلل يبعث الموتى 

اأحياء للح�ساب والجزاء.
���ع والذي���ن م���ن قبله���م مث���ل ع���اد وثم���ود،   اأه���وؤالء الم�س���ركون المكذب���ون ب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - خي���ر ف���ي الق���وة والمنع���ة، اأم ق���وم ُتبَّ

اأهلكناه���م جميًع���ا، اإنه���م كان���وا مجرمي���ن.
 وما خلقنا ال�سماوات واالأر�ض وما بينهما العبين بخلقها.

 ما خلقنا ال�سماوات واالأر�ض اإال لحكمة بالغة، ولكن معظم الم�سركين ال يعلمون ذلك.

 
   وج���وب لج���وء الموؤم���ن اإل���ى رب���ه اأن يحفظ���ه م���ن كي���د ع���دّوه.    م�س���روعية الدع���اء عل���ى الكف���ار عندم���ا ال ي�س���تجيبون للدع���وة، وعندم���ا 

يحارب���ون اأهله���ا.    الك���ون ال يح���زن لم���وت الكاف���ر لهوان���ه عل���ى اهلل.    خل���ق ال�س���ماوات واالأر����ض لحكم���ة بالغة يجهله���ا الملحدون.



يف�س���ل  ال���ذي  القيام���ة  ي���وم  اإن   

اهلل ب���ه بي���ن العب���اد ميع���اد للخائ���ق 
جميًع���ا يجمعه���م اهلل في���ه.

ينف���ع قري���ب قريب���ه، وال  ي���وم ال   

�سدي���ق �سديق���ه، وال ه���م يمنع���ون م���ن 
ع���ذاب اهلل؛ الأن المل���ك يومئ���ذ هلل، ال 

اأح���د ي�س���تطيع ادع���اءه.
 اإال م���ن رحم���ه اهلل م���ن النا����ض، 

فاإن���ه ينتف���ع بم���ا ق���دم م���ن عم���ل �سال���ح، 
اإن اهلل ه���و العزي���ز ال���ذي ال يغلب���ه اأح���د، 

الرحي���م بم���ن ت���اب م���ن عب���اده.
ولم���ا ذك���ر اهلل القيام���ة ذك���ر افت���راق 

النا����ض فيه���ا ح�س���ب الج���زاء، فقال:
اأنبته���ا  اإن �س���جرة الزق���وم الت���ي   

اهلل ف���ي اأ�س���ل الجحي���م.
وه���و  العظي���م  االإث���م  ِذي  طع���ام   

الكاف���ر ي���اأكل م���ن ثمره���ا الخبي���ث.
 هذا الثمر مثل الزيت االأ�سود، يغلي 

في بطونهم من �سدة حرارته.
 كغلي الماء المتناهي في الحرارة.

 ويقال لزبانية النار: خذوه فجّروه 

بعنف وغلظة اإلى و�سط الجحيم.
ب   ث���م �سب���وا ف���وق راأ����ض ه���ذا الُمَع���ذَّ

الماء الحار فا يفارقه العذاب.
ه���ذا  ذق  ًم���ا:  تهكُّ ل���ه  ويق���ال   

الع���ذاب االألي���م؛ اإن���ك اأن���ت العزي���ز الذي 
ال ُي�س���ام جناب���ك الكري���م ف���ي قوم���ك.

 اإن ه���ذا الع���ذاب ه���و ال���ذي كنت���م 

ت�س���ّكون ف���ي وقوع���ه ي���وم القيام���ة، فق���د 
زال عنك���م ال�س���ك بمعاينت���ه.

بامتث���ال  لربه���م  المتقي���ن  اإن   

اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه ف���ي مو�س���ع 
اإقام���ة اآمن���ون م���ن كل مك���روه ي�سيبه���م.

 في ب�ساتين وعيون جارية.

 يلب�س���ون ف���ي الجن���ة رقي���ق الديب���اج 

���ا، وال  وغليظ���ه، يقاب���ل بع�سه���م بع�سً
ينظ���ر اأحده���م قف���ا االآخ���ر.

 كم���ا اأكرمناه���م بذل���ك المذك���ور زوجناه���م ف���ي الجن���ة بالح�س���ان م���ن الن�س���اء وا�س���عات االأعي���ن م���ع �س���ّدة بيا����ض بيا�سه���ا و�س���ّدة �س���واد 

�سوادها.
 يدعون خدمهم فيها لياأتوهم بكل فاكهة اأرادوها اآمنين من انقطاعها، ومن م�ساّرها.

 خالدين فيها، ال يذوقون فيها الموت اإال الموتة االأولى في الحياة الدنيا، ووقاهم ربهم عذاب النار.

 تف�سًا واإح�ساًنا من ربك بهم، ذلك المذكور - من اإدخالهم الجنة، ووقايتهم من النار - هو الفوز العظيم الذي ال يدانيه فوز.

لناه باإنزاله بل�سانك العربي - اأيها الر�سول - لعلَّهم يتعظون.  فاإنما ي�ّسرنا هذا القراآن و�سَهّ

 فانتظر ن�سرك وهاكهم، اإنهم منتظرون هاكك.

 
   الجمع بين العذاب الج�سمي والنف�سي للكافر.

   الفوز العظيم هو النجاة من النار ودخول الجنة.
   تي�سير اهلل لفظ القراآن ومعانيه لعباده.

٤٥٣٧



بي�ان اأح�وال الخلق من االآيات ال�س�رعية 
والكوني�ة، ونق��ض حج�ج منك�ري البع�ث 

المتكبري�ن وترهيبهم.

  تقدم الكام على نظائرها 

في بداية �سورة البقرة.
 تنزي���ل الق���راآن م���ن اهلل العزي���ز 

ال���ذي ال يغلب���ه اأح���د، الحكي���م ف���ي خلق���ه 
وق���دره وتدبي���ره.

 اإن ف���ي ال�س���ماوات واالأر����ض لدالئ���ل 

عل���ى ق���درة اهلل ووحدانيت���ه للموؤمني���ن؛ 
الأنه���م ه���م الذين يعتب���رون باالآيات.

 وف���ي خلقك���م - اأيه���ا النا����س - م���ن 

غ���ة، ث���م م���ن َعَلق���ة،  نطف���ة، ث���م م���ن ُم�سْ
وف���ي خل���ق م���ا يبث���ه اهلل م���ن داب���ة ت���دب 
عل���ى وج���ه االأر����ض دالئ���ل عل���ى وحدانيته 

لق���وم يوقن���ون ب���اأن اهلل ه���و الخال���ق.
 وف���ي تعاق���ب اللي���ل والنه���ار، وفيم���ا 

اأن���زل اهلل م���ن ال�س���ماء من المطر فاأحيا 
ب���ه االأر����ض باإنباته���ا بع���د اأن كان���ت ميت���ة 
ال نب���ات فيه���ا، وف���ي ت�سري���ف الري���اح 
باالإتي���ان به���ا م���رة م���ن جه���ة، وم���رة م���ن 
اأخ���رى لمنافعك���م؛ دالئ���ل لق���وم يعقل���ون، 
اهلل  وحداني���ة  عل���ى  به���ا  في�س���تدلون 
وقدرت���ه عل���ى البع���ث، وقدرت���ه عل���ى كل 

�س���يء.
نتلوه���ا  االآي���ات والبراهي���ن   ه���ذه 

عليك - اأيها الر�سول - بالحق، فاإن لم 
يوؤمن���وا بحدي���ث اهلل المن���زل عل���ى عب���ده 
وبحجج���ه، فب���اأي حدي���ث بع���ده يوؤمن���ون، 

وب���اأي حج���ج بع���ده ي�سدقون؟!
 عذاب من اهلل وهاك لكل كذاب 

كثير االآثام.
 ي�س���مع ه���ذا الكاف���ر اآي���ات اهلل ف���ي الق���راآن تق���راأ علي���ه، ث���م ي�س���تمّر عل���ى م���ا كان عليه م���ن الكفر والمعا�س���ي؛ متعالًيا في نف�س���ه عن اتباع 

الحق، كاأنه لم ي�سمع تلك االآيات المقروءة عليه، فاأخبره - اأيها الر�سول - بما ي�سووؤه في اآخرته، وهو عذاب موجع ينتظره فيها.
 واإذا بلغه �سيء من القراآن اتخذه �سخرية ي�سخر منه، اأولئك المت�سفون ب�سفة ال�سخرية من القراآن لهم عذاب مذّل يوم القيامة.

 م���ن اأمامه���م ن���ار جهن���م تنتظره���م ف���ي االآخ���رة، وال يغن���ي عنه���م م���ا ك�س���بوا من االأم���وال من اهلل �س���يًئا، وال يدفع عنهم �س���يًئا ما اتخذوه 

من دونه من االأ�سنام التي يعبدونها من دونه، ولهم يوم القيامة عذاب عظيم.
 ه���ذا الكت���اب ال���ذي اأنزلن���اه عل���ى ر�س���ولنا محم���د ه���اد اإل���ى طري���ق الح���ق، والذي���ن كف���روا باآي���ات ربه���م المنزل���ة عل���ى ر�س���وله له���م ع���ذاب 

�سيئ موجع.
 اهلل وح���ده ه���و ال���ذي �س���ّخر لك���م - اأيه���ا النا����س - البح���ر لتج���ري ال�س���فن في���ه باأم���ره، ولتطلب���وا م���ن ف�سل���ه باأن���واع المكا�س���ب المباح���ة، 

ولعلك���م ت�س���كرون نعمة اهلل عليكم.
 و�س���ّخر لكم �س���بحانه ما في ال�س���ماوات من �سم����ض وقمر ونجوم، وما في االأر�ض من اأنهار واأ�س���جار وجبال وغيرها، جميع هذه النعم 

من ف�سله واإح�سانه، اإن في ت�سخير ذلك لكم لدالئل على قدرة اهلل ووحدانيته، لقوم يتفكرون في اآياته، فيعتبرون بها.
 

   الك���ذب واالإ�س���رار عل���ى الذن���ب والكب���ر واال�س���تهزاء باآي���ات اهلل: �سف���ات اأه���ل ال�س���ال، وق���د توع���د اهلل المت�س���ف به���ا.     نع���م اهلل على 
عباده كثيرة، ومنها ت�سخير ما في الكون لهم.     النعم تقت�سي من العباد �سكر المعبود الذي منحهم اإياها.



 ق������ل - اأيه����ا الر�س�������ول - لل�����ذين 

اآمن���وا ب���اهلل، و�سدق���وا ر�س���وله: تج���اوزوا 
عم���ن اأ�س���اء اإليك���م م���ن الكف���ار الذي���ن 
ال يبال���ون بنع���م اهلل اأو نقم���ه، ف���اإن اهلل 
�سيجزي كاًّ من الموؤمنين ال�سابرين، 
والكف���ار المعتدي���ن، بم���ا كان���وا يك�س���بون 

م���ن االأعم���ال ف���ي الدنيا.
 م���ن عم���ل عم���ًا �سالًح���ا فنتيج���ة 

عمله ال�سالح له، واهلل غني عن عمله، 
وم���ن اأ�س���اء عمل���ه فنتيج���ة عمل���ه ال�س���يئ 
عقاب���ه علي���ه، واهلل ال ت�س���ّره اإ�س���اءته، 
ث���م اإلين���ا وحدن���ا ترجع���ون ف���ي االآخ���رة 

لنج���ازي ك����اًّ بم���ا ي�س���تحّقه.
اإ�س���رائيل  بن���ي  اأعطين���ا  ولق���د   

الت���وراة والف�س���ل بي���ن النا����ض بحكمه���ا، 
وجعلن���ا معظ���م االأنبي���اء منهم م���ن ذرية 
، ورزقناه���م م���ن اأن���واع  اإبراهي���م 
عاَلِم���ي  عل���ى  الطيب���ات، وف�سلناه���م 

زمانه���م.
الحق  تو�سح  دالئل  واأعطيناهم   

من الباطل، فما اختلفوا اإال من بعد ما 
قامت عليهم الحجج ببعثة نبينا محمد 
االختاف  هذا  اإلى  جّرهم  وما   ،
ا  حر�سً بع�ض  على  بع�سهم  بغي  اإال 
على الرئا�س��ة والج�اه، اإن ربك - اأيها 
القيامة  يوم  بينهم  يف�سل   - الر�سول 
الدنيا،  في  فيه  يختلفون  كانوا  فيما 
ا، ومن كان مبطًا. فيبّين من كان محقَّ
ة   ث���م جعلن���اك عل���ى طريق���ة و�ُس���نَّ

ومنه���اج م���ن اأمرن���ا ال���ذي اأَمرن���ا ب���ه م���ن 
قبل���ك م���ن ر�س���لنا تدع���و اإل���ى االإيم���ان 
والعم���ل ال�سال���ح، فاتب���ع هذه ال�س���ريعة، 
وال تتب���ع اأه���واء الذي���ن ال يعلم���ون الح���ق؛ 

فاأهواوؤه���م م�سل���ة ع���ن الح���ق.
 اإن الذين ال يعلمون الحق لن َيُكفُّوا 

اتبعت  اإن  �سيًئا  اهلل  عذاب  من  عنك 
َحل بع�سهم نا�سر بع�ض، وموؤيده على الموؤمنين، واهلل نا�سر المتقين له بامتثال اأوامره  اأهواءهم، واإن الظالمين من جميع الِمَلِل والِنّ

واجتناب نواهيه.
 ه���ذا الق���راآن المن���زل عل���ى ر�س���ولنا ب�سائ���ر يب�س���ر به���ا النا����ض الح���ق م���ن الباط���ل، وهداية اإل���ى الحق، ورحم���ة لقوم يوقن���ون؛ الأنهم هم 

الذين يهتدون به اإلى ال�سراط الم�س���تقيم لير�سى عنهم ربهم، فيدخلهم الجنة، ويزحزحهم عن النار.
 ه���ل يظ���ن الذي���ن اكت�س���بوا بجوارحه���م الكف���ر والمعا�س���ي اأن نجعله���م ف���ي الج���زاء مثل الذي���ن اآمنوا ب���اهلل وعملوا االأعم���ال ال�سالحات، 

بحي���ث ي�س���توون ف���ي الدني���ا واالآخ���رة؟! َقُب���ح حكمه���م ه���ذا.
 وخل���ق اهلل ال�س���ماوات واالأر����ض لحكم���ة بالغ���ة، ول���م يخلقهم���ا عبًث���ا، ولتج���زى كل نف����ض بم���ا ك�س���بته م���ن خي���ر اأو �س���ّر، واهلل ال يظلمه���م 

بنق����ض ف���ي ح�س���ناتهم، وال زيادة في �س���يئاتهم.
 

   العف���و والتج���اوز ع���ن الظال���م اإذا ل���م ُيظه���ر الف�س���اد ف���ي االأر����ض، وَيْعَت���ِد عل���ى حدود اهلل؛ خل���ق فا�سل اأمر اهلل ب���ه الموؤمنين اإن غلب على 
ظنهم العاقبة الح�سنة.

   وجوب اتباع ال�سرع والبعد عن اتباع اأهواء الب�سر.
   كما ال ي�ستوي الموؤمنون والكافرون في ال�سفات، فا ي�ستوون في الجزاء.
   خلق اهلل ال�سماوات واالأر�ض وفق حكمة بالغة يجهلها الماديون الملحدون.



من  اإلى   - الر�سول  اأيها   - انظر   

له  المعبود  بمنزلة  وجعله  هواه  اتبع 
على  اهلل  اأ�سّله  فقد  يخالفه،  ال  الذي 
علم منه؛ الأنه ي�ستحّق االإ�سال، وختم 
به،  ينتفع  �سماًعا  ي�سمع  فا  قلبه  على 
وجعل اهلل على ب�سره غطاء يمنعه من 
للحق  قه  يوِفّ الذي  فمن  الحق،  اإب�سار 
بعد اأن اأ�سله اهلل؟! اأفا تتذكرون �سرر 

اتباع الهوى، ونفع اتباع �سرع اهلل؟!
للبعث:  المنكرون  الكافرون  وقال   

ما الحياة اإال حياتنا الدنيا هذه فقط، 
فا حياة بعدها، تموت اأجيال فا تعود 
تعاقب  اإال  يميتنا  وما  اأجيال،  وتحيا 
الليل والنهار، ولي�ض لهم على اإنكارهم 
للبعث من علم، اإن هم اإال يظنون، واإن 

الظن ال يغني من الحق �سيًئا.
 واإذا ُتْقراأ على الم�سركين المنكرين 

للبعث اآياتنا وا�سحات ما كان لهم من 
للر�سول  قولهم  اإال  بها  يحتجون  حجة 
الذين  اآباءنا  لنا  اأحيوا  واأ�سحابه:   
اأننا  اإن كنتم �سادقين في دعوى  ماتوا 

نبعث بعد موتنا.
اهلل   :- الر�سول  اأيها   - له��م  ق���ل   

ثم  يميتكم،  ثم  بخلق��كم  يحييكم 
القيامة  يوم  اإلى  موتكم  بعد  يجمعكم 
الذي ال  اليوم  للح�ساب والجزاء، ذلك 
�سك فيه اأنه اآٍت، ولكن معظم النا�ض ال 
بالعمل  له  ي�ستعّدون  ال  لذلك  يعلمون؛ 

ال�سالح.
 وهلل وح���ده مل���ك ال�س���ماوات ومل���ك 

االأر����ض، ف���ا ُيْعب���د بح���ٍقّ غي���ره فيهم���ا، 
وي���وم تق���وم ال�س���اعة الت���ي يبع���ث اهلل 
فيه���ا الموت���ى للح�س���اب والج���زاء يخ�س���ر 
اأ�سح���اب الباط���ل الذي���ن كان���وا يعب���دون 
الح���ق،  الإبط���ال  وي�س���عون  اهلل،  غي���ر 

واإحق���اق الباط���ل.
 وت���رى - اأيه���ا الر�س���ول - ف���ي ذل���ك الي���وم كل اأم���ة بارك���ة عل���ى ركبه���ا تنتظ���ر م���ا يفع���ل به���ا، كل اأم���ة تدعى اإل���ى كتاب اأعماله���ا الذي كتبه 

الحفظة من المائكة، اليوم تجزون - اأيها النا����س - ما كنتم تعملون في الدنيا من خير و�س���ّر.
 ه���ذا كتابن���ا - ال���ذي كان���ت مائكتن���ا تكت���ب في���ه اأعمالك���م - ي�س���هد عليك���م بالح���ّق فاق���روؤوه، اإن���ا كن���ا ناأم���ر الحفظ���ة اأن تكت���ب م���ا كنت���م 

تعملون ف���ي الدنيا.
 فاأم���ا الذي���ن اآمن���وا وعمل���وا االأعم���ال ال�سالح���ات فيدخله���م ربه���م �س���بحانه ف���ي جنت���ه برحمت���ه؛ ذل���ك الج���زاء ال���ذي اأعطاه���م اهلل اإي���اه 

ه���و الف���وز الوا�سح ال���ذي ال يدانيه فوز.
 واأم���ا الذي���ن كف���روا ب���اهلل فيق���ال له���م َتْبِكيًت���ا له���م: األ���م تك���ن اآيات���ي تق���راأ عليك���م فتعاليت���م عل���ى االإيم���ان به���ا، وكنت���م قوًم���ا مجرمي���ن، 

تك�س���بون الكف���ر واالآث���ام؟!
 واإذا قي���ل لك���م: اإن وع���د اهلل - ال���ذي وع���د ب���ه عب���اده اأن���ه �س���يبعثهم ويجازيه���م - ح���ق ال ِمْري���ة في���ه، وال�س���اعة ح���ق ال �س���ك فيه���ا فاعمل���وا 

ا �سعيًفا اأنها اآتية، وما نحن بم�س���تيقنين اأنها �س���تاأتي. لها، قلتم: ما ندري ما هذه ال�س���اعة، اإن نظن اإال ظنًّ
 

   اتب���اع اله���وى يهل���ك �ساحب���ه، ويحج���ب عن���ه اأ�س���باب التوفي���ق.    ه���ول ي���وم القيام���ة.    الظ���ن ال يغني من الحق �س���يًئا، خا�سًة في مجال 
االعتقاد.



م���ا عمل���وه  �س���يئات  له���م   وظه���ر 

ف���ي الدني���ا م���ن الكف���ر والمعا�سي، ونزل 
به���م الع���ذاب ال���ذي كان���وا ي�س���تهزئون به 

رون من���ه. عندم���ا ُيَح���ذَّ
الي���وم نتركك���م  له���م اهلل:  وق���ال   

ف���ي الن���ار كم���ا اأنكم ن�س���يتم لق���اء يومكم 
ه���ذا، فل���م ت�س���تعدوا له بالإيم���ان والعمل 
ال�سال���ح، وم�س���تقّركم ال���ذي ت���اأوون اإليه 
ه���و الن���ار، ولي����س لك���م م���ن نا�سري���ن 

يدفع���ون عنك���م ع���ذاب اهلل.
 ذلك���م الع���ذاب ال���ذي عذبت���م ب���ه 

ب�س���بب اأنك���م اتخذت���م اآي���ات اهلل ه���زوؤًا 
الحي���اة  ت�س���خرون منه���ا، وخدعتك���م 
بلّذاته���ا و�س���هواتها، فالي���وم ل يخ���رج 
ه���وؤلء الكف���ار الم�س���تهزئون باآي���ات اهلل 
من النار، بل يبقون فيها خالدين اأبًدا، 
ول ي���رّدون اإل���ى الحي���اة الدني���ا ليعمل���وا 
عم���ًا �سالًح���ا، ول ير�س���ى عنهم ربهم.
ال�سماوات  رب  الحمد،  وحده  فللَّه   

ورب الأر�س، ورب جميع المخلوقات.
 وله الجال والعظمة في ال�سماوات 

ل  الذي  العزيز  وهو  الأر�س،  وفي 
يغالبه اأحد، الحكيم في خلقه وتقديره 

وتدبيره و�سرعه.

بي���ان حاج���ة الب�س���رّية للر�س���الة واإن���ذار 
المعر�سين عنها.

  ت�قدم الكام على نظائرها 

في بداية �سورة البقرة.
 تنزي���ل الق���راآن م���ن اهلل العزي���ز 

ال���ذي ل يغالب���ه اأح���د، الحكي���م في خلقه 
وتقدي���ره و�س���رعه.

 م���ا خلقن���ا ال�س���ماوات والأر����س وم���ا بينهم���ا عبًث���ا، ب���ل خلقن���ا ذل���ك كل���ه بالح���ق لحك���م بالغ���ة، منه���ا اأن يع���رف العب���اد ربه���م م���ن خاله���ا 

فيعبدوه وحده، ول ي�س���ركوا به �س���يًئا، وليقوموا بمقت�سيات ا�س���تخافهم في الأر�س اإلى اأمد محدد يعلمه اهلل وحده، والذين كفروا باهلل 
معر�س���ون عم���ا اأن���ذروا به في كت���اب اهلل، ل يبالون به.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤلء الم�س���ركين المعر�سي���ن ع���ن الح���ق: اأخبرون���ي عن اأ�سنامكم التي تعبدونها م���ن دون اهلل ماذا خلقوا من 

اأجزاء الأر�س؟ هل خلقوا جبًا؟ هل خلقوا نهًرا؟ اأم لهم �سرك ون�سيب مع اهلل في خلق ال�سماوات؟ جيئوني بكتاب منزل من عند اهلل 
من قبل القراآن، اأو ببقية علم مما تركه الأولون اإن كنتم �سادقين في دعواكم اأن اأ�سنامكم ت�ستحق العبادة.

 ول اأح���د اأ�س���ّل مم���ن يعب���د م���ن دون اهلل �سنًم���ا ل ي�س���تجيب لدعائ���ه اإلى يوم القيامة، وهذه الأ�سنام الت���ي يعبدونها من دون اهلل غافلة 

ادها لها؛ ف�سًا اأن تنفعهم اأو ت�سرهم. عن دعاء ُعبَّ
 

   ال�ستهزاء باآيات اهلل كفر.
   خطر الغترار بلذات الدنيا و�سهواتها.

   ثبوت �سفة الكبرياء هلل تعالى.
   اإجابة الدعاء من اأظهر اأدلة وجود اهلل  وا�ستحقاقه العبادة.

٤٦٣٥



الدنيا  في  تنفعهم  ل  كونها  ومع   
يكونون  القيامة  يوم  ُح�ِسروا  اإذا  فاإنهم 
ويتبروؤون  يعبدونهم،  كانوا  لمن  اأعداء 
علم  على  كانوا  اأنهم  وينكرون  منهم، 

بعبادتهم اإياهم.
ُتْق��راأ عليه��م اآياتن��ا المنزل��ة   واإذا 

عل��ى ر�س��ولنا ق��ال الذي��ن كف��روا للق��راآن 
لما جاءهم على يد ر�سولهم: هذا �سحر 

وا�س��ح، ولي���س وحًي��ا من اهلل.
اإن  الم�سركون:  هوؤلء  يقول  هل   

اإلى  محمًدا اختلق هذا القراآن، ون�سبه 
اهلل؟! ق��ل له���م - اأيها الر�س��ول -: اإن 
اختلقته من تلقاء نف�سي فا تملكون لي 
فكيف  يعذبني،  اأن  اهلل  اأراد  اإن  حيلة 
اأعّر�س نف�سي للعذاب بالختاق عليه؟! 
اهلل اأعلم بما تخو�سون فيه من الطعن 
في قراآنه والقدح فّي، كفى به �سبحانه 
�سهيًدا بيني وبينكم، وهو الغفور لذنوب 

من تاب من عباده، الرحيم بهم.
 ق�����ل - اأي�ه������ا ال��ر�س����ول - ل�ه������وؤلء 

بنبوتك: ما كنت  المكذبين  الم�سركين 
اأول ر�سول يبعثه اهلل فت�ستغربوا دعوتي 
لكم، ف��قد �سبق��ني ر�س��ل كث��يرون، ول 
يفعله  ما  ول  بي،  اهلل  يفعله  ما  اأعلم 
يوحيه  ما  اإل  اأتبع  اإن  الدنيا،  في  بكم 
اهلل اإلّي، فا اأقول ول اأفعل اإل وفق ما 
يوحيه، وما اأنا اإل نذير اأنذركم عذاب 

اهلل، بّين النذارة.
 ق���ل - اأي�ه������ا ال��ر�س�������ول - ل�ه������وؤلء  

المكذبين: اأخبروني اإن كان هذا القراآن 
من عند اهلل، وكفرتم به، و�سهد �ساهد 
من بني اإ�سرائيل على اأنه من عند اهلل؛ 
اعتماًدا على ما جاء في التوراة ب�ساأنه، 
الإيمان  عن  وا�ستكبرتم  به،  هو  فاآمن 
به - األ�ستم حينئذ ظالمين؟! اإن اهلل ل 

يوّفق القوم الظالمين للحق.
ا يهدي اإلى الخير ما �سبقنا اإليه هوؤلء   وقال الذين كفروا بالقراآن وبما جاءهم به ر�سولهم للذين اآمنوا: لو كان ما جاء به محمد حقًّ

الفقراء والعبيد وال�سعفاء. ولأنهم لم يهتدوا بما جاءهم به ر�سولهم ف�سيقولون: هذا الذي جاءنا به كذب قديم، ونحن ل نتبع الكذب.
 ومن قبل هذا القراآن التوراُة الكتاب الذي اأنزله اهلل على مو�سى  اإماًما ُيْقَتدى به في الحق، ورحمة لمن اآمن به واتبعه من بني 

اإ�سرائيل، وهذا القراآن المنزل على محمد  كتاب م�سدق لما �سبقه من الكتب بل�سان عربي؛ لينذر به الذين ظلموا اأنف�سهم بال�سرك 
باهلل وبفعل المعا�سي، وهو ب�سارة للمح�سنين الذين اأح�سنوا عاقتهم مع خالقهم وعاقتهم مع خلقه.

 اإن الذين قالوا: ربنا اهلل ل رب لنا غيره، ثم ا�ستقاموا على الإيمان والعمل ال�سالح، فا خوف عليهم فيما ي�ستقبلونه في الآخرة، 

ول هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا، ول على ما خلفوه وراءهم.
 اأولئك المو�سوفون بتلك ال�سفات اأ�سحاب الجنة ماكثون فيها اأبًدا؛ جزاء لهم على اأعمالهم ال�سالحة التي قدموها في الدنيا.

 
   كل من ُعِبد من دون اهلل ينكر على من عبده من الكافرين.

   عدم معرفة النبي  بالغيب اإل ما اأطلعه اهلل عليه منه.
   وجود ما يثبت نبّوة نبينا  في الكتب ال�سابقة.

   بيان ف�سل ال�ستقامة وجزاء اأ�سحابها.



 واأمرن���ا الإن�س���ان اأم���ًرا موؤك���ًدا اأن 

يح�س���ن اإل���ى والدي���ه، ب���اأن يبّرهم���ا ف���ي 
حياتهم���ا، وبع���د موتهم���ا بم���ا ل مخالف���ة 
في���ه لل�س���رع، وعلى وج���ه الخ�سو�س اأمه 
الت���ي حملت���ه بم�س���قة وو�سعت���ه بم�س���قة، 
وم���دة حمل���ه الت���ي مكثه���ا وب���دء فطام���ه: 
ثاث���ون �س���هًرا، حت���ى اإذا بل���غ اكتم���ال 
قوتيه العقلية والبدنية وبلغ اأربعين �سنة 
قال: رب، األهمني اأن اأ�سكر نعمتك التي 
، واألهمني  اأنعم���ت به���ا عل���ّي وعلى وال���ديَّ
له  اأن اأعم���ل عم���ًا �سالًح���ا تر�س���اه، وتقبَّ
من���ي، واأ�سل���ح ل���ي اأولدي، اإن���ي تب���ت 
اإلي���ك م���ن ذنوب���ي، واإن���ي م���ن المنقادي���ن 

لطاعت���ك، الم�ست�س���لمين لأوام���رك.
اأح�سن  عنهم  نتقبل  الذين  اأولئك   

ال�سالحات،  الأعمال  من  عملوا  ما 
نوؤاخذهم  فا  �سيئاتهم،  عن  ونتجاوز 
هذا  الجنة،  اأهل  جملة  في  وهم  بها، 
�سدق،  وعد  به  وعدوا  الذي  الوعد 

�سيتحقق ل محالة.
ولم���ا ذك���ر مث���اًل للب���اّر باأبوي���ه ترغيًب���ا 
، ذك���ر مث���اًل للع���اق تنفي���ًرا م���ن  ف���ي الِب���ِرّ

العق���وق، فق���ال:
 وال���ذي ق���ال لوالدي���ه: تبًّ���ا لكم���ا، 

���ا بعد  اأتعدانن���ي اأن اأخ���رج م���ن قب���ري حيًّ
موت���ي، وق���د م�س���ت الق���رون الكثي���رة، 
ومات النا�س فيها فلم يبعث اأحد منهم 
���ا؟! ووال���داه يطلب���ان الغ���وث م���ن اهلل  حيًّ
اأن يه���دي ابنهم���ا لاإيم���ان، ويق���ولن 
لبنهما: هاك لك اإن لم توؤمن بالبعث 
فاآِم���ن ب���ه، اإن وع���د اهلل بالبع���ث ح���ق ل 
ِمْري���ة في���ه، فيق���ول ه���و مج���دًدا اإن���كاره 
للبع���ث: م���ا ه���ذا ال���ذي يق���ال ع���ن البع���ث 
اإل منق���ول م���ن كت���ب المتقدمي���ن وم���ا 

�س���طروه، ل يثب���ت ع���ن اهلل.
 اأولئ���ك الذي���ن وج���ب له���م الع���ذاب 

في جملة اأمم من قبلهم من الجن والإن����س، اإنهم كانوا خا�س���رين؛ حيث خ�س���روا اأنف�س���هم واأهليهم بدخولهم النار.
 ول���كا الفريقي���ن - فري���ق الجن���ة، وفري���ق ال�س���عير - مرات���ب ح�س���ب اأعماله���م، فمرات���ب اأه���ل الجن���ة درج���ات عالي���ة، ومرات���ب اأهل النار 

دركات �س���افلة، وليوفيهم اهلل جزاء اأعمالهم، وهم ل يظلمون يوم القيامة بنق�س ح�س���ناتهم، ول بزيادة �س���يئاتهم.
 وي���وم يعر����س الذي���ن كف���روا ب���اهلل وكذب���وا ر�س���له عل���ى الن���ار ليعذب���وا فيه���ا، ويق���ال له���م توبيًخ���ا له���م وتقريًع���ا: اأذهبت���م طيباتك���م ف���ي 

حياتك���م الدني���ا، وا�س���تمتعتم بم���ا فيه���ا م���ن المل���ذات، اأم���ا في هذا اليوم فتجزون الع���ذاب الذي يهينكم ويذلكم ب�س���بب تكبركم في الأر�س 
بغي���ر الح���ق، وب�س���بب خروجك���م عن طاع���ة اهلل بالكف���ر والمعا�سي.

 
   بيان مكانة ِبِرّ الوالدين في الإ�سام، بخا�سة في حق الأم، والتحذير من العقوق.

   بيان خطر التو�سع في ماّذ الدنيا؛ لأنها ت�سغل عن الآخرة.
   بيان الوعيد ال�سديد لأ�سحاب الكبر والف�سوق.



 واذك�����ر - اأيه�������ا الر�س���ول - ه����وًدا 

اأخا عاد في الن�سب حين اأنذر قومه من 
وقوع عذاب اهلل عليهم، وهم بمنازلهم 
العربية،  الجزيرة  جنوب  بالأحقاف 
وقد م�ست الر�سل منذرين قومهم قبل 
هود وبعده، قائلين لأقوامهم: ل تعبدوا 
غيره،  معه  تعبدوا  فا  وحده،  اهلل  اإل 
اإني اأخ����اف علي����كم - يا ق����وم - عذاب 

يوم عظيم هو يوم القيامة.
 ق���ال ل���ه قوم���ه: اأجئتن���ا لت�سرفن���ا 

ع���ن عب���ادة اآلهتن���ا؟! لن يك���ون لك ذلك، 
فاأتن���ا بم���ا تعدن���ا به من الع���ذاب اإن كنت 

�سادًق���ا فيم���ا تّدعيه.
 ق���ال: اإنم���ا عل���م وق���ت الع���ذاب عن���د 

اهلل، واأنا ل علم لي به، واإنما اأنا ر�س���ول 
اأبلغك���م م���ا اأر�س���لت ب���ه اإليك���م، ولكن���ي 
اأراك���م قوًم���ا تجهل���ون م���ا في���ه نفعك���م 

فتتركون���ه، وم���ا في���ه �سّرك���م فتاأتون���ه.
 فلم���ا جاءه���م م���ا ا�س���تعجلوا ب���ه 

ا في  م���ن العذاب، فراأوه �س���حاًبا معتر�سً
جهة من ال�سماء متجًها لأوديتهم قالوا: 
ه���ذا عار����س م�سيبن���ا بالمط���ر، ق���ال 
له���م ه���ود: لي����س الأم���ر كم���ا ظننت���م م���ن 
اأن���ه �س���حاب ممطرك���م، ب���ل ه���و الع���ذاب 
الذي ا�ستعجلتموه، فهو ريح فيها عذاب 

لم. موؤ
 تدم���ر كل �س���يء م���رت علي���ه مم���ا 

اأمره���ا اهلل باإهاك���ه، فاأ�سبح���وا هلك���ى، 
ل ُي���َرى اإل بيوته���م الت���ي كانوا ي�س���كنونها 
�س���اهدة عل���ى وجوده���م فيه���ا م���ن قب���ل، 
نج���زي  الموؤل���م  الج���زاء  ه���ذا  مث���ل 
ي���ن عل���ى كفره���م  ِرّ المجرمي���ن الُم�سِ

ومعا�سيه���م.
م���ن  ه���ود  ق���وم  اأعطين���ا  ولق���د   

اأ�س���باب التمكي���ن م���ا ل���م نعطك���م اإي���اه، 
وجعلن���ا له���م اأ�س���ماًعا ي�س���معون به���ا، 

واأب�س���اًرا يب�س���رون به���ا، وقلوًب���ا يعقل���ون به���ا، فم���ا اأغنت عنهم اأ�س���ماعهم ول اأب�سارهم ول عقولهم من �س���يء، فلم تدفع عنهم عذاب اهلل 
. لم���ا جاءه���م، اإذ كان���وا يكف���رون باآي���ات اهلل، ون���زل به���م م���ا كان���وا ي�س���تهزئون ب���ه م���ن الع���ذاب ال���ذي خّوفه���م من���ه نبيه���م ه���ود 

 ولق���د اأهلكن���ا م���ا حولك���م - ي���ا اأه���ل مك���ة - م���ن الق���رى، فق���د اأهلكن���ا ع���اًدا وثم���ود وق���وم ل���وط واأ�سح���اب َمْدي���ن، ونّوعن���ا له���م الحج���ج 

والبراهي���ن؛ رج���اء اأن يرجع���وا ع���ن كفره���م.
 فه���اَّ ن�سرته���م الأ�سن���ام الت���ي اتخذوه���ا اآله���ة م���ن دون اهلل يتقرب���ون اإليه���ا بالعب���ادة والذب���ح؟! ل���م تن�سره���م قطًع���ا، ب���ل غاب���ت عنه���م 

اأح���وج م���ا كان���وا اإليه���ا، وذل���ك كذبه���م وافتراوؤه���م ال���ذي مّنوا به اأنف�س���هم اأن هذه الأ�سنام تنفعهم وت�س���فع لهم عند اهلل.
 

   ل علم للر�سل بالغيب اإل ما اأطلعهم ربهم عليه منه.
   اغترار قوم هود حين ظنوا العذاب النازل بهم مطًرا، فلم يتوبوا قبل مباغتته لهم.

   قوة قوم عاد فوق قوة قري�س، ومع ذلك اأهلكهم اهلل.
   العاقل من يتعظ بغيره، والجاهل من يتعظ بنف�سه.



حي��ن   - الر�س���ول  اأيها   - واذك���ر   

اأر�سلنا اإليك فريًقا من الجن ي�ستمعون 
ح�سروا  فلما  عليك،  المنزل  القراآن 
اأن�ستوا  لبع�س:  بع�سهم  قال  ل�سماعه 
اأنهى  فلما  �سماعه،  من  نتمكن  حتى 
اإلى قومهم  الر�سول  قراءته رجعوا 
ينذرونهم من عذاب اهلل اإن لم يوؤمنوا 

بهذا القراآن.
 قال���وا له���م: ي���ا قومن���ا، اإن���ا �س���معنا 

كتاًبا اأنزله اهلل من بعد مو�سى م�سدًقا 
لم���ا �س���بقه م���ن الكت���ب المنزلة م���ن عند 
اهلل، ه���ذا الكت���اب الذي �س���معناه ير�س���د 
اإلى الحق، ويهدي اإلى طريق م�س���تقيم، 

وهو طريق الإ�س���ام.
 ي���ا قومن���ا، اأجيب���وا محم���ًدا اإل���ى 

م���ا دعاك���م اإلي���ه م���ن الح���ق، واآمن���وا اأن���ه 
ر�س���ول م���ن ربه، يغف���ر لكم اهلل ذنوبكم، 
وي�س���ّلمكم م���ن ع���ذاب موج���ع ينتظرك���م 
اإذا ل���م تجيب���وه اإل���ى م���ا دعاك���م اإلي���ه م���ن 
الح���ق، ول���م توؤمن���وا اأن���ه ر�س���ول م���ن ربه.

 وم���ن ل يج���ب محم���ًدا   اإل���ى 

م���ا يدع���وه اإلي���ه من الحق فلن يفوت اهلل 
باله���رب ف���ي الأر����س، ولي����س ل���ه من دون 
اهلل م���ن اأولي���اء ينقذون���ه م���ن الع���ذاب، 

اأولئ���ك ف���ي �س���ال ع���ن الح���ق وا�سح.
 اأََولم ير هوؤلء الم�سركون المكذبون 

ال�سماوات  خلق  الذي  اهلل  اأن  بالبعث 
خلقهّن  عن  يعجز  ولم  الأر�س  وخلق 
مع �سخامتهن وات�ساعهّن قادر على اأن 
يحيي الموتى للح�ساب والجزاء؟! بلى، 
�سبحانه  اإنه  اإحيائهم،  على  لقادر  اإنه 
عن  يعجز  فا  قدير،  �سيء  كل  على 

اإحياء الموتى.
 وي���وم يعر����س الذي���ن كف���روا ب���اهلل 

وبر�س���له على الن���ار ليعذبوا فيها، ويقال 
توبيًخا لهم: األي�س هذا الذي ت�ساهدونه 
���ا؟! اأم اأن���ه ك���ذب كم���ا كنت���م تقولون في الدنيا؟! قالوا: بلى وربنا اإنه لحّق، فيقال لهم: ذوقوا العذاب ب�س���بب كفركم باهلل. م���ن الع���ذاب حًقّ

، ول   فا�سب���ر - اأيه���ا الر�س���ول - عل���ى تكذي���ب قوم���ك ل���ك مث���ل م���ا �سب���ر اأول���و الع���زم م���ن الر�س���ل: ن���وح واإبراهي���م ومو�س���ى وعي�س���ى 

ت�س���تعجل له���م الع���ذاب، كاأن المكذبي���ن م���ن قوم���ك ي���وم ي���رون م���ا يوع���دون م���ن الع���ذاب في الآخ���رة لم يمكثوا ف���ي الدنيا اإل �س���اعة من نهار 
لط���ول عذابه���م، ه���ذا الق���راآن المن���زل عل���ى محم���د  ب���اغ وكفاية لاإن����س والج���ن، فاإنه ل ُيْهَلُك بالع���ذاب اإل الق���وم الخارجون عن طاعة 

اهلل بالكف���ر والمعا�سي.
 

   من ح�سن الأدب ال�ستماع اإلى المتكلم والإن�سات له.
   �سرعة ا�ستجابة المهتدين من الجّن اإلى الحق ر�سالة ترغيب اإلى الإن�س.

   ال�ستجابة اإلى الحق تقت�سي الم�سارعة في الدعوة اإليه.
.    ال�سبر خلق الأنبياء 

٤٧٣٨



تقويًة  القتال،  على  الموؤمنين  تحري�س 
لهم وتوهيًنا للكافرين.

 الذين كفروا باهلل و�سرفوا النا�س 

عن دين اهلل، اأبطل اهلل اأعمالهم.
 وال������ذين اآم�����نوا ب���اهلل، وع�م������لوا 

الأعم���ال ال�سالح���ات، واآمن���وا بم���ا نزل���ه 
اهلل على ر�سوله محمد  - وهو الحق 
م���ن ربه���م - كّف���ر عنه���م �س���يئاتهم ف���ا 
يوؤاخذه���م به���ا، واأ�سل���ح له���م �س���وؤونهم 

الدنيوي���ة والأخروي���ة.
 ذلك الج���زاء الم��ذك��ور للفريق��ين 

باهلل  ك�ف��روا  الذين  اأن  ب�س�بب  ه�و 
باهلل  اآمنوا  الذين  واأن  الباطل،  اتبعوا 
اتبع����وا الح����ق من ربه����م،  وبر�س����وله 
�سعيهما،  لختاف  جزاوؤهما  فاختلف 
كما بّين اهلل حكمه في الفريقين: فريق 
ي�سرب  الكافرين،  وفريق  الموؤمنين، 
النظير  فيلحق  اأمثالهم،  للنا�س  اهلل 

بالنظير.
 - الموؤمنون  اأيها   - لقي���تم  فاإذا   

فا�سربوا  كفروا  الذين  من  المحاربين 
رقابهم ب�سيوفكم، وا�ستمّروا في قتالهم 
فت�ستاأ�سلوا  القتل،  فيهم  تكثروا  حتى 
القتل  فيهم  اأكثرتم  فاإذا  �سوكتهم، 
اأ�سرتموهم  فاإذا  الأ�سرى،  ف�سدوا قيود 
فل���ك���م الخ������يار ح��س����ب ما تق��ت��سيه 
باإطاق  عليهم  الَم���ّن  بين  الم�سلحة؛ 
مفاداتهم  اأو  مقابل،  دون  �سراحهم 
ُلوا قتاَلهم واأَ�ْسَرهم  بمال اأو غيره، َوا�سِ
اأو  الكفار  باإ�سام  الحرب  تنتهي  حتى 
ابتاء  من  المذكور  ذلك  معاهدتهم. 
الأيام  ومداولة  بالكافرين  الموؤمنين 

ليختبر  الجهاد  لكنه �سرع  الكفار دون قتال لنت�سر منهم،  النت�سار من  ي�ساء اهلل  ولو  وانت�سار بع�سهم على بع�س، هو حكم اهلل، 
بع�سكم ببع�س، فيختبر من يقاتل من الموؤمنين ومن ل يقاتل، ويختبر الكافر بالموؤمن، فاإن قتل الموؤمن دخل الجنة، واإن قتله الموؤمن 

دخل هو النار، والذين قتلوا في �سبيل اهلل فلن يبطل اهلل اأعمالهم.
 �سيوفقهم لتباع الحق في حياتهم الدنيا، وي�سلح �ساأنهم.

 ي���ا اأيه���ا الذي���ن   ويدخله���م الجن���ة ي���وم القيام���ة، بّينه���ا له���م باأو�سافه���ا ف���ي الدني���ا فعرفوه���ا، وعرفه���م منازله���م فيه���ا ف���ي الآخ���رة. 

اآمنوا باهلل، وعملوا بما �س���رع لهم، اإن تن�سروا اهلل بن�سر نبيه ودينه، وبقتال الكفار، ين�سركم بمنحكم الغلبة عليهم، ويثّبت اأقدامكم 
 ذل���ك العق���اب   والذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�س���وله فله���م الخ�س���ران واله���اك، واأبط���ل اهلل ث���واب اأعماله���م.   ف���ي الح���رب عن���د لقائه���م. 
الواق���ع به���م ب�س���بب اأنه���م كره���وا م���ا اأن���زل اهلل عل���ى ر�س���وله م���ن القراآن لما في���ه من توحيد اهلل، فاأحب���ط اهلل اأعمالهم، فخ�س���روا في الدنيا 
 اأفلم ي�سر هوؤلء المكذبون في الأر�س، فيتاأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم، فقد كانت نهاية موؤلمة، دمر اهلل  والآخرة.  
 ذلك الجزاء المذكور  عليه���م م�س���اكنهم، فاأهلكه���م واأهل���ك اأولده���م واأمواله���م، وللكافرين في كل زمان ومكان اأمثال تل���ك العقوبات.  

للفريقي���ن؛ لأن اهلل نا�س���ر الذي���ن اآمن���وا ب���ه، واأن الكافرين ل نا�سر لهم.
 

   النكاي���ة ف���ي الع���دّو بالقت���ل و�س���يلة ُمْثل���ى لإخ�ساع���ه.     الم���ن والف���داء والقت���ل وال�س���ترقاق خي���ارات ف���ي الإ�س���ام للتعام���ل م���ع الأ�س���ير 
الكاف���ر، يوؤخ���ذ منه���ا م���ا يحق���ق الم�سلح���ة.     عظ���م ف�س���ل ال�س���هادة ف���ي �س���بيل اهلل.     ن�س���ر اهلل للموؤمني���ن م�س���روط بن�سره���م لدين���ه.



 اإن اهلل يدخ���ل الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل 

وبر�س���وله وعمل���وا الأعم���ال ال�سالحات، 
جن���ات تج���ري م���ن تح���ت ق�سوره���ا 
واأ�س���جارها الأنهار، والذين كفروا باهلل 
وبر�س���وله يتمتع���ون ف���ي الدني���ا باتب���اع 
�سهواتهم، وياأكلون كما تاأكل الأنعام، ل 
ه���ّم له���م اإل بطونه���م وفروجه���م، والنار 
يوم القيامة هي م�ستقّرهم الذي ياأوون 

اإليه.
 وك���م م���ن قري���ة م���ن ق���رى الأم���م 

المتقدم���ة ه���ي اأ�س���ّد ق���وة واأكث���ر اأم���واًل 
واأولًدا م���ن مك���ة الت���ي اأخرج���ك اأهله���ا 
منها، اأهلكناهم لما كذبوا ر�سلهم، فا 
نا�س���ر له���م ينقذهم من ع���ذاب اهلل لما 
جاءه���م، ف���ا يعجزن���ا اإه���اك اأهل مكة 

اإذا اأردن���اه.
بّي���ن  بره���ان  ل���ه  كان  م���ن  ه���ل   

وحجة وا�سحة من ربه، فهو يعبده على 
���ن ل���ه ال�س���يطان �س���وء  ب�سي���رة، كم���ن َزيَّ
عمله، واتبعوا ما تمليه عليهم اأهواوؤهم 
م���ن عب���ادة الأ�سن���ام وارت���كاب الإث���م، 

والتكذي���ب بالر�س���ل؟
اهلل  وع���د  الت���ي  الجن���ة  �سف���ة   

المتقي���ن ل���ه - بامتثال اأوام���ره واجتناب 
نواهي���ه - اأن يدخله���م فيه���ا: فيه���ا اأنه���ار 
م���ن م���اء غي���ر متغي���ر ريًح���ا ول طعًم���ا 
لط���ول ُمْك���ث، وفيه���ا اأنه���ار م���ن لب���ن ل���م 
يتغّي���ر طعم���ه، وفيه���ا اأنه���ار م���ن خم���ر 
لذي���ذة لل�س���اربين، واأنه���ار م���ن ع�س���ل ق���د 
���ي م���ن ال�س���وائب، وله���م فيها من كل  ِفّ �سُ
وله���م  ي�س���اوؤون،  م���ا  الثم���رات  اأن���واع 
ف���وق ذل���ك كل���ه مح���و م���ن اهلل لذنوبه���م، 
ف���ا يوؤاخذه���م بها، هل ي�س���توي من كان 
ه���ذا ج���زاءه م���ع من ه���و ماكث ف���ي النار 
ل يخ���رج منه���ا اأب���ًدا، و�ُس���قوا م���اًء �س���ديد 
الح���رارة، فقّط���ع اأمع���اء بطونه���م م���ن 

�س���ّدة ح���ّره؟!
 وم���ن المنافقي���ن م���ن ي�س���تمع اإلي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - �س���ماًعا ل قب���ول مع���ه، ب���ل م���ع اإعرا����س، حت���ى اإذا خرجوا من عن���دك قالوا للذين 

ا، اأولئك هم الذين ختم اهلل عل���ى قلوبهم فا ي�سل اإليها خير،  اأعطاه���م اهلل علًم���ا: م���اذا ق���ال ف���ي حديث���ه قريًب���ا؟ تجاه���ًا منهم واإعرا�سً
واتبع���وا اأهواءهم فاأعمتهم عن الحق.

، زاده���م ربه���م هداي���ة وتوفيًق���ا للخي���ر، واألهمه���م العم���ل بم���ا يقيه���م   والذي���ن اهت���دوا اإل���ى طري���ق الح���ق، واتب���اع م���ا ج���اء ب���ه الر�س���ول 

من النار.
، وان�س���قاق   فه���ل ينتظ���ر الكف���ار اإل اأن تاأتيه���م ال�س���اعة فج���اأة م���ن غي���ر �س���ابق عل���م له���م به���ا؟! فق���د ج���اءت عاماته���ا، ومنه���ا بعثت���ه 

القم���ر، فكي���ف له���م اأن يتذك���روا اإذا جاءته���م ال�س���اعة؟
 فاأيق���ن - اأيه���ا الر�س���ول - اأن���ه ل معب���ود بح���ق غي���ر اهلل، واطل���ب م���ن اهلل المغف���رة لذنوب���ك، واطل���ب المغف���رة من���ه لذن���وب الموؤمني���ن 

وذن���وب الموؤمن���ات، واهلل يعل���م ت�سرفك���م ف���ي نهارك���م، وم�س���تقّركم بليلك���م، ل يخف���ى عليه �س���يء من ذلك.
 

   اقت�س���ار ه���ّم الكاف���ر عل���ى التمت���ع ف���ي الدني���ا بالمت���ع الزائل���ة.  المقابل���ة بي���ن ج���زاء الموؤمني���ن وج���زاء الكافري���ن تبّي���ن الف���رق ال�سا�س���ع 
. بينهم���ا؛ ليخت���ار العاق���ل اأن يك���ون موؤمًن���ا، ويخت���ار الأحم���ق اأن يك���ون كاف���ًرا.       بي���ان �س���وء اأدب المنافقي���ن م���ع ر�س���ول اهلل 

   العلم قبل القول والعمل.



اآمنوا باهلل -متمنين   ويقول الذين 

اأن ينزل اهلل على ر�سوله �سورة ت�ستمل 
اهلل  اأنزل  هاَّ   :- القتال  حكم  على 
اأنزل  فاإذا  القتال،  ِذْكر  فيها  �سورة 
اهلل �سورة محكمة في بيانها واأحكامها 
م�ستملة على ذكر القتال، راأيت - اأيها 
قلوبهم �سك من  الذين في  الر�سول - 
من  نظر  اإليك  ينظرون  المنافقين 
والرعب،  الخوف  �سدة  من  عليه  غ�سي 
َوِلَيُهم  قد  عذابهم  باأن  اهلل  فتوعدهم 
وَقُرَب منهم ب�سبب النكو�س عن القتال 

والخوف منه.
 اأن يطيع���وا اأم���ر اهلل، واأن يقول���وا 

ق���وًل معروًف���ا ل نك���ر فيه خير له���م، فاإذا 
فر����س القت���ال وج���ّد الج���ّد، فل���و �سدق���وا 
اهلل ف���ي اإيمانه���م ب���ه، وطاعته���م له لكان 
خي���ًرا له���م م���ن النف���اق وع�سي���ان اأوام���ر 

اهلل.
 ويغل���ب عل���ى حالك���م اإن اأعر�ست���م 

اأنك���م  وطاعت���ه  ب���اهلل  الإيم���ان  ع���ن 
تف�سدون في الأر�س بالكفر والمعا�سي، 
وتقطع������ون اأوا�س���ر الرح���م؛ كم���ا كان���ت 

حالك���م ف���ي الجاهلي���ة.
ف���ون بالإف�س���اد في   اأولئ���ك المتَّ�سِ

الأر����س وتقطي���ع الأرح���ام ه���م الذين 
اأبعدهم اهلل عن رحمته، واأ�س�ّم اآذانهم 
عن �س���ماع الحق �س���ماع َقبول واإذعان، 
واأعمى اأب�سارهم ع���ن اإب�ساره اإب�سار 

اعتبار.
الُمْعِر�س���ون  ه���وؤلء  تدب���ر  فه���اَّ   

ل���وا م���ا في���ه؟! فل���و تدب���روه  الق���راآَن وتاأَمّ
لدّله���م عل���ى كل خي���ر، واأبعده���م ع���ن 
كل �س���ّر، اأم عل���ى قل���وب ه���وؤلء اأقفاله���ا 
ق���د اأحك���م اإغاقه���ا، ف���ا ت�س���ل اإليه���ا 

موعظ���ة، ول تنفعه���ا ذك���رى؟!
اإيمانه���م  ارت���دوا ع���ن  الذي���ن  اإن   

له لهم،  ، ال�سيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق و�سَهّ اإلى الكفر والنفاق، من بعد ما قامت عليهم الحجة، وتبّين لهم �سدق النبي 
ومّناه���م بط���ول الأمل.

ا للم�س���ركين الذي���ن كره���وا م���ا ن���ّزل اهلل عل���ى ر�س���وله م���ن الوح���ي: �س���نطيعكم في   ذل���ك الإ�س���ال الحا�س���ل له���م ب�س���بب اأنه���م قال���وا �س���رًّ

. بع����س الأم���ر كالتثبي���ط ع���ن القت���ال. واهلل يعل���م م���ا ي�س���رونه ويخفون���ه، ل يخف���ى علي���ه �س���يء، فيظه���ر م���ا �س���اء من���ه لر�س���وله 
 فكي���ف ت���رى م���ا ه���م في���ه م���ن الع���ذاب والح���ال ال�س���نيعة الت���ي ه���م عليه���ا اإذا قب�س���ت اأرواحه���م المائك���ة الموكل���ون بقب����س اأرواحه���م، 

ي�سرب���ون وجوهه���م واأدباره���م بَمَقاِم���ع الحديد.
 ذل���ك الع���ذاب ب�س���بب اأنه���م اتبع���وا كل م���ا اأغ�س���ب اهلل عليه���م؛ م���ن الكفر والنفاق ومحاّدة اهلل ور�س���وله، وكرهوا م���ا يقربهم من ربهم، 

ويحّل عليهم ر�سوانه؛ من الإيمان باهلل واتباع ر�سوله، فاأبطل اأعمالهم.
 ه���ل يظ���ّن الذي���ن ف���ي قلوبه���م �س���ك م���ن المنافقي���ن اأن ل���ن يخ���رج اهلل اأحقاده���م ويظهره���ا؟! ليخرجّنه���ا بالبت���اء بالمح���ن؛ ليتمي���ز 

�س���ادق الإيم���ان م���ن ال���كاذب، ويت�س���ح الموؤم���ن، ويفت�س���ح المنافق.
 

   التكليف بالجهاد في �سبيل اهلل يمّيز المنافقين من �سّف الموؤمنين.
   اأهمية تدبر كتاب اهلل، وخطر الإعرا�س عنه.

   الإف�ساد في الأر�س وقطع الأرحام من اأ�سباب قلة التوفيق والبعد عن رحمة اهلل.



اأيه��ا   - تع����ريف�����ك  ن�س�����اء  ول��و   

الر�سول- المناف�������قين لعّرفن�����اك����هم، 
و�س�������وف  بع���امت�����هم،  فلعرفت������هم 
واهلل  كامه��م،  باأ�س��لوب  تع������رفهم 
يعل��م اأعمالك��م، ل يخف��ى علي��ه منه��ا 

�س��يء، و�س��يجازيكم عليه��ا.
 ولنختبرّنك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون- 

بالجه���اد وقت���ال الأع���داء والقت���ل حت���ى 
نعل���م المجاهدين منكم في �س���بيل اهلل، 
وال�سابري���ن منك���م عل���ى قت���ال اأعدائ���ه، 
ونختبرك���م فنع���رف ال�س���ادق منك���م 

وال���كاذب.
 اإن الذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�س���وله، 

و�سدوا عن دين اهلل باأنف�س���هم، و�سدوا 
عن���ه غيره���م، وخالف���وا ر�س���وله َوَع���اَدْوه 
م���ن بع���د م���ا تبّي���ن اأن���ه نب���ي - ل���ن ي�سّروا 
اهلل �س���يًئا، واإنم���ا ي�س���رون اأنف�س���هم، 

و�س���يبطل اهلل اأعماله���م.
ب���اهلل،  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

وعملوا بما �س���رع، اأطيعوا اهلل، واأطيعوا 
الر�س���ول باأن تمتثل���وا اأمرهما، وتجتنبوا 
نهيهم���ا، ول تبطل���وا اأعمالك���م بالكف���ر 

والري���اء وغي���ر ذل���ك.
 اإن الذي���ن كف���روا ب���اهلل، و�سرف���وا 

اأنف�س���هم و�سرفوا النا����س عن دين اهلل، 
ث���م مات���وا عل���ى كفره���م قب���ل التوب���ة - 
فل���ن يتج���اوز اهلل ع���ن ذنوبه���م ب�س���ترها، 
ب���ل �س���يوؤاخذهم به���ا، ويدخله���م الن���ار 

خالدي���ن فيه���ا اأب���ًدا.
 - الموؤمنون  اأيها   - ت�سعفوا  فا   

اإلى  وتدع�وهم  ع��دّوكم،  مواج��هة  عن 
واأنتم  اإليه،  يدع��وكم  اأن  قب��ل  ال�سلح 
واهلل  له��م،  الغ��الب��ون  القاه�رون 
مع�ك��م بن��س�ره وتاأييده، ولن ينق�سكم 
يزيدكم  بل  �سيًئا،  اأعمالكم  ثواب  من 

ا منه وتف�سًا. منًّ
 اإنم���ا الحي���اة الدني���ا لع���ب وله���و، ف���ا ين�س���غل به���ا عاق���ل ع���ن العم���ل لآخرت���ه، واإن توؤمن���وا ب���اهلل ور�س���وله، وتتق���وا اهلل بامتث���ال اأوام���ره، 

واجتن���اب نواهي���ه، يعطك���م ث���واب اأعمالك���م كام���ًا غي���ر منقو����س، ول يطل���ب منك���م اأموالك���م كله���ا، واإنم���ا يطلب منك���م الواجب م���ن الزكاة.
 اإن يطل���ب منك���م جمي���ع اأموالك���م ويل���ّح ف���ي طلبه���ا منك���م، تبخل���وا به���ا، ويخ���رج م���ا ف���ي قلوبك���م م���ن كراهي���ة الإنف���اق ف���ي �س���بيله، فت���رك 

طلبه���ا منك���م رفًقا بكم.
 ه���ا اأنت���م ه���وؤلء ُتْدَع���ون لتنفق���وا ج���زًءا م���ن اأموالك���م ف���ي �س���بيل اهلل، ول يطل���ب منك���م اإنف���اق اأموالك���م كله���ا، فمنك���م م���ن يمن���ع الإنف���اق 

المطل���وب بخ���ًا من���ه، وم���ن يبخ���ل باإنف���اق ج���زء من ماله في �س���بيل اهلل، فاإنما يبخل في الواقع على نف�س���ه؛ بحرمانها ث���واب الإنفاق، واهلل 
الغني فا يحتاج اإلى اإنفاقكم، واأنتم الفقراء اإليه، واإن ترجعوا عن الإ�سام اإلى الكفر يهلككم، وياأت بقوم غيركم، ثم ل يكونوا اأمثالكم، 

ب���ل يكونون مطيعين له.
 

   �سرائر المنافقين وخبثهم يظهر على ق�سمات وجوههم واأ�سلوب كامهم.
ة اإلهية لتمييز الموؤمنين من المنافقين.    الختبار �ُسنَّ

   تاأييد اهلل لعباده الموؤمنين بالن�سر والت�سديد.
   من رفق اهلل بعباده اأنه ل يطلب منهم اإنفاق كل اأموالهم في �سبيل اهلل.



بالفت���ح  والموؤمني���ن  النب���ي  تب�س���ير 
والتمكي���ن.

 اإن���ا فتحن���ا ل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - 

فتًح���ا مبيًنا ب�سلح الحديبية.
قب���ل  تق���دم  م���ا  اهلل  ل���ك  ليغف���ر   

ه���ذا الفت���ح م���ن ذنب���ك، وما تاأخ���ر بعده، 
ويكم���ل نعمت���ه علي���ك بن�س���ر دين���ك، 
ويهدي���ك طريًق���ا م�س���تقيًما، ل اعوج���اج 
في���ه، وه���و طري���ق الإ�س���ام الم�س���تقيم.

 وين�سرك اهلل على اأعدائك ن�سًرا 

عزيًزا، ل يدفعه اأحد.
الثب���ات  اأن���زل  ال���ذي  ه����و  اهلل   

الموؤمني���ن  قل���وب  ف���ي  والطماأنين���ة 
لي���زدادوا اإيماًن���ا عل���ى اإيمانه���م، وهلل 
وح���ده جن���ود ال�س���ماوات والأر����س، يوؤي���د 
به���ا م���ن ي�س���اء م���ن عب���اده، وكان اهلل 
عليًم���ا بم�سال���ح عب���اده، حكيًم���ا فيم���ا 

يجري���ه م���ن ن�س���ر وتاأيي���د.
 ليدخ���ل الموؤمني���ن ب���اهلل وبر�س���وله 

والموؤمن���ات جن���ات تج���ري الأنه���ار م���ن 
تح���ت ق�سوره���ا واأ�س���جارها، ويمح���و 
عنه���م �س���يئاتهم، ف���ا يوؤاخذه���م به���ا، 
وكان ذلك المذكور - من نيل المطلوب 
وه���و الجن���ة، واإبع���اد المره���وب وه���و 
الموؤاخ���ذة بال�س���يئات - عن���د اهلل ف���وًزا 

عظيًم���ا ل يداني���ه ف���وز.
 ويع���ذب المنافقي���ن والمنافق���ات، 

ويع���ذب الم�س���ركين ب���اهلل والم�س���ركات، 
الظاني���ن ب���اهلل اأن���ه ل ين�س���ر دين���ه، ول 
يعل���ي كلمت���ه، فع���ادت دائ���رة الع���ذاب 
عليه���م، وغ�س���ب اهلل عليه���م ب�س���بب 

كفرهم وظنهم ال�س���يئ، وطردهم من رحمته، واأعّد لهم في الآخرة جهنم يدخلونها خالدين فيها اأبًدا، و�س���اءت جهنُم م�سيًرا يرجعون 
ليه. اإ

 وهلل جنود ال�سماوات والأر�س يوؤيد بها من ي�ساء من عباده، وكان اهلل عزيًزا ل يغالبه اأحد، حكيًما في خلقه وتقديره وتدبيره.

 اإن���ا بعثن���اك - اأيه���ا الر�س���ول - �س���اهًدا ت�س���هد عل���ى اأمت���ك ي���وم القيام���ة، ومب�س���ًرا الموؤمني���ن بم���ا اأع���ّد له���م ف���ي الدني���ا م���ن الن�س���ر 

والتمكين، وبما اأعد لهم في الآخرة من النعيم، ومخّوًفا الكافرين بما اأعّد لهم في الدنيا من الذلة والهزيمة على اأيدي الموؤمنين، وبما 
اأع���ّد ف���ي الآخ���رة من الع���ذاب الأليم ال���ذي ينتظرهم.

موا ر�سوله وُتِجّلوه، وت�سِبّحوا اهلل اأول النهار واآخره.  رجاء اأن توؤمنوا باهلل، وتوؤمنوا بر�سوله، وتعِظّ

 
   �سلح الحديبية بداية فتح عظيم على الإ�سام والم�سلمين.
   ال�سكينة اأثر من اآثار الإيمان تبعث على الطماأنينة والثبات.

   خطر ظن ال�سوء باهلل، فاإن اهلل يعامل النا�س ح�سب ظنهم به �سبحانه.
.    وجوب تعظيم وتوقير ر�سول اهلل 

٤٨٢٩



اأيه��ا   - يبايع������ونك  ال��������ذين  اإن   

الر�سول - بي�����عة الر�س����وان على قتال 
الم�س��ركين م��ن اأهل مكة، اإنم��ا يبايعون 
بقت��ال  اأمره��م  ال��ذي  ه��و  لأن��ه  اهلل؛ 
الم�س��ركين، وه��و ال��ذي يجازيه��م، ي��د 
لع  اهلل فوق اأيديهم عند البيعة، وهو مَطّ
عليه��م ل يخف��ى عليه منهم �س��يء، فمن 
نق���س بيعت��ه، ول��م َي��ِف بم��ا عاه��د علي��ه 
�س��رر  فاإنم��ا  دين��ه،  ن�س��رة  م��ن  اهلل 
لعه��ده، عائ��د  ونق�س��ه  لبيعت��ه  نق�س��ه 
علي��ه، ف��اهلل ل ي�س��ّره ذل��ك، وم��ن اأوف��ى 
بم��ا عاه��د علي��ه اهلل م��ن ن�س��رة دين��ه، 

ف�س��يعطيه ج��زاًء عظيًم��ا وه��و الجن��ة.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - ل���ك  �س���يقول   

الذي���ن خّلفه���م اهلل م���ن الأع���راب ع���ن 
مرافقت���ك ف���ي �س���فرك اإل���ى مك���ة اإذا 
عاتبتهم: �س���غلتنا رعاية اأموالنا ورعاية 
اأولدن���ا ع���ن الم�س���ير مع���ك، فاطل���ب 
لن���ا المغف���رة م���ن اهلل لذنوبن���ا، يقول���ون 
باأل�س���نتهم ما لي����س في قلوبهم من طلب 
ا�ستغفار النبي  لهم؛ لأنهم لم يتوبوا 
من ذنوبهم، قل لهم: ل اأحد يملك لكم 
م���ن اهلل �س���يًئا اإن اأراد بك���م خي���ًرا، اأو 
ا، ب���ل كان اهلل بما تعملون  اأراد بك���م �س���رًّ
خبيًرا ل يخفى عليه �سيء من اأعمالكم 

مهم���ا اأخفيتموه���ا.
م���ن  ب���ه  اعتذرت���م  م���ا  لي����س   

الن�سغال برعاية الأموال والأولد �سَبَب 
تخلفكم عن الم�سير معه، بل ظننتم اأن 
الر�س���ول واأ�سحاب���ه �س���يهلكون جميًع���ا، 
ول يرجع���ون اإل���ى اأهليه���م ف���ي المدين���ة، 
���ن ذل���ك ال�س���يطان ف���ي قلوبك���م،  وح�سَّ
���ا �س���يًئا بربك���م اأن���ه ل���ن  وظننت���م ظنًّ
ين�س���ر نبّي���ه، وكنت���م قوًم���ا هلك���ى ب�س���بب 
م���ا اأقدمت���م علي���ه م���ن ظ���ن ال�س���وء ب���اهلل 

ر�س���وله. ع���ن  والتخل���ف 
 ومن لم يوؤمن باهلل ور�سوله فهو كافر، وقد اأعددنا يوم القيامة للكافرين باهلل ناًرا م�ستعرة يعذبون فيها.

 وهلل وح�ده مل�ك ال�س�ماوات والأر��س، يغف�ر ذن�وب م�ن ي�س�اء م�ن عب�اده، فيدخل�ه الجن�ة بف�سل�ه، ويعذب من ي�س�اء من عب�اده بعدله، 

وكان اهلل غف�وًرا لذن�وب م�ن ت�اب من عب�اده، رحيًما بهم.
 �س���يقول الذي���ن خلفه���م اهلل: اإذا انطلقت���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - اإل���ى غنائ���م خيب���ر الت���ي وعدك���م اهلل اإياه���ا بع���د �سل���ح الحديبي���ة 

لت�����اأخذوها - اتركون���ا نخ���رج معك���م لن�سي���ب منه���ا؛ يري���د ه���وؤلء الُمَخلَّف���ون اأن يبدل���وا بطلبه���م ه���ذا وع���د اهلل ال���ذي وعد ب���ه الموؤمنين بعد 
�سلح الحديبية اأن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر، قل لهم - اأيها الر�سول -: لن تتبعونا اإلى تلك الغنائم، فقد وعدنا اهلل اأن غنائم خيبر 
خا�سة بمن �س���هد الحديبية، ف�س���يقولون: َمْنُعكم لنا من اتباعكم اإلى خيبر لي����س باأمر من اهلل، بل ب�س���بب ح�س���دكم لنا. ولي����س الأمر كما 

زع���م ه���وؤلء الُمَخ����لَّفون، ب���ل ه���م ل يفقه���ون اأوام���ر اهلل ونواهي���ه اإل قلي���ًا؛ لذلك وقعوا ف���ي مع�سيته.
 

   مكانة بيعة الر�سوان عند اهلل عظيمة، واأهلها من خير النا�س على وجه الأر�س.
   �سوء الظن باهلل من اأ�سباب الوقوع في المع�سية وقد يو�سل اإلى الكفر.

   �سعاف الإيمان قليلون عند الفزع، كثيرون عند الطمع.



للذي���ن   - الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

تخلَّف���وا م���ن الأع���راب ع���ن الم�س���ير معك 
اإل���ى مك���ة مختب���ًرا اإياه���م: �س���ُتدعون اإلى 
قتال قوم اأ�سحاب باأ�س قوي في القتال، 
تقاتلونهم في �سبيل اهلل، اأو يدخلون في 
الإ�سام من غير قتال، فاإن تطيعوا اهلل 
فيم���ا دعاك���م اإلي���ه م���ن قتاله���م يعطك���م 
اأج���ًرا ح�س���ًنا ه���و الجن���ة، واإن تتول���وا ع���ن 
طاعت���ه  - كتوِلّيك���م عنه���ا حي���ن تخلفت���م 
ع���ن ال�س���ير مع���ه اإل���ى مك���ة - يعذبك���م 

عذاًب���ا موجًع���ا.
 لي����س عل���ى المع���ذور بعًم���ى اأو ع���رج 

اأو مر����س اإث���م اإذا تخل���ف ع���ن القتال في 
�س���بيل اهلل، وم���ن يط���ع اهلل ويطع ر�س���وله 
يدخل���ه جن���ات تج���ري الأنه���ار م���ن تح���ت 
ق�سوره���ا واأ�س���جارها، وم���ن يعر����س عن 

طاعتهم���ا يعذب���ه اهلل عذاًب���ا موجًعا.
الموؤمني���ن  ع���ن  اهلل  ر�س���ي  لق���د   

وه���م يبايعون���ك ف���ي الحديبي���ة بيع���ة 
الر�س���وان تح���ت ال�س���جرة، فعل���م م���ا 
ف���ي قلوبه���م م���ن الإيم���ان والإخا����س 
عل���ى  الطماأنين���ة  فاأن���زل  وال�س���دق، 
قلوبهم، وجزاهم على ذلك فتًحا قريًبا 
ا له���م عما فاتهم  ه���و فت���ح خيب���ر؛ تعوي�سً

م���ن دخ���ول مك���ة.
ياأخذونها  كثيرة  مغانم  واأعطاهم   

ل  عزيًزا  اهلل  وكان  خيبر،  اأهل  من 
وتقديره  خلقه  في  حكيًما  اأحد،  يغالبه 

وتدبيره.
 - الموؤمن�ون  اأيه�ا   - اهلل  وعدك�م   

مغ���انم ك��ثيرة تاأخذونه�ا ف�ي الفتوحات 
فعج�ل  الم�ست���قبل،  ف���ي  الإ�سامي����ة 
لك�م مغان�م خيب�ر، وَمَن�ع اأي�دي اليه�ود 
�ا هم�وا اأن ي�سيب�وا عيالك�م بعدك�م،  لَمّ
المعجل�ة عام�ة  المغان�م  ولتك�ون ه�ذه 
لك�م،  وتاأيي�ده  اهلل  ن�س�ر  عل�ى  لك�م 

في�ه. اعوج�اج  ل  م�س�تقيًما  طريًق�ا  اهلل  ويهديك�م 
 ووع�دك����م اهلل مغ��ان����م اأخ���رى ل���م تق���دروا عليه���ا ف���ي ه���ذا الوق���ت، اهلل وح���ده ه���و القادر عليها، وه���ي في علمه وتدبي���ره، وكان اهلل على 

كل �سيء قديًرا، ل يعجزه �سيء.
���ا يتول���ى اأمره���م، ول   ول���و قاتلك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - الذي���ن كف���روا ب���اهلل ور�س���وله لوّل���وا هاربي���ن منهزمي���ن اأمامك���م، ث���م ل يج���دون وليًّ

يج���دون ن�سيًرا ين�سرهم على قتالكم.
ة اهلل ف���ي الأم���م الت���ي م�س���ت قب���ل ه���وؤلء المكذبي���ن، ول���ن   وغلب���ة الموؤمني���ن وهزيم���ة الكافري���ن، ثابت���ة ف���ي كل زم���ان وم���كان، فه���ي �ُس���نَّ

ة اهلل تبدي���ًا. تج���د - اأيه���ا الر�س���ول - ل�ُس���نَّ
 

   اإخبار القراآن بمغيبات تحققت فيما بعد - مثل الفتوح الإ�سامية - دليل قاطع على اأن القراآن الكريم من عند اهلل.
   تقوم اأحكام ال�سريعة على الرفق والي�سر.

خر لهم في الآخرة.    جزاء اأهل بيعة الر�سوان منه ما هو معجل، ومنه ما هو مدَّ
ة اإلهية.    غلبة الحق واأهله على الباطل واأهله �ُسنَّ



 وه���و ال���ذي من���ع اأي���دي الم�س���ركين 

عنك���م حي���ن ج���اء نح���و ثماني���ن رج���ًا 
ب�س���وء  اإ�سابتك���م  يري���دون  منه���م 
بالحديبي���ة، وك���ّف اأيديك���م عنه���م فل���م 
تقتلوه���م ول���م توؤذوه���م، ب���ل اأطلقت���م 
�َسَراَحهم بعد اأن اأَْقَدَركم على اأَ�ْسِرهم، 
وكان اهلل بم���ا تعمل���ون ب�سيًرا، ل يخفى 

علي���ه م���ن اأعمالك���م �س���يء.
 ه���م الذي���ن كف���روا ب���اهلل ور�س���وله، 

ومنعوكم عن الم�س���جد الحرام، ومنعوا 
اله���دي فبق���ي محبو�ًس���ا ع���ن الو�س���ول 
اإل���ى الح���رم مح���ّل ذبح���ه، ول���ول وج���ود 
رج���ال موؤمني���ن ب���اهلل ون�س���اء موؤمن���ات 
ب���ه ل تعرفونه���م اأن تقتلوه���م مع الكفار، 
في�سيبك���م م���ن قتله���م اإث���م ودي���ات بغي���ر 
عل���م منك���م؛ لأذن لك���م ف���ي فت���ح مك���ة 
ليدخ���ل اهلل ف���ي رحمت���ه م���ن ي�س���اء مث���ل 
الموؤمني���ن ف���ي مك���ة، ل���و تمّي���ز الذي���ن 
كف���روا ع���ن الموؤمني���ن ف���ي مك���ة لعذبن���ا 
الذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�س���وله عذاًب���ا 

موجًع���ا.
ب���اهلل  ك����فروا  ال����ذين  ج����عل  اإذ   

اأََنف���ة  الأََنف���ة  قلوبه���م  ف���ي  ور�س���وله 
الجاهلي���ة الت���ي ل ترتب���ط باإحقاق الحق 
واإنم���ا ترتب���ط بالهوى، فاأنفوا من دخول 
ر�س���ول اهلل  عليه���م ع���ام الحديبي���ة؛ 
خوًف���ا م���ن تعييره���م باأن���ه غلبه���م عليها، 
فاأن���زل اهلل الطماأنين���ة م���ن عن���ده عل���ى 
ر�س���وله واأنزله���ا عل���ى الموؤمني���ن، فل���م 
يوؤّد بهم الغ�سب اإلى مقابلة الم�س���ركين 
بمث���ل فعلهم، واألزم اهلل الموؤمنين كلمة 
الح���ق وه���ي ل اإل����ه اإل اهلل، واأن يقوم���وا 
بحقه���ا فقام���وا ب���ه، وكان الموؤمن���ون 
اأح���ق به���ذه الكلم���ة م���ن غيره���م، وكان���وا 
اأهله���ا الم�س���تاأهلين له���ا لما علم اهلل في 
قلوبهم من الخير، وكان اهلل بكل �س���يء 

عليًم���ا، ل يخف���ى علي���ه �س���يء.
 لق���د �س���دق اهلل ر�س���وله الروؤي���ا بالح���ق حي���ن اأراه اإياه���ا ف���ي منام���ه واأخب���ر به���ا اأ�سحاب���ه، وه���ي اأن���ه ه���و واأ�سحاب���ه يدخل���ون بي���ت اهلل 

���رون اإيذاًن���ا بنهاي���ة النُّ�ُس���ك. فَعل���م اهلل م���ن م�سلحتك���م - اأيه���ا  ّ الح���رام اآمني���ن م���ن عدّوه���م، منه���م المحِلّق���ون روؤو�س���هم، ومنه���م المق�سِ
َنَة فتًحا قريًبا، وهو ما اأجراه اهلل من �سلح الحديبية،  الموؤمنون - ما لم تعلموا اأنتم، فجعل من دون تحقيق الروؤيا بدخول مكة تلك ال�سَّ

وم���ا تبع���ه م���ن فت���ح خيبر عل���ى اأيدي الموؤمني���ن الذين ح�س���روا الحديبية.
 اهلل ه���و ال���ذي اأر�س���ل ر�س���وله محم���ًدا  بالبي���ان الوا�س���ح ودي���ن الح���ق ال���ذي هو دين الإ�س���ام؛ ليعلي���ه على الأدي���ان المخالفة له كلها، 

وقد �سهد اهلل على ذلك، وكفى باهلل �ساهًدا.
 

   ال�سد عن �سبيل اهلل جريمة ي�ستحق اأ�سحابها العذاب الأليم.
   تدبير اهلل لم�سالح عباده فوق م�ستوى علمهم المحدود.

   التحذير من ا�ستبدال رابطة الدين بحمية الن�سب اأو الجاهلية.
ة ووعد اإلهي تحقق.    ظهور دين الإ�سام �ُسنَّ



و�سحابت���ه  اهلل  ر�س���ول  محم���د   

الذي���ن ه���م مع���ه، اأ�س���ّداء عل���ى الكف���ار 
المحاربي���ن، رحم���اء بينه���م متعاطف���ون 
ًعا  ون، تراه���م - اأيه���ا الناظر - ركَّ مت���وادُّ
ًدا هلل �س���بحانه، يطلب���ون م���ن اهلل  �ُس���جَّ
اأن يتف�س���ل عليه���م بالمغف���رة والث���واب 
الكري���م، واأن ير�س���ى عنه���م، عامته���م 
في وجوههم من اآثار ال�س���جود ما يظهر 
م���ن اله���دي وال�س���مت ون���ور ال�س���اة ف���ي 
وجوهه���م، ذلك و�سفهم الذي و�سفتهم 
ب���ه الت���وراة الكت���اب المن���زل عل���ى مو�س���ى 
، واأم���ا مثله���م ف���ي الإنجي���ل الكت���اب 
المن���زل عل���ى عي�س���ى  فه���و اأنه���م ف���ي 
تعاونه���م وكماله���م ك���زرع اأخ���رج �سغاره، 
فق���وي فغل���ظ فا�س���توى عل���ى �س���يقانه، 
راع قوته وكمال���ه؛ ليغيظ بهم  يعج���ب ال���زُّ
اهلل الكف���ار لم���ا يرون���ه فيه���م م���ن الق���وة 
والتما�س���ك والكم���ال، وع���د اهلل الذي���ن 
اآمنوا باهلل، وعملوا الأعمال ال�سالحات 
م���ن ال�سحاب���ة مغف���رة لذنوبه���م، ف���ا 
يوؤاخ���ذون به���ا، وثواًب���ا عظيًم���ا م���ن عنده 

وه���و الجن���ة.

عل���ى  اأث���ره  وبي���ان  الل�س���ان  معالج���ة 
اإيم���ان الف���رد واأخ���اق المجتم���ع.

ب���اهلل،  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

واتبع���وا م���ا �س���رع، ل تتقدم���وا بي���ن ي���دي 
اهلل ور�س���وله بق���ول اأو فع���ل، واتق���وا اهلل 
بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، اإن 
اهلل �س���ميع لأقوالك���م، علي���م باأفعالك���م، 
ل يفوته منها �سيء، و�سيجازيكم عليها.

 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل، واتبع���وا م���ا �س���رع، تاأدب���وا م���ع ر�س���وله، ول تجعل���وا اأ�سواتك���م تعل���و عل���ى �س���وت النبي  عن���د مخاطبته، ول 

���ا، ب���ل نادوه بالنبوة والر�س���الة بخطاب لين؛ خوف اأن َيبُطل ثواُب اأعمالكم ب�س���بب ذلك واأنتم ل  تعلن���وا ل���ه با�س���مه كم���ا ين���ادي بع�سك���م بع�سً
تح�ّس���ون ببطان ثوابها.

، اأولئ���ك ه���م الذي���ن امتح���ن اهلل قلوبه���م لتق���واه، واأخل�سه���م له���ا، له���م مغف���رة   اإن الذي���ن يخف�س���ون اأ�سواته���م عن���د ر�س���ول اهلل 

لذنوبه���م ف���ا يوؤاخذه���م، وله���م ث���واب عظي���م ي���وم القيام���ة، وه���و اأن يدخله���م اهلل الجن���ة.
 اإن الذين ينادونك - اأيها الر�سول - من الأعراب من وراء حجرات ن�سائك معظمهم ل يعقلون.

 
   ت�سرع الرحمة مع الموؤمن، وال�سدة مع الكافر المحارب.

.    التما�سك والتعاون من اأخاق اأ�سحابه 
   من يجد في قلبه كرًها لل�سحابة الكرام ُيْخ�سى عليه من الكفر.

ته، ومع ورثته )العلماء(. ، ومع �ُسنَّ    وجوب التاأدب مع ر�سول اهلل 

٤٩١٨



ينادون���ك  الذي���ن  ه���وؤلء  اأن  ول���و   

-اأيه���ا الر�س���ول - م���ن وراء حج���رات 
ن�س���ائك، �سب���روا فل���م ين���ادوك حت���ى 
تخ���رج اإليه���م، فيخاطب���وك مخفو�س���ة 
اأ�سواته���م؛ ل���كان ذل���ك خي���ًرا له���م م���ن 
ندائ���ك م���ن ورائها؛ لم���ا فيه من التوقير 
م���ن  لذن���وب  والتعظي���م، واهلل غف���ور 
ت���اب منه���م وم���ن غيره���م، وغف���ور له���م 

لجهله���م، رحي���م به���م.
ب���اهلل،  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

وعمل���وا بم���ا �س���رع، اإن جاءك���م فا�س���ق 
بخب���ر ع���ن ق���وم، فتثبت���وا م���ن �سح���ة 
ت�سديق���ه؛  اإل���ى  تب���ادروا  ول  خب���ره، 
�سّدقت���م  اإذا   - ت�سيب���وا  اأن  خ���وف 
خب���ره دون تثب���ت- قوًم���ا بجناي���ة واأنت���م 
جاهل���ون حقيق���ة اأمره���م، فت�سبح���وا 
بعد اإ�سابتكم لهم نادمين عندما يتبين 

لك���م ك���ذب خب���ره.
 واعلم���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون - اأن 

فيك���م ر�س���ول اهلل ين���زل علي���ه الوح���ي، 
فاح���ذروا اأن تكذب���وا فينزل عليه الوحي 
يخب���ره بكذبك���م، وه���و اأعل���م بم���ا في���ه 
م�سلحتك���م، ل���و يطيعك���م ف���ي كثي���ر مم���ا 
تقترحون���ه لوقعت���م ف���ي الم�س���قة الت���ي ل 
ير�ساه���ا لك���م، ولك���ّن اهلل م���ن ف�سل���ه 
حبب اإليكم الإيمان، وح�ّسنه في قلوبكم 
فاآمنت���م، وك���ّره اإليك���م الكف���ر، والخ���روج 
ع���ن طاعت���ه، وك���ره اإليك���م مع�سيت���ه، 
اأولئ���ك المت�سف���ون به���ذه ال�سف���ات ه���م 

ال�س���الكون طري���ق الر�س���د وال�س���واب.
 وم���ا ح�س���ل لك���م - م���ن تح�س���ين 

الخير في قلوبكم، وتكريه ال�س���ّر - اإنما 
ه���و ف�س���ل م���ن اهلل، تف�س���ل ب���ه عليك���م، 
ونعم���ة اأنعمه���ا عليك���م، واهلل علي���م بم���ن 
ي�س���كره م���ن عب���اده فيوفق���ه، وحكي���م اإذ 
ي�س���ع كل �س���يء ف���ي محّل���ه المنا�س���ب له.

 واإْن ِفرقت���ان م���ن الموؤمني���ن تقاتلت���ا فاأ�سلح���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون - بينهم���ا بدعوتهم���ا اإل���ى تحكي���م �س���رع اهلل ف���ي خافهم���ا، ف���اإن اأب���ت 

اإحداهم���ا ال�سل���ح واعت���دت فقاتل���وا المعتدي���ة حت���ى ترج���ع اإل���ى حك���م اهلل، فاإن رجع���ت اإلى حك���م اهلل فاأ�سلحوا بينهما بالع���دل والإن�ساف، 
واعدل���وا ف���ي حكمك���م بينهم���ا، اإن اهلل يح���ّب العادلين في حكمهم.

 اإنم���ا الموؤمن���ون اإخ���وة ف���ي الإ�س���ام، والأخ���وة ف���ي الإ�س���ام تقت�س���ي اأن ت�سلح���وا - اأيه���ا الموؤمنون - بي���ن اأخويك���م المتنازعين، واتقوا 

اهلل بامتثال اأوامره، واجتناب نواهيه؛ رجاء اأن ترحموا.
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل، وعمل���وا بم���ا �س���رع، ل ي�س���تهزئ ق���وم منك���م بق���وم، ع�س���ى اأن يك���ون الم�س���تهَزاأ به���م خي���ًرا عن���د اهلل، والعبرة 

ْر  بما عند اهلل، ول ي�ستهزئ ن�ساء من ن�ساء ع�سى اأن يكون الم�ستهَزاأ بهن خيًرا عند اهلل، ول تعيبوا اإخوتكم فهم بمنزلة اأنف�سكم، ول ُيَعِيّ
، وم���ن فعل ذلك منكم فهو فا�س���ق، بئ�س���ت ال�سفة  ���ا بلق���ب يكره���ه، كم���ا كان ح���ال بع����س الأن�س���ار قب���ل مج���يء ر�س���ول اهلل  بع�سك���م بع�سً
�سف���ة الف�س���ق بع���د الإيم���ان، وم���ن ل���م يت���ب من هذه المعا�س���ي فاأولئك هم الظالمون لأنف�س���هم باإيرادها موارد الهاك ب�س���بب ما فعلوه من 

المعا�سي.
 

   وجوب التثبت من �سحة الأخبار، خا�سة التي ينقلها من ُيتَّهم بالف�سق.
   وجوب الإ�ساح بين من يتقاتل من الم�سلمين، وم�سروعية قتال الطائفة التي ت�سر على العتداء وترف�س ال�سلح.

   من حقوق الأخوة الإيمانية: ال�سلح بين المتنازعين والبعد عما يجرح الم�ساعر من ال�سخرية والعيب والتنابز بالألقاب.



ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

وعمل���وا بم���ا �س���رع، ابتعدوا ع���ن كثير من 
الته���م الت���ي ل ت�س���تند لم���ا يوجبه���ا م���ن 
اأ�س���باب وقرائ���ن، اإن بع����س الظ���ن اإث���م، 
ك�س���وء الظ���ن بم���ن ظاه���ره ال�س���اح، ول 
تتبع���وا ع���ورات الموؤمني���ن م���ن ورائه���م، 
ول يذك���ر اأحدك���م اأخ���اه بم���ا يك���ره، ف���اإّن 
ِذْك���ره بم���ا يك���ره مث���ل اأكل لحم���ه ميًت���ا، 
اأيحب اأحدكم اأن ياأكل لحم اأخيه ميًتا؟! 
فاكره���وا اغتياب���ه فه���و مثل���ه، واتقوا اهلل 
بامتث���ال اأوام���ره، واجتن���اب نواهي���ه، اإن 
اهلل ت���واب عل���ى م���ن ت���اب م���ن عب���اده، 

رحي���م به���م.
 ي���ا اأيه���ا النا����س، اإن���ا خلقناك���م م���ن 

ذكر واحد وهو اأبوكم اآدم، واأنثى واحدة 
وه���ي اأمك���م ح���واء، فن�س���بكم واح���د، ف���ا 
يفخ���ر بع�سك���م عل���ى بع����س ف���ي الن�س���ب، 
و�سّيرناك���م بع���د ذل���ك �س���عوًبا كثي���رة 
ا،  وقبائل منت�سرة؛ ليعرف بع�سكم بع�سً
ل ليفخ���ر علي���ه؛ لأن التماي���ز ل يك���ون اإل 
بالتق���وى، ل���ذا قال: اإن اأكرمكم عند اهلل 
اأتقاك���م، اإن اهلل علي���م باأحوالك���م، خبي���ر 
بم���ا تكون���ون علي���ه م���ن كم���ال ونق����س، ل 

يخف���ى عليه �س���يء م���ن ذلك.
 ق���ال بع����س اأه���ل البادي���ة لم���ا قدم���وا 

: اآمّنا باهلل وبر�س���وله. قل  على النبي 
لهم - اأيها الر�سول-: لم توؤمنوا، ولكن 
قول���وا: ا�ست�س���لمنا وانقدن���ا، ول���م يدخ���ل 
الإيم���ان ف���ي قلوبك���م بع���ُد، وُيتوق���ع ل���ه اأن 
يدخله���ا، واإن تطيع���وا - اأيه���ا الأع���راب- 
والعم���ل  الإيم���ان  ف���ي  ور�س���وله  اهلل 
ل  المحرم���ات،  واجتن���اب  ال�سال���ح، 
ينق�سكم اهلل �س���يًئا من ثواب اأعمالكم، 
اإن اهلل غفور لمن تاب من عباده، رحيم 

بهم.
 اإنم���ا الموؤمن���ون ه���م الذي���ن اآمن���وا 

، وجاهدوا باأموالهم واأنف�سهم في �سبيل اهلل، لم يبخلوا ب�سيء منها، اأولئك المت�سفون بتلك  باهلل وبر�سوله، ثم لم يخالط اإيماَنهم �سكٌّ
ال�سف���ات ه���م ال�سادقون في اإيمانهم.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤلء الأع���راب: اأتعّلم���ون اهلل، وُت�س���عرونه بدينك���م؟! واهلل يعل���م م���ا ف���ي ال�س���ماوات، ويعلم ما ف���ي الأر�س، واهلل 

بكل �سيء عليم، ل يخفى عليه �سيء، فا يحتاج اإلى اإعامكم اإياه بدينكم.
 يم���ّن علي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - ه���وؤلء الأع���راب باإ�س���امهم، ق���ل له���م: ل تمن���وا عل���ّي بدخولك���م ف���ي دي���ن اهلل، فنف���ع ذل���ك - اإن ح�س���ل - 

عائ���د عليك���م، ب���ل اهلل ه���و ال���ذي يم���ّن عليكم باأن وّفقكم لاإيمان به اإن كنتم �سادقين في دعواكم اأنكم دخلتم فيه.
 اإن اهلل يعل���م غي���ب ال�س���ماوات، ويعل���م غي���ب الأر����س، ل يخف���ى علي���ه �س���يء من���ه، واهلل ب�سي���ر بم���ا تعمل���ون، ل يخف���ى علي���ه م���ن اأعمالك���م 

�س���يء، و�سيجازيكم على ح�سنها و�سيئها.
 

   �سوء الظن باأهل الخير مع�سية، ويجوز الحذر من اأهل ال�سر ب�سوء الظن بهم.
   وحدة اأ�سل بني الب�سر تقت�سي نبذ التفاخر بالأن�ساب.

   الإيمان لي�س مجرد نطق ل يوافقه اعتقاد، بل هو اعتقاد بالَجنان، وقول بالل�سان، وعمل بالأركان.
ا لأحد.    هداية التوفيق بيد اهلل وحده وهي ف�سل منه �سبحانه لي�ست حقًّ



وعظ القلوب بالموت والبعث.

  ت��ق�����دم الك�������ام ع�ل�������ى 

نظائره���ا ف���ي بداي���ة �س���ورة البق���رة. 
اأق�س���م اهلل بالق���راآن الكري���م لما فيه من 
المعان���ي وكث���رة الخي���ر والبرك���ة؛ لتبعثّن 

ي���وم القيام���ة للح�س���اب والج���زاء.
����ُعهم   ل���م يك���ن �س���بَب رف�سه���م توقُّ

اأن َتْك���ِذَب فه���م يعرف���ون �سدق���ك، ب���ل 
تعجب���وا اأن ياأتيه���م ر�س���ول من���ذر م���ن 
جن�س���هم، ولي����س م���ن جن����س المائك���ة، 
به���م: مج���يء ر�س���ول من  وقال���وا ِم���ن تعجُّ

الب�س���ر اإلين���ا �س���يء عجي���ب!
 اأنبع���ث اإذا متن���ا و�سرن���ا تراًب���ا؟! 

اإل���ى  الحي���اة  ورج���وع  البع���ث  ذل���ك 
اأج�س���امنا بعدما بليت �سيء م�ستبعد، ل 

يمك���ن اأن يق���ع.
 ق���د عل������منا م���ا تاأك����ل الأر����س م���ن 

اأج�س���امهم بعد موتهم وتفنيه، لم يخف 
علين���ا من���ه �س���يء، وعندن���ا كت���اب حاف���ظ 
ل���كل م���ا يق���دره اهلل عليه���م ف���ي حياته���م 

وبع���د موتهم.
 بل كذب هوؤلء الم�سركون بالقراآن 

اأمر  في  فهم  الر�سول،  به  جاءهم  لما 
م�سطرب، ل يثبتون على �سيء ب�ساأنه.

ولم���ا ذك���ر اإن���كار الم�س���ركين للبع���ث 
ذّكره���م بالأدل���ة عل���ى وقوع���ه فق���ال:

المكذب���ون  ه���وؤلء  يتاأم���ل  اأفل���م   

بالبع���ث ال�س���ماء فوقه���م؛ كي���ف خلقناها 
وبنيناه���ا وزيناه���ا بم���ا و�سعن���ا فيه���ا من 
نجوم، ولي�س لها �سقوق تعيبها؟! فالذي 
خل���ق ه���ذه ال�س���ماء ل يعج���ز ع���ن بع���ث 

الموت���ى اأحياء.
 والأر�س ب�سطناها �سالحة لل�سكنى عليها، واألقينا فيها جباًل ثوابت حتى ل ت�سطرب، واأنبتنا فيها من كل �سنف من النبات وال�سجر 

ح�سن المنظر.
 خلقنا ذلك كله ليكون تب�سرة وتذكيًرا لكل عبد راجع اإلى ربه بالطاعة.

 ونزلنا من ال�سماء ماًء كثير النفع والخير، فاأنبتنا بذلك الماء ب�ساتين، واأنبتنا ما تح�سدونه من حب ال�سعير وغيره.

 اأنبتنا م���ا اأنبتنا من ذلك رزًقا للعباد ياأكل���ون منه، واأحيينا   واأنبتن���ا ب���ه النخ���ل ِط���واًل عالي���ات، له���ا طل���ع متراك���ب بع�س���ه فوق بع�س. 

 كذبت قبل ه���وؤلء المكذبين بك  ب���ه بل���دة ل نب���ات فيه���ا، كم���ا اأحيين���ا به���ذا المط���ر بل���دة ل نب���ات فيها نحيي الموت���ى، فيخرجون اأحي���اء. 
 وكذب   وكذب���ت عاد وفرعون، وق���وم لوط.  - اأيه���ا الر�س���ول - اأق����وام باأنبي����ائهم، فكذب���ت ق���وم ن���وح واأ�سح���اب البئ���ر، وكذب���ت ثم���ود. 
ب���وا ر�س���ل اهلل الذي���ن اأر�س���لهم، فثب���ت عليهم م���ا وعدهم اهلل من  ���ٍع مل���ك اليم���ن، كل ه���وؤلء الأق���وام كذَّ ق���وم �س���عيب اأ�سح���اب الأيك���ة وق���وم ُتبَّ

 اأفعجزن���ا ع���ن خلقك���م اأول م���رة حت���ى نعج���ز عن بعثكم؟! بل هم في حيرة من خل���ق جديد بعد خلقهم الأول. الع���ذاب. 
 

   الم�س���ركون ي�س���تعظمون النب���وة عل���ى الب�س���ر، ويمنح���ون �سف���ة الألوهي���ة للحج���ر!     خل���ق ال�س���ماوات، وخل���ق الأر����س، واإن���زال المط���ر، 
ة اإلهية. واإنبات الأر�س القاحلة، والخلق الأول: كلها اأدلة على البعث.     التكذيب بالر�س���ل عادة الأمم ال�س���ابقة، وعقاب المكذبين �ُس���نَّ

٥٠٤٥



 ولق���د خل�����قنا الإن�س���ان، ونعل���م م���ا 

تح���دث ب���ه نف�س���ه م���ن خ����واطر واأف���كار، 
ونح���ن اأق���رب اإلي���ه م���ن الِع���رق الموج���ود 

ف���ي العن���ق المت�س���ل بالقل���ب.
المتل������قيان  الملك������ان  يتل����قى  اإذ   

عمله، اأحدهما قعيد عن يمينه، والثاني 
قعيد عن �س���ماله.

 م���ا يق���ول م���ن ق���ول اإل لدي���ه مل���ك 

رقي���ب عل���ى م���ا يقول���ه حا�سر.
بالح���ق  الم���وت  �س���دة  وج���اءت   

الذي ل مهرب منه، ذلك ما كنت -اأيها 
الإن�س���ان الغاف���ل - تتاأخ���ر عن���ه، وتف���ر.

بالن�������فخ  الم���وكل  المل���ك  ونف���خ   

ف���ي الق���رن النفخ���ة الثاني���ة، ذل���ك ي���وم 
القيام���ة، ي���وم الوعي���د للكف���ار والع�س���اة 

بالع���ذاب.
َمَل���ك  مع�����ها  نف������س  كل  وج���اءت   

ي�س���وقها، وَمَل���ك ي�س���هد عليه���ا باأعمالها.
الَم�ُس���وق:  الإن�س���ان  له���ذا  ويق���ال   

لق���د كن���ت ف���ي الدني���ا ف���ي غفل���ة ع���ن 
ه���ذا الي���وم ب�س���بب اغت���رارك ب�س���هواتك 
ولذات���ك، فك�س���فنا عن���ك غفلت���ك بم���ا 
تعاين���ه م���ن الع���ذاب والك���رب، فب�س���رك 
الي���وم ح���ادٌّ  ت���درك ب���ه م���ا كنت ف���ي غفلة 

عن���ه.
م���ن  ب���ه  الم����وكل  ق������رينه  وق���ال   

المائكة: هذا ما لدي من عمله حا�سر 
دون نق����س ول زي���ادة.

ال�س�����ائق  للمل�������كين  اهلل  ويق�����ول   

وال�س���اهد: األقي���ا ف���ي جهن���م كل كف���ور 
للح���ق، معان���د ل���ه.

 كثي���ر المن���ع لم���ا اأوج���ب اهلل علي���ه 

م���ن ح���ق، متج���اوز لح���دود اهلل، �س���اّك 
فيم���ا يخب���ر ب���ه م���ن وع���د اأو وعي���د.

 ال���ذي جع���ل م���ع اهلل معب���وًدا اآخ���ر 

ي�س���ركه مع���ه ف���ي العب���ادة، فاألقي���اه ف���ي 
الع���ذاب ال�س���ديد.

 قال قرينه من ال�سياطين متبرًئا منه: ربنا ما اأ�سللته، ولكن كان في �سال بعيد عن الحق.

 ق���ال اهلل: ل تخت�سم���وا ل���دّي، ف���ا فائ���دة م���ن ذل���ك، فق���د قدم���ت لك���م ف���ي الدني���ا م���ا ج���اءت به ر�س���لي من الوعيد ال�س���ديد لم���ن كفر بي 

وع�ساني.
 ما يغير القول لدي، ول يخلف وعدي، ول اأظلم العبيد بنق�س ح�سناتهم، ول بزيادة �سيئاتهم، بل اأجزيهم بما عملوا.

 يوم نقول لجهنم: هل امتاأت بمن األقي فيك من الكفار والع�ساة؟ فتجيب ربها: هل من مزيد؟ طلًبا للزيادة؛ غ�سًبا لربها.

ب���ت الجنة للمتقي���ن لربهم بامتثال اأوام���ره واجتناب   وُقرِّ ولم���ا ذك���ر اهلل الوعي���د ال�س���ديد للكف���ار ذك���ر م���ا اأع���ّده لعب���اده الموؤمني���ن فقال: 
اع اإلى ربه بالتوبة، حافظ لما األزمه   ويقال لهم: هذا ما وعدكم اهلل ل���كل رجَّ نواهي���ه، ف�س���اهدوا م���ا فيه���ا م���ن النعي���م غي���ر بعي���د منهم. 
 ويقال لهم: ادخلوا   م���ن خ���اف اهلل بال�س���ر حي���ث ل ي���راه اإل اهلل، ولق���ي اهلل بقلب �س���ليم مقبل على اهلل، كثير الرج���وع اإليه.  رب���ه ب���ه. 
 لهم ما ي�س���اوؤون فيها م���ن النعيم الذي ل ينفد،  الجن���ة دخ���وًل م�سحوًب���ا بال�س���امة مم���ا تكره���ون، ذل���ك ي���وم البق���اء الذي ل فناء بعده. 

ولدين���ا مزي���د م���ن النعي���م مم���ا ل عي���ن راأت، ول اأذن �س���معت، ول خط���ر على قلب ب�س���ر، ومنه روؤية اهلل �س���بحانه.
 

   علم اهلل بما يخطر في النفو�س من خير و�سر.     خطورة الغفلة عن الدار الآخرة.     ثبوت �سفة العدل هلل تعالى.



 وم���ا اأكث���ر الأم���م الت���ي اأهلكناه���ا 

المكذبي���ن  الم�س���ركين  ه���وؤلء  قب���ل 
م���ن اأه���ل مك���ة، كان���وا اأ�س���د منه���م ق���وة، 
ففت�س���وا في الباد لعلهم يجدون مهرًبا 

م���ن الع���ذاب فل���م يج���دوه.
 اإن ف���ي ذل���ك المذك���ور م���ن اإه���اك 

الأم���م ال�س���ابقة لتذكي���ًرا وموعظ���ة لم���ن 
كان ل���ه قل���ب يعقل به، اأو اأن�ست ب�س���معه 

حا�س���ر القل���ب، غير غافل.
 ولق���د خلقن���ا ال�س���ماوات، وخلقن���ا 

الأر����س، وم���ا بي���ن ال�س���ماوات والأر����س؛ 
في �س���تة اأيام مع قدرتنا على خلقها في 
لحظ���ة، وم����ا اأ�سابن���ا من تع���ب كما تقول 

اليهود.
 فا�سب���ر - اأيه���ا الر�س���ول - عل���ى 

م���ا يقول���ه اليه���ود وغيرهم، و�س���ّل لربك 
حام���ًدا اإي���اه �س���اة الفج���ر قب���ل طل���وع 

ال�سم����س، و�س���ّل الع�س���ر قب���ل غروبه���ا.
 وم���ن اللي���ل ف�س���ّل ل���ه، و�س���ِبّحه 

بع���د ال�سل���وات.
 وا�س���تمع - اأيه���ا الر�س���ول - ي���وم 

ور  ينادي الَمَلك الموكل بالنفخ في ال�سُّ
النفخ���ة الثانية، م���ن مكان قريب.

�سيح���ة  الخائ���ق  ي�س���مع  ي���وم   

البع���ث بالح���ق ال���ذي ل ِمْري���ة في���ه، ذل���ك 
الي���وم ال���ذي ي�س���معونها في���ه ه���و ي���وم 
خ���روج الأم���وات م���ن قبوره���م للح�س���اب 
 اإن���ا نح���ن نحي���ي ونمي���ت،  والج���زاء. 
واإلين���ا  ممي���ت،  ول  غيرن���ا  محي���ي  ل 
القيام���ة  ي���وم  العب���اد  رج���وع  وحدن���ا 
 ي���وم تت�س���قق  للح�س���اب والج���زاء. 
عنه���م الأر����س فيخرج���ون م�س���رعين، 
 نح���ن  ذل���ك ح�س���ر علين���ا �س���هل. 
اأعل���م بم���ا يقول���ه ه���وؤلء المكذب���ون، وم���ا 
اأن���ت - اأيه���ا الر�س���ول - بُم�َس���لَّط عليه���م 
فتجبرهم على الإيمان، واإنما اأنت مبلغ 
م���ا اأم���رك اهلل بتبليغ���ه، فذّك���ر بالق���راآن م���ن يخ���اف وعي���دي للكافري���ن والع�س���اة؛ لأن الخائ���ف ه���و ال���ذي يتع���ظ، ويتذك���ر اإذا ُذّك���ر.

تعريف الجن والإن�س باأن م�سدر رزقهم من اهلل وحده؛ ليخل�سوا له العبادة.

 وبال�س���فن الت���ي تج���ري ف���ي البح���ر ب�س���هولة  ���حب الت���ي تحم���ل الم���اء الغزي���ر.   وبال�سُّ  يق�س���م اهلل بالري���اح الت���ي ت���ذرو الت���راب.    

 اإن ما يعدكم ربكم به من الح�ساب والجزاء َلَحّق ل ِمْرية   وبالمائكة التي تق�سم ما اأمرها اهلل بتق�سيمه من اأمور العباد.  وي�سر.  
 واإن ح�س���اب العباد لواقع يوم القيامة ل محالة. فيه.  

 
ة     العتب���ار بوقائ���ع التاري���خ م���ن �س���اأن ذوي القل���وب الواعي���ة.     خل���ق اهلل الك���ون ف���ي �س���تة اأي���ام ِلِحَك���م يعلمه���ا اهلل، لع���ل منه���ا بي���ان �ُس���نَّ

الت���درج.     �س���وء اأدب اليه���ود ف���ي و�سفه���م اهلل تعال���ى بالتع���ب بع���د خلق���ه ال�س���ماوات والأر�س، وه���ذا كفر باهلل.

٥١٦٠



 ويق�سم اهلل بال�سماء الح�سنة الخلق 

ذات الطرق.
قول  لفي   - مكة  اأهل  يا   - اإنكم   

مت������ناق�س مت��س���ارب، ت���ارة تق���ولون: 
وتقولون:  �سعر،  وتارة  �سحر،  القراآن 

محمد �ساحر تارة، وتارة �ساعر.
���رف ع������ن الإيم���ان بالق���راآن   ُي�سْ

���ِرف عن���ه ف���ي عل���م  وبالنب���ي  م���ن �سُ
اهلل؛ لعلم���ه اأن���ه ل يوؤم���ن، ف���ا يوف���ق 

للهداي���ة.
 لع���ن ه���وؤلء الكذاب���ون الذي���ن قال���وا 

في القراآن وفي نبيهم ما قالوا.
 الذي���ن ه���م ف���ي جه���ل غافل���ون ع���ن 

ال���دار الآخ���رة، ل يبالون بها.
 ي�س���األون: مت���ى ي���وم الج���زاء؟ وه���م 

ل يعملون له.
 فيجيبه���م اهلل ع���ن �س���وؤالهم: ي���وم 

هم عل���ى النار يعذبون.
 يق���ال له���م: ذوق���وا عذابك���م، ه���ذا 

ه���و ال���ذي كنت���م ت�س���األون تعجيل���ه عندم���ا 
تن���ذرون به؛ ا�س���تهزاء.

بامت������ثال  ل���ربه����م  الم������تقين  اإن   

اأوام���ره، واجتن���اب نواهي���ه ي���وم القيام���ة 
ف���ي ب�س���اتين وعي���ون جاري���ة.

 اآخذي���ن م���ا اأعطاه���م ربه���م م���ن 

الج���زاء الكري���م، اإنه���م كان���وا قب���ل ه���ذا 
الج���زاء الكري���م مح�س���نين ف���ي الدني���ا.

ل  اللي���ل،  م���ن  ي�سّل���ون  كان���وا   

ينام���ون اإل زمًن���ا قلي���ًا.
 وفي وقت الأ�سحار يطلبون المغفرة 

من اهلل لذنوبهم.
 وف���ي اأموال�����هم ح����ق - يتط�����ّوعون 

ب���ه - لل�س���ائل م���ن النا����س، ولل���ذي ل 
ي�س���األهم، مم���ن ح���رم ال���رزق لأي �س���بب 

كان.
 وف���ي الأر����س وم���ا و�س���ع اهلل فيه���ا 

م���ن جب���ال وبح���ار واأنه���ار واأ�س���جار ونب���ات وحي���وان، دللت عل���ى ق���درة اهلل للموقني���ن اأن اهلل هو الخال���ق الم�سور.
 وفي اأنف�سكم - اأيها النا�س - دللت على قدرة اهلل، اأفا تب�سرون لتعتبروا؟!

 وفي ال�سماء رزقكم الدنيوي والديني، وفيها ما توعدون من خير اأو �سر.

 هل اأتاك - اأيها الر�س���ول - حديث   فورب ال�س���ماء والأر�س اإن البعث لحق ل �س���ك فيه، كما اأنه ل �س���ك في نطقكم حين تنطقون. 

ا عليهم: �س���ام، وقال في   حي���ن دخل���وا عليه فقالوا له: �س���اًما، ق���ال اإبراهيم ردًّ �سي���وف اإبراهي���م  م���ن المائك���ة الذي���ن اأكرمه���م؟ 
 فق���ّرب العجل  ا منه اأنهم ب�س���ر.   فم���ال اإل���ى اأهل���ه خفي���ة، فج���اء م���ن عنده���م بعج���ل كام���ل �س���مين؛ ظنًّ نف�س���ه: ه���وؤلء ق���وم ل نعرفه���م. 
 فلما لم ياأكلوا اأ�سمر في نف�سه الخوف منهم ففطنوا له، فقالوا مطمئنين  م لكم من طعام؟   اإليهم، وخاطبهم برفق: األ تاأكلون ما ُقِدّ

  . ���ر به هو اإ�س���حاق  اإياه: ل تخْف، اإنا ر�س���ل من عند اهلل، واأخبروه بما ي�س���ّره من اأنه يولد له غام له علم كثير، والُمَب�سَّ
 فلما �سمعت امراأته الب�سارة اأقبلت ت�سيح من الفرح، فلطمت وجهها، وقالت متعجبة: اأتلد عجوز، وهي في الأ�سل عقيم!  

 قال لها المائكة: ما اأخبرناِك به قاله ربِك، وما قاله ل راّد له؛ اإنه هو الحكيم في خلقه وتقديره، العليم بخلقه وما ي�سلح لهم.

 
   اإح�س���ان العم���ل واإخا�س���ه هلل �س���بب لدخ���ول الجن���ة.     ف�س���ل قي���ام اللي���ل واأن���ه م���ن اأف�س���ل القرب���ات.     م���ن اآداب ال�سيافة: رد التحية 
باأح�سن منها، وتح�سير المائدة خفية، وال�ستعداد لل�سيوف قبل نزولهم، وعدم ا�ستثناء �سيء من المائدة، والإ�سراف على تح�سيرها، 

والإ�سراع بها، وتقريبها لل�سيوف، وخطابهم برفق.



 ق���ال اإبراهي���م  للمالئك���ة: م���ا 

�ص���اأنكم؟ وما ال���ذي تق�صدونه؟
 ق���ال المالئك���ة جواًب���ا ل���ه: اإن���ا بعثن���ا 

اهلل اإل���ى ق���وم مجرمي���ن يرتكب���ون قبائح 
الذنوب.

 لنبع���ث عليه���م حج���ارة م���ن طي���ن 

مت�صِلّب.
 معلَّ�����مة عن���د رب���ك - ي���ا اإبراهي���م-  

ُتْبَع���ث عل���ى المتجاوزي���ن لح���دود اهلل 
المبالغي���ن ف���ي الكف���ر والمعا�ص���ي.

 فاأخرجن���ا م���ن كان ف���ي قري���ة ق���وم 

ل���وط م���ن الموؤمني���ن حتى ال ي�صيبهم ما 
ي�صي���ب المجرمين من العذاب.

 فم���ا وجدن���ا ف���ي قريته���م ه���ذه غي���ر 

بيت واحد من الم�صلمين، هم اأهل بيت 
. لوط  

 وتركن���ا ف���ي قري���ة ق���وم ل���وط م���ن 

اآث���ار الع���ذاب م���ا يدل على وق���وع العذاب 
عليه���م ليعتب���ر ب���ه م���ن يخ���اف الع���ذاب 
الموج���ع ال���ذي اأ�صابه���م، ف���ال يعم���ل 

بعمله���م لينج���و من���ه.
اإل���ى  بعثن���اه  حي���ن  مو�ص���ى  وف���ي   

فرع���ون بالحج���ج الوا�صح���ة، اآي���ة لم���ن 
يخ���اف الع���ذاب الموج���ع.

بقوت��ه  ا  معت��دًّ فرع��ون  فاأعر���ض   

وجن��ده ع����ن الح����ق، وق����ال ع��ن مو�ص��ى 
اأو  النا���ض،  ي�صح����ر  �ص����احر  ه��و   :

مجن��ون يق��ول م��ا ال يعقل��ه.
 فاأخذن���اه ه�������و وجن�������وده كل������هم 

فطرحناهم في البحر، فغرقوا وهلكوا، 
وفرعون اآٍت بما يالم عليه من التكذيب 

وادعاء اأنه اإله.
اآي���ة لم���ن  ق���وم ه���ود   وف���ي ع���اد 

يخ���اف الع���ذاب الموج���ع حي���ن بعثن���ا 
عليه���م الري���ح الت���ي ال تحم���ل مط���ًرا وال 

تلق���ح �ص���جًرا، وال برك���ة فيه���ا.
 ما تترك من نف�ض اأو مال اأو غيرهما اأتت عليه اإال دمرته، وتركته كالبالي المتفتت.

 وفي ثمود قوم �صالح  اآية لمن يخاف العذاب الموجع حين قيل لهم: ا�صتمتعوا بحياتكم قبل انق�صاء اآجالكم.

 فتكب���روا ع����ن اأم���ر ربه���م وعل���وا ا�ص���تكباًرا عل���ى االإيم���ان والطاع���ة، فاأخذته���م �صاعق���ة الع���ذاب وه���م ينتظ���رون نزول���ه، اإذ كان���وا ُوِع���دوا 

بالع���ذاب قبل نزوله بث����الثة اأيام.
 فما ا�صتطاعوا اأن يدفعوا عنهم ما نزل بهم من العذاب، ولم تكن لهم قوة يمتنعون بها.

 وقد اأهلكنا قوم نوح بالغرق من قبل هوؤالء المذكورين، اإنهم كانوا قوًما خارجين عن طاعة اهلل، فا�صتحقوا عقابه.

 وال�صماء بنيناها، واأتقّنا بناءها بقوة، واإنا لمو�صعون الأطرافها.

 واالأر�ض جعلناها ممهدة لل�صاكنين عليها كالفرا�ض لهم، فنعم الماهدون نحن اإذ مهدناها لهم.

 وم���ن كل �ص���يء خلقن���ا �صنفي���ن؛ كالذك���ر واالأنث���ى، وال�ص���ماء واالأر����ض، والب���ر والبح���ر؛ لعلك���م تتذك���رون وحداني���ة اهلل ال���ذي خلق من كل 

 فف���روا م���ن عق���اب اهلل اإل���ى ثواب���ه، بطاعت���ه وع���دم مع�صيت���ه، اإن���ي لك���م - اأيه���ا النا����س - نذي���ر م���ن  �ص���يء �صنفي���ن، وتتذك���رون قدرت���ه.   
 وال تجعل���وا م���ع اهلل معب���وًدا اآخر تعبدونه من دون���ه، اإني لكم نذير منه بّين النذارة. عقاب���ه بّي���ن الن���ذارة.  

    االإيم���ان اأعل���ى درج���ة م���ن االإ�ص���الم.     اإه���الك اهلل لالأم���م المكذب���ة در����ض للنا����ض جميًع���ا.     الخ���وف م���ن اهلل 
يقت�ص���ي الف���رار اإلي���ه �ص���بحانه بالعم���ل ال�صالح، ولي����ض الف���رار منه.



 مث���ل ذل���ك التكذي���ب ال���ذي ك���ذب 

ب���ه اأه���ل مك���ة كذبت االأمم ال�ص���ابقة، فما 
جاءهم من ر�صول من عند اهلل اإال قالوا 

عن���ه: هو �ص���احر، اأو مجنون.
 اأتوا�ص���ى المتقدم���ون م���ن الكف���ار 

والمتاأخرون منهم على تكذيب الر�صل؟! 
ال، ب���ل جمعهم على هذا طغيانهم.

 فاأع����ر�ض - اأيها الر�س���ول - ع���ن 

بملوم، فقد  اأنت  فما  المكذبين،  هوؤالء 
بلغتهم ما اأر�صلت به اإليهم.

 وال يمنع���ك اإعرا�ص���ك عنه���م م���ن 

وعظهم، وتذكيرهم، فعظهم وذّكرهم، 
ف���اإن التذكي���ر ينفع اأهل االإيمان باهلل.

 وما خلقت الجن واالإن�ض اإال لعبادتي 

وحدي، ما خلقتهم ليجعلوا لي �صريًكا.
 م���ا اأري���د منه���م رزًق���ا، وال اأري���د 

منه���م اأن يطعمون���ي.
 اإن اهلل هو الرزاق لعباده، فالجميع 

المتين  القوة  ذو  رزقه،  اإلى  محتاجون 
الجن  وجميع  �صيء،  يغلبه  ال  الذي 

واالإن�ض خا�صعون لقّوته �صبحانه.
 فاإن للذين ظلموا اأنف�صهم بتكذيبك 

العذاب  من  ن�صيًبا   - الر�سول  اأيها   -
له  ال�صابقين،  اأ�صحابهم  ن�صيب  مثل 
تعجيله  مني  يطلبوا  فال  محدد،  اأجل 

قبل اأجله.
 فهالك وخ�صار للذين كفروا باهلل، 

الذي  القيامة  يوم  ر�صولهم من  بوا  وكذَّ
يوعدون فيه باإنزال العذاب عليهم.

�ص���بهات  ل���رد  والبراهي���ن  الحج���ج 
. للنب���ي  المكذبي���ن 

.  اأق�صم اهلل بالجبل الذي كّلم عليه مو�صى 

ر.  واأق�صم بالكتاب الذي هو م�َصطَّ

 واأق�صم بالبيت الذي تعمره المالئكة في ال�صماء بعبادة اهلل.  في ورق مب�صوط مفتوح كالكتب المنزلة.   

 واأق�صم بالبحر المملوء ماء.  واأق�صم بال�صماء المرفوعة التي هي �صقف االأر�ض.   

 لي�ض له من دافع يدفعه عنهم، ويمنعهم من وقوعه بهم.  اإن عذاب ربك - اأيها الر�سول - لواقع ال محالة على الكافرين.   

 وت�صير الجبال من مواقعها �صيًرا.  يوم تتحرك ال�صماء تحرًكا، وت�صطرب اإيذاًنا بالقيامة.   

 الذي���ن هم ف���ي خو�ض في الباط���ل يلعبون، ال   فه���الك وخ�ص���ار ف���ي ذل���ك الي���وم للمكذبي���ن بم���ا وع���د اهلل الكافري���ن ب���ه م���ن الع���ذاب.   

يبالون ببعث وال ن�صور.
 ويق���ال توبيًخ���ا له���م: ه���ذه الن���ار الت���ي كنت���م بها تكذب���ون عندما تخوفكم ر�ص���لكم   ي���وم ُيْدفع���ون ب�ص���ّدة وعن���ف اإل���ى ن���ار جهن���م دفًع���ا.   

منها.
 

   الكف���ر مل���ة واح���دة واإن اختلف���ت و�ص���ائله وتن���وع اأهل���ه ومكان���ه وزمان���ه.     �ص���هادة اهلل لر�ص���وله  بتبلي���غ الر�ص���الة.     الحكمة من خلق 
الجن واالإن�ض تحقيق عبادة اهلل بكل مظاهرها.     �صوف تتغير اأحوال الكون يوم القيامة.

٥٢٤٩



 اأف�ص���حر ه���ذا ال���ذي عاينتم���وه م���ن 

الع���ذاب؟! اأم اأنتم ال تعاينونه؟!
 ذوق���وا ح���ّر ه���ذه الن���ار وعانوه���ا، 

فا�صب���روا عل���ى معان���اة حّره���ا، اأو ال 
ت�صب���روا علي���ه، �ص���واء �صبرك���م وع���دم 
�صبرك���م، ال تج���زون الي���وم اإال م���ا كنت���م 
تعملون في الدنيا من الكفر والمعا�صي.

ولم���ا ذك���ر اهلل ج���زاء المكذبي���ن، ذك���ر 
جزاء الم�صدقين المتقين، فقال:

بامتث���ال   - لربه���م  المتقي���ن  اإن   

اأوام���ره، واجتن���اب نواهي���ه - ف���ي جن���ات 
ونعي���م عظي���م ال ينقط���ع.

من  اهلل  اأعطاهم  بما  يتفكهون   

والمنكح،  والم�صرب  الماأكل  لذائذ 
ووقاهم ربهم �صبحانه عذاب الجحيم؛ 
ففازوا بح�صول مطلوبهم من الملذات، 

وبوقايتهم من المكدرات.
 ويق���ال له���م: كل���وا وا�ص���ربوا مم���ا 

ا�ص���تهته اأنف�ص���كم، هنيًئ���ا، ال تخاف���ون 
�ص���رًرا وال اأذى مم���ا تاأكلون اأو ت�ص���ربون؛ 
ج���زاء لك���م عل���ى اأعمالك���م الطيب���ة ف���ي 

الدني���ا.
 متكئ���ون عل���ى االأرائ���ك المزين���ة 

ق���د جعل���ت متقابل���ة بع�صه���ا اإل���ى جان���ب 
بع�ض، وزوجناهم بن�صاء بي�ض وا�صعات 

العيون.
 والذي���ن اآمن���وا واتبعه���م اأوالده���م 

ف���ي االإيم���ان، األحقنا به���م اأوالدهم لتقّر 
اأعينه���م به���م، ول���و ل���م يبلغ���وا اأعماله���م، 
ث���واب  م���ن  �ص���يًئا  نق�صناه���م  وم���ا 
اأعمالهم، كل اإن�صان محبو�ض بما ك�صبه 
م���ن عم���ل �ص���يئ ال يحم���ل عن���ه غي���ره م���ن 

عمل���ه �ص���يًئا.
 واأمددنا اأهل الجنة هوؤالء ب�صنوف 

ما  بكل  واأمددناهم  الفاكهة،  من 
ا�صتهوه من لحم.

 يتعاطون في الجنة كاأ�ًصا ال يترتب على �صربها ما يترتب عليها في الدنيا، من الكالم الباطل واالإثم ب�صبب ال�صكر.

 ويدور علي����هم غلم��ان �صخروا لخدمتهم كاأنهم في �صفاء ب�صرتهم وبيا�صها لوؤلوؤ محفوظ في اأ�صدافه.

ا عن حالهم في الدنيا.  واأقبل بع�ض اأهل الجنة على بع�ض، ي�صاأل بع�صهم بع�صً

 فيجيبونهم: اإنا كنا في الدنيا بين اأهلينا خائفين من عذاب اهلل.

 فمّن اهلل علينا بالهداية اإلى االإ�صالم، ووقانا العذاب البالغ في الحرارة.

 اإن���ا كّن���ا ف���ي حياتن���ا الدني���ا نعب���ده، وندع���وه اأن يقين���ا ع���ذاب الن���ار، اإن���ه هو المح�ص���ن ال�ص���ادق في وعده لعب���اده، الرحيم به���م، ومن بّره 

ورحمته بنا اأن هدانا لالإيمان، واأدخلنا الجنة، واأبعدنا عن النار.
 فذّكر - اأيها الر�سول - بالقراآن، فل�صت بما اأنعم اهلل عليك به من االإيمان والعقل بكاهٍن لَك َرِئيٌّ من الجن، ول�صت بمجنون.

 اأم يقول هوؤالء المكذبون: اإن محمًدا لي�ض ر�صواًل، بل هو �صاعر ننتظر به اأن يتخطفه الموت، فن�صتريح منه.

 قل لهم - اأيها الر�سول -: انتظروا موتي، واأنا اأنتظر ما يحّل بكم من عذاب ب�صبب تكذيبكم اإياي.

 
   الجم���ع بي���ن االآب���اء واالأبن���اء ف���ي الجن���ة ف���ي منزل���ة واحدة واإن ق�صر عمل بع�صه���م اإكراًما لهم جميًعا حتى تتم الفرحة.    خمر االآخرة 

ال يترت���ب عل���ى �ص���ربها مك���روه.    م���ن خ���اف م���ن ربه ف���ي دنياه اأّمنه ف���ي اآخرته.



 ب���ل اأتاأم������رهم عق�����ولهم بق�����ولهم: 

اإن���ه كاه���ن ومجن���ون؟! فيجمع���ون بي���ن 
م���ا ال يجتم���ع ف���ي �ص���خ�ض، ب���ل ه���م ق���وم 
متج���اوزون للح���دود، ف���ال يرجع���ون اإل���ى 

�ص���رع وال عق���ل.
اختل���ق  محم���ًدا  اإن  يقول���ون:  اأم   

ه���ذا الق���راآن، ول���م ي���وَح اإلي���ه ب���ه؟! ل���م 
يختلق���ه، بل هم ي�ص���تكبرون ع���ن االإيمان 

ب���ه، فيقول���ون: اختلق���ه.
كان  ول���و  مثل���ه  بحدي���ث  فلياأت���وا   

ُمْخَتَلًق���ا اإن كان���وا �صادقي���ن ف���ي دعواهم 
اأن���ه اختلق���ه.

 اأم ُخلقوا من غير خالق يخلقهم؟! 

يمكن  ال  الأنف�صهم؟!  الخالقون  هم  اأم 
مخلوق  وال  خالق،  دون  مخلوق  وجود 

يخلق، فلم ال يعبدون خالقهم؟!
اأم خلقوا ال�صماوات واالأر�ض؟! بل   

لو  اإذ  خالقهم،  هو  اهلل  اأن  يوقنون  ال 
دوه، والآمنوا بر�صوله. اأيقنوا ذلك لوحَّ

 اأم عندهم خزائن ربك من الرزق 

النبّوة  ومن  ي�صاوؤون،  من  فيمنحوه 
اأم  اأرادوا؟!  من  ويمنعوها  فيعطوها 
ح�صب  المت�صرفون  الُمَت�صِلّطون  هم 

م�صيئتهم؟!
 اأم له���م ِمْرَق���اة يرق���ون به���ا اإل���ى 

ال�ص���ماء ي�ص���تمعون فيه���ا اإل���ى وح���ي اهلل 
يوحي���ه اأنه���م عل���ى ح���ق؟! فلي���اأت م���ن 
ا�ص���تمع منه���م اإل���ى ذل���ك الوح���ي بحج���ة 
وا�صح���ة ت�صدقك���م فيم���ا تّدعون���ه م���ن 

اأنك���م عل���ى ح���ق.
 اأم ل���ه  البن���ات الت���ي تكرهونه���ا، 

ولكم البنون الذين تحّبونهم؟!
 اأم تطل�ب منه�م - اأيه�ا الر�س�ول- 

اأج�ًرا عل�ى م�ا تبلغه�م ع�ن رب�ك؟! فه�م 
ب�ص�بب ذل�ك مكلف�ون ِحم�اًل ال يق�درون 

عل�ى حمل�ه.
 اأم عندهم علم الغيب فهم يكتبون للنا�ض ما يطلعون عليه من الغيوب، فيخبرونهم بما �صاوؤوا منها؟!

 اأم يريد هوؤالء المكذبون كيًدا بك وبدينك؟! فثْق باهلل، فالذين كفروا باهلل وبر�صوله هم الممكور بهم، ال اأنت.

 اأم لهم معبود بحق غير اهلل؟! تنزه اهلل وتقد�ض عما ين�صبونه اإليه من ال�صريك. كل ما تقدم لم يكن وال يت�صور بحال.

 واإن يروا قطًعا من ال�صماء �صاقطة يقولوا عنه: هذا �صحاب متراكم بع�صه على بع�ض كالعادة، فال يتعظون، وال يوؤمنون.

 فاتركهم - اأيها الر�سول - ف���ي عنادهم وجحودهم حتى يالقوا يومهم الذي فيه يعذبون، وهو يوم القيامة.

 يوم ال يغني عنهم كيدهم �صيًئا قلياًل اأو كثيًرا، وال هم ين�صرون باإنقاذهم من العذاب.

 واإن للذي���ن ظلم���وا اأنف�ص���هم بال�ص���رك والمعا�ص���ي عذاًب���ا قب���ل ع���ذاب االآخ���رة؛ ف���ي الدني���ا بالقت���ل وال�ص���بي، وف���ي الَب���ْرَزخ بع���ذاب القب���ر، 

ولك���ّن معظمه���م ال يعلم���ون ذل���ك، فلذلك يقيم���ون على كفرهم.
ولما بّين اهلل بطالن ما عليه الم�صركون اأمر ر�صوله بعدم المباالة بهم، وبال�صبر على تكذيبهم فقال:

 وا�صبر - اأيها الر�سول - لق�صاء ربك، ولحكمه ال�صرعي، فاإنك بمراأى منا وحفظ، و�صبح بحمد ربك حين تقوم من نومك.

 ومن الليل ف�صّبح ربك، و�صّل له، و�صّل �صالة الفجر حين اإدبار النجوم باأفولها ب�صوء النهار.

 
   الطغيان �صبب من اأ�صباب ال�صالل.     اأهمية الجدال العقلي في اإثبات حقائق الدين.     ثبوت عذاب الَبْرَزخ.  

٥٣٦٢



اإثب���ات �ص���دق الوح���ي واأن���ه م���ن عن���د 
اهلل.

 اأق�صم �صبحانه بالنجم اإذا �صقط.

انح���رف محم���د ر�ص���ول اهلل  م���ا   

ا،   ع���ن طري���ق الهداية، وما �صار غويًّ
ولكنه ر�ص���يد.

تبًع���ا  الق���راآن  به���ذا  يتكل���م  وم���ا   

له���واه.
 لي����ض ه���ذا الق���راآن اإال وحًي���ا يوحي���ه 

. اهلل اإليه عن طريق جبريل 
 عّلم���ه اإي���اه مل���ك �ص���ديد الق���وة ه���و 

. جبري���ل 
ح�ص���نة،  هيئ���ة  ذو  وجبري���ل    

فا�ص���توى  ظاه���ًرا للنب���ي  عل���ى 
هيئت���ه الت���ي خلق���ه اهلل عليه���ا.

 وجبريل باالأفق االأعلى من ال�صماء.

 ث���م اقت���رب جبري���ل  م���ن النب���ي 

، فازداد قرًبا منه.
 ف���كان قرب���ه من���ه بمق���دار قو�ص���ين 

اأو ه���و اأقرب.
 فاأوحى جبريل اإلى عبد اهلل محمد 

 ما اأوحى.
 م��ا ك��ذب قل��ب محم��د  م��ا راآه 

ب�ص��ره.
 - الم�سركون  اأيها   - اأفتجادلونه   

فيما اأراه اهلل ليلة اأ�صرى به؟!
جبري���ل  محم���د   راأى  ولق���د   

عل���ى �صورت���ه مرة اأخرى ليلة اأ�ص���ري به.
 عن���د �ص���درة المنته���ى وه���ي �ص���جرة 

ا في ال�صماء ال�صابعة. عظيمة جدًّ
 عند هذه ال�صجرة جنة الماأوى.

 م���ا م���ال ب�ص���ره  يميًن���ا وال �ص���مااًل، وال تج���اوز م���ا ح���ّد   اإذ يغ�ص���ى ال�ص���درة م���ن اأم���ر اهلل �ص���يء عظي���م، ال يع���رف كنه���ه اإال اهلل. 

 اأفراأيتم - اأيها   لقد راأى محمد  ليلة عرج به من اآيات ربه العظمى الدالة على قدرته، فراأى الجنة، وراأى النار، وغيرهما.  له. 
 ومناة الثالثة االأخرى من اأ�صنامكم. اأخبروني هل تملك لكم  الم�سركون - هذه االأ�صنام التي تعبدونها من دون اهلل: الالت والعزى. 
 تلك الق�صمة التي ق�صمتموها   األكم - اأيها الم�سركون - الذَكر الذي تحبونه، وله �صبحانه االأنثى التي تكرهونها؟!  ا؟!  نفًعا اأو �صرًّ
 لي�صت هذه االأ�صنام اإال اأ�صماء فارغة من المعنى، فال حظ لها في �صفات االألوهية، �صميتموها اأنتم واآباوؤكم  باأهوائكم ق�صمة جائرة. 
م���ن تلق���اء اأنف�ص���كم، م���ا اأن���زل اهلل به���ا م���ن بره���ان، ال يتب���ع الم�ص���ركون ف���ي اعتقاده���م اإال الظ���ن وما تهواه اأنف�ص����هم مما زّينه ال�ص���يطان في 
 اأم لالإن�ص����ان ما تمن�ى من �صف�����اعة االأ�ص���ن�ام اإلى اهلل؟!   ، فما اهتدوا به.  قل��وبهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى على ل�صان نبيه 
 وك���م م���ن ملك ف���ي ال�ص���ماوات ال تغني   ال، لي����ض ل���ه م���ا تمن���ى، فللَّ���ه وح���ده االآخ���رة واالأول���ى، يعط���ي منهم���ا م���ا ي�ص���اء ويمن���ع م���ا ي�ص���اء. 

�ص���فاعتهم �ص���يًئا لو اأرادوا اأن ي�ص���فعوا الأحد اإال بعد اأن ياأذن اهلل في ال�ص���فاعة لمن ي�ص���اء منهم، وير�صى عن الم�ص���فوع له، فلن ياأذن اهلل 
لمن جعل �ص���ريًكا اأن ي�ص���فع، ولن ير�صى عن م�ص���فوعه الذي يعبده من دون اهلل.

 
   كم�����ال اأدب النبي  حيث لم َيزْغ ب�صره وهو في ال�ص���ماء ال�ص���ابعة.     �ص���فاهة عقل الم�ص���ركين حيث عبدوا �ص���يًئا ال ي�صر وال ينفع، 

ون�صبوا هلل ما يكرهون وا�صطفوا لهم ما يحبون.     ال�صفاعة ال تقع اإال ب�صرطين: االإذن لل�صافع، والر�صا عن الم�صفوع له.



 اإن الذي���ن ال يوؤمن���ون بالبع���ث ف���ي 

ال���دار االآخرة لي�ص���ّمون المالئكة ت�ص���مية 
االأنث���ى باعتقاده���م اأنه���م بن���ات اهلل، 

ا كبي���ًرا. تعال���ى اهلل ع���ن قوله���م عل���وًّ
 ولي����ض له���م بت�ص���ميتها اإناًث���ا م���ن 

عل���م ي�ص���تندون اإلي���ه، ال يتبع���ون في ذلك 
اإال التخر�ض والوهم، واإن الظن ال يغني 

م���ن الح���ق �ص���يًئا حتى يق���وم مقامه.
 فاأعر����ض - اأيه���ا الر�س���ول - عم���ن 

اأدبر عن ذكر اهلل ولم يعباأ به، ولم يرد 
اإال الحي���اة الدني���ا، فه���و ال يعم���ل الآخرته؛ 

الأن���ه ال يوؤمن بها.
ه���وؤالء  يقول���ه  ال���ذي  ذل���ك   

ت�ص���مية المالئك���ة  الم�ص���ركون - م���ن 
ال���ذي  االأنث���ى - ه���و حده���م  ت�ص���مية 
ي�صل���ون اإلي���ه م���ن العل���م الأنه���م جاهلون، 
ل���م ي�صل���وا اإل���ى يقي���ن، اإن رب���ك - اأيه���ا 
الر�س���ول - ه���و اأعل���م بم���ن ح���اد ع���ن 
�ص���بيل الحق، وهو اأعلم بمن اهتدى اإلى 
طريق���ه، ال يخف���ى عليه �ص���يء م���ن ذلك.

ال�ص���ماوات،  ف���ي  م���ا  وح���ده  وهلل   

ول���ه م���ا في االأر�ض مل���ًكا وخلًقا وتدبيًرا، 
ليج���زي الذي���ن اأ�ص���اوؤوا اأعماله���م ف���ي 
الدني���ا بم���ا ي�ص���تحقون م���ن الع���ذاب، 
اأح�ص���نوا  الذي���ن  الموؤمني���ن  ويج���زي 

اأعماله���م بالجن���ة.
 الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب، 

الذنوب،  �صغائر  اإال  المعا�صي  وقبائح 
فهذه تغفر بترك الكبائر، واالإكثار من 
 - الر�سول  اأيها   - ربك  اإن  الطاعات، 
وا�صع المغفرة، يغفر ذنوب عباده متى 
تابوا منها، هو �صبحانه اأعلم باأحوالكم 
من  اآدم  اأباكم  خلق  حين  و�صوؤونكم 
بطون  في  حماًل  كنتم  وحين  تراب، 
اأمهاتكم  ُتْخلقون خلًقا من بعد خلق، ال 
يخفى عليه �صيء من ذلك، فال تمدحوا 

اأنف�صكم بالثناء عليها بالتقوى، فهو �صبحانه اأعلم بمن اتقاه؛ بامتثال اأوامره، واجتناب نواهيه.
 اأفراأيت قبح حال الذي اأعر�ض عن االإ�صالم بعد اقترابه منه.  

 واأعطى قلياًل من المال ثم منع؛ الأن البخل �صجيته، ومع ذلك هو يزكي نف�صه.

ث بالغيب؟!    اأعنده علم الغيب فهو يرى وُيحِدّ

 اأم هو مفتٍر على اهلل؟! اأم لم ُيْخَبر هذا المتقّول على اهلل بما في ال�صحف االأولى التي اأنزلها اهلل على مو�صى؟

 و�صحف اإبراهيم الذي اأدى كل ما كلفه ربه به واأتمه. 

 اأنه ال يحمل اإن�صان اإثم غيره.

 واأنه لي�ض لالإن�صان اإال ثواب عمله الذي عمله.  

 واأن عمله �صوف ُيرى يوم القيامة عياًنا.

ا غير منقو�ض.    ثم ُيْعَطى جزاء عمله تامًّ

 واأن اإلى ربك - اأيها الر�سول - مرجع العباد وم�صيرهم بعد موتهم.

 واأنه اأمات االأحياء في الدنيا، واأحيا الموتى بالبعث.  واأنه هو اأفرح من ي�صاء فاأ�صحكه، واأحزن من ي�صاء فاأبكاه.  

 
   انق�صام الذنوب اإلى كبائر و�صغائر.     خطورة التقوُّل على اهلل بغير علم.     النهي عن تزكية النف�ض.



الذك���ر  ال�صنفي���ن:  خل���ق  واأن���ه   

 م���ن نطف���ة اإذا و�صع���ت ف���ي  واالأنث���ى. 
 واأن علي���ه اإع���ادة خلقهم���ا  الرح���م. 
 واأن���ه اأغنى من  بع���د موتهم���ا للبع���ث. 
�ص���اء من عب���اده بتمليكه الم���ال، واأعطى 
م���ن الم���ال م���ا يتخ���ذه النا����ض قني���ة 
ْعرى، وهو   واأنه هو رب ال�ِصّ يقتنونه. 
نج���م كان يعب���ده بع����ض الم�ص���ركين م���ن 
 واأن���ه اأهل���ك ع���اًدا االأولى؛  دون اهلل.  
ا اأ�صّروا على كفرهم.  وه���م ق���وم هود لمَّ
 واأهل���ك ثم���ود ق���وم �صال���ح، فل���م 

ُيْب���ِق منه���م اأح���ًدا. 
 واأهل���ك ق���وم ن���وح م���ن قب���ل ع���اد 

وثم���ود، اإن ق���وم ن���وح كان���وا اأ�ص���ّد ظلًم���ا، 
واأعظ���م طغياًن���ا م���ن ع���اد وثم���ود؛ الأن 
نوًح���ا مك���ث فيهم األف �ص���نة اإال خم�ص���ين 
عاًم���ا يدعوه���م اإل���ى توحي���د اهلل، فل���م 
 وق���رى ق���وم ل���وط  ي�ص���تجيبوا ل���ه. 
رفعه���ا اإل���ى ال�ص���ماء، ث���م قلبه���ا، ث���م 
 فغطاه���ا  اأ�ص���قطها اإل���ى االأر����ض. 
واأ�صابه���ا م���ن الحج���ارة م���ا غطاه���ا بع���د 
رفعه���ا اإل���ى ال�ص���ماء واإ�ص���قاطها عل���ى 

االأر����ض. 
عل���ى  الدال���ة  رب���ك  اآي���ات  فب���اأي   

قدرت���ه تج���ادل اأيه���ا االإن�ص���ان ف���ال تتع���ظ 
 ه���ذا الر�ص���ول المر�ص���ل اإليكم  به���ا؟! 
 اقتربت  م���ن جن����ض الر�ص���ل االأول���ى.  
 لي����ض له���ا داف���ع  القيام���ة القريب���ة. 
يدفعه���ا، وال مطل���ع يطل���ع عليه���ا اإال اهلل. 
 اأفمن هذا القراآن الذي ُيْتلى عليكم 

تعجب���ون اأن يك���ون م���ن عن���د اهلل؟!  
 وت�صحك���ون من���ه ا�ص���تهزاًء ب���ه، وال 

تبكون عند �صماع مواعظه؟!  
 واأنت���م اله���ون عن���ه، ال تبال���ون ب���ه؟!  

 فا�صج�����دوا هلل وح������ده، واأخل������صوا 

له العبادة.

التذكير بنعمة تي�صير القراآن، وما فيه من االآيات والنذر.

 واإن َيَر الم�صركون دلياًل وبرهاًنا  ، فكان ان�صقاقه من اآياته  الح�صية.    اقترب مجيء ال�صاعة، وان�صق القمر في عهد النبي 

 وكذبوا بما جاءهم من الحق، واتبعوا  على �صدقه  ُيعر�صوا عن َقبوله، ويقولوا: ما �صاهدناه من الحجج والبراهين �صحر باطل.  
 ولقد جاءهم من اأخبار االأمم التي اأهلكها اهلل  ا - واقع بم�صتحقه يوم القيامة.   اأهواءهم في التكذيب، وكل اأمر -خيًرا كان اأو �صرًّ
 والذي جاءهم حكمة تامة لتقوم عليهم الحجة، فما تنفع النذر قوًما ال  بكفرها وظلمها ما يكفي لردعهم عن كفرهم وظلمهم.  
 فاإذ لم يهتدوا فاتركهم - اأيها الر�سول - واأعر�ض عنهم منتظًرا يوم يدعو الملك الموكل بالنفخ في  يوؤمنون باهلل وال باليوم االآخر. 

ال�صور اإلى اأمر فظيع لم تعرف الخالئق مثله من قبل.
     عدم التاأثر بالقراآن نذير �صوؤم.     خطر اتباع الهوى على النف�ض في الدنيا واالآخرة.     عدم االتعاظ بهالك 

االأمم �صفة من �صفات الكفار.

٥٤٥٥



 ذليل���ة اأب�صاره���م، يخرج���ون م���ن 

القب���ور كاأنه���م ف���ي �ص���عيهم اإل���ى موق���ف 
الح�ص���اب ج���راد منت�ص���ر.

اإل���ى  الداع���ي  اإل���ى  م�ص���رعين   

ذل���ك الموق���ف، يق���ول الكاف���رون: ه���ذا 
الي���وم ي���وم ع�ص���ير؛ لم���ا في���ه م���ن ال�ص���دة 

واالأه���وال.
ولم���ا ذك���ر اهلل اإعرا����ض الكف���ار ع���ن 
، اأخب���ره ب���اأن االأم���م  دع���وة ر�ص���ولنا 
ال�صابقة كذبت ر�صلها؛ ت�صليًة له، فقال:
المكذبي��ن  ه��وؤالء  قب��ل  كذب��ت   

بدعوت��ك - اأيه��ا الر�س��ول - ق��وم ن��وح، 
بعثن��اه  لم��ا  نوًح��ا   فكذب��وا عبدن��ا 
مجن��ون،  ه��و  عن��ه:  وقال��وا  اإليه��م، 
وانتهروه باأنواع ال�صب وال�صتم والتهديد 

اإذا ل��م يت��رك دعوته��م.
 فدع���ا ن���وح رب���ه قائ���اًل: اإن قوم���ي 

غلبون���ي، ول���م ي�ص���تجيبوا ل���ي، فانت�ص���ر 
منه���م بعق���اب تنزل���ه عليه���م.

بم���اء  ال�ص���ماء  اأب���واب  ففتحن���ا   

متدف���ق متتاب���ع.
 وفجرنا االأر�ض ف�صارت عيوًنا ينبع 

من  النازل  الماء  فالتقى  الماء،  منها 
ال�صماء مع الماء النابع من االأر�ض على 
فاأغرق  االأزل،  في  قدره  اهلل  من  اأمر 

الجميع اإال من نجاه اهلل.
 وحملن���ا نوًح���ا عل���ى �ص���فينة ذات 

األ���واح وم�ص���امير، فنجين���اه ومن معه من 
الغرق.

 تج���ري ه���ذه ال�ص���فينة ف���ي اأم���واج 

الم���اء المتالطم���ة بم���راأى من���ا وحف���ظ، 
انت�صاًرا لنوح الذي كذبه قومه، وكفروا 

بم���ا جاءه���م ب���ه من عن���د اهلل.
 ولق���د تركن���ا ه���ذا العق���اب ال���ذي 

عاقبناه���م ب���ه؛ عب���رة وعظ���ة، فه���ل م���ن 
معتب���ر يعتب���ر بذل���ك؟!

 فكيف كان عذابي للمكذبين؟! وكيف كان اإنذاري باإهالكي لهم؟!

 ولقد �صّهلنا القراآن للتذكر واالتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟!

، فتاأملوا - يا اأهل مكة - كيف كان عذابي لهم؟! وكيف كان اإنذاري لغيرهم بعذابهم؟!  كذبت عاد نبيها هوًدا 

 اإنا بعثنا عليهم ريًحا �صديدة باردة في يوم �صّر و�صوؤم م�صتمّر معهم اإلى ورودهم جهنم.

 تقتلع النا�ض من االأر�ض، وترمي بهم على روؤو�صهم كاأنهم اأ�صول نخل منقلع من مغر�صه.

 فتاأملوا - يا اأهل مكة - كيف كان عذابي لهم؟! وكيف كان اإنذاري لغيرهم بعذابهم؟!

 ولقد �صّهلنا القراآن للتذكر واالتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟!

 فقال���وا م�ص���تنكرين: اأنتب���ع ب�ص���ًرا م���ن جن�ص���نا واح���ًدا؟! اإن���ا اإن اتبعن���اه ف���ي ه���ذه    .  كذب���ت ثم���ود بم���ا اأنذره���م ب���ه ر�ص���ولهم �صال���ح 

 اأاأنزل علي���ه الوحي وهو واحد، واخت�ض به دونن���ا جميًعا؟! ال، بل هو كذاب  الحال���ة لف���ي بع���د ع���ن ال�ص���واب وانح���راف عن���ه، وف���ي عناء. 
 اإن���ا مخرج���و الناق���ة من ال�صخ���رة وباعثوها اختب���اًرا لهم،   �ص���يعلمون ي���وم القيام���ة م���ن الك���ذاب المتجب���ر اأ�صال���ح اأم ه���م؟   متجب���ر. 

َنع بهم، وا�صبر على اأذاهم. فانتظر - يا �سالح - وراقب ما ي�صنعون بها وما ُي�صْ
 

ة اإلهي���ة.     تي�ص���ير الق���راآن للحف���ظ     م�ص���روعية الدع���اء عل���ى الكاف���ر الم�ص���ّر عل���ى كف���ره.     اإه���الك المكذبي���ن واإنج���اء الموؤمني���ن �ُص���نَّ
وللتذكر واالتعاظ.



 واأخبره���م اأن م���اء بئره���م مق�ص���وم 

بينه���م وبي���ن الناقة؛ يوم لها، ويوم لهم، 
كل ن�صي���ب يح�ص���ره �صاحب���ه وح���ده ف���ي 

يوم���ه المخت�ض به.
 فن���ادوا �صاحبه���م ليقت���ل الناق���ة، 

فتن���اول ال�ص���يف وقتله���ا؛ امتث���ااًل الأم���ر 
قوم���ه.

 فتاأمل���وا - ي���ا اأه���ل مك���ة - كي���ف 

كان عذاب���ي له���م؟! وكي���ف كان اإن���ذاري 
لغيره���م بعذابه���م؟!

 اإن���ا بعثن���ا عليه���م �صيح���ة واح���دة 

فاأهلكته���م، فكان���وا كال�ص���جر الياب����ض 
يتخ���ذ من���ه الُمْحَتِظ���ر حظي���رة لغنم���ه.

للتذكر  القراآن  �صّهلنا  ولقد   

ف����يه  بما  معت���بر  من  ف���هل  واالتعاظ، 
من ال�ع�����بر والعظات؟!

 كذب���ت ق���وم ل���وط بم���ا اأنذره���م ب���ه 

. ر�ص���ولهم لوط 
 اإن���ا بعثن���ا عليه���م ريًح���ا ترميه���م 

، ل���م ي�صبهم  بالحج���ارة اإال اآل ل���وط 
الع���ذاب، فق���د اأنقذناه���م منه؛ اإذ �ص���رى 
به���م قب���ل وق���وع الع���ذاب من اآخ���ر الليل.

اإنعاًم���ا  الع���ذاب  م���ن  اأنقذناه���م   

من���ا عليه���م، مث���ل ه���ذا الج���زاء ال���ذي 
جزين���ا ب���ه لوًط���ا نج���زي م���ن �ص���كر اهلل 

عل���ى نعم���ه.
 ولقد خّوفهم لوط عذابنا فتجادلوا 

باإنذاره، وكذبوه.
 ولق���د راود لوًط���ا قوُم���ُه اأن يخل���ي 

بينهم وبين �صيوفه من المالئكة ق�صد 
فع���ل الفاح�ص���ة، فطم�ص���نا اأعينه���م فل���م 
تب�صره���م، وقلن���ا له���م: ذوق���وا عذاب���ي، 

ونتيج���ة اإن���ذاري لكم.
 ولق���د جاءه���م ف���ي وق���ت ال�صب���اح 

عذاب م�صتمّر معهم حتى َيِرُدوا االآخرة 
فياأتيهم عذابها.

 وقيل لهم: ذوقوا عذابي الذي اأنزلته بكم، ونتيجة اإنذار لوط لكم.

 ولقد �صّهلنا القراآن للتذكر واالتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟!

.  ولقد جاء اآَل فرعون اإنذارنا على ل�صان مو�صى وهارون 

 كذب���وا بالبراهي���ن والحج���ج الت���ي جاءته���م م���ن عندن���ا، فعاقبناه���م عل���ى تكذيبه���م به���ا عقوب���ة عزيز ال يغلب���ه اأحد، مقت���در ال يعجز عن 

�صيء.
ارك���م - ي���ا اأه���ل مك���ة - خي���ر م���ن اأولئك���م الكف���ار المذكوري���ن: ق���وم ن���وح وع���اد وثم���ود وق���وم ل���وط وفرع���ون وقوم���ه؟! اأم لك���م ب���راءة   اأَُكفَّ

 ب���ل اأيق���ول ه���وؤالء الكف���ار م���ن اأه���ل مكة: نح���ن جميع منت�صر مم���ن يريدنا ب�ص���وء، ويريد  م���ن ع���ذاب اهلل ج���اءت به���ا الكت���ب ال�ص���ماوية؟! 
 بل ال�صاعة التي يكذبون بها   �َصُيْهزم َجْمُع هوؤالء الكفار ويوّلون االأدبار اأمام الموؤمنين، وقد حدث هذا يوم بدر.   تفريق َجْمعنا؟! 
 اإن المجرمي���ن بالكف���ر والمعا�ص���ي ف���ي  موعده���م ال���ذي يعذب���ون في���ه، وال�ص���اعة اأعظ���م واأق�ص���ى مم���ا لق���وه م���ن ع���ذاب الدني���ا ي���وم ب���در.   
 اإنا كل �ص���يء   ي���وم يج���ّرون ف���ي الن���ار عل���ى وجوهه���م، ويق���ال له���م توبيًخ���ا: ذوقوا ع���ذاب النار.   �ص���الل ع���ن الح���ق، وع���ذاب وعن���اء.   

ف���ي الك���ون خلقن���اه بتقدير �ص���ابق مّنا، ووفق علمنا وم�ص���يئتنا، وما كتبن���اه في اللوح المحفوظ.
 

   �ص���مول الع���ذاب للمبا�ص���ر للجريم���ة والُمَتمال���ئ مع���ه عليه���ا.     �ُص���ْكر اهلل عل���ى نعم���ه �ص���بب ال�ص���المة م���ن الع���ذاب.     اإخب���ار الق���راآن 
بهزيم���ة الم�ص���ركين ي���وم ب���در قب���ل وقوعه���ا م���ن االإخب���ار بالغي���ب ال���دال على �صدق الق���راآن.     وجوب االإيم���ان بالقدر.



 وم���ا اأَْمرن���ا اإذا اأردن���ا �ص���يًئا اإال اأن 

نق���ول كلم���ة واح���دة ه���ي: ك���ن، فيك���ون م���ا 
نري���د �ص���ريًعا مث���ل لم���ح الب�صر.

 ولق���د اأهلكن���ا اأمثالك���م ف���ي الكف���ر 

م���ن االأم���م الما�صي���ة، فه���ل م���ن معتب���ر 
يعتب���ر بذل���ك فينزج���ر ع���ن كف���ره؟!

العباد فهو مكتوب  فعله   وكل �صيء 

في كتب الَحَفظة ال يفوتهم منه �صيء.
واالأقوال،  االأعمال  من  �صغير  وكل   

�صحائف  في  مكتوب  منها؛  كبير  وكل 
االأع�م�����ال وف������ي الل������وح الم�ح�����ف�وظ، 

و�صيجازون عليه.
اأوامره  بامتثال  لربهم  المتقين  اإن   

يتنعمون  جنات  في  نواهيه،  واجتناب 
فيها، وفي اأنهار جارية.

اإثم،  َلْغو فيه وال   في مجل�ض حق ال 

ال  مقتدر  �صيء،  كل  يملك  مليك  عند 
يعجز عن �صيء، فال ت�صاأل عما ينالونه 

منه من النعيم الدائم.

اهلل  بنع���م  واالإن����ض  الج���ن  تذكي���ر 
الباطن���ة والظاه���رة، واآث���ار رحمت���ه ف���ي 

الدني���ا واالآخ���رة.

 الرح�من ذو الرحمة الوا�صعة.

 عّلم النا�ض القراآن بت�صهيل حفظه، 

وتي�صير فهم معانيه.
واأح�صن  �صويًّا،  االإن�صان  خلق   

ت�صويره.
���ا ف���ي �صمي���ره   عّلم���ه كي���ف ُيِبي���ن عَمّ

نطًقا وكتابة.
رهم��ا؛ ي�ص��يران   ال�صم���ض والقم��ر َقدَّ

بح�صاب متقن؛ ليعلم النا�ض عدد ال�صنين والح�صاب.
 وما ال �صاق له من النبات وال�صجر ي�صجدان هلل �صبحانه منقاَديِن م�صت�صلَميِن له.

 وال�صماء رفعها فوق االأر�ض �صقًفا لها، واأثبت العدل في االأر�ض، واأمر به عباده.

 اأثبت العدل لئال تجوروا - اأيها النا�س - وتخونوا في الوزن والكيل.

 واأقيموا الوزن بينكم بالعدل، وال تنق�صوا الوزن اأو الكيل اإذا كلتم اأو وزنتم لغيركم.

 فيه���ا االأ�ص���جار الت���ي تثم���ر الفواك���ه، وفيه���ا النخ���ل ذات االأوعي���ة الت���ي يك���ون منه���ا  ���اأة ال�ص���تقرار الخل���ق عليه���ا.  واالأر����ض و�صعه���ا ُمَهَيّ

 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م - ي���ا  ْب���ن كالُب���ر وال�ص���عير، وفيه���ا النبات���ات الت���ي ت�ص���تطيبون رائحته���ا.   وفيه���ا الح���ب ذو الِتّ التم���ر.
 وخلق اأبا الجن من   خلق اآدم  من طين ياب����ض ت�ص���مع له �صل�صلة، مثل الطين المطبوخ.    مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟!  
 رب َم�ْص���ِرَقي ال�صم����ض ومغربيها   فباأي نعم اهلل الكثيرة عليكم - يا مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟!   لهب خال�ض من الدخان.  

 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م - يا مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟! �ص���تاًء و�صيًف���ا.  
 

   كتاب���ة االأعم���ال �صغيره���ا وكبيره���ا ف���ي �صحائ���ف االأعم���ال.     ابت���داء الرح����من بذك���ر نعم���ه بالق���راآن دالل���ة عل���ى �ص���رف الق���راآن وعظ���م 
منت���ه عل���ى الخل���ق ب���ه.     مكان���ة الع���دل ف���ي االإ�ص���الم.     نع���م اهلل تقت�ص���ي من���ا العرفان بها و�ص���كرها، ال التكذيب بها وكفرها.

٥٥٧٨



 خلط اهلل البحرين المالح والَعْذب 

يلتقيان فيما تراه العين.
 بينهم���ا حاج���ز يمن���ع كالًّ منهم���ا 

اأن يطغ���ى عل���ى االآخر حتى يبقى الَعْذب 
َعْذًب���ا والمال���ح مالًحا.

 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م 

- يا مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟!
البحري���ن  مجم���وع  م���ن  يخ���رج   

ر و�صغ���اره. كب���ار ال���دُّ
 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م 

- يا مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟!
ف���ي  الت�ص���رف  وح���ده  ول���ه    

ال�صفن الجارية في البحار مثل الجبال.
 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م 

- يا مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟!
 كل م���ن عل���ى وج���ه االأر����ض م���ن 

الخالئ���ق هال���ك ال محال���ة.
 ويبقى وجه ربك - اأيها الر�سول- 

على  والتف�صل  واالإح�صان  العظمة  ذو 
عباده، فال يلحقه فناء اأبًدا.

 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م 

- يا مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟!
 ي�ص���األه كل م���ن ف���ي ال�ص���ماوات م���ن 

المالئك���ة، وم���ن ف���ي االأر����ض م���ن الج���ن 
واالإن�ض؛ حاجاِتهم، كل يوم هو في �صاأن 
م���ن �ص���وؤون عب���اده؛ م���ن اإحي���اء واإمات���ة 

ورزق وغي���ر ذل���ك.
 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م 

- يا مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟!
االإن�ض  اأيها   - لح�صابكم  �صنفرغ   

والجن - فنجازي كالًّ بما ي�صتحقه من 
ثواب اأو عقاب.

 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م 

- يا مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟!
اإذا  القيام���ة  ي���وم  اهلل  ويق���ول   

جم���ع الج���ن واالإن����ض: ي���ا مع�س���ر الج���ن 
والإن����س، اإن ا�ص���تطعتم اأن تجدوا لكم مخرًجا من ناحية من نواحي ال�ص���ماوات واالأر�ض فافعلوا، ولن ت�ص���تطيعوا اأن تفعلوا ذلك اإال بقوة 

���ى لك���م ذل���ك؟ وبين���ة، واأنَّ
 فباأي نعم اهلل الكثيرة عليكم - يا مع�سر الجن والإن�س - تكذبان؟!

 ُيْر�َصل عليكما - اأيها الإن�س والجن - لهب من النار خاٍل من الدخان، ودخان ال لهب فيه، فال ت�صتطيعان االمتناع من ذلك.

 فباأي نعم اهلل الكثيرة عليكم - يا مع�سر الجن والإن�س - تكذبان؟!

 فاإذا ت�صققت ال�صماء لنزول المالئكة منها فكانت حمراء مثل الدهن في اإ�صراق لونه.

 فباأي نعم اهلل الكثيرة عليكم - يا مع�سر الجن والإن�س - تكذبان؟!  

 ففي ذلك اليوم العظيم ال ُي�ْصاأل اإن�ض وال جّن عن ذنوبهم؛ لعلم اهلل باأعمالهم.

 فباأي نعم اهلل الكثيرة عليكم - يا مع�سر الجن والإن�س - تكذبان؟!  

ّم نوا�صيهم اإلى اأقدامهم فيرمون في جهنم.  ُيْعرف المجرمون يوم القيامة بعالمتهم وهي �صواد الوجوه وزرقة العيون، فُت�صَ

 
   الجم���ع بي���ن البح���ر المال���ح والَع���ْذب دون اأن يختلط���ا م���ن مظاه���ر ق���درة اهلل تعال���ى.    ثب���وت الفن���اء لجمي���ع الخالئ���ق، وبي���ان اأن البق���اء 
هلل وحده ح�ضٌّ للعباد على التعلق بالباقي - �ص���بحانه - دون من �ص���واه.    اإثبات �صفة الوجه هلل على ما يليق به �ص���بحانه دون ت�ص���بيه اأو 

تمثي���ل.    تنوي���ع عذاب الكافر.



الكثي���رة عليك���م  نع���م اهلل  فب���اأي   

-ي���ا مع�س���ر الج���ن والإن����س - تكذب���ان؟!
 ويق���ال له���م توبيًخ���ا: ه���ذه جهن���م 

الت���ي يك���ذب به���ا المجرم���ون ف���ي الدني���ا 
اأم���ام اأعينه���م ال ي�ص���تطيعون اإنكاره���ا.

دون بينه���ا وبي���ن م���اء ح���اٍرّ   يت���ردَّ

�ص���ديد الح���رارة.
 فباأي نعم اهلل الكثيرة عليكم - يا 

مع�سر الجن والإن�س - تكذبان؟!
ربه  يدي  بين  القيام  خاف  وللذي   

ف��ي االآخ���رة ف���اآمن وعم�����ل �صالًحا - 
جنتان.

الكثي���رة عليك���م  نع���م اهلل  فب���اأي   

-ي���ا مع�س���ر الج���ن والإن����س - تكذب���ان؟!
 وهات���ان الجنت���ان ذوات���ا اأغ�ص���ان 

عظيم���ة ن�ص���رة مثمرة.
الكثي���رة عليك���م  نع���م اهلل  فب���اأي   

-ي���ا مع�س���ر الج���ن والإن����س - تكذب���ان؟!
تجري���ان  عين���ان  الجنتي���ن  ف���ي   

خاللهم���ا بالم���اء.
الكثي���رة عليك���م  نع���م اهلل  فب���اأي   

-ي���ا مع�س���ر الج���ن والإن����س - تكذب���ان؟!
���ه به���ا   فيهم���ا م���ن كل فاكه���ة ُيَتَفكَّ

�صنفان.
الكثي���رة عليك���م  نع���م اهلل  فب���اأي   

-ي���ا مع�س���ر الج���ن والإن����س - تكذب���ان؟!
 متكئي���ن عل���ى فر����ض بطائنه���ا م���ن 

الديب���اج الغلي���ظ، وم���ا ُيْجَن���ى م���ن الثم���ار 
والفواك���ه م���ن الجنتي���ن قري���ب يتناول���ه 

القائ���م والجال����ض والمتك���ئ.
الكثي���رة عليك���م  نع���م اهلل  فب���اأي   

-ي���ا مع�س���ر الج���ن والإن����س - تكذب���ان؟!
نظره���ّن  ق�ص���رن  ن�ص���اء  فيه���ن   

����ضْ بكارته���ّن  عل���ى اأزواجه���ّن، ل���م َيْفَت�صِ
قب���ل اأزواجه���ّن اإن����ض وال ج���اّن.

 فب���اأي نع�������م اهلل الكثي���رة عليك���م 

- ي���ا مع�س���ر الج���ن والإن����س - تكذب���ان؟!
 كاأنهّن الياقوت والمرجان جمااًل و�صفاء.

 فباأي نعم اهلل الكثيرة عليكم - يا مع�سر الجن والإن�س - تكذبان؟!

 ما جزاء من اأح�صن بطاعة ربه اإال اأن يح�صن اهلل جزاءه؟!  

 فباأي نعم اهلل الكثيرة عليكم - يا مع�سر الجن والإن�س - تكذبان؟!

 ومن دون هاتين الجنتين المذكورتين جنتان اأخريان.  

 فباأي نعم اهلل الكثيرة عليكم - يا مع�سر الجن والإن�س - تكذبان؟!

 ف���ي هاتي���ن الجنتي���ن عين���ان   فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م - ي���ا مع�س���ر الج���ن والإن����س - تكذب���ان؟!   ق���د ا�ص���تّدت خ�صرتهم���ا.  

 ف���ي   فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م - ي���ا مع�س���ر الج���ن والإن����س - تكذب���ان؟!   �ص���ديدتا الَف���َوران بالم���اء، ال ينقط���ع َف���َوران مائهم���ا.   
 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م - ي���ا مع�س���ر الج���ن والإن����س - تكذب���ان؟! ���ان.   هاتي���ن الجنتي���ن فاكه���ة كثي���رة ونخ���ل عظي���م وُرمَّ

 
   اأهمي���ة الخ���وف م���ن اهلل وا�ص���تح�صار رهب���ة الوق���وف بي���ن يدي���ه.     م���دح ن�ص���اء الجن���ة بالعف���اف دالل���ة عل���ى ف�صيل���ة ه���ذه ال�صف���ة ف���ي 

الم���راأة.     الج���زاء م���ن جن����ض العم���ل.



 ف���ي ه���ذه الجن���ان ن�ص���اء طيب���ات 

االأخ���الق ح�ص���ان الوج���وه.
 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م 

- يا مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟!
 ح���ور م�ص���تورات ف���ي الخي���ام �صوًن���ا 

لهّن.
 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م 

- يا مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟!
 ل���م يقت���رب منه���نَّ قب���ل اأزواجه���ّن 

اإن����ض وال جاّن.
 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م 

- يا مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟!
مغط���اة  و�ص���ائد  عل���ى  متكئي���ن   

باأغطي���ة خ�ص���ر، وفر����ض ح�ص���ان.
 فب���اأي نع���م اهلل الكثي���رة عليك���م 

- يا مع�س���ر الجن والإن����س - تكذبان؟!
رب���ك  ا�ص���م  وكث���ر خي���ر  تعاظ���م   

ذي العظم���ة واالإح�ص���ان والتف�ص���ل عل���ى 
عب���اده.

بيان اأحوال العباد يوم المعاد.

 اإذا قامت القيامة ال محالة.

 ل���ن توج���د نف����ض تك���ّذب به���ا كم���ا 

كان���ت تك���ّذب ف���ي الدني���ا.
باإدخالهم  الفجار  للكفار  خاف�صة   

المتقين  للموؤمنين  رافعة  النار،  في 
باإدخالهم في الجنة.

كت االأر�ض تحريًكا عظيًما.  اإذا ُحِرّ

 وُفِتّتت الجبال تفتيًتا.

غب���اًرا  التفتي���ت  م���ن  فكان���ت   

منت�ص���ًرا ال ثب���ات له���ا.
 وكنتم اأ�صناًفا ثالثة في ذلك اليوم:

 فاأ�صحاب اليمين الذين ياأخذون كتبهم باأيمانهم، ما اأعلى واأعظم منزلتهم!

 واأ�صحاب ال�صمال الذين ياأخذون كتبهم ب�صمائلهم، ما اأخ�ّض واأ�صواأ منزلتهم!

 وال�صابقون بفعل الخيرات في الدنيا هم ال�صابقون في االآخرة لدخول الجنة.

 اأولئك هم المقربون عند اهلل.

 في جنات النعيم، يتنعمون باأ�صناف النعيم.

 جماعة من هذه االأمة ومن االأمم ال�صابقة.

 وقليل من النا�ض في اآخر الزمان هم من ال�صابقين المقربين.

 عل�ى اأَ�ِصّرة من�صوجة بالذهب.

 متكئين على هذه االأ�صّرة متقابلين بوجوههم، ال ينظر اأحدهم قفا غيره.

 
   دوام تذكر نعم اهلل واآياته �صبح��انه موجب لتعظيم اهلل وح�ص��ن طاعته.     انقط��اع تكذيب الك���فار بمعاينة م�ص���اهد القي��امة.  

   تفاوت درجات اأهل الجنة بتفاوت اأعمالهم.

٥٦٩٦



 ي���دور عليه���م لخدمته���م ِوْل���دان ال 

يناله���م َه���َرم وال فناء.
 ي���دورون عليه���م باأق���داح ال ُع���َرى 

له���ا، واأباري���ق لها ُعًرى، وكاأ����ض من خمر 
جاري���ة ف���ي الجن���ة ال تنقطع.

 لي�ص���ت كخم���ر الدني���ا، ف���ال يلح���ق 

�ص���اربها �ص���داع، وال ذه���اب عق���ل.
 ويدور عليهم هوؤالء الِوْلدان بفاكهة 

مما يختارون.
 وي���دورون بلح���م طي���ر مم���ا ت�ص���تهيه 

اأنف�صهم.
وا�صعات  ن�صاء  الجنة  في  ولهم   

العيون في جمال.
ف���ي  ���ون  الَم�صُ اللوؤل���وؤ  كاأمث���ال   

َدف���ه. �صَ
 ثواًب���ا له���م عل���ى م���ا كان���وا يعملون���ه 

م���ن االأعم���ال ال�صالحات ف���ي الدنيا.
فاح����ض  الجن���ة  ف���ي  ي�ص���معون  ال   

كالم، وال م���ا يلح���ق �صاحب���ه اإث���م.
المالئكة  �صالم  اإال  ي�صمعون  ال   

عليه��م، و�صالم بع�صهم على بع�ض.
ُيعطون  الذين   - اليمين  واأ�صحاب   

مكانتهم  اأعظم  ما   - باأيمانهم  كتبهم 
و�صاأنهم عند اهلل!

اأذى  ال  ال�صوك،  مقطوع  �ِصْدر  في   

فيه.
بع�صه  متراكم م�صفوف  موز  وفي   

اإلى بع�ض.
 وظل ممدود م�صتمّر ال يزول.

 وماء جار ال يتوقف.

 وفاكهة كثيرة ال تنح�صر.

 ال تنقط���ع عنه���م اأب���ًدا، فلي����ض له���ا 

مو�ص���م، وال يح���ول دونه���ا مان���ع ف���ي اأي 
وق���ت اأرادوه���ا.

تو�ص���ع  عالي���ة  مرفوع���ة  وفر����ض   

عل���ى االأ�ص���ّرة.
 اإنا اأن�صاأنا الحور المذكورات اإن�صاًء غير ماألوف.

 ف�صّيرناهّن اأبكاًرا لم ُيْلَم�صن من قبل.  

بات اإلى اأزواجهّن، م�صتويات في ال�صّن.  ُمَتَحِبّ

 اأن�صاأناهّن الأ�صحاب اليمين الذين يوؤخذ بهم ذات اليمين عالمة على �صعادتهم.

 هم جماعة من اأمم االأنبياء ال�صابقين. 

 واأ�صحاب ال�ص���مال - الذين يعطون كتبهم ب�ص���مالهم - ما اأ�ص���واأ حالهم وم�صيرهم!   وجماعة من اأمة محمد  وهي اآخر االأمم. 

 اإنهم   ال طّيب الهبوب، وال ح�ص���ن المنظر.   وف���ي ظ���ل دخان ُم�ْص���وّد.   ف���ي ري���اح �ص���ديدة الح���رارة، وف���ي م���اء �ص���ديد الح���رارة.  

 وكان���وا ي�صمم���ون عل���ى الكف���ر ب���اهلل وعب���ادة  مي���ن ف���ي الدني���ا، ال َه���َمّ له���م اإال �ص���هواتهم.   كان���وا قب���ل م���ا �ص���اروا اإلي���ه م���ن الع���ذاب ُمَتَنِعّ
 وكان���وا ينك���رون البع���ث فيقولون ا�ص���تهزاًء وا�ص���تبعاًدا له: اأاإذا متنا و�صرنا تراًبا وعظاًم���ا َنِخرة اأنبعث بعد ذلك؟!   االأ�صن���ام م���ن دون���ه.  
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤالء المنكري���ن للبع���ث: اإن االأولي���ن من النا����ض والمتاأخرين   اأََو يبع���ث اآباوؤن���ا االأول���ون الذي���ن مات���وا قبلن���ا؟!  

 �ص���ُيْجمعون يوم القيامة ال محالة للح�ص���اب والجزاء. منهم.  
 

   العمل ال�صالح �صبب لنيل النعيم في االآخرة.     الترف والتنعم من اأ�صباب الوقوع في المعا�صي.     خطر االإ�صرار على الذنب.



 ث���م اإنك���م - اأيه���ا المكذب���ون    

ال�ص���راط  ع���ن  ال�صال���ون  بالبع���ث، 
القيام���ة  ي���وم  الآكل���ون   - الم�ص���تقيم 
���وم، وه���و �ص���ّر ثم���ر  قُّ م���ن ثم���ِر �ص���جِر الزَّ

واأخبث���ه.
 فمالئ���ون م���ن ذل���ك ال�ص���جر الُم���ِرّ 

بطونك���م الخاوية.
 ف�ص���اربون علي���ه م���ن الم���اء الح���ار 

ال�ص���ديد الحرارة.
 فمكث���رون م���ن �ص���ربه كم���ا تكث���ر 

االإب���ل م���ن ال�ص���رب ب�ص���بب داء الُهَي���ام.
الطع���ام  م���ن  المذك���ور  ه���ذا   

الم���ّر والم���اء الح���اّر ه���و �صيافته���م الت���ي 
ُي�ْص���َتقبلون به���ا ي���وم الج���زاء.

 نحن خلقناكم - اأيها المكذبون - 

قتم باأنا  بعد اأن كنتم عدًما، فهالَّ �صدَّ
�صنبعثكم اأحياء بعد موتكم؟!

م�ا   - النا��س  اأيه�ا   - اأفراأيت�م   

تقذفونه من المني في اأرحام ن�صائكم؟!
 اأاأنت���م تخلق���ون ذل���ك المن���ي، اأم 

نح���ن الذي���ن نخلق���ه؟!
 نح���ن قدرن���ا بينك���م الم���وت، فل���كل 

واح���د منك���م اأج���ل ال يتق���دم علي���ه وال 
يتاأخ���ر، وم���ا نح���ن بعاجزي���ن.

علي���ه  اأنت���م  م���ا  نب���دل  اأن  عل���ى   

م���ن الخل���ق والت�صوي���ر مم���ا علمتم���وه، 
ونن�ص���ئكم فيم���ا ال تعلمون���ه م���ن الخل���ق 

والت�صوي���ر.
خلقناك���م  كي���ف  علمت���م  ولق���د   

الخل���ق االأول، اأف���ال تعتبرون وتعلمون اأن 
ال���ذي خلقك���م اأول م���رة قادر على بعثكم 

بع���د موتك���م؟!
 اأفراأيت���م م���ا تلقون���ه م���ن الب���ذر ف���ي 

االأر�ض؟!
 اأاأنت���م الذي���ن تنبت���ون ذل���ك الب���ذر، 

اأم نحن الذين ننبته؟!
 لو ن�صاء جْعل ذلك الزرع حطاًما لجعلناه حطاًما بعد اأن اأو�صك على الن�صج واالإدراك، فظللتم بعد ذلك تتعجبون مما اأ�صابه.

 تقولون:اإنا لمعذبون بخ�صارة ما اأنفقناه.

 بل نحن محرومون من الرزق.

 اأفراأيتم الماء الذي ت�صربون منه اإذا عط�صتم؟!

 اأاأنتم اأنزلتموه من ال�صحاب في ال�صماء، اأم نحن الذين اأنزلناه؟!

 ل���و ن�ص���اء جْع���ل ذل���ك الم���اء �ص���ديد الملوح���ة ال ُيْنَتف���ع ب���ه �ص���رًبا وال �ص���قًيا لجعلن���اه �ص���ديد الملوح���ة، فلوال ت�ص���كرون اهلل على اإنزال���ه َعْذًبا 

 اأاأنتم الذين اأن�صاأتم ال�صجرة التي توَقد منها، اأم نحن الذين اأن�صاأناها رفًقا   اأفراأيتم النار التي توقدونها لمنافعكم؟!   رحمة بكم. 
ه - اأيها الر�سول- ربك   فنِزّ  نحن �صّيرنا هذه النار تذكرة لكم تذكركم بنار االآخرة، و�صّيرناها منفعة للم�صافرين منكم.   بكم؟! 
 واإن الَق�َص���م به���ذه المواق���ع - ل���و تعلم���ون عظم���ه - لعظي���م؛ لم���ا   اأق�ص���م اهلل باأماك���ن النج���وم ومواقعه���ا.   العظي���م عم���ا ال يلي���ق ب���ه.  

فيه من االآيات والعبر التي ال تنح�صر.
 

   دالل���ة الخل���ق االأول عل���ى �ص���هولة البع���ث ظاه���رة.     اإن���زال الم���اء واإنب���ات االأر����ض والن���ار الت���ي ينتف���ع به���ا النا����ض نعم تقت�صي من النا����ض 
�صكرها هلل، فاهلل قادر على �صلبها متى �صاء.     االعتقاد باأن للكواكب اأثًرا في نزول المط�ر ُك�ْفٌر، وهو من عادات الجاهلية.



اأيها   - عليكم  المقروء  القراآن  اإن   

من  فيه  لما  كريم؛  قراآن   - النا�س 
ون   في كتاب َم�صُ المنافع العظيمة. 
عن اأعين النا�ض، وهو اللوح المحفوظ.

���رون   ال يم�ّص���ه اإال المالئك���ة المطهَّ

ل م���ن   ُمَن���زَّ م���ن الذن���وب والعي���وب. 
رب الخ�����الئق عل�����ى نب�������يه مح��������مد 
 اأفبه���ذا الحدي���ث اأنت���م - اأيه���ا   .
الم�س���ركون- مكذبون غير م�صدقين؟! 
م���ا  عل���ى  هلل  �ص���كركم  وتجعل���ون   

رزقك���م ب���ه م���ن النع���م اأنك���م تكذب���ون ب���ه، 
���ْوء، فتقول���ون:  فتن�ص���بون المط���ر اإل���ى الَنّ
ُمِطرن���ا بَن���ْوء ك���ذا وَن���ْوء ك���ذا؟! لم���ا 
ذك���ر بع����ض اأدل���ة البع���ث اأراد اأن ينب���ه 
عل���ى قدرت���ه عل���ى االإع���ادة باالإ�ص���ارة اإل���ى 
عجزه���م ع���ن دف���ع الموت، فال���ذي اأمات 
 فه���اَلّ اإذا  ق���ادر عل���ى اأن يحي���ي. 
 واأنت���م ف���ي  و�صل���ت ال���روح الحلق���وم. 
ر بي���ن  ذل���ك الوق���ت تنظ���رون ال����ُمْحَت�صَ
 و نح���ن بعلمن���ا وقدرتن���ا  اأيديك���م. 
ومالئكتن���ا اأق���رب اإل���ى ميتك���م منك���م، 
ولك���ن ال ت�ص���اهدون ه���وؤالء المالئك���ة. 
 فهالَّ - اإن كنتم، كما تزعمون، غير 

مبعوثي���ن لمجازاتك���م عل���ى اأعمالك���م-  
 ترجع���ون ه���ذه ال���روح الت���ي تخ���رج 

م���ن ميتك���م اإن كنت���م �صادقي���ن؟! وال 
اإن  فاأم���ا    ذل���ك.  ت�ص���تطيعون 
كان الميت من ال�صابقين اإلى الخيرات.  
 فل���ه راح���ة ال تع���ب بعده���ا، ورزق 

طي���ب، ورحم���ة، وله جن���ة يتنعم فيها بما 
ت�ص���تهيه نف�ص���ه.

م���ن  المي���ت  كان  اإن  واأم���ا     

اأ�صح���اب اليمي���ن ف���ال تهت���ّم ل�ص���اأنهم، 
 واأم���ا اإن  فله���م ال�ص���المة واالأم���ن.  
كان المي���ت م���ن المكذبي���ن بم���ا ج���اء ب���ه 
الر�ص���ول  ال�صالي���ن ع���ن ال�ص���راط 

 اإن هذا الذي ق�ص�صناه عليك   وله احتراق بنار الجحيم.    ف�صيافته التي ي�ص���تقبل بها ماء حارٌّ �ص���ديد الحرارة.   الم�ص���تقيم.  
�ْص���ه ع���ن النقائ����ض. ه ا�ص���م رب���ك العظي���م، وقدِّ  فن���زِّ - اأيه���ا الر�س���ول - له���و ح���ق اليقي���ن ال���ذي ال ِمْري���ة في���ه.  

الترقي بالنفو�ض لالإيمان واالإنفاق في �صبيل اهلل.

 له وحده  �ص���ه م���ا ف���ي ال�ص���ماوات واالأر����ض م���ن مخلوقات���ه، وه���و العزيز الذي ال يغلبه اأحد، الحكيم ف���ي خلقه وتقديره.   َه اهلَل وَقدَّ  ن���زَّ

 هو االأول  ملك ال�ص���ماوات واالأر�ض، يحيي من ي�ص���اء اأن يحييه، ويميت من ي�ص���اء اأن يميته، وهو على كل �ص���يء قدير، ال يعجزه �ص���يء.  
الذي ال �صيء قبله، وهو االآخر الذي ال �صيء بعده، وهو الظاهر الذي لي�ض فوقه �صيء، وهو الباطن الذي لي�ض دونه �صيء، وهو بكل �صيء 

عليم، ال يفوته �صيء.
     �ص���دة �ص���كرات الم���وت وعج���ز االإن�ص���ان ع���ن دفعه���ا.     االأ�ص���ل اأن الب�ص���ر ال ي���رون المالئك���ة اإال اإن اأراد اهلل لحكم���ة.  

   اأ�صماء اهلل )االأول، االآخر، الظاهر، الباطن( تقت�صي تعظيم اهلل ومراقبته في االأعمال الظاهرة والباطنة.

٥٧٢٩



ال�ص����ماوات  خ�������لق  ال������ذي  ه���و   

واالأر�ض في �صتة اأيام بداأت بيوم االأحد، 
وانته���ت بي���وم الجمع���ة، وه���و ق���ادر عل���ى 
خلقها في اأق����ّل من طرفة عين، ثم عال 
ا يليق  وارتف���ع �ص���بحانه على العر����ض عل���وًّ
ب���ه �ص���بحانه، يعل���م ما يدخل ف���ي االأر�ض 
م���ن مط���ر وب���ذر وغيرهم���ا، وم���ا يخ���رج 
منه���ا م���ن نب���ات ومع���ادن وغيرهم���ا، وما 
ين���زل م���ن ال�ص���ماء م���ن المط���ر والوح���ي 
وغيرهم���ا، وم���ا يعرج فيها من المالئكة 
وم���ن اأعم���ال العب���اد واأرواحه���م، وه���و 
معك����م اأينم���ا كنت���م - اأيه���ا النا����س - 
بعلمه، ال يخفى عليه منكم �صيء، واهلل 
بم���ا تعمل���ون ب�صي���ر، ال يخف���ى علي���ه 
من اأعمالكم �صيء، و�صيجازيكم عليها.
 ل���ه وح���ده مل�����ك ال�ص���ماوات ومل���ك 

االأر����ض، واإلي�������ه وح���ده ترج������ع االأم���ور، 
فيح������ا�صب الخ������الئق ي���وم القي�������امة، 

ويجازيه���م عل���ى اأعماله���م.
 يدخ���ل اللي���ل عل���ى النه���ار فتاأت���ي 

الظلم���ة، وين���ام النا����ض، ويدخ���ل النه���ار 
عل���ى اللي���ل فياأت���ي ال�صي���اء، فينطل���ق 
النا����ض اإلى اأعمالهم، وهو عليم بما في 
�ص���دور عب���اده، ال يخف���ى علي���ه �ص���يء 

. منه
بر�ص�وله،  واآمن�وا  ب�اهلل،  اآمن�وا   

اهلل  جعلك�م  ال�ذي  الم�ال  م�ن  واأنفق�وا 
ُم�ْص�َتْخَلفين فيه، تت�صرفون فيه وفق ما 
�ص�رع لك�م، فالذي�ن اآمن�وا منك�م ب�اهلل، 
له�م  اهلل،  �ص�بيل  ف�ي  اأمواله�م  وبذل�وا 

ث�واب عظي�م عن�ده، وه�و الجن�ة.
 واأي �ص���يء يمنعك���م م���ن االإيم���ان 

ب���اهلل؟! والر�ص���ول يدعوك���م اإل���ى اهلل 
رج���اء اأن توؤمن���وا بربك���م �ص���بحانه، وق���د 
اأخ���ذ اهلل منك���م العه���د اأن توؤمن���وا ب���ه 
حي���ن اأخرجك���م م���ن ظه���ور اآبائك���م، اإن 

كنت���م موؤمني���ن.
 ه���و ال���ذي ين���زل عل���ى عب���ده محم���د  اآي���ات وا�صح���ات؛ ليخرجك���م م���ن ظلم���ات الكف���ر والجه���ل اإلى ن���ور االإيم���ان والعل���م، واإن اهلل بكم 

لروؤوف رحيم حين اأر�ص���ل اإليكم نبيه هادًيا وب�ص���يًرا.
 واأي �ص���يء يمنعكم من االإنفاق في �ص���بيل اهلل؟! وهلل ميراث ال�ص���ماوات واالأر�ض، ال ي�ص���توي منكم - اأيها الموؤمنون - من اأنفق ماله 

في �صبيل اهلل ابتغاء مر�صاته من قبل فتح مكة، وقاتل الكفار لن�صرة االإ�صالم، مع من اأنفق بعد الفتح وقاتل الكفار؛ اأولئك المنفقون من 
قبل الفتح والمقاتلون في �صبيل اهلل، اأعظم منزلة عند اهلل واأرفع درجة من الذين اأنفقوا اأموالهم في �صبيله بعد فتحها وقاتلوا الكفار؛ 

وقد وعد اهلل ِكال الفريقين الجنة، واهلل بما تعملون خبير، ال يخفى عليه �صيء من اأعمالكم، و�صيجازيكم عليها.
 م���ن ذا ال���ذي يب���ذل مال���ه طيب���ة ب���ه نف�ص���ه لوج���ه اهلل، فيعطي���ه اهلل ث���واب م���ا بذله من مال���ه م�صاعًفا، وله يوم القيامة ث���واب كريم، وهو 

الجنة؟!
 

   المال م��ال اهلل، واالإن�صان ُم�ْصَتْخَلف فيه.
   تفاوت درجات الموؤمنين بح�صب ال�صبق اإلى االإيمان واأعمال البر.

   االإنفاق في �صبيل اهلل �صبب في بركة المال ونمائه.



 ي���وم ت���رى الموؤمني���ن والموؤمن���ات 

اأيديه���م  بي���ن  نوره���م  يتقدمه���م 
وباأيمانه���م، ويق���ال له���م في ذل���ك اليوم: 
ُب�ْص���راكم الي���وم جن���ات تج���ري م���ن تح���ت 
ق�صوره���ا واأ�ص���جارها االأنه���ار ماكثي���ن 
فيه���ا اأب���ًدا، ذل���ك الج���زاء ه���و الف���وز 

العظي���م ال���ذي ال يداني���ه ف���وز.
ولم���ا ذك���ر اهلل ح���ال الموؤمني���ن ف���ي 
ذل���ك اليوم ذكر حال المنافقين، فقال:

والمنافقات  المنافقون  يقول  يوم   

اأن  رجاء  انتظرونا  اآمنوا:  للذين 
يعيننا على عبور  نقتب�ض من نوركم ما 
ا�صتهزاًء  للمنافقين  ويقال  ال�صراط، 
نوًرا  فاطلبوا  وراءكم،  ارجعوا  بهم: 
ب�صور،  بينهم  ِرب  َف�صُ به،  ت�صتنيرون 
يلي  مما  باطنه  باب،  ال�صور  لذلك 
مما  وظاهره  الرحمة،  فيه  الموؤمنين 

يلي المنافقين فيه العذاب.
الم�ن����اف�ق�������ون  ين�������ادي   

الم�وؤمن�����ين قائلي���ن: األم نكن معكم على 
االإ�صالم والطاعة؟! قال لهم الموؤمنون: 
بل���ى، كنت���م معن���ا، لكّنكم فتنتم اأنف�ص���كم 
وترب�صت���م  فاأهلكتموه���ا،  بالنف���اق 
بالموؤمني���ن اأن ُيْغَلب���وا فُتْعِلن���وا كفرك���م، 
و�ص���ككتم ف���ي ن�ص���ر اهلل للموؤمني���ن، وفي 
البع���ث بع���د الم���وت، وخدعتك���م االأطم���اع 
الكاذب���ة حت���ى جاءكم الم���وت واأنتم على 

ك���م ب���اهلل ال�ص���يطان. ذل���ك، وغرَّ
اأيها   - منك����م  ت�وؤخ���ذ  ال  ف�الي���وم   

المنافقون - فدية من عذاب اهلل، وال 
توؤخذ فدية من الذين كفروا باهلل علًنا، 
النار،  الكافرين  وم�صير  وم�صيركم 
وبئ�ض  بها،  اأولى  واأنتم  بكم،  اأولى  هي 

الم�صير.
ب���اهلل  اآمن���وا  للذي���ن  َيِح���ْن  األ���م   

ور�ص���وله اأن تلي���ن قلوبه���م وتطمئ���ّن لذكر 
اهلل �ص���بحانه، وم���ا ن���زل م���ن الق���راآن م���ن وع���د اأو وعي���د، وال يكون���وا مث���ل الذي���ن اأُعط���وا الت���وراة م���ن اليه���ود، والذي���ن اأُعط���وا االإنجي���ل م���ن 
الن�ص���ارى، ف���ي ق�ص���وة القل���وب، فط���ال الزم���ن بينهم وبين بعثة اأنبيائهم فق�ص���ت ب�ص���بب ذلك قلوبهم، وكثير منه���م خارجون عن طاعة اهلل 

اإل���ى مع�صيت���ه؟!
 اعلم���وا اأن اهلل يحي���ي االأر����ض باإنباته���ا بع���د جفافه���ا، ق���د بّين���ا لك���م - اأيه���ا النا����س - االأدل���ة والبراهي���ن على ق���درة اهلل ووحدانيته رجاء 

اأن تعقلوه���ا؛ فتعلم���وا اأن ال���ذي اأحي���ا االأر����ض بع���د موته���ا ق���ادر عل���ى بعثك���م بع���د موتكم، وقادر عل���ى جعل قلوبكم لينة بعد ق�ص���وتها.
 اإن المت�صدقي���ن ببع����ض اأمواله���م، والمت�صدق���ات ببع����ض اأمواله���ّن، الذي���ن ينفقونه���ا طيب���ة به���ا نفو�ص���هم دون َم���ٍنّ وال اأذى، ُي�صاَع���ف 

له���م ث���واب اأعماله���م: الح�ص���نة بع�ص���ر اأمثاله���ا اإل���ى �ص���بع مئ���ة �صعف اإلى اأ�صعاف كثي���رة، ولهم مع ذلك ثواب كريم عن���د اهلل وهو الجنة.
 

   امتنان اهلل على الموؤمنين باإعطائهم نوًرا ي�صعى اأمامهم وعن اأيمانهم.
   المعا�صي والنفاق �صبب للظلمة والهالك يوم القيامة.

   التربُّ�ض بالموؤمنين وال�صك في البعث، واالنخداع باالأماني، واالغترار بال�صيطان: من �صفات المنافقين.
   خطر الغفلة الموؤدية لق�صوة القلوب.



واآمن���وا  ب���اهلل  اآمن���وا  والذي���ن   

بر�ص���له دون تفري���ق بينه���م، اأولئ���ك ه���م 
يق���ون، وال�ص���هداء عن���د ربه���م لهم  ال�صِدّ
ثوابهم الكريم المعّد لهم، ولهم نورهم 
الذي ي�ص���عى بين اأيديهم وباأيمانهم يوم 
القيام���ة، والذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�ص���له، 
وكذب���وا باآياتن���ا المنزل���ة عل���ى ر�ص���ولنا 
اأولئك اأ�صحاب الجحيم، يدخلونها يوم 
القيام���ة خالدين فيها اأبًدا، ال يخرجون 

منها.
 اعلموا اأنما الحياة الدنيا لعب تلعب 

به االأبدان، ولهو تلهو به القلوب، وزينة 
فيها  بما  بينكم  وتفاخر  بها،  تتجملون 
االأموال  بكثرة  وتباٍه  ومتاع،  ملك  من 
اع  رَّ وكثرة االأوالد، كمثل مطر اأعجب الزُّ
نباته، ثم ال يلبث هذا النبات المخ�صّر 
بعد   - الرائي  اأيها   - فتراه  ييب�ض،  اأن 
اهلل  يجعله  ثم  ا،  م�صفرًّ اخ�صراره 
ُفَتاًتا يتك�صر، وفي االآخرة عذاب �صديد 
اهلل  من  ومغفرة  والمنافقين،  للكفار 
لذنوب عباده الموؤمنين، ور�صوان منه، 
وما الحياة الدنيا اإال متاع زائل ال ثبات 
نعيم  الزائل على  متاعها  اآثر  له، فمن 

االآخرة فهو خا�صر مغبون.
 �صابق��������وا - اأيه��������ا ال��������نا�س - اإل���ى 

االأعم���ال ال�صالح���ات الت���ي تنال���ون به���ا 
مغف���رة ذنوبك���م؛ م���ن توب���ة وغيره���ا م���ن 
القربات، ولتنالوا بها جنة عر�صها مثل 
عر����ض ال�ص���ماء واالأر����ض، ه���ذه الجن���ة 
اأعّده���ا اهلل للذي���ن اآمن���وا ب���ه واآمن���وا 
بر�ص���له، ذل���ك الجزاء ف�ص���ل اهلل يعطيه 
م���ن ي�ص���اء م���ن عباده، واهلل �ص���بحانه ذو 
الف�ص���ل العظي���م عل���ى عب���اده الموؤمنين.

 م���ا اأ�ص���اب النا����ض م���ن م�صيب���ة 

ف���ي االأر����ض م���ن الَج���ْدب وغي���ره، وال 
اأ�صابه���م م���ن م�صيب���ة ف���ي اأنف�ص���هم اإال 

وه���ي مثبت���ة ف���ي الل���وح المحف���وظ م���ن قب���ل اأن نخل���ق الخليق���ة، اإن ذل���ك عل���ى اهلل �ص���هل.
 وذل�ك لك�ي ال تحزن�وا - اأيه�ا النا��س - عل�ى م�ا فاتك�م، ولك�ي ال تفرح�وا بم�ا اأعطاك�م م�ن النعم ف�رح َبَطر، اإن اهلل ال يح�ّب كل متكبر 

فخور على النا��ض بما اأعطاه اهلل.
 الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله، وياأمرون غيرهم بالبخل خا�صرون، ومن يتوّل عن طاعة اهلل فلن ي�صّر اهلل واإنما ي�صّر نف�صه، 

اإن اهلل هو الغني، فال يفتقر اإلى طاعة عبيده، المحمود على كل حال.
 

   الزهد في الدنيا وما فيها من �صهوات، والترغيب في االآخرة وما فيها من نعيم دائم ُيعينان على �صلوك ال�صراط الم�صتقيم.
   وجوب االإيمان بالقدر.

   من فوائد االإيمان بالقدر عدم الحزن على ما فات من حظوظ الدنيا.
   البخل واالأمر به خ�صلتان ذميمتان ال يت�صف بهما الموؤمن.



بالحج���ج  ر�ص���لنا  اأر�ص���لنا  لق���د   

الوا�صح���ة والبراهي���ن الجلي���ة، واأنزلن���ا 
معه���م الكت���ب، واأنزلن���ا معه���م المي���زان؛ 
ليق���وم النا����ض بالع���دل، واأنزلن���ا الحدي���د 
َن���ع ال�ص���الح،  في���ه باأ����ض ق���وي، فمن���ه ُي�صْ
وفي���ه مناف���ع للنا����ض ف���ي �صناعاته���م 
وحرفهم، وليعلم اهلل علًما يظهر للعباد 
م���ن ين�ص���ره م���ن عب���اده بالغي���ب، اإن اهلل 
ق���وي عزي���ز ال يغلب���ه �ص���يء، وال يعج���ز 

ع���ن �ص���يء.
 ول�����ق��د اأر�صل������نا ن���وًحا واإب�راه��يم 

، وجع�����لنا ف�ي ذريت����هما الن����بوة، 
والكت�ب المنزل�ة، فم�ن ذريتهم�ا مهت�ٍد 
ق، وكثير  اإل�ى ال�ص�راط الم�ص�تقيم، موفَّ

منه�م خارج�ون ع�ن طاعة اهلل.
فبعثناه���م  ر�ص���لنا،  اأتبعن���ا  ث���م   

َتْت���َرى اإل���ى اأممه���م، واأتبعناه���م بعي�ص���ى 
اب���ن مري���م واأعطين���اه االإنجي���ل، وجعلن���ا 
ف���ي قل���وب الذي���ن اآمن���وا ب���ه واتبع���وه راأفة 
ي���ن متراحمي���ن  ورحم���ة، فكان���وا متواِدّ
فيم���ا بينه���م، وابتدعوا الغل���و في دينهم، 
فترك���وا بع����ض م���ا اأح���ل اهلل له���م م���ن 
النكاح والمالذ، ولم نطلب منهم ذلك، 
واإنما األزموا به اأنف�ص���هم؛ ابتداًعا منهم 
ف���ي الدي���ن، واإنم���ا طلبن���ا اتب���اع مر�ص���اة 
اهلل فل���م يفعل���وا، فاأعطين���ا الذي���ن اآمن���وا 
منه���م ثوابه���م، وكثي���ر منه���م خارج���ون 
ع���ن طاع���ة اهلل بالتكذي���ب بم���ا جاءه���م 

. ب���ه ر�ص���وله محم���د 
وعملوا  باهلل  اآمنوا  الذين  اأيها  يا   

بامتثال  اهلل  اتق����وا  لهم،  �ص����رعه  بما 
واآمنوا  نواهيه،  واجت����ناب  اأوام����ره، 
الثواب  من  ن�صيَبْين  يعطكم  بر�صوله، 
 ، بمحمد  اإيمانكم  على  واالأجر 
ويجعل  ال�صابقين،  بالر�صل  واإيمانكم 
لكم نوًرا تهتدون به في حياتكم الدنيا، 

وت�صتنيرون به على ال�صراط يوم القيامة، ويغفر لكم ذنوبكم في�صترها وال يوؤاخذكم بها، واهلل �صبحانه غفوٌر لعباده رحيم بهم.
 وق���د بّين���ا لك���م ف�صلن���ا العظي���م بم���ا اأعددن���اه لك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - م���ن الث���واب الم�صاع���ف؛ ليعل���م اأه���ل الكت���اب ال�ص���ابقون من يهود 

ون�ص���ارى اأنه���م ال يق���درون عل���ى �ص���يء م���ن ف�ص���ل اهلل بحي���ث يمنحون���ه َم���ْن ي�ص���اوؤون، ويمنعون���ه َم���ْن ي�ص���اوؤون، وليعلم���وا اأن الف�ص���ل بي���د اهلل 
�ص���بحانه يعطي���ه م���ن ي�ص���اء م���ن عب���اده، واهلل ذو الف�ص���ل العظي���م ال���ذي يخت�ض به من ي�ص���اء من عباده.

 
   الحق ال بد له من قوة تحميه وتن�صره.

   بيان مكانة العدل في ال�صرائع ال�صماوية.
   �صلة الن�صب باأهل االإيمان وال�صالح ال ُتْغِني �صيًئا عن االإن�صان ما لم يكن هو موؤمًنا.

   بيان تحريم االبتداع في الدين.



و�إحــاطته  �ل�شــامـــل  علـــم �هلل  �إظهــار 
لمر�قبته، وتحذيًر� من  تربيًة  �لبالغة، 

مخالفته.

 قـــد �شـــمع �هلل كالم �لمـــر�أة )وهـــي 

َخْولـــة بنـــت ثعلبة( �لتـــي تر�جعك - �أيها 
�لر�س���ول - في �شـــاأن زوجها )وهو �أو�ـــس 
منهـــا،  ـــا ظاهـــر  َلمَّ �ل�شامـــت(  �بـــن 
وت�شـــتكي �إلـــى �هلل مـــا �شنـــع بهـــا زوجهـــا، 
ـــكالم، ال  ـــي �ل ـــا ف ـــمع تر�جعكم و�هلل ي�ش
يخفـــى عليـــه منـــه �شـــيء، �إن �هلل �شـــميع 
الأقـــو�ل عبـــاده، ب�شيـــر باأفعالهـــم، ال 

يخفـــى عليـــه منهـــا �شـــيء.
 �لذيـــن ُيظاهـــرون مـــن ن�شـــائهم؛ 

بـــاأن يقـــول �أحدهـــم لزوجتـــه: �أنـــت علـــّي 
كظهـــر �أمـــي، كذبـــو� فـــي قولهـــم هـــذ�، 
�إنمـــا  باأمهاتهـــم،  زوجاتهـــم  فلي�شـــت 
�أمهاتهـــم �لالئـــي َوَلْدَنهـــم، و�إنهـــم �إذ 
قـــواًل  ليقولـــون  �لقـــول  ذلـــك  يقولـــون 
فظيًعـــا، وكذًبـــا، و�إن �هلل لعفـــّو غفـــور، 
ـــا لهـــم  فقـــد �شـــرع لهـــم �لكفـــارة؛ تخلي�شً

مـــن �الإثـــم.
�لقـــول  هـــذ�  يقولـــون  و�لذيـــن   

�لفظيـــع، ثم يريـــدون ِجماَع من ظاهرو� 
ـــرو� بعتـــق رقبـــة  منهـــّن فعليهـــم �أن ُيَكِفّ
مـــن قبـــل �أن يجامعوهـــّن، ذلكـــم �لحكـــم 
�لمذكـــور توؤمـــرون بـــه زجـــًر� لكـــم عـــن 
هـــار، و�هلل بمـــا تعملـــون خبيـــر، ال  �لِظّ

ـــيء. ـــه مـــن �أعمالكـــم �ش يخفـــى علي
رقبـــة  منكـــم  يجـــد  لـــم  فمـــن   

يعتقهـــا فعليـــه �شيـــام �شـــهرين متتابعيـــن 
مـــن قبـــل �أن يجامـــع زوجتـــه �لتـــي ظاهـــر 
منهـــا، فمـــن لـــم ي�شـــتطع �شيـــام �شـــهرين 
متتابعين فعليه �إطعام �شتين م�شكيًنا، ذلك �لحكم �لذي حكمنا به لتوؤمنو� باأن �هلل �أمر به، فتمتثلو� �أمره، وتتبعو� ر�شوله، وتلك �الأحكام 

ـــدود �هلل �لتـــي حّدهـــا لعبـــاده فـــال تتجاوزوهـــا، وللكافريـــن باأحـــكام �هلل وحـــدوده �لتـــي حّدهـــا عـــذ�ب موجـــع. �لتـــي �شـــرعناها لكـــم حـ
ـــا �آيـــات و��شحـــات،  ـــُزو�، وقـــد �أنزلن ـــابقة و�أُْخ ـــُزو� كمـــا �أُِذلَّ �لذيـــن عـــادوه مـــن �الأمـــم �ل�ش ُّـــو� و�أُْخ ـــوله �أُِذل  �إن �لذيـــن يعـــادون �هلل ور�ش

وللكافريـــن بـــاهلل وبر�شـــله و�آياتـــه عـــذ�ب ُمـــِذّل.
 يـــوم يبعثهـــم �هلل جميًعـــا ال يغـــادر منهـــم �أحـــًد�، فيخبرهـــم بمـــا عملـــو� فـــي �لدنيـــا مـــن �الأعمـــال �لقبيحـــة، �أح�شـــاه �هلل عليهـــم، فلم يفته 

لع ال  مـــن �أعمالهـــم �شـــيء، ون�شـــوه هـــم فوجـــدوه مكتوًبـــا فـــي �شحائفهـــم �لتي ال تترك �شغيـــرة وال كبيرة �إال �أح�شتها، و�هلل على كل �شـــيء ُمطَّ
يخفى عليه من �أعمالهم �شـــيء.

 
   ُلْطف �هلل بالم�شت�شعفين من عباده من حيث �إجابة دعائهم ون�شرتهم.

   من رحمة �هلل بعباده تنوع كفارة �لظهار ح�شب �ال�شتطاعة ليخرج �لعبد من �لحرج.
   في ختم �آيات �لظهار بذكر �لكافرين؛ �إ�شارة �إلى �أنه من �أعمالهم، ثم نا�شب �أن يورد بع�س �أحو�ل �لكافرين.

٥٨٢٢



�أيه�ا �لر�س�ول - �أن �هلل  �ألـم تـر -   

فـي  مـا  ويعلـم  �ل�شـماو�ت  فـي  مـا  يعلـم 
�الأر�س، ال يخفى عليه �شيء مما فيهما، 
� �إال هـو  مـا يكـون مـن حديـث ثالثـة �ِشـرًّ
�شـبحانه ر�بعهـم بعلمـه، وال يكـون مـن 
�شـبحانه  هـو  �إال   � �ِشـرًّ خم�شـة  حديـث 
ذلـك  مـن  �أقـّل  وال  بعلمـه،  �شاد�شـهم 
�لعدد، وال �أكثر منه �إال كان معهم بعلمه 
�أينمـا كانـو�، ال يخفـى عليه من حديثهم 
�شـيء، ثـم يخبرهـم �هلل بمـا عملـو� يـوم 
ال  عليـم،  �شـيء  بـكل  �هلل  �إن  �لقيامـة، 

يخفـى عليـه �شـيء.
 �ألـــم تـــر - �أيه���ا �لر�س���ول - �إلـــى 

ـــون �إذ� ر�أو�  ـــو� يتناج ـــن كان ـــود �لذي �ليه
موؤمًنـــا، فنهاهـــم �هلل عـــن �لنجـــوى، ثـــم 
هـــم يرجعـــون �إلـــى مـــا نهاهـــم �هلل عنـــه، 
ويتناجـــون فيمـــا بينهـــم بمـــا فيـــه �إثم مثل 
�غتيـــاب �لموؤمنيـــن، وبمـــا فيـــه عـــدو�ن 
ــول،  ــة للر�شـ ــه مع�شيـ ــا فيـ ــم، وبمـ عليهـ
ـــْوك  و�إذ� جـــاوؤوك - �أيه���ا �لر�س���ول - َحيَّ
وهـــي  بهـــا؛  �هلل  ـــك  ُيَحِيّ لـــم  بتحيـــة 
ـــام عليك يق�شـــدون �لموت،  قولهـــم: �ل�شَّ
: هـــالَّ يعذبنا  ويقولـــون تكذيًبـــا للنبـــي 
�هلل بمـــا نقـــول، �إذ لـــو كان �شادًقـــا فـــي 
دعـــو�ه �أنـــه نبـــي لعذبنـــا �هلل بمـــا نقـــول 
ــا  ــى مـ ــا علـ ــم عقاًبـ ــم جهنـ ــه! كافيهـ فيـ
ـــر  ـــح �لم�شي ـــون حّرهـــا، فقب ـــوه، يعان قال

ــم. م�شيرهـ
وعملو�  باهلل  �آمنو�  �لذين  �أيها  يا   

بما �شرعه لهم، ال تتناجو� بما فيه �إثم 
ال  حتى  للر�شول  مع�شية  �أو  عدو�ن  �أو 
فيه  بما  وتناجو�  �ليهود،  مثل  تكونو� 
و�تقو�  مع�شيته،  عن  وكّف  هلل  طاعة 
نو�هيه،  و�جتناب  �أو�مره  بامتثال  �هلل 
يوم  تح�شرون  وحده  �إليه  �لذي  فهو 

�لقيامة للح�شاب و�لجز�ء.
على  �لحزن  ليدخل  الأوليائه؛  وو�شو�شته  �ل�شيطان  تزيين  من   - �لر�شول  ومع�شية  و�لعدو�ن  �الإثم  على  �لم�شتملة   - �لنجوى  �إنما   

�لموؤمنين �أنهم ُيكاُد لهم، ولي�س �ل�شيطان وال تزيينه ب�شاّر �لموؤمنين �شيًئا �إال بم�شيئة �هلل و�إر�دته، وعلى �هلل فليعتمد �لموؤمنون في 
جميع �شوؤونهم.

ولما ذكر �هلل �الأدب في �الأقو�ل ذكر �الأدب في �لمجال�س فقال:
ـــع �هلل لكـــم فـــي حياتكـــم  ـــعو� فـــي �لمجال�ـــس فاأو�ِشـــعو� فيهـــا، يو�ِشّ  ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� بـــاهلل وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، �إذ� قيـــل لكـــم: تو�َشّ

�لدنيـــا وفـــي �الآخـــرة، و�إذ� قيـــل لكـــم: �رتفعـــو� مـــن بع�ـــس �لمجال�ـــس ليجل�ـــس فيهـــا �أهـــل �لف�شـــل فارتفعـــو� عنهـــا، يرفـــع �هلل �شـــبحانه �لذيـــن 
�آمنـــو� منكـــم و�لذيـــن �أعطـــو� �لعلـــم درجـــات عظيمـــة، و�هلل بمـــا تعملـــون خبير، ال يخفى عليه من �أعمالكم �شـــيء، و�شـــيجازيكم عليها.

 
لع عليهم بعلمه ال يخفى عليه �أي �شيء.    مع �أن �هلل عاٍل بذ�ته على خلقه؛ �إال �أنه مطَّ

   لما كان كثير من �لخلق ياأثمون بالتناجي �أمر �هلل �لموؤمنين �أن تكون نجو�هم بالبر و�لتقوى.
   من �آد�ب �لمجال�س �لتو�شيع فيها لالآخرين.



 لمـــا �أكثـــر �ل�شحابـــة مـــن مناجـــاة 

، قال �هلل: يا �أيها �لذين �آمنو�  �لنبي 
ة �لر�شـــول فقدمو� بين  �إذ� �أردتـــم ُم�َشـــارَّ
تكم �شدقـــة، ذلـــك �لتقديـــم  يـــدي ُم�َشـــارَّ
لل�شدقـــة خيـــر لكـــم و�أطهـــر؛ لمـــا فيـــه 
مـــن طاعـــة �هلل �لتي تزكـــي �لقلوب، فاإن 
لـــم تجـــدو� مـــا تت�شدقـــون بـــه فـــال حـــرج 
ــور  ــاإن �هلل غفـ ته، فـ ــارَّ ــي ُم�َشـ ــم فـ عليكـ
لذنـــوب عبـــاده، رحيـــم بهـــم حيـــث لـــم 

يكلفهـــم �إال مـــا فـــي و�شـــعهم.
تقديـم  ب�شـبب  �لفقـر  �أَِخْفتـم   

فـاإذ  �لر�شـول؟!  ناجيتـم  �إذ�  �ل�شدقـة 
لـم تفعلـو� مـا �أمـر �هلل بـه منهـا، وتـاب 
تركهـا  فـي  لكـم  رخ�ـس  حيـث  عليكـم 
َفاأُْتو� بال�شالة على �أكمل وجه، و�أعطو� 
ور�شـوله،  و�أطيعـو� �هلل  �أمو�لكـم،  زكاة 
و�هلل خبيـر بمـا تعملـون، ال يخفـى عليـه 
�شيء من �أعمالكم، و�شيجازيكم عليها.

 �ألــم تــر - �أيه����ا �لر�س�������ول - �إلــــــى 

�لمنافقــــين �لذين َو�َلُو� �ليهـــود �لذين 
كفرهم  ب�شبـــب  عليـــهم  �هلل  غ�شـــب 
لي�شو�  �لمنافقون  هوؤالء  ومعا�شيهم، 
هم  بل  �ليهود،  من  وال  �لموؤمنين  من 
هوؤالء،  �إلى  وال  هوؤالء  �إلى  ال  ُمَذْبَذبون 
ما  وباأنهم  م�شلمون  باأنهم  ويحلفون 
وهم  لليهود،  �لم�شلمين  �أخبار  نقلو� 

كاذبون في حلفهم.
 �أعـــّد �هلل لهـــم عذ�ًبـــا �شـــديًد� فـــي 

�الآخـــرة، حيـــث يدخلهـــم �لدرك �الأ�شـــفل 
مـــن �لنـــار، �إنهـــم قبـــح ما كانـــو� عليه من 

�أعمـــال �لكفر فـــي �لدنيا.
كانـو�  �لتـي  �أيمانهـم  �تخـذو�   

يحلفونها وقاية من �لقتل ب�شبب �لكفر، 
ليع�شمـو�  �الإ�شـالم  بهـا  �أظهـرو�  حيـث 
�لنا�ـس  ف�شرفـو�  و�أمو�لهـم،  دماءهـم 
عـن �لحـق لمـا كانـو� فيـه مـن �لتوهيـن 

ويخزيهـم. يذلهـم  مـذّل  عـذ�ب  فلهـم  للم�شـلمين،  و�لتثبيـط 
 لـــن تغنـــي عنهـــم �أمو�لهـــم، وال �أوالدهـــم مـــن �هلل �شـــيًئا، �أولئـــك �أ�شحـــاب �لنـــار �لذيـــن يدخلونهـــا ماكثيـــن فيهـــا �أبـــًد� ال ينقطـــع عنهـــم 

 يوم يبعثهم �هلل جميًعا ال يترك منهم �أحًد� �إال بعثه للجز�ء، فيحلفون هلل ما كانو� على �لكفر و�لنفاق، و�إنما كانو� موؤمنين  �لعذ�ب. 
عامليـــن بمـــا ير�شـــي �هلل، يحلفـــون لـــه فـــي �الآخـــرة كما كانو� يحلفون لكم - �أيها �لموؤمنون - في �لدنيا �أنهم م�شـــلمون، ويظنون �أنهم بهذه 
ــــا فـــي �أيمانهم في �لدنيا، وفي  �، �أال �إنهم هم �لكاذبون حــقًّ �الأيمـــان �لتـــي يحلفونهـــا هلل علـــى �شـــيء ممـــا يجلـــب لهـــم نفًعا �أو يدفع عنهم �شرًّ
 ��شـــتولى عليهم �ل�شـــيطان فاأن�شـــاهم بو�شو�شـــته ذكر �هلل، فلم يعملو� بما ير�شيه، و�إنما عملو� بما يغ�شبه، �أولئك  �أيمانهم في �الآخرة. 
�لمت�شفـــون بتلـــك �ل�شفـــات هـــم جنـــود �إبلي�ـــس و�أتباعـــه، �أال �إن جنـــود �إبلي�ـــس و�أتباعه هم �لخا�شـــرون في �لدنيا و�الآخرة، فقـــد باعو� �لهدى 
 �إن �لذيـــن يعـــادون �هلل ويعـــادون ر�شـــوله �أولئـــك فـــي جملـــة مـــن �أذلهم �هلل فـــي �لدنيا و�الآخـــرة و�أخز�هم من  بال�شاللـــة، و�لجنـــة بالنـــار. 
 ق�شـــى �هلل فـــي �شـــابق علمـــه الأنت�شـــرّن �أنـــا ور�شـــلي علـــى �أعد�ئنـــا بالحجة و�لقـــوة، �إن �هلل قوي على ن�شر ر�شـــله، عزيز  �الأمـــم �لكافـــرة. 

ينتقـــم من �أعد�ئهم.
 

ة عليه بكثرة �لمناجاة.    والية �ليهود من �شـــاأن �لمنافقين.    خ�شـــر�ن �أهل  ب �شحابته بعدم �لم�شـــقَّ ؛ حيث �أدَّ    لطــــف �هلل بنبيه 
ة �إلـهية قد تتاأخر، لكنها ال تتخلف. �لكفر وغلبة �أهل �الإيمان �ُشنَّ



- قـوًما  �أيه��ا �لر�س���ول  تــجــد -   ال 

�لقيامة  بيوم  ويوؤمنون  باهلل  يوؤمنون 
يحبون ويو�لون من عادى �هلل ور�شوله، 
ولر�شوله  هلل  �الأعد�ء  هوؤالء  كان  ولو 
كانو�  �أو  �أبنـاءهم،  كانو�  �أو  �آباءهم، 
ينتمون  �لتي  ع�شيرتهم  �أو  �إخو�نهم، 
مو�الة  من  يمنع  �الإيمان  الأن  �إليها؛ 
�أعد�ء �هلل ور�شوله، والأن ر�بطة �الإيمان 
مة  ُمَقدَّ �لرو�بط، فهي  �أعلى من جميع 
ال  �لذين  �أولئك  �لتعار�س،  عند  عليها 
ولو   - ور�شوله  �هلل  عــــادى  من  يو�لون 
�هلل  �أثبت  �لذين  هم   - �أقرباء  كانو� 
�الإيمان في قلوبهم فال يتغير، وقّو�هم 
يوم  ويدخلهم  ونور،  منه  ببرهان 
�لقيامة في جنات عدن تجري من تحت 
ماكثين  �الأنهار،  و�أ�شجارها  ق�شورها 
وال  نعيمها  عنهم  ينقطع  ال  �أبًد�،  فيها 
ال  ا  ر�شً عنهم  �هلل  ر�شي  عنه،  يفنون 
ي�شخط بعده �أبًد�، ور�شو� هم عنه لما 
�أعطاهم من �لنعيم �لذي ال ينفد، ومنه 
�أولئك �لمو�شوفون بما  روؤيته �شبحانه، 
ُذِكر جند �هلل �لذين يمتثلون ما �أمر به، 
ويكّفون عما نهى عنه، �أال �إن جند �هلل 
هم �لفائزون بما ينالونه من مطلوبهم، 
�لدنيا  في  مرهوبهم  من  يفوتهم  وبما 

و�الآخرة.

�إظهـــار قـــوة �هلل وعزتـــه فـــي توهيـــن 
�ليهـــود و�لمنافقيـــن، و�إظهـــار تفرقهـــم، 

فـــي مقابـــل �إظهـــار تاآلـــف �لموؤمنيـــن.

ـــه  ـــق ب ـــا ال يلي ـــُه عم َه ـــَم �هلَل ونزَّ  َعظَّ

كلُّ مـــا فـــي �ل�شـــماو�ت ومـــا فـــي �الأر�ـــس مـــن �لمخلوقات، وهو �لعزيز �لذي ال يغالبه �أحد، �لحكيم في خلقه و�شـــرعه وقدره.
، مـــن ديارهـــم بالمدينـــة الأول �إخـــر�ج لهـــم مـــن �لمدينـــة  يـــر �لذيـــن كفـــرو� بـــاهلل، وكذبـــو� ر�شـــوله محمـــًد�  �شِ  هـــو �لـــذي �أخـــرج بنـــي �لنَّ

�إلـــى �ل�شـــام، وهـــم مـــن �ليهـــود �أ�شحـــاب �لتـــور�ة، بعـــد نق�شهـــم لعهدهـــم و�شيرورتهـــم مـــع �لم�شـــركين عليـــه؛ �أخرجهـــم �إلى �أر�س �ل�شـــام، ما 
ظننتم - �أيها �لموؤمنون - �أن يخرجو� من ديارهم لما هم عليه من �لعزة و�لمنعة، وظنو� هم �أن ح�شونهم �لتي �َشـــيَّدوها مانعتهم من 
رو� مجيئه حين �أمر ر�شوله بقتالهم و�إجالئهم من ديارهم، و�أدخل �هلل في قلوبهم  باأ�س �هلل وعقابه، فجاءهم باأ�س �هلل من حيث لم ُيَقِدّ
�لخوف �ل�شـــديد، يدمرون بيوتهم باأيديهم من د�خلها لئال ينتفع بها �لم�شـــلمون، ويدمرها �لم�شـــلمون من خارجها، فاتعظو� يا �أ�سحاب 

�لأب�س���ار بمـــا حـــّل بهـــم ب�شـــبب كفرهـــم، فال تكونو� مثلهم، فتنالو� جز�ءهـــم وعقابهم �لذي عوقبو� به.
 ولـــوال �أن �هلل كتـــب عليهـــم �إخر�جهـــم مـــن ديارهـــم، لعذبهـــم فـــي �لدنيـــا بالقتـــل و�ل�شـــبي، ولهـــم فـــي �الآخـــرة عـــذ�ب �لنـــار ينتظرهـــم 

خالديـــن فيـــه �أبًد�.
 

   �لمحبـــة �لتـــي ال تجعـــل �لم�شـــلم يتبـــر�أ مـــن ديـــن �لكافـــر ويكرهـــه، فاإنهـــا محرمـــة، �أمـــا �لمحبـــة �لفطرية؛ كمحبة �لم�شـــلم لقريبـــه �لكافر، 
فاإنهـــا جائـــزة.    ر�بطـــة �الإيمـــان �أوثـــق �لرو�بـــط بيـــن �أهـــل �الإيمـــان.    قـــد يعلو �أهل �لباطـــل حتى ُيظن �أنهم لن ينهزمـــو�، فتاأتي هزيمتهم 

مـــن حيـــث ال يتوقعـــون.    مـــن قـــدر �هلل في �لنا�ـــس دفع �لم�شائب بوقـــوع ما دونها من �لم�شائب.

٥٩٢٤



 ذلـــك �لــــذي حــــ�شل لهـــم حــــ�شل 

ر�شـــوله  وعـــاَدْو�  �هلل  َعـــاَدُو�  الأنهـــم 
بكفرهـــم ونق�شهـــم للعهـــود، ومـــن يعـــاِد 
�هلل فـــاإن �هلل �شـــديد �لعقـــاب، ف�شـــيناله 

عقابـــه �ل�شـــديد.
 - �لموؤمنين  مع�سر   - قطعتم  ما   

من نخلة لتغيظو� �أعد�ء �هلل في غزوة 
على  قائمة  تركتموها  �أو  ير  �شِ �لنَّ بني 
�هلل،  فباأمر   - بها  لتنتفعو�  جذوعها 
كما  �الأر�س  في  �لف�شاد  من  ولي�س 
عن  �لخارجين  به  �هلل  وليذّل  زعمو�، 
طاعته من �ليهود �لذين نق�شو� �لعهد، 
طريق  على  �لغدر  �شبيل  و�ختارو� 

�لوفاء.
مـن  ر�شـوله  علـى  �هلل  رّده  و�لـذي   

يـر فمـا �أ�شـرعتم فـي  �شِ �أمـو�ل بنـي �لنَّ
طلبـه ممـا تركبونـه خيـاًل وال �إبـاًل، وال 
�أ�شابتكـم فيـه م�شـقة، ولكّن �هلل ي�شـِلّط 
ر�شـله على من ي�شـاء، وقد �شـلَّط ر�شوله 
يـر ففتـح بالدهـم بغيـر  �شِ علـى بنـي �لنَّ
ال  قديـر،  �شـيء  كل  علـى  و�هلل  قتـال، 

يعجـزه �شـيء.
 مـــا �أنعـــم �هلل علـــى ر�شـــوله مـــن 

�أمـــو�ل �أهـــل �لقـــرى مـــن غيـــر قتـــال فللَّه، 
يجعلـــه لمـــن ي�شـــاء، وللر�شـــول ُمْلـــًكا، 
ـــي  ـــم وبن ـــي ها�ش ـــن بن ـــه م ـــذوي قر�بت ول
ـــا لهـــم عمـــا ُمِنعـــوه  �لمطلـــب؛ تعوي�شً
مـــن �ل�شدقـــة، ولالأيتـــام، وللفقـــر�ء، 
وللغريـــب �لـــذي نفـــدت نفقتـــه؛ لكـــي ال 
ــاء  ــال علـــى �الأغنيـ ــد�ول �لمـ ــر تـ يقت�شـ
ــا �أعطاكـــم �لر�شـــول  دون �لفقـــر�ء، ومـ
مـــن �أمــــــو�ل �لفـــيء فخـــــذوه - �أيه���ا 
�لموؤمن���ون - ومـــا نهاكـــم عنـــه فانتهـــو�، 
ـــال �أو�مـــره، و�جتنـــاب  و�تقـــو� �هلل بامتث
نو�هيه، �إن �هلل �شديد �لعقاب فاحذرو� 

عقابـــه.
ـــَرف جـــزء مـــن هـــذ� �لمـــال للفقـــر�ء �لمهاجريـــن فـــي �شـــبيل �هلل �لذيـــن �أُْجِبـــرو� علـــى تـــرك �أمو�لهـــم و�أوالدهـــم، يرجـــون �أن يتف�شل   وُي�شْ

�هلل عليهم بالرزق في �لدنيا، وبالر�شو�ن في �الآخرة، وين�شرون �هلل وين�شرون ر�شوله بالجهاد في �شبيل �هلل، �أولئك �لمت�شفون بتلك 
ا. �ل�شفات هم �لر��شـــخون في �الإيمان حقًّ

ولما ذكر �هلل �لمهاجرين و�أثنى عليهم، ذكر �الأن�شار و�أثنى عليهم كذلك، فقال �شبحانه:
 و�الأن�شـــار �لذيـــن نزلـــو� �لمدينـــة مـــن قبـــل �لمهاجريـــن، و�ختـــارو� �الإيمـــان بـــاهلل وبر�شـــوله، يحبـــون مـــن هاجـــر �إليهـــم مـــن مكـــة، وال 

يجدون في �شدورهم غيًظا وال ح�شًد� على �لمهاجرين في �شبيل �هلل �إذ� ما �أُْعُطو� �شيًئا من �لفيء ولم ُيْعَطْو� هم، ويقدمون على �أنف�شهم 
�لمهاجرين في �لحظوظ �لدنيوية، ولو كانو� مت�شفين بالفقر و�لحاجة، ومن َيِقه �هلل ِحْر�س نف�شه على �لمال فيبذله في �شبيله فاأولئك 

هـــم �لفائـــزون بنيل ما يرتجونه، و�لنجاة مما يرهبونه.
 

   فعل ما ُيظنُّ �أنه مف�شدة لتحقيق م�شلحة عظمى ال يدخل في باب �لف�شاد في �الأر�س.
َرَف �لفيء لهم دون �الأغنياء �لمكتفين بما عندهم.    من محا�شن �الإ�شالم مر�عاة ذي �لحاجة للمال، َف�شَ

   �الإيثار منقبة عظيمة من مناقب �الإ�شالم ظهرت في �الأن�شار �أح�شن ظهور.



 و�لذيـــن جـــاوؤو� مـــن بعـــد هـــوؤالء 

و�تبعوهـــم باإح�شـــان �إلـــى يـــوم �لقيامـــة 
ـــا فـــي  ـــا والإخو�نن ـــون: ربن���ا �غفـــر لن يقول
�لديـــن �لذيـــن �شـــبقونا �إلـــى �الإيمـــان 
بـــاهلل وبر�شـــوله، وال تجعـــل فـــي قلوبنـــا 
�شغينة وحقًد� الأحد من �لموؤمنين، ربنا 

ـــم. ـــم به ـــادك، رحي ـــك روؤوف بعب �إن
 �ألـــم تـــر - �أيه���ا �لر�س���ول - �إلـــى 

�لذين �أ�شمرو� �لكفر و�أظهرو� �الإيمان، 
يقولـــون الإخو�نهـــم فـــي �لكفر مـــن �ليهود 
�أتبـــاع �لتـــور�ة �لمحرفـــة: �ثبتـــو� فـــي 
ـــلمكم،  ـــن ن�ش ـــن نخذلكـــم، ول دياركـــم فل
منهـــا  �لم�شـــلمون  �أخرجكـــم  فلئـــن 
لنخرجّن ت�شامًنا معكم، وال نطيع �أحًد� 
يريـــد �أن يمنعنـــا من �لخروج معكم، و�إن 
كـــم عليهـــم، و�هلل ي�شـــهد  قاتلوكـــم لنعيننَّ
�إن �لمنافقيـــن لكــــاذبون فيمـــا �دعوه من 
�لخروج مع �ليهود �إذ� �أُْخِرجو�، و�لقتال 

ـــم �إذ� ُقوِتلـــو�. معهــ
�ليــــهود  �أخـــرج �لم�شـلــــمون  لــــئن   

ال يخـرجــــون معـهــــم، و�إن قاتلــــــوهم ال 
ين�شروهم وال يعينوهم، ولئن ن�شروهم 
و�أعانوهم على �لم�شلمين ليهرُبّن فر�ًر� 
ر �لمنافقون بعد ذلك،  منهم ثم ال ُيْن�شَ

بـــل يذّلهـــم �هلل ويخزيهم.
�أ�شدُّ   - �لموؤمنون  �أيها   - الأَنتم   

تخويًفا في قلوب �لمنافقين و�ليهود من 
�هلل، ذلك �لمذكور - من �شدة خوفهم 
منكم، و�شعف خوفهم من �هلل - ب�شبب 
�أنهم قوم ال يفقهون وال يفهمون؛ �إذ لو 
�أن  �أحّق  �هلل  �أن  لعلمو�  يفقهون  كانو� 
�شلطكم  �لذي  فهو  ُيْرَهب،  و�أن  ُيَخاف 

عليهم.
 - �لموؤمنون  �أيها   - يقاتلكم  ال   

نة  ُمَح�شَّ �إال في قرى  �ليهود مجتمعين 
ال  فهم  جدر�ن،  ور�ء  من  �أو  باالأ�شو�ر، 

ي�شتطيعون مو�جهتكم لجبنهم، باأ�شهم فيما بينهم قوي لما بينهم من �لعد�وة، تظّن �أنهم على كلمة و�حدة، و�أن �شفهم و�حد، و�لو�قع 
�أن قلوبهم متفرقة مختلفة، ذلك �الختالف و�لتعادي ب�شبب �أنهم ال يعقلون؛ �إذ لو كانو� يعقلون لعرفو� �لحق و�تبعوه، ولم يختلفو� فيه.

 مثـــل هـــوؤالء �ليهـــود فـــي كفرهـــم ومـــا حـــّل بهـــم مـــن عقاب، كمثل �لذيـــن من قبلهم من م�شـــركي مكة في زمن قريب، فذ�قو� �شـــوء عاقبة 

كفرهم، َفُقِتل من ُقِتل و�أُ�ِشر من �أُ�ِشر منهم يوم بدر، ولهم في �الآخرة عذ�ب موجع.
 َمَثــــــُلهم فـــي �شـــماعهم مـــن �لمنافقيـــن كمثـــل �ل�شـــيطان حيـــن زّيـــن لالإن�شـــان �أن يكفر، فلما كفر ب�شـــبب تزيينه �لكفر له قـــال: �إني بريء 

منـــك لمـــا كفـــرت، �إنـــي �أخـــاف �هلل رب �لخالئـــق.
 

   ر�بطة �الإيمان ال تتاأثر بتطاول �لزمان وتغير �لمكان.
   �شد�قة �لمنافقين لليهود وغيرهم �شد�قة وهمية تتال�شى عند �ل�شد�ئد.

   �ليهود جبناء ال يو�جهون في �لقتال، ولو قاتلو� فاإنهم يتح�شنون ِبُقَر�هم و�أ�شلحتهم.



 فـــكان نهايـــة �أمـــر �ل�شـــيطان ومـــن 

�أطاعـــه �أنهمـــا )�أي: �ل�شـــيطان �لُمطـــاع، 
و�الإن�شـــان �لُمِطيـــع( يـــوم �لقيامـــة فـــي 
�لنـــار ماكَثْيـــِن فيها �أبـــًد�، وذلك �لجز�ء 
�لـــذي ينتظرهمـــا هـــو جـــز�ء �لظالميـــن 

الأنف�شـــهم بتعـــّدي حـــدود �هلل.
بـــاهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، �تقـــو� �هلل 
نو�هيـــه،  و�جتنـــاب  �أو�مـــره  بامتثـــال 
ولتتاأمل نف�س ما قدمت من عمل �شالح 
ليوم �لقيامة، و�تقو� �هلل، �إن �هلل خبير 
بما تعملون، ال يخفى عليه من �أعمالكم 

�شـــيء، و�شـــيجازيكم عليهـــا.
ــو� �هلل  ــن ن�شـ ــل �لذيـ ــو� مثـ  وال تكونـ

ــه،  ــاب نهيـ ــره و�جتنـ ــال �أمـ ــرك �متثـ بتـ
فاأن�شـــاهم �هلل �أنف�شـــهم، فلم يعملو� بما 
ينجيهـــا مـــن غ�شب �هلل وعقابـــه، �أولئك 
�لذيـــن ن�شـــو� �هلل - فلـــم يمتثلـــو� �أمـــره 
ولـــم يكّفـــو� عـــن نهيـــه - هـــم �لخارجـــون 

عـــن طاعـــة �هلل.
 ال ي�شتوي �أ�شحاب �لنار و�أ�شحاب 

جز�ئهم  في  مختلفون  هم  بل  �لجنة، 
�لدنيا،  في  �أعمالهم  �ختالف  مثل 
ما  بنيل  �لفائزون  هم  �لجنة  �أ�شحاب 

يطلبونه، �لناجون مما يرهبونه.
علـــى  �لقـــر�آن  هـــذ�  �أنزلنـــا  لـــو   

جبـــل لر�أيـــت - �أيه���ا �لر�س���ول - ذلـــك 
�لجبـــل مـــع �شالبته متذلاًل مت�شـــقًقا من 
�شـــدة خ�شـــية �هلل؛ لمـــا فـــي �لقـــر�آن مـــن 
ـــديد،  ـــد �ل�ش �لمو�عـــظ �لز�جـــرة و�لوعي
ـــم  ـــس لعله ـــا للنا� ـــال ن�شربه وهـــذه �الأمث
ـــتمل  ـــون عقولهـــم فيتعظـــو� بمـــا ت�ش ُيْعِمُل

عليـــه �آياتـــه مـــن �لعظـــات و�لعبـــر.
بحق  مـعبود  ال  �لذي  �هلل  هو     

ال  ح�شر،  وما  غاب  ما  عالم  غيره، 
رحـمن  ذلك،  من  �شيء  عليه  يخفى 
ر�شله  �لم�شدق  عيب،  كل  من  �ل�شالم  نق�س،  كل  عن  �س  و�لُمَقدَّ ه  �لُمَنزَّ �لملك،  �لعالمين،  رحمته  و�شعت  ورحيمهما،  و�الآخرة  �لدنيا 
ه �هلل وَتَقّد�س  باالآيات �لباهرة، �لرقيب على �أعمال عباده، �لعزيز �لذي ال يغلبه �أحد، �لجبار �لذي قهر بجبروته كل �شيء، �لمتكبر، َتَنزَّ

عما ي�شرك معه �لم�شركون من �الأوثان وغيرها.
 هـــو �هلل �لخالـــق �لـــذي خلـــق كل �شـــيء، �لموجـــد لالأ�شـــياء، �لم�شـــور لمخلوقاتـــه وفـــق ما يريد، له �شـــبحانه �الأ�شـــماء �لح�شـــنى �لم�شـــتملة 

على �شفاته �لعال، ينزهه ما في �ل�شـــماو�ت وما في �الأر�س عن كل نق�س، �لعزيز �لذي ال يغلبه �أحد، �لحكيم في خلقه و�شـــرعه وقدره.
 

   من عالمات توفيق �هلل للموؤمن �أنه يحا�شب نف�شه في �لدنيا قبل ح�شابها يوم �لقيامة.
   في تذكير �لعباد ب�شدة �أثر �لقر�آن على �لجبل �لعظيم؛ تنبيه على �أنهم �أحق بهذ� �لتاأثر لما فيهم من �ل�شعف.

  �أ�شـــارت �الأ�شـــماء )�لخالـــق، �لبـــارئ، �لم�شـــور( �إلـــى مر�حـــل تكويـــن �لمخلـــوق مـــن �لتقديـــر له، ثم �إيجـــاده، ثم جعل له �شـــورة خا�شة به، 
وبذكر �أحدها مفرًد� فاإنه يدل على �لبقية.

٦٠١٣



تحذير �لموؤمنين من تولي �لكافرين.

بـــاهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، ال تتخـــذو� 
�أعد�ئـــي و�أعد�ءكـــم �أوليـــاء تو�لونهـــم 
ــم  ــا جاءكـ ــرو� بمـ ــد كفـ ــم، وقـ وتو�ّدونهـ
علـــى يـــد ر�شـــولكم مـــن �لديـــن، ُيْخِرجـــون 
�لر�شـــول مـــن د�ره، ويخرجونكـــم �أنتـــم 
كذلـــك مـــن دياركـــم بمكـــة، ال ير�عـــون 
فيكم قر�بة وال رحًما، ال ل�شيء �إال �أنكم 
�آمنتـــم بـــاهلل ربكـــم، ال تفعلـــو� ذلـــك �إن 
كنتـــم خرجتم الأجل �لجهاد في �شـــبيلي، 
ون �إليهم  ومن �أجل طلب مر�شاتي، ُت�ِشرُّ
باأخبـــار �لم�شـــلمين مـــودة لهم، و�أنا �أعلم 
بمـــا �أخفيتـــم مـــن ذلـــك ومـــا �أعلنتـــم، ال 
ــن  ــك وال مـ ــن ذلـ ــيء مـ ــيَّ �شـ ــى علـ يخفـ
غيـــره، ومـــن يفعل تلك �لمو�الة و�لمو�دة 
للكفار فقد �نحرف عن و�شـــط �لطريق، 

و�شـــّل عـــن �لحـــق، وجاَنـــَب �ل�شـــو�ب.
مـــا  ُيْظِهـــرو�  بكـــم  يظفـــرو�  �إن   

ــد�وة،  ــن �لعـ ــم مـ ــي قلوبهـ ــه فـ ي�شمرونـ
باالإيـــــــذ�ء  �إليــــــــكم  �أيديهـــم  ويمـــّدو� 
�أل�شنـــــتهم  ويطـــــــلقو�  و�ل�شــــــــرب، 
بال�شـــــــتم و�ل�شــــــّب، وتمــــــّنو� لـــو تكفرون 

بـــاهلل وبر�شـــوله لتكونـــو� مثلهـــم.
�أوالدكم  وال  قر�بتكم،  تنفعكم  لن   

يوم  �أجلهم،  من  �لكفار  و�ليتم  �إذ� 
�أهل  بينكم، فيدخل  �لقيامة يفرق �هلل 
فال  �لنار،  �لنار  و�أهل  �لجنة،  �لجنة 
تعملون  بما  و�هلل  ا،  بع�شً بع�شكم  ينفع 
ب�شير، ال يخفى عليه �شبحانه �شيء من 

�أعمالكم، و�شيجازيكم عليها.
 قـــد كان لكـــم - �أيه���ا �لموؤمن���ون - قـــدوة ح�شـــنة فـــي �إبر�هيـــم  و�لموؤمنيـــن �لذيـــن كانـــو� معه، حين قالو� لقومهم �لكفـــار: �إنا بريئون 

منكم ومما تعبدون من دون �هلل من �الأ�شنام، كفرنا بما �أنتم عليه من �لدين، وظهرت بيننا وبينكم �لعد�وة و�لكر�هية حتى توؤمنو� باهلل 
وحـــده، وال ت�شـــركو� بـــه �أحـــًد�، فـــكان عليكـــم �أن تتبـــروؤو� مـــن قومكـــم �لكفـــار مثلهـــم، �إال قـــول �إبر�هيـــم  الأبيـــه: الأطلبـــّن �لمغفـــرة لـــك مـــن 
�هلل، فال تتاأ�شو� به فيه؛ الأن هذ� كان قبل ياأ�س �إبر�هيم من �أبيه، فلي�س لموؤمن �أن يطلب �لمغفرة لم�شرك، ول�شت بد�فع عنك من عذ�ب 

�هلل �شيًئا، ربنا عليك �عتمدنا في �أمورنا كلها، و�إليك رجعنا تائبين، و�إليك �لمرجع يوم �لقيامة.
ِيّرنـــا فتنـــة للذيـــن كفـــرو� بـــاأن ت�شـــلطهم علينـــا فيقولـــو�: لـــو كانـــو� علـــى حـــق لمـــا �ُشـــِلّطنا عليهـــم، و�غفـــر لنـــا ربن���ا ذنوبنـــا، �إنك   ربن���ا ال ُت�شَ

�أنـــت �لعزيـــز �لـــذي ال ُيْغلـــب، �لحكيـــم فـــي خلقـــك و�شـــرعك وقـــدرك.
 

   ت�شريب �أخبار �أهل �الإ�شالم �إلى �لكفار كبيرة من �لكبائر.
لة ال توؤثر فيها مو�التهم. ّ    عد�وة �لكفار عد�وة ُمَتاأ�شِ

   ��شتغفار �إبر�هيم الأبيه لوعده له بذلك، فلما نهاه �هلل عن ذلك لموته على �لكفر ترك �ال�شتغفار له.



 هـــذه �لقـــدوة �لح�شـــنة �إنمـــا يتاأ�شـــى 

بهـــا مـــن كان يرجـــو مـــن �هلل �لخيـــر فـــي 
�لدنيـــا و�الآخـــرة، ومـــن يعر�ـــس عـــن هذه 
�لقـــدوة �لح�شـــنة فـــاإن �هلل غنـــي عـــن 
عبـــاده، ال يحتـــاج �إلـــى طاعتهـــم، وهـــو 

�لمحمـــود علـــى كل حـــال.
 ع�شـى �هلل �أن يجعـل بينكـم - �أيه�ا 

عاديتـم  �لذيـن  وبيـن   - �لموؤمن������ون 
مـن �لكفـار محبـة بحيـث يهديهـم �هلل 
فـي  لكـم  �إخـوة  فيكونـون  لالإ�شـالم، 
يقلـب  �أن  يقـدر  قديـر  و�هلل  �لديـن، 
قلوبهـم �إلـى �الإيمـان، و�هلل غفـور لمـن 

بهـم. رحيـم  عبـاده،  مـن  تـاب 
�لـــــذين  عـــن  �هلل  ينـــــهاكم  ال   

لـــــم يقاتلوكـــم ب�شـــبب �إ�شـــالمكم، ولـــم 
يخرجوكـــم مـــن دياركـــم �أن تح�شـــنو� 
�إليهـــم، وتعدلـــو� بينهـــم بـــاأن تعطوهم ما 
لهـــم مـــن حـــق عليكـــم، �إن �هلل يحـــب 
ـــهم  ـــون فـــي �أنف�ش ـــن يعدل ـــن �لذي �لعادلي

ُّـــو�. ـــا ُول ـــهم ومـ و�أهليـــ
 �إنمــــــا ينـهـــاكــــــم �هلل عـــن �لذيـــن 

ـــبب �إيمانكـــم، و�أخرجوكـــم  قاتلوكـــم ب�ش
مـــن دياركـــم، و�أعانـــو� علـــى �إخر�جكـــم؛ 
يو�لهـــم  ومـــن  تو�لوهـــم،  �أن  ينهاكـــم 
منكـــم فاأولئـــك هـــم �لظالمـــون الأنف�شـــهم 
باإير�دها مو�رد �لهالك ب�شـــبب مخالفة 

�أمـــر �هلل.
وعملو�  باهلل  �آمنو�  �لذين  �أيها  يا   

�لموؤمنات  جاءتكم  �إذ�  �شرعه،  بما 
�أر�س  �إلى  �لكفر  �أر�س  من  مهاجر�ت 
�شدق  في  فاختبروهّن  �الإ�شالم 
�إيمانهّن، �هلل �أعلم باإيمانهّن، ال يخفى 
قلوبهّن،  عليه  تنطوي  مما  �شيء  عليه 
�الختبار  بعد  موؤمنات  علمتموهّن  فاإن 
فال  �شدقهّن  من  لكم  يظهر  بما 
يحّل  ال  �لكفار،  �أزو�جهم  �إلى  ترّدوهن 
للموؤمنات �أن يتزوجن بالكفار، وال يحّل للكفار �أن يتزوجو� بالموؤمنات، و�أعطو� �أزو�جهم ما بذلو� من مهورهّن، وال �إثم عليكم - �أيها 
�لموؤمنون- �أن تتزوجوهّن بعد �نق�شاء عدتهن �إذ� �أعطيتموهن مهورهّن، ومن كانت زوجته كافرة �أو �رتدت عن �الإ�شالم فال يم�شكها؛ 
�ت، ولي�شاألو� هم ما بذلو� من مهور زوجاتهم �لالئي  النقطاع نكاحهما بكفرها، و��شاألو� �لكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم �لُمْرتدَّ
�أ�شلمن، ذلكم �لمذكور - من َرِدّ �لمهور من جهتكم ومن جهتهم - هو حكم �هلل، يحكم بينكم �شبحانه بما ي�شاء، و�هلل عليم باأحو�ل 

عباده، و�أعمالهم، ال يخفى عليه منها �شيء، حكيم فيما ي�شرعه لعباده.
�ت وطلبتـــم مهورهن من �لكفار ولـــم يعطوها، فغنمتم من �لكفـــار فاأعطو� �الأزو�ج   و�إن ُفِر�ـــسَ خـــروُج بع�ـــس ن�شـــائكم �إلـــى �لكفـــار ُمْرتـــدَّ

�ت مثل ما بذلو� من �لمهور، و�تقو� �هلل �لذي �أنتم به موؤمنون بامتثال �أو�مره و�جتناب نو�هيه. �لذين خرجت زوجاتهم ُمْرتدَّ
 

  فـــي ت�شريـــف �هلل �لقلـــب مـــن �لعـــد�وة �إلـــى �لمـــودة، ومـــن �لكفـــر �إلـــى �الإيمـــان �إ�شـــارة �إلـــى �أن قلـــوب �لعبـــاد بيـــن �إ�شبعيـــن مـــن �أ�شابعـــه 
�شـــبحانه، فليطلـــب �لعبـــد منـــه �لثبـــات علـــى �الإيمـــان.

   �لتفريق في �لحكم بين �لكفار �لمحاربين و�لم�شالمين.
   حرمة �لزو�ج بالكافرة غير �لكتابية �بتد�ًء ودو�ًما، وحرمة زو�ج �لم�شلمة من كافر �بتد�ًء ودو�ًما.



ـــاء   ي���ا �أيه���ا �لنب���ي، �إذ� جـــاءك �لن�ش

�لموؤمنـــات ُيبايعنـــك - مثـــل مـــا حدث في 
فتح مكة - على �أال ي�شـــركن باهلل �شـــيًئا، 
وال  ي�شـــرقن،  وال  وحـــده،  يعبدنـــه  بـــل 
جرًيـــا  �أوالدهـــّن  يقتلـــن  وال  يزنيـــن، 
ور�ء عـــادة �أهـــل �لجاهليـــة، وال ُيْلِحقـــن 
باأزو�جهـــّن �أوالدهـــّن مـــن �لزنـــى، وال 
يع�شينـــك فـــي معروف من مثل نهيه عن 
�لنياحة و�لحلق و�شق �لجيب؛ فبايعهّن، 
و�طلـــب لهـــّن �لمغفـــرة مـــن �هلل لذنوبهـــّن 
بعـــد مبايعتهـــّن لـــك، �إن �هلل غفـــور لمـــن 

تـــاب مـــن عبـــاده، رحيـــم بهـــم.
مـــن  بالتحذيـــر  �ل�شـــورة  بـــد�أت  ولمـــا 
مـــو�الة �أعـــد�ء �هلل �ختتمـــت بالتحذيـــر 

منهـــا تاأكيـــًد� لمـــا �شـــبق، فقـــال تعالـــى:
بـــاهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، ال تتولـــو� قوًمـــا 
غ�شـــب �هلل عليهـــم ال يوقنـــون باالآخـــرة، 
بـــل هـــم يائ�شـــون منهـــا مثـــل ياأ�شـــهم مـــن 
رجـــوع موتاهـــم �إليهـــم لكفرهـــم بالبعث.

حّث �لموؤمنين لن�شرة �لدين.

�شـــه عـــن كل مـــا  َه �هلَل  وَقدَّ  َنـــزَّ

ـــماو�ت ومـــا فـــي  ـــه مـــا فـــي �ل�ش ـــق ب ال يلي
�الأر�س، وهو �لعزيز �لذي ال يغلبه �أحد، 

�لحكيـــم فـــي خلقـــه وقـــدره و�شـــرعه.
 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� بـــاهلل، لـــم 

تقولـــون: فعلنـــا �شـــيًئا، ولـــم تفعلـــوه فـــي 
�لو�قـــع؟! كقـــول �أحدكـــم: قاتلـــت ب�شـــيفي 
و�شربـــت، وهـــو لـــم يقاتـــل ب�شـــيفه ولـــم 

ي�شـــرب.
ق عمُلُه قوَله. ِدّ  َعُظم ذلك �لمبغو�س عند �هلل وهو �أن تقولو� ما ال تفعلونه، فال يليق بالموؤمن �إال �أن يكون �شادًقا مع �هلل، ُي�شَ

ا بع�شهم جنب بع�س كاأنهم بنيان متال�شق بع�شه ببع�س.  �إن �هلل يحّب �لموؤمنين �لذين يقاتلون في �شبيله �بتغاء مر�شاته �شفًّ

يـــن فـــي �لقتـــال فـــي �شـــبيله، ذكـــر مـــا كان عليـــه �أ�شحـــاب مو�شـــى وعي�شـــى مـــن مخالفـــة  ّ ولمـــا ذكـــر �هلل �لقتـــال و�متـــدح �لموؤمنيـــن �لُمَتر��شِ
ر�شـــوليهما، تحذيـــًر� للموؤمنيـــن مـــن مخالفـــة نبيهـــم، فقـــال: 

 و�ذكـــر - �أيه���ا �لر�س���ول - حيـــن قـــال مو�شـــى لقومـــه: ي���ا ق���وم، لـــم توؤذوننـــي بمخالفـــة �أمـــري و�أنتـــم تعلمـــون �أنـــي ر�شـــول �هلل �إليكـــم؟! فلمـــا 

مالـــو� و�نحرفـــو� عمـــا جاءهـــم بـــه مـــن �لحـــق �أمال �هلل قلوبهم عن �لحق و�ال�شـــتقامة، و�هلل ال يوفق للحق �لقـــوم �لخارجين عن طاعته.
 

   م�شروعية مبايعة ولي �الأمر على �ل�شمع و�لطاعة و�لتقوى.
   وجوب �ل�شدق في �الأفعال ومطابقتها لالأقو�ل.

   بيَّن �هلل للعبد طريق �لخير و�ل�شر، فاإذ� �ختار �لعبد �لزيغ و�ل�شالل ولم يتب فاإن �هلل يعاقبه بزيادة زيغه و�شالله.

٦١١٤



 و�ذكـــر - �أيه���ا �لر�س���ول - حيـــن 

: ي���ا بن���ي  ــم  ــن مريـ ــى بـ ــال عي�شـ قـ
�إ�س���ر�ئيل، �إنـــي ر�شـــول �هلل بعثنـــي �إليكم 
ـــور�ة،  ـــي مـــن �لت ـــزل قبل ـــا ن ـــا لم م�شدًق
فل�شـــت ِبِبـــْدع مـــن �لر�شـــل، ومب�شـــًر� 
بر�شـــول يجـــيء مـــن بعدي ��شـــمه �أحمد، 
ـــة  ـــى بالحجـــج �لد�ل ـــا جاءهـــم عي�ش فلم
علـــى �شدقـــه قالـــو�: هـــذ� �شـــحر و��شـــح، 

فلـــن نتبعـــه.
�ختلق  ممن  ظلًما  �أ�شّد  �أحد  وال   

�أند�ًد�  له  جعل  حيث  �لكذب  �هلل  على 
�إلى  ُيْدَعى  وهو  دونه  من  يعبدهم 
هلل،  �لخال�س  �لتوحيد  دين  �الإ�شالم 
و�هلل ال يوفق �لقوم �لظالمين الأنف�شهم 
فيه  ما  �إلى  و�لمعا�شي  بال�شرك 

ر�شدهم و�شد�دهم.
�أن  �لمكذبـــون  هـــوؤالء  يريـــد   

يطفئـــو� نـــور �هلل بمـــا ي�شـــدر منهـــم مـــن 
�لمقاالت �لفا�شدة ومن �لت�شويه للحق، 
ــم  ــم �أنوفهـ ــى رغـ ــوره علـ ــل نـ و�هلل مكمـ
�الأر�ـــس  فـــي م�شـــارق  دينـــه  باإظهـــار 

ــه. ــالء كلمتـ ــا و�إعـ ومغاربهـ
�لذي بعث ر�شوله محمًد�   �هلل هو 

�لهد�ية  دين  �الإ�شالم،  بدين   
�لنافع  �لعلم  ودين  للخير،  و�الإر�شاد 
جميع  على  لُيْعِليه  �ل�شالح؛  و�لعمل 
�لم�شركين  �أنوف  رغم  على  �الأديان 
ن له في �الأر�س. �لذين يكرهون �أن ُيَمكَّ

بـــاهلل،  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، هـــل �أر�شـــدكم 
و�أهديكـــم �إلـــى تجـــارة ر�بحـــة، تنقذكـــم 

مـــن عـــذ�ب موجـــع؟
�أن  هـي  �لر�بحـة  �لتجـارة  هـذه   

توؤمنـو� بـاهلل وبر�شـوله، وتجاهـدو� فـي 
�شـبيله �شـبحانه باإنفـاق �أمو�لكـم وبـذل 
�أنف�شـكم �بتغـاء مر�شاتـه؛ ذلـك �لعمـل 

�إليـه. ف�شـارعو�  تعلمـون  كنتـم  �إن  لكـم  خيـر  �لمذكـور 
 وِرْبـــح هـــذه �لتجـــارة هـــو �أن يغفـــر �هلل لكـــم ذنوبكـــم، ويدخلكـــم جنات تجري �الأنهار من تحت ق�شورها و�أ�شـــجارها، ويدخلكم م�شـــاكن 

طيبة في جنات �إقامة ال �نتقال عنها، ذلك �لجز�ء �لمذكور هو �لفوز �لعظيم �لذي ال يد�نيه �أّي فوز.
 ومـــن ِرْبـــح هـــذه �لتجـــارة خ�شلـــة �أخـــرى تحبونهـــا وهـــي عاجلـــة فـــي �لدنيـــا، �أن ين�شركـــم �هلل علـــى عدّوكـــم، وفتـــٌح قريـــب يفتحـــه عليكـــم 

وهـــو فتـــح مكـــة وغيرهـــا، و�أَْخِبـــر - �أيه���ا �لر�س���ول - �لموؤمنيـــن بما ي�شـــّرهم من �لن�شر في �لدنيا و�لفـــوز بالجنة في �الآخرة.
 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� بـــاهلل وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، كونـــو� �أن�شـــار �هلل بن�شركـــم لدينه �لذي جاء به ر�شـــولكم مثل ن�شـــرة �لَحَو�ِريين 

، وكفر به  : من �أن�شاري �إلى �هلل؟ فاأجابوه مبادرين: نحن �أن�شار �هلل، فاآمن فريق من بني �إ�شر�ئيل بعي�شى  لما قال لهم عي�شى 
فريق �آخر، فاأّيدنا �لذين �آمنو� بعي�شى على �لذين كفرو� به، فاأ�شبحو� غالبين عليهم.

 
   تب�شير �لر�شاالت �ل�شابقة بنبينا  داللة على �شدق نبوته.

ة �إلهية.    �لتمكين للدين �ُشنَّ
   �الإيمان و�لجهاد في �شبيل �هلل من �أ�شباب دخول �لجنة.

ِيّعه - �شبحانه -.    قد يعجل �هلل جز�ء �لموؤمن في �لدنيا، وقد يدخره له في �الآخرة لكنه ال ُي�شَ



�المتنان على �الأمة وتف�شيلها بر�شولها، 
وبيان ف�شل يوم �لجمعة.

ه �هلَل عـــن كل مـــا ال يليـــق بـــه   ُيَنـــِزّ

�شـــه جميـــُع مـــا  مـــن �شفـــات �لنق�ـــس وُيَقِدّ
فـــي �ل�شـــماو�ت، وجميـــع مـــا فـــي �الأر�ـــس 
مـــن �لخالئق، هو �لملـــك �لمنفرد وحده 
ه عـــن كل نق�ـــس، �لعزيز  بالملـــك، �لُمَنـــزَّ
�لـــذي ال يغلبـــه �أحـــد، �لحكيـــم فـــي خلقـــه 

و�شـــرعه وقـــدره.
�لعـــرب  فـــي  �أر�شـــل  �لـــذي  هـــو   

�لذيـــن ال يقـــروؤون وال يكتبـــون ر�شـــواًل من 
جن�شـــهم، يتلـــو عليهـــم �آياتـــه �لتـــي �أنزلها 
ـــاوئ  ـــه، ويطّهرهـــم مـــن �لكفـــر وم�ش علي
�الأخـــالق، ويعّلمهـــم �لقـــر�آن، ويعّلمهـــم 
ـــاله  ـــل �إر�ش ـــو� مـــن قب ة، و�إنهـــم كان ـــنَّ �ل�شُّ
�إليهـــم فـــي �شـــالل عـــن �لحـــق و��شـــح، 
حيث كانو� يعبدون �الأ�شنام، وي�شـــفكون 

�لدمـــاء، ويقطعـــون �لرحـــم.
قـوم  �إلـى  �لر�شـول  هـذ�  وبعـث   

ياأتـو�  �آخريـن مـن �لعـرب وغيرهـم لـم 
ال  �لـذي  �لعزيـز  وهـو  و�شـياأتون،  بعـد، 
يغلبـه �أحـد، �لحكيـم فـي خلقـه و�شـرعه 

وقـدره.
بعـــث  مـــن   - �لمذكـــور  ذلـــك   

�لر�شـــول �إلـــى �لعـــرب وغيرهـــم - ف�شـــل 
�هلل يعطيه من ي�شاء، و�هلل ذو �الإح�شان 
�لعظيـــم، ومـــن �إح�شـــانه �لعظيم �إر�شـــاله 

ر�شـــول هـــذه �الأمـــة �إلـــى �لنا�ـــس كافـــة.
ولمـــا ذكـــر �هلل مـــا �متـــن بـــه مـــن بعثـــة 
�لر�شـــول، ومـــن �إنـــز�ل �لقـــر�آن، ذكـــر مـــا 
كان عليـــه بع�ـــس �أتبـــاع مو�شـــى  مـــن 

�الإعر��ـــس عـــن �لعمـــل بمـــا فـــي �لتـــور�ة؛ تحذيـــًر� لهـــذه �الأمـــة مـــن �تباعهـــم، فقـــال: 
 مثـــل �ليهـــود �لذيـــن ُكِلّفـــو� �لقيـــام بمـــا فـــي �لتـــور�ة فتركـــو� مـــا ُكِلّفو� به، كمثل �لحمار يحمـــل �لكتب �لكبيرة، ال يدري مـــا ُحِمل عليه: �أهو 

كتٌب �أم غيرها؟ َقُبح مثل �لقوم �لذين كذبو� باآيات �هلل، و�هلل ال يوفق �لقوم �لظالمين الإ�شابة �لحق.
 قـــل - �أيه���ا �لر�س���ول -: ي���ا �أيه���ا �لذي���ن بق���و� عل���ى �ليهودي���ة بع���د تحريفه���ا، �إن زعمتـــم �أنكـــم �أوليـــاء هلل �خت�شكـــم بالواليـــة دون �لنا�ـــس 

فتمّنو� �لموت؛ ليعّجل لكم ما �خت�شكم به - ح�شب زعمكم - من �لكر�مة �إن كنتم �شادقين في دعو�كم �أنكم �أولياء �هلل من دون �لنا�س.
 وال يتمّنـــون �لمـــوت �أبـــًد�، بـــل يتمنـــون �لخلـــود فـــي �لدنيـــا ب�شـــبب مـــا عملـــوه مـــن �لكفـــر و�لمعا�شـــي و�لظلـــم، وتحريـــف �لتـــور�ة وتبديلهـــا، 

و�هلل عليـــم بالظالميـــن، ال يخفـــى عليـــه من �أعمالهم �شـــيء، و�شـــيجازيهم عليها.
 قـــل - �أيه���ا �لر�س���ول - لهـــوؤالء �ليهـــود: �إن �لمـــوت �لـــذي تهربـــون منـــه مالقيكـــم ال محالـــة �إن عاجـــاًل �أو �آجـــاًل، ثـــم ترجعـــون يـــوم �لقيامـــة 

�إلـــى �هلل عالـــم مـــا غـــاب ومـــا ح�شر، ال يخفى عليه �شـــيء منهمـــا، فيخبركم بما كنتم تعملونه في �لدنيا، ويجازيكم عليه.
 

ا، حيث كانو� في جاهلية و�شياع.    عظم منة �لنبي  على �لب�شرية عامة وعلى �لعرب خ�شو�شً
   �لهد�ية ف�شل من �هلل وحده، تطلب منه وت�شتجلب بطاعته.

   تكذيب دعوى �ليهود �أنهم �أولياء �هلل؛ بتحّديهم �أن يتمنو� �لموت �إن كانو� �شادقين في دعو�هم الأن �لولي ي�شتاق لحبيبه.

٦٢١١



بـــاهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، �إذ� نـــادى 
�لمـــوؤذن لل�شـــالة مـــن يـــوم �لجمعـــة بعـــد 
�شعـــود �لخطيـــب علـــى �لمنبـــر، فا�شـــعو� 
�لخطبـــة  لح�شـــور  �لم�شـــاجد  �إلـــى 
و�ل�شـــالة، و�تركـــو� �لبيع؛ لئال ي�شـــغلكم 
ــه مـــن  ــور بـ ــة، ذلـــك �لماأمـ عـــن �لطاعـ
�ل�شـــعي وتـــرك �لبيـــع بعـــد �الأذ�ن ل�شالة 
�لجمعـــة خيـــر لكـــم - �أيه���ا �لموؤمن���ون- 
ــا  ــو� مـ ــك، فامتثلـ ــون ذلـ ــم تعلمـ �إن كنتـ

�أمركـــم �هلل بـــه.
�لجمعـة  �شـالة  �أنهيتـم  فـاإذ�   

فانت�شـرو� فـي �الأر�ـس بحًثا عن �لك�شـب 
حاجاتكـم،  ق�شـاء  وعـن  �لحـالل، 
طريـق  عـن  �هلل  ف�شـل  مـن  و�طلبـو� 
�لحـالل،  و�لربـح  �لحـالل  �لك�شـب 
عـن  بحثكـم  �أثنـاء  فـي  �هلل  و�ذكـرو� 
�لـرزق ذكـًر� كثيـًر�، وال ُيْن�ِشـكم بحثكـم 
عـن �لـرزق ذكـر �هلل؛ رجـاء �لفـوز بمـا 

ترهبونـه. ممـا  و�لنجـاة  تحبونـه، 
�لم�شـــلمين  بع�ـــس  عايـــن  و�إذ�   

تجـــارة �أو لهـــًو� تفرقـــو� خارجيـــن �إليهـــا، 
وتركـــوك - �أيه���ا �لر�س���ول - قائًمـــا علـــى 
�لمنبـــر، قـــل - �أيه���ا �لر�س���ول -: مـــا عند 
ـــح  ـــى �لعمـــل �ل�شال �هلل مـــن �لجـــز�ء عل
خيـــر مـــن �لتجـــارة و�للهو �لـــذي خرجتم 

�إليـــه، و�هلل خيـــر �لر�زقيـــن.

و�لتحذيـــر  �لمنافقيـــن  حقيقـــة  بيـــان 
منهـــم.

�أيه���ا   - مجل�شـــك  ح�شـــر  �إذ�   

ا، و�هلل يعلم �إنك لر�شوله حقًّا،  �لر�سول- �لمنافــــقون �لذين ُيْظِهرون �الإ�شالم، وُي�شــــِمرون �لكـــــــفر، قالو�: ن�شــــــــهد �إنك لر�شول �هلل حقًّ
ـــوله. ـــك ر�ش ـــم قلوبهـــم �أن ـــهدون مـــن �شمي ـــا يّدعـــون �أنهـــم ي�ش ـــون فيم ـــن لكاذب ـــهد �إن �لمنافقي و�هلل ي�ش

 جعلـــو� �أيمانهـــم �لتـــي يحلفونهـــا علـــى دعو�هـــم �الإيمـــان، �شـــترًة ووقايـــة لهـــم مـــن �لقتـــل و�الأ�شـــر، و�شرفو� �لنا�ـــس عن �الإيمان بمـــا يبثونه 

من �لت�شـــكيك و�الإرجاف، �إنهم قبح ما كانو� يعملون من �لنفاق و�الأيمان �لكاذبة.
�، فختم على قلوبهم ب�شـــبب كفرهـــم فال يدخلها   ذلـــك ب�شـــبب �أنهـــم �آمنـــو� نفاًقـــا، ولـــم ي�شـــل �الإيمـــان �إلـــى قلوبهـــم، ثـــم كفرو� باهلل �شـــرًّ

�إيمـــان، فهـــم ب�شـــبب ذلـــك �لختـــم ال يفقهـــون مـــا فيـــه �شالحهـــم ور�شـــدهم.
 و�إذ� ر�أيتهـــم - �أيه���ا �لناظ���ر - تعجبـــك هيئاتهـــم و�أ�شـــكالهم؛ لمـــا هـــم فيـــه مـــن �لن�شـــارة و�لنعيـــم، و�إن يتكلمـــو� ت�شـــمع لكالمهم لما فيه 

دة، ال يفهمون �شيًئا وال يعونه، يظنون كل �شوت ي�شتهدفهم لما فيهم من  من �لبالغة، كاأنهم فـي مجل�شك - �أيها �لر�سول - ُخ�ُشب ُم�َشنَّ
َرفـــون عن �الإيمان  � �أو يكيـــدو� لـــك مكيدة، لعنهـــم �هلل، كيف ُي�شْ ـــا، فاحذرهـــم - �أيه���ا �لر�س���ول - �أن يف�شـــو� لـــك �شـــرًّ �لجبـــن، هـــم �لعـــدّو حقًّ

مع و�شوح دالئله، وجالء بر�هينه؟!
 

   وجوب �ل�شـــعي �إلى �لجمعة بعد �لند�ء وحرمة ما �شـــو�ه من �لدنيا �إال لعذر.    تخ�شي�س �شـــورة للمنافقين فيه تنبيه على خطورتهم 
وخفاء �أمرهم.    �لعبرة ب�شالح �لباطن ال بجمال �لظاهر وال ح�شن �لمنطق.

٦٣١١



�لمنافقيـــن:  لهـــوؤالء  قيـــل  و�إذ�   

تعالـــو� �إلـــى ر�شـــول �هلل معتذريـــن عمـــا 
بـــدر منكـــم، يطلب لكم من �هلل �لمغفرة 
ــتهز�ًء  ــهم ��شـ ــو� روؤو�شـ ــم، عطفـ لذنوبكـ
و�شـــخرية، ور�أيتهـــم ُيْعِر�شون عما �أُِمُرو� 
بـــه، وهـــم م�شـــتكبرون عـــن قبـــول �لحـــق 

و�الإذعـــان لـــه.
ــك - �أيه���ا �لر�س���ول -  ــتوي طلُبـ  ي�شـ

�لمغفـــرة لذنوبهم وعدم طلبك �لمغفرة 
لهـــم، لـــن يغفر �هلل لهم ذنوبهم، �إن �هلل 
ال يوفـــق �لقـــوم �لخارجيـــن عـــن طاعتـــه، 

يـــن على مع�شيته. ِرّ �لُم�شِ
تنفقـو�  ال  يقولـون:  �لذيـن  هـم   

�هلل  ر�شـول  عنـد  مـن  علـى  �أمو�لكـم 
�لمدينـة  حـول  و�الأعـر�ب  �لفقـر�ء  مـن 
حتـى يتفرقـو� عنـه، وهلل وحـده خز�ئـن 
يرزقهـا  �الأر�ـس،  وخز�ئـن  �ل�شـماو�ت، 
من ي�شاء من عباده، ولكّن �لمنافقين ال 
يعلمون �أن خز�ئن �لرزق بيده �شبحانه.

 يقول ر�أ�شهم عبد �هلل بن �أُبّي: لئن 

�الأعــــز  لُيْخـــِرجّن  �لمدينة  �إلى  عدنا 
وهم  �الأذّل؛  منها   - وقومي  �أنا  -وهم 
�لعزة  وحده  وهلل  و�أ�شحابه،  محمد 
لعبد �هلل  ولي�شت  وللموؤمنين،  ولر�شوله 
�لمنافقين  ولكن  و�أ�شحابه،  �أُبّي  �بن 
ولر�شوله  هلل  �لعزة  �أن  يعلمون  ال 

وللموؤمنين.
�لمنافقيـــن  حر�ـــس  �هلل  بّيـــن  ولمـــا 
علـــى �لبخـــل باالإنفـــاق لل�شـــد عـــن �شـــبيل 
�هلل حـــّذر �لموؤمنيـــن من ذلـــك، و�أمرهم 

باالإنفـــاق فـــي �شـــبيله، فقـــال: 
بـــاهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

ــغلكم  ــم، ال ت�شـ ــرعه لهـ ــا �شـ ــو� بمـ وعملـ
�أمو�لكـــم وال �أوالدكـــم عـــن �ل�شـــالة �أو 
ــن  ــالم، ومـ ــس �الإ�شـ ــن فر�ئ�ـ ــا مـ غيرهـ
ـــه �هلل  ـــا �أوجب ـــه و�أوالده عم ـــغلته �أمو�ل �ش

ــة. ــوم �لقيامـ ــم يـ ــهم و�أهليهـ ــرو� �أنف�شـ ــن خ�شـ ــا �لذيـ ـ ــرون حقًّ ــم �لخا�شـ ــك هـ ــا، فاأولئـ ــالة وغيرهـ ــن �ل�شـ ــه مـ عليـ
 و�أنفقـــو� ممـــا رزقكـــم �هلل مـــن �الأمـــو�ل مـــن قبـــل �أن ياأتـــي �أحدكـــم �لموت، فيقول لربه: رّب هـــالَّ �أخرتني �إلى مّدة ي�شـــيرة، فاأت�شّدق من 

مالي في �شبيل �هلل، و�أكن من عباد �هلل �ل�شالحين �لذين �شلحت �أعمالهم.
ـــا �إذ� ح�شـــر �أجلهـــا و�نق�شـــى عمرهـــا، و�هلل خبيـــر بمـــا تعملـــون، ال يخفـــى عليـــه �شـــيء مـــن �أعمالكـــم،   ولـــن يوؤخـــر �هلل �شـــبحانه نف�ًش

ــر. � ف�شـ ــرًّ ــر، و�إن �شـ ــًر� فخيـ ــا، �إن خيـ ــيجازيكم عليهـ و�شـ
 

   �الإعر��س عن �لن�شح و�لتكبر من �شفات �لمنافقين.
   من و�شائل �أعد�ء �لدين �لح�شار �القت�شادي للم�شلمين.

   خطر �الأمو�ل و�الأوالد �إذ� �شغلت عن ذكر �هلل.

٦٤١٨



بـــه �لند�مـــة  �لتحذيـــر ممـــا تح�شـــل 
ـــوم �لقيامـــة. ـــن ي و�لغب

�شـــه عمـــا ال يليـــق بـــه  ه �هلل وُيَقِدّ  ُيَنـــِزّ

من �شفات �لنق�س كل ما في �ل�شماو�ت 
ومـــا فـــي �الأر�ـــس من �لخالئـــق، له وحده 
�لملـــك، فـــال َمِلـــَك غيـــره، ولـــه �لثنـــاء 
�لح�شـــن، وهـــو علـــى كل �شـــيء قديـــر، ال 

يعجزه �شـــيء.
 هــــــــو �لــــــذي خــلـقـــــــكم - �أيه��������ا 

ــره  ــه وم�شيـ ــر بـ ــم كافـ �لنا����س - فمنكـ
�لنار، ومنكم موؤمن به وم�شيره �لجنة، 
و�هلل بمـــا تعملـــون ب�شيـــر، ال يخفى عليه 
من �أعمالكم �شيء، و�شيجازيكم عليها.

�الأر�ـــس  وخلـــق  �ل�شـــماو�ت  خلـــق   

بالحــــــق، ولم يخلقـــــهما عبًثا، و�شّوركم 
ـــة  - �أيه���ا �لنا����س - فاأح�شـــن �شوركـــم ِمنَّ
منـــه وتف�شـــاًل، ولو �شـــاء لجعلهـــا قبيحة، 
و�إليـــه وحـــده �لرجـــوع يـــوم �لقيامـــة، 
فيجازيكـــم علـــى �أعمالكـــم، �إن خيـــًر� 

� ف�شـــر. ـــرًّ فخيـــر، و�إن �ش
 يعلـــم مـــا فـــي �ل�شـــماو�ت ويعلـــم 

مـــا فـــي �الأر�ـــس، ويعلـــم مـــا تخفـــون مـــن 
�الأعمـــال ويعلـــم مـــا تعلنونـــه، و�هلل عليـــم 
ـــر، ال  ـــر �أو �ش ـــدور مـــن خي بمـــا فـــي �ل�ش

يخفـــى عليـــه مـــن ذلـــك �شـــيء.
 �ألـــم ياأتكـــم - �أيه���ا �لم�س���ركون- 

بـــة مـــن قبلكـــم؛ مثـــل  خبـــر �الأمـــم �لمكِذّ
قـــوم نـــوح وعـــاد وثمود وغيرهـــم، فذ�قو� 
ـــي  ـــر ف ـــه مـــن �لكف ـــو� علي ـــا كان ـــاب م عق
�لدنيا، ولهم في �الآخرة عذ�ب موجع؟! 
بلـــى، قـــد �أتاكـــم ذلـــك، فاعتبـــرو� بمـــا �آل 

�إليـــه �أمرهـــم؛ فتوبـــو� �إلـــى �هلل قبـــل �أن يحـــّل بكـــم مـــا حـــّل بهـــم.
 ذلـــك �لعـــذ�ب �لـــذي �أ�شابهـــم �إنمـــا �أ�شابهـــم ب�شـــبب �أنـــه كانـــت تاأتيهـــم ر�شـــلهم مـــن عنـــد �هلل بالحجـــج �لو��شحـــة و�لبر�هيـــن �لجليـــة، 

فقالـــو� م�شـــتنكرين �أن تكـــون �لر�شـــل مـــن جن�ـــس �لب�شـــر: �أب�شـــر ير�شـــدوننا �إلى �لحـــق؟! فكفرو� و�أعر�شـــو� عن �الإيمان بهم، فلـــم ي�شّرو� �هلل 
�شـــيًئا، و��شـــتغنى �هلل عـــن �إيمانهـــم وطاعتهـــم؛ الأن طاعتهـــم ال تزيـــده �شـــيًئا، و�هلل غنـــي ال يفتقـــر �إلـــى عبـــاده، محمـــود في �أقو�لـــه و�أفعاله.

 زعـــم �لذيـــن كفـــرو� بـــاهلل �أن �هلل لـــن يبعثهـــم �أحيـــاًء بعـــد موتهـــم، قـــل - �أيه���ا �لر�س���ول - لهـــوؤالء �لمنكريـــن للبعث: بلى وربـــي لُتْبَعُثّن يوم 

�لقيامـــة، ثـــم لُتْخَبـــُرّن بمـــا عملتـــم فـــي �لدنيـــا، وذلـــك �لبعـــث علـــى �هلل �شـــهل؛ فقد خلقكـــم �أول مّرة، فهو قـــادر على بعثكم بعـــد موتكم �أحياء 
للح�شاب و�لجز�ء.

 فاآمنـــو� - �أيه���ا �لنا����س - بـــاهلل، و�آمنـــو� بر�شـــوله، و�آمنـــو� بالقـــر�آن �لـــذي �أنزلنـــاه علـــى ر�شـــولنا، و�هلل بمـــا تعملـــون خبيـــر، ال يخفـــى عليـــه 

 �ذكـــر - �أيه���ا �لر�س���ول - يـــوم يجمعكـــم �هلل ليـــوم �لقيامـــة ليجازيكـــم علـــى �أعمالكـــم، ذلـــك  مـــن �أعمالكـــم �شـــيء، و�شـــيجازيكم عليهـــا. 
�ليوم �لذي يظهر فيه خ�شـــارة �لكفار ونق�شهم، حيث يرث �لموؤمنون منازل �أهل �لنار في �لجنة، ويرث �أهل �لنار منازل �أهل �لجنة في 
ِر �هلل عنه �شـــيئاته، ويدخله جنات تجري من تحت ق�شورها و�أ�شـــجارها �الأنهار ماكثين  �لنـــار، ومـــن يوؤمـــن بـــاهلل ويعمـــل عمـــاًل �شالًحـــا يكِفّ

فيهـــا �أبـــًد�، ال يخرجـــون منهـــا، وال ينقطـــع عنهـــم نعيمهـــا، ذلك �لذي نالوه هو �لفوز �لعظيـــم �لذي ال يد�نيه فوز.
 

   من ق�شاء �هلل �نق�شام �لنا�س �إلى �أ�شقياء و�شعد�ء.     من �لو�شائل �لمعينة على �لعمل �ل�شالح تذكر خ�شارة �لنا�س يوم �لقيامة.



وكذبـو�  بـاهلل،  كفـرو�  و�لذيـن   

باآياتنا �لتــــــي �أنزلـناها علــــى ر�شــولنا، 
فيهـا  ماكثيـن  �لنـار  �أ�شحـاب  �أولئــــك 

م�شيرهـم. �لم�شيـر  وقبـح  �أبـًد�، 
�أحـــًد� م�شيبـــٌة فـــي   مـــا �أ�شابـــت 

نف�شـــه �أو مالـــه �أو ولـــده �إال بق�شـــاء �هلل 
وقـــدره، ومن يوؤمـــن باهلل وق�شائه وقدره 
يوفـــق �هلل قلبه بالت�شـــليم الأمـــره و�لر�شا 
بق�شائـــه، و�هلل بـــكل �شـــيء عليـــم، ال 

يخفـــى عليـــه �شـــيء.
�لر�شــول،  و�أطيعــو�  �هلل  و�أطيعـو�   

ر�شوله  به  جاءكم  عما  �أعر�شتم  فاإن 
فاإثم ذلك �الإعر��س عليكم، ولي�س على 
ر�شولنا �إال تبليغ ما �أمرناه بتبليغه، وقد 

بلغكم ما �أُِمر بتبليغه.
 �هلل هـــو �لمعبـــود بحـــق، ال معبـــود 

بحـــق غيـــره، وعلـــى �هلل وحـــده فليعتمـــد 
�لموؤمنـــون فـــي جميـــع �أمورهـــم.

بـــاهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

مـــن  �إن  لهـــم،  �شـــرعه  بمـــا  وعملـــو� 
� لكـــم؛ لكونهـــم  �أزو�جكـــم و�أوالدكـــم عـــدوًّ
ـــغلونكم عـــن ذكـــر �هلل و�لجهـــاد فـــي  ي�ش
�أن  فاحذروهـــم  ويثبطونكـــم،  �شـــبيله، 
ـــرو� فيكـــم، و�إن تتجـــاوزو� عن زالتهم  يوؤِثّ
وتعر�شـــو� عنهـــا وت�شـــتروها عليهـــم، فـــاإن 
ويرحمكـــم،  ذنوبكـــم  لكـــم  يغفـــر  �هلل 

و�لجـــز�ء مـــن جن�ـــس �لعمـــل.
�بتالء  و�أوالدكم  �أمو�لكم  �إنما   

و�ختبار لكم، فقد يحملونكم على ك�شب 
وترك طاعة �هلل، و�هلل عنده  �لحر�م، 
ثو�ب عظيم لمن �آثر طاعته على طاعة 
وهذ�  بالمال،  �الن�شغال  وعلى  �الأوالد، 

�لجز�ء �لعظيم هو �لجنة.
�أو�مـره  بامتثـال  �هلل  فاتقـو�   

�إلـى  ��شـتطعتم  مـا  نو�هيـه  و�جتنـاب 
و�أطيعـو� �هلل  طاعتـه �شـبياًل، و��شـمعو� 

ور�شوله، و�بذلو� �أمو�لكم �لتي رزقكم �هلل �إياها في وجوه �لخير، ومن َيِقِه �هلل حر�س نف�شه فاأولئك هم �لفائزون بما يطلبونه، و�لناجون 
يرهبونـه. ممـا 

ـــا ح�شـــًنا؛ بـــاأن تبذلـــو� مـــن �أمو�لكـــم فـــي �شـــبيله، ُي�شاعـــف لكـــم �الأجـــر بجعل �لح�شـــنة بع�شـــر �أمثالها �إلى �شـــبع مئة   �إن تقر�شـــو� �هلل قر�شً

�شعف �إلى �أ�شعاف كثيرة، ويتجاوز لكم عن ذنوبكم، و�هلل �شـــكور يعطي على �لعمل �لقليل �الأجر �لكثير، حليم ال يعاجل بالعقوبة.
 �هلل �شـــبحانه عالـــم مـــا غـــاب، وعالـــم مـــا ح�شـــر، ال يخفـــى عليـــه مـــن ذلك �شـــيء، �لعزيـــز �لذي ال يغلبـــه �أحد، �لحكيم في خلقه و�شـــرعه 

وقدره.
 

   مهمة �لر�شل �لتبليغ عن �هلل، و�أما �لهد�ية فهي بيد �هلل.
   �الإيمان بالقدر �شبب للطماأنينة و�لهد�ية.

   �لتكليف في حدود �لمقدور للمكلَّف.
   م�شاعفة �لثو�ب للمنفق في �شبيل �هلل.

٦٥١٢



ـــان �أحـــكام �لطـــالق وتعظيـــم حـــدوده  بي
وثمر�ت �لتقوى.

 يا �أيها �لنبي، �إذ� �أردت �أنت �أو �أر�د 

�أحد من �أمتك طالق زوجته فليطلقها 
في  �لطالق  يكون  باأن  تها؛  ِعَدّ الأول 
و�حفظو�  فيه،  يجامعها  لم  ُطْهر 
ة، لتتمكنو� من مر�جعة زوجاتكم  �لِعدَّ
و�تقو�  مر�جعتهّن،  �أردتم  �إن  فيها 
و�جــتناب  �أو�مره  بامتثال  ربكم  �هلل 
من  مطلقاتكم  ُتْخــِرجو�  ال  نو�هـــيه، 
يخرجن  وال  فيها،  ي�شكّن  �لتي  �لبيوت 
�إال  عدتهّن؛  تنق�شي  حتى  باأنف�شهّن، 
�لزنى،  مثل  بفاح�شة ظاهرة  ياأتين  �أن 
وتلك �الأحكام هي حدود �هلل �لتي حّد 
فقد  �هلل  حدود  يتجاوز  ومن  لعباده، 
ظلم نف�شه حيث �أوردها مو�رد �لهالك 
ب�شبب ع�شــــيانه لربه، ال تعـــــلم - �أيها 
�لم���طّلق - لعــــّل �هلل يحدث بعد ذلك 

�لطالق �أمًر� ال تتوقعه فتر�جعها.
تهـــّن  ِعدَّ �نقــــ�شاء  قــــاربن  فـــاإذ�   

فر�جعوهّن عن رغبة وح�شـن معا�شـرة، 
تنق�شـي  حتـى  مر�جعتهـن  �تركـو�  �أو 
مـع  �أنف�شـهّن،  �أمـر  فيملْكـن  عدتهـن، 
و�إذ�  حقـوق،  مـن  لهـّن  مـا  �إعطائهـّن 
مفارقتهـن  �أو  مر�جعتهـن  �أردتـم 
فاأ�شـهدو� عدليـن منكـم ح�شـًما للنـز�ع، 
بال�شـهادة   - �ل�س�هود  �أيه�ا   - و�ئتـو� 
مبتغيـن وجـه �هلل؛ ذلـك �لمذكـور مـن 
ـر بـه مـن كان يوؤمـن باهلل،  �الأحـكام ُيَذكَّ
�لـذي  هـو  الأنـه  �لقيامـة؛  بيـوم  ويوؤمـن 
يّتـق  و�لموعظـة، ومـن  بالتذكيـر  ينتفـع 

و�لحـرج. �ل�شيـق  مـن  فيـه  يقـع  مـا  كل  مـن  مخرًجـا  لـه  �هلل  يجعـل  نو�هيـه،  و�جتنـاب  �أو�مـره  بامتثـال  �هلل 
 ويرزقـــه مـــن حيـــث ال يخطـــر لـــه علـــى بـــال، وال يكـــون فـــي ح�شـــبانه، ومـــن يعتمـــد علـــى �هلل فـــي �أمـــوره فهـــو كافيـــه، �إن �هلل منفـــذ �أمـــره، ال 

يعجز عن �شـــيء، وال يفوته �شـــيء، قد جعل �هلل لكل �شـــيء قدًر� ينتهي �إليه، فلل�شـــدة قدر، وللرخاء قدر، فال يدوم �أحدهما على �الإن�شـــان.
تهـــن ثالثـــة �أ�شـــهر، و�لالئـــي لـــم يبلغن �شـــّن  تهـــن فِعدَّ  و�لمطلقـــات �لالئـــي يئ�شـــن مـــن �أن يح�شـــن لكبـــر �شـــّنهن، �إن �شـــككتم فـــي كيفيـــة ِعدَّ

تهن من طالق �أو وفاة: �إذ� و�شعن حملهّن، ومن يّتق �هلل  تهن ثالثة �أ�شهر كذلك، و�لحو�مل من �لن�شاء نهاية ِعدَّ �لحي�س ل�شغرهن فِعدَّ
ـــر �هلل له �أموره، وي�شـــّهل له كل ع�شـــير. بامتثال �أو�مره و�جتناب نو�هيه، ُيَي�ِشّ

ة حكـــم �هلل �أنزلـــه �إليكـــم - �أيه���ا �لموؤمن���ون - لتعملـــو� بـــه، ومـــن يّتـــق �هلل بامتثـــال   ذلـــك �لمذكـــور مـــن �أحـــكام �لطـــالق و�لرجعـــة و�لِعـــدَّ

�أو�مره و�جتناب نو�هيه يمح عنه �شـــيئاته �لتي �رتكبها، ويعطه �أجًر� عظيًما في �الآخرة، وهو دخول �لجنة، و�لح�شول على �لنعيم �لذي 
ال ينفد.

 
   خطاب �لنبي  خطاب الأمته ما لم تثبت له �لخ�شو�شية.

   وجوب �ل�شكنى و�لنفقة للمطلقة �لرجعية.
ْدب �إلى �الإ�شهاد ح�شًما لمادة �لخالف.    �لنَّ

   كثرة فو�ئد �لتقوى وعظمها.



ـــن �هلل حكـــم �لطـــالق و�لرجعـــة  ولمـــا بّي
بّين حكم �لنفقة و�ل�شكنى، فقال:

 �أ�شـــكنوهّن - �أيه���ا �لأزو�ج - مـــن 

حيـــث �شـــكنتم مـــن و�شـــعكم، فـــال يكلفكم 
�هلل غيره، وال ُتْدِخلو� عليهّن �ل�شرر في 
�لنفقـــة و�ل�شـــكن وال فـــي غيرهمـــا رجـــاء 
�لت�شييـــق عليهـــّن، و�إن كانـــت �لمطلقـــات 
حو�مـــل فاأنفقـــو� عليهـــّن حتـــى ي�شعـــن 
ــم  ــم �أوالدكـ ــن لكـ ــاإن �أر�شعـ ــّن، فـ حملهـ
فاأعطوهـــّن �أجـــر �إر�شاعهـــّن، وتر�جعـــو� 
فـــي �شـــاأن �الأجـــرة بالمعـــروف، فـــاإْن 
ــن  ــة مـ ــده �لزوجـ ــا تريـ ــزوُج بمـ ــَل �لـ َبِخـ
�أجـــرة، و�شـــّحت هـــي فلـــم تر�ـــس �إال بمـــا 
تريـــده؛ فلي�شـــتاأجر �الأب مر�شعـــة �أخـــرى 

ـــع لـــه ولـــده. ُتْر�شِ
 لينفـــق مـــن كان لـــه �شـــعة فـــي �لمـــال 

على مطلقته وعلى ولده من �شعته، ومن 
ِيّق عليه رزقه فلينفق مما �أعطاه �هلل  �شُ
منه، ال يكلف �هلل نف�ًشـــا �إال ما �أعطاها، 
فـــال يكلفهـــا فوقـــه، وال فـــوق مـــا تطيقـــه، 
�شـــيجعل �هلل بعـــد �شيـــق حالـــه و�شـــدتها 

�شـــعة وغنى.
ولمـــا ذكـــر �هلل جملـــة مـــن �الأو�مـــر حـــّذر 
من �الإعر��س عن تلك �الأو�مر، وبّين �أن 

عاقبته �شيئة، فقال: 
ـــا ع�شـــت   ومـــا �أكثـــر �لقـــرى �لتـــي لمَّ

 ، ــله  ــر ر�شـ ــبحانه و�أمـ ــا �شـ ــر ربهـ �أمـ
حا�شـــبناها ح�شـــاًبا ع�شـــيًر� على �أعمالها 
�ل�شـــيئة، وعّذبناهـــا عذ�ًبـــا فظيًعـــا فـــي 

�لدنيـــا و�الآخـــرة.
ــيئة،  ــا �ل�شـ ــة �أعمالهـ ــت عقوبـ  فذ�قـ

�لدنيـــا،  فـــي  خ�شـــاًر�  نهايتهـــا  وكان 
وخ�شـــاًر� فـــي �الآخـــرة.

ـــا، فاتقـــو�  ـــا قويًّ ـــاأ �هلل لهـــم عذ�ًب  هّي

�هلل - ي���ا �أ�سح���اب �لعق���ول �لذيـــن �آمنـــو� 
بـــاهلل و�آمنـــو� بر�شـــوله - بامتثـــال �أو�مـــره 

و�جتنـــاب نو�هيـــه، حتـــى ال يحـــّل بكـــم مـــا حـــّل بهـــم، قـــد �أنـــزل �هلل �إليكم ذكًر� يذكركم �شـــوء عاقبة مع�شيته، وح�شـــن مـــاآل طاعته.
 هـــذ� �لذكـــر هـــو ر�شـــول منـــه يتلـــو عليكـــم �آيـــات �هلل مبينـــات ال لب�ـــس فيهـــا؛ رجـــاء �أن ُيْخـــِرج �لذيـــن �آمنـــو� بـــاهلل و�شدقـــو� ر�شـــوله، وعملـــو� 

�الأعمـــال �ل�شالحـــات مـــن ظلمـــات �ل�شـــالل �إلـــى نـــور �لهد�يـــة، ومـــن يوؤمـــن بـــاهلل، ويعمـــل عمـــاًل �شالًحا، يدخلـــه �هلل جنات تجـــري من تحت 
ق�شورهـــا و�أ�شـــجارها �الأنهـــار ماكثيـــن فيهـــا �أبـــًد�، قـــد �أح�شـــن �هلل لـــه رزًقـــا حيـــث �أدخلـــه جنـــة ال ينقطـــع نعيمهـــا.

 �هلل هـــو �لـــذي خلـــق �شـــبع �شـــماو�ت، وخلـــق �شـــبع �أر�شيـــن مثـــل خلقـــه �شـــبع �شـــماو�ت، يتنزل �أمـــر �هلل �لكوني و�ل�شـــرعي بينهـــّن؛ رجاء �أن 

تعلمـــو� �أن �هلل علـــى كل �شـــيء قديـــر، ال يعجـــزه �شـــيء، و�أنـــه �شـــبحانه �أحـــاط بـــكل �شـــيء علًمـــا، فـــال يخفـــى عليـــه �شـــيء فـــي �ل�شـــماو�ت وال فـــي 
�الأر�س.

 
   عدم وجوب �الإر�شاع على �لحامل �إذ� طلقت.

   �لتكليف ال يكون �إال بالم�شتطاع.
   �الإيمان بقدرة �هلل و�إحاطة علمه بكل �شيء �شبب للر�شا و�شكينة �لقلب.



علـــى  �لبيـــوت  �إقامـــة  �إلـــى  �لدعـــوة 
ــه  ــم مر�شاتـ ــدود �هلل وتقديـ ــم حـ تعظيـ

وحـــده.

م مـــا   ي���ا �أيه���ا �لر�س���ول، لـــم ُتَحـــِرّ

�أبـــاح �هلل لـــك؛ مـــن �ال�شـــتمتاع بجاريتك 
ماريـــة، تبتغـــي بذلـــك �إر�شـــاء زوجاتـــك 
لما ِغْرن منها؟!  و�هلل غفور لك، رحيم 

بك.
تحليـــل  لكـــم  �هلل  �شـــرع  قـــد   

�أيمانكـــم بالكفـــارة �إن وجدتـــم خيـــًر� 
ـــم فيهـــا، و�هلل نا�شركـــم،  منهـــا �أو حنثت
وهـــو �لعليـــم باأحو�لكـــم ومـــا ي�شلـــح لكم، 

�لحكيـــم فـــي �شـــرعه وقـــدره.
�لنبـــي   خ�ـــسَّ  حيـــن  و�ذكـــر   

حفـــــــ�شة بخـــــــبٍر، وكــــــان منـــه �أنـــه لـــن 
ــرت  ــا �أخبـ ــة، فلمـ ــه ماريـ ــرب جاريتـ يقـ
حف�شـــُة عائ�شـــة بالخبـــر و�أعلم �هلل نبيه 
عن �إف�شاء �شره عاتب حف�شة فذكر لها 
ا مما ذكرت و�شكـــــــت عن بعــــــ�س،  بع�شً
ف�شـــاألته: مـــن �أخبـــرك هـــذ�؟ قـــــــال: 
�أخــــــبرني �لعليم بكل �شـــيء �لخبير بكل 

خفـــي.
الأن  تتوبـــا؛  �أن  عليكمـــا  حـــقٌّ   
قلوبكمـــا قـــد مالـــت �إلـــى محبـــة مـــا كرهـــه 
ر�شـــول �هلل  مـــن �جتنـــاب جاريتـــه 
� على  وتحريمهـــا علـــى نف�شـــه، و�إن ت�شـــرَّ
ــاإن �هلل  ــه، فـ ــا عليـ ــى تاأليبكمـ ــود علـ �لعـ
هـــو وليـــه ونا�شـــره، وكـــذ� جبريـــل وخيـــار 
�لموؤمنيـــن �أوليـــاوؤه ون�شر�وؤه. و�لمالئكة 
بعـــد ن�شـــرة �هلل لـــه �أعـــو�ن لـــه ون�شـــر�ء 

علـــى مـــن يوؤذيـــه.
 ع�شـــى ربـــه �شـــبحانه �إن طّلقكـــن نبيـــه �أن يبدلـــه �أزو�ًجـــا خيـــًر� منكـــّن، منقـــاد�ت الأمـــره، موؤمنات به وبر�شـــوله، مطيعـــات هلل، تائبات من 

ذنوبهن، عابد�ت لربهن، �شائمات، َثِيّبات، و�أبكاًر� لم يدخل بهّن غيره، لكنه لم يطلقهن.
 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� بـــاهلل وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، �جعلـــو� الأنف�شـــكم والأهليكـــم وقاية من نار عظيمـــة توَقد بالنا�ـــس وبالحجارة، على 

هذه �لنار مالئكة ِغالظ على من يدخلها �ِشَد�د، ال يع�شون �أمر �هلل �إذ� �أمرهم، ويفعلون ما ياأمرهم به دون تر�ٍخ وال تو�ٍن.
 ويقـــال للكافريـــن يـــوم �لقيامـــة: ي���ا �أيه���ا �لذي���ن كف���رو� بـــاهلل، ال تعتـــذرو� �ليـــوم ممـــا كنتـــم عليـــه مـــن �لكفـــر و�لمعا�شـــي، فلـــن ُتْقَبـــل 

�أعذ�ركـــم، �إنمـــا تجـــزون فـــي هـــذ� �ليـــوم مـــا كنتـــم تعملونـــه فـــي �لدنيـــا مـــن �لكفـــر بـــاهلل وتكذيـــب ر�شـــله.
 

ارة عن �ليمين.    م�شروعية �لَكفَّ
   بيان منزلة �لنبي  عند ربه ودفاعه عنه.

   من كرم �لم�شطفى  مع زوجاته �أنه كان ال ي�شتق�شي في �لعتاب فكان يعر�س عن بع�س �الأخطاء �إبقاًء للمودة.
   م�شوؤولية �لموؤمن عن نف�شه وعن �أهله.

٦٦١٢



 ي���ا �أيه�������ا �ل����������ذين �آمن���������و� بـــاهلل 

وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، توبـــو� �إلـــى �هلل 
مـــن ذنوبكـــم توبـــة �شادقـــة، ع�شـــى ربكـــم 
ــم  ــيئاتكم، ويدخلكـ ــم �شـ ــو عنكـ �أن يمحـ
جنات تجري من تحت ق�شورها �الأنهار 
يـــوم �لقيامـــة، يـــوم ال ُيـــِذلُّ �هلل �لنبـــي وال 
ُيـــِذلُّ �لذيـــن �آمنـــو� معـــه باإدخالهم �لنار، 
نورهـــم ي�شـــعى بيـــن �أيديهـــم وباأيمانهـــم 
علـــى �ل�شـــر�ط، يقولـــون: ي���ا ربن���ا �أكمـــل 
لنـــا نورنـــا، حتى ندخـــل �لجنة، فال نكون 
مثـــل �لمنافقيـــن �لذيـــن ينطفـــئ نورهـــم 
علـــى �ل�شـــر�ط، و�غفر لنـــا ذنوبنا، �إنك 
علـــى كل �شـــيء قديـــر، فـــال تعجـــز عـــن 

�إكمـــال نورنـــا و�لتجـــاوز عـــن ذنوبنـــا.
�لكـفار  جــــاهد  �لر�س��ول،  �أيها  يا   

و�إقامة  بالل�شان  و�لمنافقين  بال�شيف، 
يهابوك،  حتى  عليهم  و��شتّد  �لحدود، 
�لقيامة  يوم  �إليه  ياأوون  �لذي  وماأو�هم 
م�شيرهم  �لم�شير  و�شاء  جهنم،  هو 

�لذي يرجعون �إليه.
 �شـــرب �هلل مثـــاًل للــــــذين كـفــــــرو� 

باهلل وبر�شـــله - �أن عالقتهم بالموؤمنين 
ْيـــِن مـــن  ال تنفـــع بحـــال - �مر�أَتـــْي نبَيّ
، فقـــد كانتا  �أنبيـــاء �هلل: نـــوح ولـــوط 
زوجتيـــن لعبديـــن �شالحيـــن، فخانتـــا 
زوجيهما؛ بما كانتا عليه من �ل�شد عن 
�شـــبيل �هلل، ومنا�شـــرة �أهـــل �لكفـــر مـــن 
قومهمـــا، فلـــم ينفعهمـــا كونهمـــا زوجتيـــن 
لهذين �لعبدين �ل�شالحين، وقيل لهما: 
�دخـــال �لنـــار مـــن جملـــة �لد�خليـــن فيهـــا 

مـــن �لكفـــار و�لف�شـــاق.
 و�شـــرب �هلل مثـــاًل للذيـــن �آمنـــو� 

بـــاهلل وبر�شـــله �أن �شلتهـــم بالكافريـــن 
ال ت�شّرهـــم، وال توؤثـــر فيهـــم مـــا د�مـــو� 
ــر�أة  ــال �مـ ــق بحـ ــى �لحـ ــتقيمين علـ م�شـ
فرعـــون حيـــن قالـــت: ي���ا رب، �بـــِن لـــي 

بيًتا عندك في �لجنة، و�شـــّلمني من جبروت فرعون و�شـــلطانه، ومن �أعماله �ل�شـــيئة، و�شـــّلمني من �لقوم �لظالمين الأنف�شـــهم بمتابعتهم له 
فـــي طغيانـــه وظلمـــه.

 و�شـــرب �هلل مثـــاًل للذيـــن �آمنـــو� بـــاهلل وبر�شـــله، بحـــال مريـــم �بنـــة عمـــر�ن �لتـــي حفظـــت فرجهـــا مـــن �لزنـــى، فاأمـــر �هلل جبريـــل �أن ينفخ 

فيه، فحملت بقدرة �هلل بعي�شى بن مريم من غير �أب، و�شّدقت ب�شر�ئع �هلل، وبكتبه �لمنزلة على ر�شله، وكانت من �لمطيعين هلل بامتثال 
�أو�مره و�لكّف عن نو�هيه.

 
   �لتوبة �لن�شوح �شبب لكل خير.

   في �قتر�ن جهاد �لعلم و�لحجة وجهاد �ل�شيف داللة على �أهميتهما و�أنه ال غنى عن �أحدهما.
   �لقر�بة ب�شبب �أو ن�شب ال تنفع �شاحبها يوم �لقيامة �إذ� فّرق بينهما �لدين.

   �لعفاف و�لبعد عن �لريبة من �شفات �لموؤمنات �ل�شالحات.



اإظه���ار كم���ال مل���ك اهلل وقدرت���ه؛ بعًث���ا 
على خ�ش���يته، وتحذي���ًرا من عقابه.

 تعاظ���م وكث���ر خي���ر اهلل ال���ذي بي���ده 

وحده الملك، وهو على كل �ش���يء قدير، 
ال يعجزه �شيء.

 ال���ذي خل���ق الم���وت وخل���ق الحي���اة 

ليختبركم - اأيها النا�س - اأيكم اأح�شن 
عم���ًا، وه���و العزي���ز ال���ذي ال يغلبه اأحد، 

الغف���ور لذنوب من ت���اب من عباده.
�ش���ماوات، كل  �ش���بع  ال���ذي خل���ق   

�ش���ماء طبق���ة ف���وق م���ا قبله���ا دون تما����ّس 
بي���ن �ش���ماء و�ش���ماء. ال ت�ش���اهد - اأيه���ا 
الرائ���ي - فيم���ا خل���ق اهلل اأي تف���اوت اأو 
ع���دم تنا�ش���ب. فارج���ع الب�ش���ر ه���ل ت���رى 
ع؟! ل���ن ت���رى ذل���ك،  ���دُّ ق اأو َت�شَ م���ن َت�َش���قُّ

واإنم���ا ت���رى خلًق���ا محكًم���ا متقًن���ا.
 ث���م ارج���ع الب�ش���ر م���ّرة بع���د م���ّرة 

يرج���ع اإليك ب�ش���رك ذليًا دون اأن يرى 
عيًبا اأو خلًا في خلق ال�شماء، وهو َكِليل 

منقط���ع عن النظر.
اإل���ى  �ش���ماٍء  اأق���رب  زّين���ا  ولق���د   

االأر����س بنج���وٍم م�شيئ���ة، وجعلن���ا تل���ك 
النجو����م �ُش���ُهًبا ُتْرَج���م به���ا ال�ش���ياطين 
اأن���ا  الت���ي ت�ش���ترق ال�ش���مع فتحرقه���م، وهيَّ

له���م ف���ي االآخ���رة الن���ار الُم�ْش���َتِعرة.
ي���وم  بربه���م  كف���روا  وللذي���ن   

القيام���ة ع���ذاب الن���ار المتق���دة، و�ش���اء 
المرج���ع ال���ذي يرجع���ون اإلي���ه.

 اإذا ُطرح���وا ف���ي الن���ار �ش���معوا له���ا 

�شوًت���ا قبيًح���ا �ش���ديًدا، وه���ي تغل���ي مث���ل 
غلي���ان الِمْرَج���ل.

 ي���كاد ينف�ش���ل بع�شه���ا ع���ن بع����س ويتمّي���ز؛ م���ن �ش���دة غ�شبها على من يدخل فيه���ا، كلما ُرِمَيت فيها دفعة من اأ�شحابها الكفار �ش���األتهم 

المائكة الموكلون بها �شوؤال تقريع: األم ياأتكم في الدنيا ر�شول يخّوفكم من عذاب اهلل؟!
 ق���ال الكف���ار: بل���ى، ق���د جاءن���ا ر�ش���ول يخّوفن���ا م���ن ع���ذاب اهلل فكذبن���اه، وقلن���ا ل���ه: م���ا ن���ّزل اهلل م���ن وحي، ل�ش���تم - اأيه���ا الر�س���ل - اإال في 

�ش���ال عظيم عن الحّق.
ا نوؤمن  ���ا ن�ش���مع �ش���ماًعا ُيْنَتف���ع ب���ه، اأو نعق���ل عق���ل من يميز الحق م���ن الباطل، ما كنا في جملة اأ�شحاب الن���ار، بل ُكنَّ  وق���ال الكف���ار: ل���و ُكنَّ

بالر�شل، ون�شدق بما جاوؤوا به، ونكون من اأ�شحاب الجنة.
 فاأقّروا على اأنف�شهم بالكفر والتكذيب فا�شتحقوا النار، فُبْعًدا الأ�شحاب النار.

ولما ذكر اهلل �شفات اأهل الكفر وجزاءهم، عّقبها بذكر �شفات اأهل االإيمان وجزائهم، فقال:
 اإن الذين يخافون اهلل في خلواتهم، لهم مغفرة لذنوبهم، ولهم ثواب عظيم وهو الجنة.

   في معرفة الحكمة من خلق الموت والحياة وجوب المبادرة للعمل ال�شالح قبل الموت.
   َحَنُق جهنم على الكفار وغيظها غيرًة هلل �شبحانه.

   �شبق الجن االإن�س في ارتياد الف�شاء وكل من تعدى حده منهم، فاإنه �شيناله الر�شد بعقاب.
   طاعة اهلل وخ�شيته في الخلوات من اأ�شباب المغفرة ودخول الجنة.

٦٧٣٠



 واأخف����وا - اأيه�ا النا��س - كامك�م 

�ش�بحانه  اإن�ه  يعلم�ه،  ف�اهلل  اأعلن�وه،  اأو 
يخف�ى  ال  عب�اده،  قل�وب  ف�ي  بم�ا  علي�م 

علي�ه �ش�يء م�ن ذل�ك.
الخائ���ق  خل���ق  ال���ذي  يعل���م  اأال   

كله���ا ال�ش���ّر وم���ا ه���و اأخف���ى م���ن ال�ش���ّر؟! 
وه���و اللطيف بعب���اده، الخبير باأمورهم، 

ال يخف���ى علي���ه منه���ا �ش���يء.
 ه���و ال���ذي جع���ل لك���م االأر����س �ش���هلة 

لّينة لل�ش���كن عليها، ف�شيروا في جوانبها 
واأطرافه���ا، وكل���وا م���ن رزق���ه ال���ذي اأع���ّد 
لك���م فيه���ا، واإلي���ه وح���ده بعثكم للح�ش���اب 

والجزاء.
 اأاأمنت���م اهلل ال���ذي ف���ي ال�ش���ماء اأن 

ي�ش���ق االأر����س م���ن تحتكم كما �ش���قها من 
تح���ت ق���ارون بع���د اأن كان���ت �ش���هلة مذللة 
لل�ش���كن عليه���ا، ف���اإذا ه���ي ت�شط���رب بكم 

بعد ا�ش���تقرارها؟!
 اأم اأمنت���م اهلل ال���ذي ف���ي ال�ش���ماء 

اأن يبعث عليكم حجارة من ال�شماء مثل 
م���ا بعثه���ا عل���ى ق���وم ل���وط؟! ف�ش���تعلمون 
حي���ن ُتَعاين���ون عقاب���ي اإن���ذاري لك���م، 
لكّنك���م ل���ن تنتفع���وا ب���ه بع���د معاين���ة 

الع���ذاب.
�ش�بقت  الت�ي  االأم�م  كّذب�ت  ولق�د   

ه�وؤالء الم�ش�ركين، فن�زل عليه�م عذاب 
اهلل لما اأ�شّروا على كفرهم وتكذيبهم، 
كان  لق�د  اإن�كاري عليه�م؟!  كان  فكي�ف 

اإن�كاًرا �ش�ديًدا.
المكذب�ون  ه�وؤالء  ي�ش�اهد  اأََول�م   

تب�ش�ط  طيرانه�ا  عن�د  فوقه�م  الطي�ر 
اأجنحتها في الهواء تارة، وت�شمها اإليها 
ت�ارة اأخ�رى، وال يم�ش�كهّن اأن يقعن على 
االأر��س اإال اهلل، اإن�ه ب�كل �ش�يء ب�شي�ر، 

ال يخف�ى علي�ه من�ه �ش�يء.
 ال جند لكم - اأيها الكفار - يمنعكم 

من عذاب اهلل اإن اأراد اأن يعذبكم، لي�س الكافرون اإال مخدوعين، خدعهم ال�شيطان فاغتّروا به.
 وال اأحد يرزقكم اإن منع اهلل رزقه اأن ي�شل اإليكم، بل الحا�شل اأن الكفار تمادوا في العناد واال�شتكبار، واالمتناع عن الحق.

ا عليه - وهو الم�شرك - اأهدى، اأم الموؤمن الذي يم�شي م�شتقيًما على طريق م�شتقيم؟!  اأفمن يم�شي واقًعا على وجهه؛ ُمْنَكبًّ

 قل - اأيها الر�س���ول - لهوؤالء الم�ش���ركين المكذبين: اهلل هو الذي خلقكم، وجعل لكم اأ�ش���ماًعا ت�ش���معون بها، واأب�شاًرا تب�شرون بها، 

وقلوًبا تعقلون بها، قليًا ما ت�شكرونه على نعمه التي اأنعم بها عليكم.
 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤالء الم�ش���ركين المكذبي���ن: اهلل ه���و ال���ذي بثك���م ف���ي االأر����س ون�ش���ركم فيه���ا، ال اأ�شنامكم التي ال تخلق �ش���يًئا، 

واإليه وحده يوم القيامة ُتْجمعون للح�شاب والجزاء، ال اإلى اأ�شنامكم، فخافوه واعبدوه وحده.
 ويق���ول المكذب���ون بالبع���ث ا�ش���تبعاًدا للبع���ث: مت���ى ه���ذا الوع���د الذي تعدنا - يا محمد - اأنت واأ�شحاب���ك اإن كنتم �شادقين في دعواكم 

اأنه اآٍت؟!
 قل - اأيها الر�سول -: اإنما علم ال�شاعة عند اهلل، ال يعلم متى تقع اإال هو، واإنما اأنا منذر وا�شٌح في نذارتي لكم.

   اطاع اهلل على ما تخفيه �شدور عباده.
   الكفر والمعا�شي من اأ�شباب ح�شول عذاب اهلل في الدنيا واالآخرة.

   الكفر باهلل ظلمة وحيرة، واالإيمان به نور وهداية.



 فلم���ا ح���ل به���م الوع���د وعاين���وا 

الع���ذاب قريًب���ا منهم وذلك يوم القيامة 
ب���اهلل  كف���روا  الذي���ن  وج���وه  تغي���رت 
فا�ش���وّدت، ويق���ال له���م: هذا ال���ذي كنتم 

تطلبون���ه ف���ي الدني���ا وت�ش���تعجلونه.
 ق�������ل - اأيه������ا الر�س�������ول - له������وؤالء 

الم�ش���ركين المكذبين م�شتنكًرا عليهم: 
���ى م���ن  اأخبرون���ي اإن توّفان���ي اهلل، وتوفَّ
���ر  مع���ي م���ن الموؤمني���ن، اأو رحمن���ا فاأخَّ
ف���ي اآجالن���ا، فم���ن ينّج���ي الكافري���ن م���ن 

ع���ذاب موؤل���م؟! ل���ن ينجيه���م من���ه اأح���د.
 ق�������ل - اأيه������ا الر�س�������ول - له�������وؤالء  

الم�شركين: هو الرح�من الذي يدعوكم 
اإلى عبادته وحده، اآمّنا به، وعليه وحده 
اعتمدن���ا ف���ي اأمورن���ا، ف�ش���تعلمون - ال 
محال���ة - م���ن ه���و ف���ي �ش���ال وا�ش���ح 

مم���ن ه���و على �شراط م�ش���تقيم.
 ق�������ل - اأيه������ا الر�س��������ول - له������وؤالء 

الم�ش���ركين: اأخبرون���ي اإن اأ�شب���ح ماوؤكم 
ال���ذي ت�ش���ربون منه غائ���ًرا في االأر�س ال 
ت�ش���تطيعون الو�ش���ول اإلي���ه، م���ن ياأتيك���م 

بم���اء كثي���ٍر ج���اٍر؟! ال اأحد غير اهلل.

اخُللق،  بح�شن  للنبي  اهلل  �شهادة 
والدفاع عنه وتثبيته.

عل���ى  ال���كام  تق���دم    

نظائرها في بداية �شورة البقرة. اأق�شم 
اهلل بالقل���م، واأق�ش���م بم���ا يكتب���ه النا����س 

باأقامه���م.
 ما اأنت - اأيها الر�سول - بما اأنعم 

بل  مجنوًنا،  النبّوة  من  به  عليك  اهلل 
اأنت بريء من الجنون الذي رماك به الم�شركون.

 واإّن لك لثواًبا على ما تعانيه من حمل الر�شالة اإلى النا�س غير مقطوع، وال مّنة به الأحد عليك.

 واإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القراآن، فاأنت ُمَتَخِلّق بما فيه على اأكمل وجه.

 ف�شتب�شر اأنت، ويب�شر هوؤالء المكذبون.

 عندما ينك�شف الحق يت�شح باأيكم الجنون؟!

 اإن رب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - يعل���م م���ن انح���رف ع���ن �ش���بيله، وه���و اأعل���م بالمهتدين اإليها، فيعلم اأنهم من �شّل���وا عنها، واأنك من اهتديت 

 تمّن���وا ل���و اَلَيْنَته���م واَلَطْفَته���م عل���ى ح�ش���اب الدي���ن، فيلين���ون ل���ك   ف���ا تط���ع - اأيه���ا الر�س���ول - المكذبي���ن بم���ا جئ���ت ب���ه.  اإليه���ا. 
 كثير االغتياب للنا����س، كثير الم�ش���ي بالنميمة بينهم؛ ليفرق بينهم.   وال تط���ع كل كثي���ر الحل���ف بالباط���ل، حقي���ر.   وياطفون���ك. 

 غليظ جاٍف، َدِع���ي في قومه   كثي���ر المن���ع للخي���ر، معت���ٍد عل���ى النا����س ف���ي اأمواله���م واأعرا�شه���م واأنف�ش���هم، كثي���ر االآث���ام والمعا�ش���ي.  

ر من خرافات   اإذا ُتْقراأ عليه اآياتنا قال: هذه ما ُي�َشطَّ  الأجل اأّنه كان �شاحب مال واأوالد تكّبر عن االإيمان باهلل ور�شوله.   يق.   َل�شِ
 �شن�شع عامة على اأنفه َت�ِشينه وتازمه. االأولين.  

    ات�ش���اف الر�ش���ول  باأخ������اق الق���راآن.     �شف�����ات الك�����فار �ش�����فات ذميم���ة يج���ب عل���ى الموؤم�����ن االبتع���اد عنه���ا، 
وعن ط�������اعة اأهلها.       من اأكثر الحلف هان على الرح����من، ونزلت مرتبته عند النا����س.
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الم�شركين  هوؤالء  اختبرنا  اإنا   

بالقحط والجوع، كما اختبرنا اأ�شحاب 
ثمارها  ليقطعّن  حلفوا  حين  الحديقة 
ال�شباح م�شارعين حتى ال يطعم  وقت 

منها م�شكين.
 ول�م ي�ش�تثنوا ف�ي يمينه�م بقوله�م: 

)اإن �ش�اء اهلل(.
 فاأر�ش���ل اهلل اإليه���ا ن���اًرا، فاأكلته���ا 

واأ�شحابها نيام ال ي�ش���تطيعون دفع النار 
عنها.

 فاأ�شبحت �شوداء كالليل المظلم.

ا وقت ال�شباح.  فنادى بع�شهم بع�شً

على  رين  ُمَبِكّ اخرجوا  قائلين:   

كنتم  اإن  الفقراء  مجيء  قبل  حرثكم 
قاطعين ثماره.

م�شرعين  حرثهم،  اإلى  ف�شاروا   

ا ب�شوت منخف�س. ث بع�شهم بع�شً يحِدّ
 يق���ول بع�شه���م لبع����س: ال يدخل���ّن 

الحديق���ة عليكم اليوم م�ش���كين.
 و�ش���اروا اأول ال�شب���اح وه���م عل���ى 

من���ع ثماره���م عازمي���ن.
ق���ال  محترق���ة  �ش���اهدوها  فلم���ا   

بع�شه���م لبع����س: لق���د �شللن���ا طريقه���ا.
جن���ي  م���ن  ممنوع���ون  نح���ن  ب���ل   

ثماره���ا بم���ا ح�ش���ل من���ا م���ن ع���زم عل���ى 
من���ع الم�ش���اكين منه���ا.

لك���م  اأق���ل  األ���م  اأف�شله���م:  ق���ال   

حي���ن عزمت���م عل���ى م���ا عزمت���م علي���ه من 
حرم���ان الفق���راء منه���ا: ه���اَّ ت�ش���بحون 

اهلل، وتتوب���ون اإلي���ه؟!
كن���ا  اإن���ا  ربن���ا،  �ش���بحان  قال���وا:   

ظالمي���ن الأنف�ش���نا حي���ن عزمن���ا على منع 
الفق���راء م���ن ثم���ار حديقتن���ا.

 فاأقبُل���وا يتراجع���ون ف���ي كامه���م 

عل���ى �ش���بيل العتب.
 قال���وا م���ن الن���دم: ي���ا خ�ش���ارنا، اإن���ا 

كن���ا متجاوزين الح���ّد بمنعنا الفقراء حقهم.
 ع�شى ربنا اأن يعو�شنا خيًرا من الحديقة، اإنا اإلى اهلل وحده راغبون، نرجو منه العفو، ونطلب منه الخير.

 مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من ع�شانا، ولعذاب االآخرة اأعظم لو كانوا يعلمون �شّدته ودوامه.

 اإن للمتقين اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها، ال ينقطع نعيمهم.

 اأفنجعل الم�شلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم الم�شركون من اأهل مكة؟!

 ما لكم - اأيها الم�سركون - كيف تحكمون هذا الحكم الجائر االأعوج؟!

 اأم لكم كتاب فيه تقروؤون الم�شاواة بين المطيع والعا�شي؟! 

 اأم لك���م علين���ا عه���ود موؤك���دة باالأيم���ان مقت�شاه���ا اأن لك���م م���ا تحكمون به   اإن لك���م ف���ي ذل���ك الكت���اب م���ا تتخيرون���ه لك���م ف���ي االآخ���رة.  

 اأم له���م �ش���ركاء م���ن دون اهلل ي�ش���اوونهم ف���ي الج���زاء   �ش���ل - اأيه���ا الر�س���ول - القائلي���ن ه���ذا الق���ول: اأيه���م كفي���ل ب���ه؟!   الأنف�ش���كم؟!  
 يوم القيامة  م���ع الموؤمني���ن؟! فلياأت���وا ب�ش���ركائهم ه���وؤالء اإن كان���وا �شادقي���ن فيم���ا يّدعون���ه من اأنهم �ش���اووهم مع الموؤمنين في الج���زاء.  
يبدو الهول ويك�ش���ف ربنا عن �ش���اقه، وُيْدَعى النا����س اإلى ال�ش���جود في�ش���جد الموؤمنون، ويبقى الكفار والمنافقون ال ي�ش���تطيعون اأن ي�شجدوا.

   منع حق الفقير �شبب في هاك المال.     تعجيل العقوبة في الدنيا من اإرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع.     ال ي�شتوي الموؤمن 
والكافر في الجزاء، كما ال ت�شتوي �شفاتهما.



 ذليل���ة اأب�شاره���م، تغ�ش���اهم ذّل���ة 

وندام���ة، وق���د كان���وا ف���ي الدني���ا ُيْطَل���ُب 
منه���م اأن ي�ش���جدوا هلل وه���م ف���ي معاف���اة 

مم���ا ه���م في���ه اليوم.
ومن   - الر�سول  اأيها   - فاتركني   

عليك،  المنزل  القراآن  بهذا  يكّذب 
�شن�شوقهم اإلى الع���ذاب درج���ة درج����ة 
بهم  اأن ذلك مكر  يعلمون  ال  من حيث 
زمًنا  واأمهُلهم    لهم.  وا�شتدراج 
باأهل  كيدي  اإن  اإثمهم،  في  ليتمادوا 
يفوتونني،  فا  قوي،  والتكذيب  الكفر 
 هل تطلب  وال ي�شلمون من عقابي. 
منه����م - اأيها الر�س�����ول - ث�واًبا ع�����لى 
ذلك  ب�شبب  فهم  اإليه،  تدعوهم  ما 
�شبب  فهذا  عظيًما،  اأمًرا  لون  يتحمَّ
خاف  والواقع  عنك؟!  اإعرا�شهم 
ذلك، فاأنت ال تطلبهم اأجًرا، فما المانع 
 اأم عندهم علم  لهم من اتباعك؟! 
من  لهم  يحلو  ما  يكتبون  فهم  الغيب 

ونك بها؟!   الحجج التي يحاجُّ
 فا�شبر -اأيها الر�سول - لما حكم 

به ربك من ا�شتدراجهم باالإمهال، وال 
يون�س  الحوت  �شاحب  مثل  تكن 

ربه  نادى  اإذ  قومه؛  من  الت�شجر  في 
وظلمة  البحر،  ظلمة  في  مكروب  وهو 
اهلل  رحمة  اأن  لوال    الحوت.   بطن 
خاء  اأر�س  اإلى  الحوت  لنبذه  اأدركته 

وهو َمُلوم.
م���ن  فجعل���ه  رب���ه،  فاخت���اره   

 واإن ي���كاد  عب���اده ال�شالحي���ن.    
الذي���ن كف���روا ب���اهلل وكذب���وا ر�ش���وله، 
�ش���دة  م���ن  باأب�شاره���م  َرعون���ك  لَي�شْ
اإح���داد النظ���ر اإلي���ك، لم���ا �ش���معوا ه���ذا 
القراآن المنزل عليك، ويقولون -اتباًعا 
���ا ع���ن الح���ق -: اإن  الأهوائه���م، واإعرا�شً

الر�ش���ول ال���ذي ج���اء ب���ه لمجن���ون.  
 وما القراآن المنزل عليك اإال موعظة وتذكيٌر لاإن�س والجن.

اإثبات اأن وقوع القيامة واجلزاء فيها حقٌّ ال ريب فيه.
 وم���ا   ث���م يعظ���م اأمره���ا به���ذا ال�ش���وؤال: اأي �ش���يء ه���ي الحاق���ة؟    يذك���ر اهلل �ش���اعة البع���ث الت���ي تح���ق عل���ى الجمي���ع.    
 فاأما ثمود فقد   كذب���ت ثم���ود ق���وم �شال���ح، وعاد قوم هود، بالقيامة التي تقرع النا����س من �ش���دة اأهوالها.   اأعلم���ك م���ا ه���ذه الحاق���ة؟  
 واأم���ا ع���اد فق���د اأهلكهم اهلل بريح �ش���ديدة البرد قا�ش���ية بلغ���ت الغاية في  اأهلكه���م اهلل بال�شيح���ة الت���ي بلغ���ت الغاي���ة ف���ي ال�ش���دة واله���ول. 
 اأر�ش���لها اهلل عليهم مدة �ش���بع لياٍل وثمانية اأيام تفنيهم عن بكرة اأبيهم، فترى القوم في ديارهم َهْلَكى م�شروعين  الق�ش���وة عليهم.  

 فهل ترى لهم نف�ًش���ا باقية بعد م���ا اأ�شابهم من العذاب؟! ف���ي االأر����س، كاأنه���م بع���د اإهاكه���م اأ�ش���ول نخ���ل �ش���اقطة على االأر�س بالية.  
    ال�شب���ر خل���ق محم���ود الزم للدع���اة وغيره���م.     التوب���ة َتُج���بُّ م���ا قبله���ا وه���ي م���ن اأ�ش���باب ا�شطف���اء اهلل للعبد وجعله 

من عباده ال�شالحين.     تنّوع ما ير�شله اهلل على الكفار والع�شاة من عذاب داللة على كمال قدرته وكمال عدله.
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م���ن  قبل���ه  وم���ن  فرع���ون  وج���اء   

االأمم، والقرى التي عذبت بقلب عاليها 
�ش���افلها، وه���م ق���وم ل���وط، باالأفع���ال 

الخاطئ���ة م���ن ال�ش���رك والمعا�ش���ي.
 فع�ش���ى كل منه���م ر�ش���وله ال���ذي 

بعث اإليهم وكذبوه، فاأخذهم اهلل اأَْخَذة 
زائ���دة عل���ى ما يتّم ب���ه هاكهم.

ه ف���ي   اإن���ا لم���ا تج���اوز الم���اء ح���َدّ

االرتف���اع حملن���ا م���ن كنتم ف���ي اأ�شابهم 
ف���ي ال�ش���فينة الجاري���ة الت���ي �شنعه���ا ن���وح 

 باأمرن���ا، ف���كان َحْم���ًا لك���م.
وق�شته���ا  ال�ش���فينة  لنجع���ل   

موعظ���ة ُي�ْش���تدّل به���ا عل���ى اإه���اك اأه���ل 
الكف���ر، واإنج���اء اأه���ل االإيم���ان، وتحفظها 

اأذن حافظ���ة لم���ا ت�ش���مع.
 ف���اإذا نف���خ المل���ك الم���وكل بالنف���خ 

ف���ي الق���رن نفخ���ة واح���دة وه���ي النفخ���ة 
الثاني���ة.

ت���ا   وُرِفع���ت االأر����س والجب���ال، َفُدقَّ

َق���ت اأج���زاء  َّ���ة واح���دة �ش���ديدة َفرَّ دق
االأر����س واأج���زاء جباله���ا.

تق���ع  كل���ه  ذل���ك  يح�ش���ل  في���وم   

القيام���ة.
 وت�ش���ققت ال�ش���ماء يومئ���ذ لن���زول 
المائك���ة منه���ا، فه���ي ف���ي ذل���ك الي���وم 
�شعيفة بعد اأن كانت �شديدة متما�شكة.
اأطرافه���ا  عل���ى  والمائك���ة   

اته���ا، ويحم���ل عر����َس ربك في ذلك  وحافَّ
الي���وم العظي���م ثماني���ٌة م���ن المائك���ة 

المقربي���ن.
 ف���ي ذل���ك الي���وم ُتْعَر�ش���ون - اأيه���ا 

النا����س - عل���ى اهلل، ال تخف���ى عل���ى اهلل 
منكم خافية اأيًّا كانت، بل اهلل عليم بها 

مّطل���ع عليها.
اأعمال�ه  كت�اب  اأُْعِط�ي  م�ن  فاأم�ا   

بيمين�ه فه�و يقول من ال�ش�رور والبهجة: 
اأعمال�ي. كت�اب  اق�روؤوا  خ�ذوا 

 اإني علمت في الدنيا واأيقنت اأني مبعوث، وماٍق جزائي.

 فهو في عي�شة مر�شية؛ لما يراه من النعيم الدائم.

 في جنة رفيعة المكان والمكانة.

 يق���ال تكريًم���ا له���م: كل���وا وا�ش���ربوا اأكًا و�ش���رًبا ال اأذى في���ه بم���ا قدمت���م م���ن االأعم���ال ال�شالح���ات   ثماره���ا قريب���ة مم���ن يتناوله���ا. 

 واأم���ا م���ن اأُْعِط���ي كت���اب اأعمال���ه ب�ش���ماله، فيق���ول من �ش���دة الن���دم: يا ليتني ل���م اأعط كت���اب اأعمالي لما  ف���ي االأي���ام الما�شي���ة ف���ي الدني���ا. 
 يا ليت الموتة التي مّتها كانت الموتة   ويا ليتني لم اأعرف اأي �ش���يء يكون ح�ش���ابي.  فيه من االأعمال ال�ش���يئة الم�ش���توجبة لعذابي. 

 غابت عني حجتي وم���ا كنت اأعتمد عليه من قوة وجاٍه.    ل���م يدف���ع عن���ي مال���ي من عذاب اهلل �ش���يًئا.   الت���ي ال اأُْبَع���ث بعده���ا اأب���ًدا. 
 ث���م اأدخل���وه ف���ي �شل�ش���لة طوله���ا   ث���م اأدخل���وه الن���ار ليعان���ي حّره���ا.    ويق���ال: خ���ذوه - اأيه���ا المالئك���ة - واجمع���وا ي���ده اإل���ى عنق���ه.  

 فلي����س ل���ه ي���وم القيام���ة قري���ب يدفع   وال يح���ّث غي���ره عل���ى اإطع���ام الم�ش���كين.    اإن���ه كان ال يوؤم���ن ب���اهلل العظي���م.    �ش���بعون ذراًع���ا.  
عنه العذاب.

ة على الولد ت�شتوجب ال�شكر.     اإطع����ام الف�قير والح�����س عليه من اأ�ش����باب الوق���اية من ع���ذاب النار.   ة التي على الوالد ِمنَّ    ال�ِمنَّ
   �شدة عذاب يوم القيامة ت�شتوجب التوقي منه باالإيمان والعمل ال�شالح.



 ولي����س ل���ه طع���ام يطعم���ه اإال م���ن 

ع�ش���ارة اأب���دان اأه���ل الن���ار.
 ال ي���اأكل ذل���ك الطع���ام اإال اأ�شح���اب 

ال���ذن�وب والمعا�شي.
 اأَق�شم اهلل بما ت�شاهدون.

 واأق�شم بما ال ت�شاهدون.

 اإن الق���راآن ل���كام اهلل، يتل���وه عل���ى 

النا�س ر�شوله الكريم.
 ولي����س بق���ول �ش���اعر؛ الأن���ه لي����س 

عل���ى نظ���م ال�ش���عر، قلي���ًا م���ا توؤمن���ون.
ف���كام  كاه���ن،  بق���ول  ولي����س   

الكه���ان اأم���ر ُمَغاِي���ر له���ذا الق���راآن، قليًا 
م���ا تتذك���رون.

 ولكن���ه من���ّزل م���ن رب الخائ���ق 

. كلهم
ل علين���ا محم���د بع����س  َتَق���وَّ ول���و   

االأقاوي���ل الت���ي ل���م نقله���ا.
 النتقمن���ا من���ه واأخذن���ا من���ه بالق���وة 

منا والقدرة.
 ث���م لقطعن���ا من���ه الِع���ْرق المت�ش���ل 

بالقلب.
 فلي����س منك���م م���ن يمنعن���ا من���ه، 

ل علين���ا م���ن اأجلك���م. فبعي���د اأن َيَتَق���وَّ
للمتقي�ن  لموعظ�ة  الق�راآن  واإن   

لربهم بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه.
َم���ْن  اأن م���ن بينك���م   واإن���ا لنعل���م 

ُي����كِّذب به���ذا الق���راآن.
لندام�ة  بالق�راآن  التكذي�ب  واإن   

القيام�ة. ي�وم  عظيم�ة 
اليقي���ن  ح���ق  له���و  الق���راآن  واإن   

الذي ال ِمْرية وال ريب اأنه من عند اهلل.
ه - اأيه���ا الر�س���ول - رب���ك عم���ا   فن���ِزّ

ال يليق به، واذكر ا�شم ربك العظيم.

بيان حال وجزاء اخللق يوم القيامة.

 دعا داٍع من الم�شركين على نف�شه وقومه بعذاب اإن كان هذا العذاب حا�شًا، وهو �شخرية منه، وهو واقع يوم القيامة.

 ت�شع���د اإلي���ه المائك���ة   م���ن اهلل ذي العل���و والدرج���ات والفوا�ش���ل والنع���م.     للكافري���ن ب���اهلل، لي����س له���ذا الع���ذاب م���ن ي���رده.  

 فا�شبر - اأيها الر�س���ول - �شب���ًرا ال َجَزع  وجبري���ل ف���ي تل���ك الدرج���ات، ف���ي ي���وم القيام���ة؛ وه���و ي���وم طوي���ل مق���داره خم�ش���ون األف �ش���نة.   
 ي���وم تك���ون ال�ش���ماء   ون���راه نح���ن قريًب���ا واقًع���ا ال محال���ة.     اإنه���م ي���رون ه���ذا الع���ذاب بعي���ًدا م�ش���تحيل الوق���وع.    في���ه وال �ش���كوى.   
 وال ي�ش���األ قريب قريًبا عن حاله؛ الأن كل  ة.    وتكون الجبال مثل ال�شوف في الِخفَّ مثل الُمَذاب من النحا����س والذهب وغيرهما.   

واحد م�ش���غول بنف�شه.

َق���وُّل عل���ى اهلل واالفت���راء علي���ه �ش���بحانه.     ال�شبر الجميل الذي يحت�ش���ب فيه االأجر     تنزي���ه الق���راآن ع���ن ال�ش���عر والكهان���ة.     خط���ر التَّ
من اهلل وال ُي�شكى  لغيره.
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يخفى  ال  قريبه  اإن�شان  كل  ي�شاهد   

عليه، ومع ذلك ال ي�شاأل اأحد اأحًدا لهول 
الموقف، يوّد من ا�شتحق النار اأن يقدم 

اأوالده للعذاب بداًل منه.
 ويفتدي بزوجته واأخيه.

 ويفت���دي بع�ش���يرته االأقربي���ن من���ه، 

الذين يقفون معه في ال�شدائد.
 ويفت���دي بم���ن ف���ي االأر����س جميًع���ا 

م���ن االإن����س والجن وغيرهما، ثم ي�ش���ّلمه 
ذلك االفتداء، وينقذه من عذاب النار.

ه���ذا  تمّن���ى  كم���ا  االأم���ر  لي����س   

تلته���ب  االآخ���رة  ن���ار  اإنه���ا  المج���رم، 
. ت�ش���تعل و

ف�ش���ًا  الراأ����س  جل���دة  تف�ش���ل   

�ش���ديًدا م���ن �ش���دة حّره���ا وا�ش���تعالها.
 تن���ادي م���ن اأعر����س ع���ن الح���ق، 

واأبع���د عن���ه ول���م يوؤم���ن ب���ه ول���م يعم���ل.
باالإنف���اق  و�ش���ّن  الم���ال،  وَجَم���ع   

من���ه ف���ي �ش���بيل اهلل.
 اإن االإن�ش��ان ُخِلق �ش��ديد الحر�س.

فقر  اأو  رٌّ من مر�س  اأ�شابه �شُ اإذا   

كان قليل ال�شبر.
ب   واإذا اأ�شابه ما ُي�َشرُّ به من َخ�شْ

�شبيل  في  لبذله  المنع  كثير  كان  وغًنى 
اهلل.

من  �شالمون  فهم  الم�شّلين،  اإال   

تلك ال�شفات الذميمة.
 الذين هم على �شاتهم مواظبون، 

وقتها  في  ويوؤدونها  عنها،  ين�شغلون  ال 
المحدد لها.

 والذين في اأموالهم ن�شيب محدد 

مفرو�س.
ولل�ذي  ي�ش��األ�هم  للذي  يدف��عونه   

�شبب  الرزق الأي  ي�شاألهم ممن حرم  ال 
كان.

القيام�ة،  بي�وم  ي�شّدق�ون  والذي�ن   

 اإن عذاب ربهم   والذي�ن ه�م م�ن ع�ذاب ربه�م خائفون، مع ما قدم�وا من اأعمالهم ال�شالح�ة.  ي�وم يج�ازي اهلل كاًّ بم�ا ي�ش�تحّقه. 
 اإال م�ن زوجاته�م اأو م�ا ملك�وا م�ن   والذي�ن ه�م لفروجه�م حافظ�ون ب�ش�ترها واإبعاده�ا ع�ن الفواح��س.   مخ�وف ال ياأمن�ه عاق�ل. 
 فم�ن طل�ب اال�ش�تمتاع بغي�ر م�ا ُذِك�ر م�ن الزوج�ات واالإم�اء، فاأولئك  االإم�اء، فاإنه�م غي�ر ملومي�ن ف�ي التمت�ع به�ّن بال�وطء فم�ا دون�ه.  
 والذي�ن ه�م لم�ا ائتمنوا عليه من االأموال واالأ�ش�رار وغيرهما، ولعهودهم التي عاهدوا عليها النا��س -  ه�م المتج�اوزون لح�دود اهلل.  
 والذين هم قائمون ب�شهاداتهم على الوجه المطلوب، ال توؤثر قرابة وال عداوة  حافظون، ال يخونون اأماناتهم، وال ينق�شون عهودهم.  
 اأولئك المو�شوفون   والذين هم على �شاتهم يحافظون؛ باأدائها في وقتها، وبطهارة وطماأنينة، ال ي�ش�غلهم عنها �ش�اغل.   فيها.  
 فما الذي جّر هوؤالء الم�شركين من  بتلك ال�شفات في جنات ُمْكَرمون؛ بما يلقونه من النعيم المقيم، والنظر اإلى وجه اهلل الكريم.  
 اأياأمل   محيط�ون ب�ك عن يمينك و�ش�مالك جماعات جماع�ات.   قوم�ك - اأيه�ا الر�س�ول - َحَوالي�ك م�ش�رعين اإل�ى التكذي�ب ب�ك؟!  
 لي��س االأمر كما ت�ش�ّوروا، اإنا  كل واح�د منه�م اأن يدخل�ه اهلل جن�ة النعي�م، يتنع�م بم�ا فيه�ا م�ن النعي�م المقي�م، وه�و ب�اٍق على كفره؟!  
 اأق�ش�م اهلل  ا، فكيف يتكبرون؟!   خلقناه�م مم�ا يعرفون�ه، فق�د خلقناه�م م�ن م�اء حقير، فهم �شعفاء ال يملكون الأنف�ش�هم نفًعا وال �شرًّ

تعالى بنف�ش�ه، وهو رب الم�ش�ارق والمغارب لل�شم��س والقمر و�ش�ائر الكواكب، اإنا لقادرون.

   �ش���دة ع���ذاب الن���ار حي���ث ي���ود اأه���ل الن���ار اأن ينج���وا منه���ا ب���كل و�ش���يلة مم���ا كان���وا يعرفون���ه م���ن و�ش���ائل الدني���ا.     ال�ش���اة م���ن اأعظ���م م���ا 
���ر ب���ه ال�ش���يئات ف���ي الدني���ا، ويتوق���ى به���ا من ن���ار االآخرة.     الخوف من ع���ذاب اهلل دافع للعمل ال�شالح. تكفَّ



مم���ن  بغيره���م  تبديله���م  عل���ى   

يطيع اهلل، ونهلكهم، ال نعجز عن ذلك، 
ول�ش���نا بمغلوبي���ن مت���ى اأردن���ا اإهاكه���م 

وتبديله���م بغيره���م.
 - الر�س�ول  اأيه�ا   - فاتركه�م   

الباط�ل  م�ن  في�ه  ه�م  فيم�ا  يخو�ش�وا 
وال�ش�ال، ويلعب�وا ف�ي حياته�م الدني�ا 
اإل�ى اأن ياق�وا ي�وم القيام�ة ال�ذي كانوا 

الق�راآن. ف�ي  ب�ه  يوع�دون 
 ي���وم يخرج���ون م���ن القب���ور �ش���راًعا 

كاأنهم اإلى َعَلٍم يت�شابقون.
 ذليل���ة اأب�شاره���م، تغ�ش���اهم ذل���ة، 

ذل���ك ه���و الي���وم ال���ذي كان���وا يوع���دون به 
ف���ي الدني���ا، وكان���وا ال يبالون به.

م���ن  للدع���اة،  الدع���وة  منه���ج  بي���ان 
خ���ال ق�ش���ة ن���وح.

قوم���ه  اإل���ى  نوًح���ا  بعثن���ا  اإن���ا   

يدعوه���م ليخ���ّوف قوم���ه م���ن قب���ل اأن 
ياأتيهم عذاب موجع ب�شبب ما هم عليه 

م���ن ال�ش���رك ب���اهلل.
 ق���ال ن���وح لقوم���ه: ي���ا ق���وم، اإن���ي لك���م 

���ُن االإنذار من ع���ذاب ينتظركم  ُمْن���ِذٌر َبِيّ
اإن ل���م تتوبوا اإلى اهلل.

 ومقت�ش���ى اإن���ذاري لك���م اأن اأق���ول 

لك���م: اعب���دوا اهلل وحده، وال ت�ش���ركوا به 
�ش���يئًا، واتقوه بامتثال اأوامره، واجتناب 

نواهي���ه، واأطيعون���ي فيم���ا اآمركم به.
 اإنك���م اإن تفعل���وا ذل���ك يغف���ر اهلل 

لك���م م���ن ذنوبك���م م���ا ال يتعل���ق بحق���وق 
العب���اد، وُيِط���ْل اأم���د اأّمتك���م ف���ي الحي���اة 
ر، لو كنتم تعلم���ون لبادرتم اإلى االإيمان  اإل���ى وق���ت مح���دد ف���ي عل���م اهلل، تعم���رون االأر����س م���ا ا�ش���تقمتم على ذلك، اإن الم���وت اإذا جاء ال يوؤخَّ

ب���اهلل والتوب���ة مم���ا اأنت���م علي���ه م���ن ال�ش���رك وال�ش���ال.
 قال نوح: يا رب، اإني دعوت قومي اإلى عبادتك وتوحيدك، ليًا ونهاًرا با�شتمرار.

 فلم تزدهم دعوتي لهم اإال نفوًرا وُبْعًدا مما اأدعوهم اإليه.

 واإن���ي كلم���ا دعوته���م اإل���ى م���ا في���ه �ش���بب غف���ران ذنوبهم؛ من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة ر�ش���ولك - �ش���ّدوا اآذانهم باأ�شابعهم؛ 

ليمنعوه���ا م���ن �ش���ماع دعوت���ي، وغّط���وا وجوهه���م بثيابه���م حت���ى ال يرون���ي، وا�ش���تمّروا عل���ى م���ا ه���م علي���ه م���ن ال�ش���رك، وتكّب���روا ع���ن قب���ول م���ا 
اأدعوه���م اإلي���ه، واالإذعان له.

 ثم اإني - يا رب - دعوتهم عانية.

 ثم اإني رفعت لهم �شوتي بالدعوة، واأ�شررت اإ�شراًرا خفيًّا، ودعوتهم ب�شوت منخف�س؛ منّوًعا لهم اأ�شلوب دعوتي.

 فقلت لهم: يا قوم، اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة اإليه، اإنه �شبحانه كان غفاًرا لذنوب من تاب اإليه من عباده.

   خطر الغفلة عن االآخرة.
   عبادة اهلل وتقواه �شبب لغفران الذنوب.

   اال�شتمرار في الدعوة وتنويع اأ�شاليبها حق واجب على الدعاة.
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 فاإنك���م اإن فعلت���م ذل���ك ين���زل اهلل 

عليك���م المط���ر متتابًع���ا كلم���ا احتجت���م 
اإلي���ه، ف���ا ي�شيبك���م قح���ط.

واأوالًدا،  اأموااًل  بكثرٍة  ويعطيكم   

ويجعل لكم ب�شاتين تاأكلون من ثمارها، 
منها  ت�شربون  اأنهاًرا  لكم  ويجعل 

وت�شقون زروعكم وموا�شيكم.
 م���ا �ش���اأنكم - ي���ا ق���وم - ال تخاف���ون 

عظمة اهلل حيث تع�شونه دون مباالة؟!
 وق���د خلقك���م َط���ْوًرا بع���د َط���ْور م���ن 

غة. ُنْطف���ة َفَعَلق���ة َفُم�شْ
 األ���م ت���روا كي���ف خل���ق اهلل �ش���بع 

�ش���ماوات، �ش���ماء ف���وق �ش���ماء؟!
 وجع���ل القم���ر ف���ي ال�ش���ماء الدني���ا 

منهن نوًرا الأهل االأر�س، وجعل ال�شم�س 
م�شيئة.

 واهلل خلقك���م م���ن االأر����س بخل���ق 

اأبيك���م اآدم م���ن ت���راب، ث���م اأنت���م تتغ���ذون 
بم���ا ُتْنِبت���ه لكم.

 ث���م يعيدك���م فيه���ا بع���د موتك���م، ث���م 

يخرجك���م للبعث منها اإخراًجا.
 واهلل جع���ل لك���م االأر����س مب�ش���وطة 

ْكنى. اأة لل�شُّ مهيَّ
طرًق���ا  منه���ا  ت�ش���لكوا  اأن  رج���اء   

وا�ش���عة �ش���عًيا للك�ش���ب الح���ال.
 قال نوح: يا رب، اإن قومي ع�شوني 

فيما اأمرتهم به من توحيدك وعبادتك 
روؤ�شاءهم  منهم  ال�شفلة  واتبع  وحدك، 
الذين اأنعمت عليهم بالمال والولد، فلم 

يزدهم ما اأنعمت به عليهم اإال �شااًل.
 ومك���ر االأكاب���ر منه���م مك���ًرا عظيًم���ا 

بتحري�شهم اأ�شافلهم على نوح.
 وقال���وا الأتباعه���م: ال تترك���وا عب���ادة 

اآلهتك���م؛ وال تترك���وا عب���ادة اأ�شنامكم َوٍدّ 
وال �ُشَواع وال َيُغوث وال َيُعوق وال َن�ْشر.

ه���ذه  باأ�شنامه���م  اأ�شّل���وا  وق���د   

كثي���ًرا م���ن النا����س، وال ت���زد - ي���ا رب - الظالمي���ن الأنف�ش���هم باالإ�ش���رار عل���ى الكف���ر والمعا�ش���ي اإال �ش���ااًل ع���ن الح���ق.
 ب�ش���بب خطيئاته���م الت���ي ارتكبوه���ا اأُْغِرق���وا بالطوف���ان ف���ي الدني���ا، فاأُْدِخل���وا الن���ار بع���د موته���م مبا�ش���رة، فل���م يج���دوا له���م م���ن دون اهلل 

اأن�ش���اًرا ينقذونهم م���ن الغرق والنار.
 وقال نوح لما اأخبره اهلل اأنه لن يوؤمن من قومه اإال من قد اآمن: يا رب، ال تترك على االأر�س من الكافرين اأحًدا يدور اأو يتحرك.

 اإن���ك - ربن���ا - اإن تتركه���م وتمهله���م ي�شّل���وا عب���ادك الموؤمني���ن، وال يل���دوا اإال �شاح���َب فج���وٍر ال يطيع���ك، و�ش���ديَد كف���ٍر ال ي�ش���كرك عل���ى 

نعمك.
، واغف���ر لم���ن دخل بيتي موؤمًنا، واغفر للموؤمنين والموؤمنات، وال تزد الظالمين الأنف�ش���هم بالكفر   رّب اغف���ر ل���ي ذنوب���ي، واغف���ر لوال���ديَّ

والمعا�ش���ي اإال ه���اًكا وخ�ش���راًنا.

   اال�شتغفار �شبب لنزول المطر وكثرة االأموال واالأوالد.
   دور االأكابر في اإ�شال االأ�شاغر ظاهر ُم�َشاَهد.

   الذنوب �شبب للهاك في الدنيا، والعذاب في االآخرة.



اإبط���ال دي���ن امل�ش���ركني، ببي���ان ح���ال 
اجل���ّن واإميانه���م بع���د �ش���ماع الق���راآن.

الأمت���ك:  الر�س���ول -  اأيه���ا  ق���ل -   

اأوح���ى اهلل اإل���ّي اأن���ه ا�ش���تمع اإل���ى قراءتي 
للق���راآن جماع���ة م���ن الجن ببط���ن َنْخلة، 
فلم���ا رجع���وا اإل���ى قومه���م قالوا له���م: اإنا 
�ش���معنا كاًم���ا مق���روًءا ُمْعِجًب���ا في بيانه 

وف�شاحت���ه.
 ه���ذا ال���كام ال���ذي �ش���معناه ي���دّل 

عل���ى ال�ش���واب ف���ي االعتق���اد والق���ول 
والعم���ل، فاآمن���ا ب���ه، ول���ن ن�ش���رك بربن���ا 

ال���ذي اأنزل���ه اأح���ًدا.
 واآمّن���ا باأن���ه - تعال���ت عظم���ة ربن���ا 

وجال���ه - م���ا اتخ���ذ زوج���ة وال ول���ًدا كما 
يقول الم�ش���ركون.

 واأن���ه كان اإبلي����س يق���ول عل���ى اهلل 

ق���واًل منحرًف���ا من ن�ش���بة الزوج���ة والولد 
اإليه �ش���بحانه.

م�ن  الم�ش�ركين  اأن  َح�ِش�ْبنا  واأن�ا   

الك����ذب  يق���ول���ون  ال  والج���ّن  االإن��س 
�شاحب�ة  ل�ه  اأن  يزعم�ون  كان�وا  حي�ن 
له�م. تقلي�ًدا  قوله�م  ف�شّدقن�ا  وول�ًدا، 

الجاهلي���ة رج���ال  ف���ي  واأن���ه كان   

من االإن�س ي�شتجيرون برجال من الجّن 
عندم���ا ينزل���ون بم���كان َمُخ���وف، فيق���ول 
اأحده���م: اأع���وذ ب�ش���ّيد ه���ذا ال���وادي م���ن 
رج���ال  ف���ازداد  قوم���ه،  �ش���فهاء  �ش���ّر 

االإن����س خوًف���ا ورعًب���ا م���ن رج���ال الج���ّن.
ظننت���م  كم���ا  ظن���وا  االإن����س  واأن   

-اأيه���ا الج���ن - اأن اهلل ل���ن يبع���ث اأح���ًدا 
بع���د موت���ه للح�ش���اب والج���زاء.

���ا من المائكة يحر�ش���ونها من ا�ش���تراق ال�ش���مع الذي كنا نق���وم به، وُمِلئت   واأن���ا طلبن���ا خب���ر ال�ش���ماء، فوجدن���ا ال�ش���ماء ُملِئ���ت حر�ًش���ا قويًّ

ن���اًرا م�ش���تعلة ُيْرم���ى به���ا كل م���ن يق���رب ال�ش���ماء.
 واأن���ا كن���ا ف���ي ال�ش���ابق نتخ���ذ م���ن ال�ش���ماء مواق���ع ن�ش���تمع منها ما يتداوله المائكة، فنخب���ر به الكهنة من اأهل االأر����س، وقد تغير االأمر، 

فم���ن ي�ش���تمع من���ا االآن يج���د ن���اًرا م�ش���تعلة مع���دة ل���ه، فاإذا اقترب اأر�ش���لت علي���ه فاأحرقته.
 واأّنا ال نعلم ما �شبب هذه الحرا�شة ال�شديدة؛ اأاأريد �شرٌّ باأهل االأر�س، اأم اأن اهلل اأراد بهم خيًرا، فقد انقطع عنا خبر ال�شماء.

ا - مع�سر الجنِّ -: مّنا المتقون االأبرار، ومّنا من هم كفار وف�شاق؛ كّنا اأ�شناًفا مختلفة واأهواء متباينة.  واأنَّ

ا اأيقنا اأنا لن نفوت اهلل �شبحانه اإذا اأراد بنا اأمًرا، ولن نفوته هرًبا الإحاطته بنا.  واأنَّ

ا لح�ش���ناته، وال اإثًما ي�ش���اف اإلى اآثامه  ���ا لم���ا �ش���معنا الق���راآن ال���ذي يه���دي للت���ي ه���ي اأق���وم اآمّن���ا به، فمن يوؤم���ن بربه فا يخاف نق�شً  واأنَّ

ال�شابقة.

   تاأثير القراآن البالغ فيَمْن ي�شتمع اإليه بقلب �شليم.    اال�شتغاثة بالجن من ال�شرك باهلل، ومعاقبُة فاعله ب�شد مق�شوده في الدنيا.
.    من اأدب الموؤمن اأال َيْن�ُشَب ال�شّر اإلى اهلل.    بطان الكهانة ببعثة النبي 
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���ا من���ا الم�ش���لمون المنق���ادون   واأنَّ

هلل بالطاعة، ومنا الجائرون عن طريق 
الق�ش���د واال�ش���تقامة، فم���ن خ�ش���ع هلل 
بالطاعة والعمل ال�شالح فاأولئك الذين 

ق�ش���دوا الهداي���ة وال�ش���واب.
طري���ق  ع���ن  الجائ���رون  واأم���ا   

الق�ش���د واال�ش���تقامة فكان���وا لجهّن���م 
حطًب���ا توَق���ُد ب���ه م���ع اأمثالهم من االإن����س.
 وكم���ا اأوح���ى اإلي���ه اأن���ه ا�ش���تمع نف���ر 

م���ن الج���ن اأوح���ى اإلي���ه اأن���ه ل���و ا�ش���تقام 
الج���ّن واالإن����س عل���ى طري���ق االإ�ش���ام، 
وعمل���وا بم���ا في���ه، ل�ش���قاهم اهلل م���اًء 

ه���م بنع���م متنوع���ة. كثي���ًرا، واأمدَّ
 لنختبره���م في���ه اأي�ش���كرون نعم���ة 

اهلل اأم يكفرونه���ا؟ وم���ن ُيْعِر����س ع���ن 
القراآن، وعما فيه من المواعظ، يدخله 

ا ال ي�ش���تطيع تحّمل���ه. رب���ه عذاًب���ا �ش���اقًّ
ال  �ش���بحانه  ل���ه  الم�ش���اجد  واأن   

لغي���ره، ف���ا تدع���وا م���ع اهلل فيه���ا اأح���ًدا، 
فتكون���وا مث���ل اليه���ود والن�ش���ارى ف���ي 

كنائ�ش���هم وِبَيعه���م.
 واأن���ه لم���ا ق���ام عب���د اهلل محم���د  

يعبد ربه ببطن َنْخلة، كاد الجن يكونون 
ُمَتراِكمي���ن علي���ه م���ن �ش���ّدة الزح���ام عند 

�ش���ماعهم قراءته للقراآن.
 ق������ل - اأيه������ا الر�س������ول - له�����وؤالء 

وال  وحده،  ربي  اأدعو  اإنما  الم�شركين: 
من  كائًنا  العبادة  في  غيره  به  اأ�شرك 

كان.
 ق���ل له���م: اإّن���ي ال اأمل���ك لك���م دف���ع 

�ش���ّر ق���ّدره اهلل عليك���م، وال اأمل���ك جل���ب 
نف���ع منعك���م اهلل اإي���اه.

 ق���ل له���م: ل���ن ينجين���ي م���ن اهلل 

اأح��������د اإن ع�شيت���ه، ول���ن اأج���د م���ن دون���ه 
ُمْلَتج����اأً األج���اأ اإلي���ه.

 لك���ّن ال���ذي اأملك���ه اأن اأبلغك���م م���ا 

اأمرن���ي اهلل بتبليغ���ه اإليك���م، ور�ش���الته الت���ي بعثن���ي به���ا اإليك���م، وم���ن يع�س اهلل ور�ش���وله فاإن م�شي���ره دخول نار جهنم خال���ًدا مخلًدا فيها، ال 
يخ���رج منه���ا اأبًدا.

 وال ي���زال الكف���ار عل���ى كفره���م حت���ى اإذا عاين���وا ي���وم القيام���ة م���ا كان���وا يوع���دون به في الدنيا م���ن العذاب، حينئذ �ش���يعلمون من اأ�شعف 

نا�شًرا، و�شيعلمون من اأقّل اأعواًنا.
 قل - اأيها الر�سول - لهوؤالء الم�شركين المنكرين للبعث: ال اأدري اأقريب ما توعدون من العذاب، اأم اأن له اأجًا ال يعلمه اإال اهلل.

ا بعلمه.  هو �شبحانه عالم الغيب كله، ال يخفى عليه منه �شيء، فا ُيْطِلُع على غيبه اأحًدا، بل يبقى مخت�شًّ

 اإال م���ن ارت�ش���اه �ش���بحانه م���ن ر�ش���ول، فاإن���ه يطلع���ه عل���ى م���ا �ش���اء، وير�ش���ل م���ن اأمام الر�ش���ول وم���ن خلفه حر�ًش���ا من المائك���ة يحفظونه 

حتى ال يّطلع غير الر�ش���ول على ذلك.
 رجاء اأن يعلم الر�ش���ول اأن الر�ش���ل من قبله قد بلَّغوا ر�ش���االت ربهم التي اأمرهم بتبليغها لما اأحاطها اهلل به من العناية، واأحاط اهلل 

بما لدى المائكة والر�شل علًما، فا يخفى عليه من ذلك �شيء، واأح�شى عدد كل �شيء، فا يخفى عليه �شبحانه �شيء.

   الَجْور �شبب في دخول النار.
   اأهمية اال�شتقامة في تح�شيل المقا�شد الح�شنة.

   ُحِفظ الوحي من عبث ال�شياطين.



القيام  على  املعينة  االأ�شباب  بيان 
باأعباء الدعوة.

���ف بثياب���ه )يعن���ي:   ي���ا اأيه���ا الُمَتَلِفّ

النب���ي  (.
 �شِلّ بالليل اإال قليًا منه.

اأو �ش���ِلّ  �ش���ئت،  اإن   �ش���ِلّ ن�شف���ه 

���َل  اأق���ّل م���ن الن�ش���ف قلي���ًا حت���ى َت�شِ
للثل���ث.

 اأو زد علي���ه حت���ى تبل���غ الثلثي���ن، 

وبّي���ن الق���راآن اإذا قراأت���ه وتمّه���ل ف���ي 
قراءت���ه.

 اإن���ا �شن�������لقي عل����������يك - اأيه����������ا 

الر�س���ول - الق���راآن، وه���و قول ثقيل؛ لما 
في���ه م���ن الفرائ����س والح���دود واالأح���كام 

واالآداب وغيره���ا.
اأ�ش���د  ه���ي  اللي���ل  �ش���اعات  اإن   

موافقة للقلب مع القراءة واأ�شوب قواًل.
ت�شّرًف���ا  النه���ار  ف���ي  ل���ك  اإن   

ف���ي اأعمال���ك، فتن�ش���غل به���ا ع���ن ق���راءة 
الق���راآن، ف�ش���ِلّ باللي���ل.

الذك���ر،  باأن���واع  اهلل  واذك���ر   

انقطاًع���ا  �ش���بحانه  اإلي���ه  وانقط���ع 
ل���ه. العب���ادة  باإخا����س 

المغ���������رب،  ورب  الم����ش����رق  رب   

ال معب���ود بح���ق اإال ه���و، فاتخ���ذه وكي���ًا 
تعتم���د علي���ه ف���ي اأم���ورك كله���ا.

 وا�شب���ر عل���ى م���ا يقول���ه المكذب���ون 

م���ن اال�ش���تهزاء وال�ش���ّب، واهجره���م 
هج���ًرا ال اأذّي���ة في���ه.

المكذبي���ن  ب�ش���اأن  تهت���ّم  وال   

الدني���ا،  بمل���ذات  التمت���ع  اأ�شح���اب 
اأجله���م. ياأتيه���م  حت���ى  قلي���ًا  وانتظره���م  واإياه���م،  واتركن���ي 

 اإن لدينا في االآخرة قيوًدا ثقيلة، وناًرا ُم�ْشَتِعرة.

 وطعاًما تغ�ّس به الحلوق ل�شّدة مرارته، وعذاًبا موجًعا؛ زيادة على ما �شبق.

 ذلك العذاب حا�شل للمكذبين يوم ت�شطرب االأر�س والجبال، وكانت الجبال رمًا �شائًا متناثًرا من �شّدة هوله.

.  اإنا بعثنا اإليكم ر�شواًل �شاهًدا على اأعمالكم يوم القيامة مثلما اأر�شلنا اإلى فرعون ر�شواًل هو مو�شى 

 فع�ش���ى فرع���وُن الر�ش���وَل المر�ش���ل اإلي���ه م���ن رب���ه فعاقبناه عقاًبا �ش���ديًدا ف���ي الدنيا بالغرق، وفي االآخرة بعذاب الن���ار، فا تع�شوا اأنتم 

ر�شولكم في�شيبكم ما اأ�شابه.
 فكي���ف تمنع���ون اأنف�ش���كم وَتُقونه���ا - اإن كفرت���م ب���اهلل، وكذبت���م ر�ش���وله - يوًم���ا �ش���ديًدا طوي���ًا، ي�ش���يب راأ����س االأوالد ال�شغ���ار م���ن �ش���ّدة 

هول���ه وطوله.
 اإّن هذه الموعظة - الم�ش���تملة على بيان ما في يوم القيامة من هول   ال�ش���ماء مت�ش���ققة من هوله، كان وعد اهلل مفعواًل ال محالة. 

و�شّدة - تذكرة، ينتفع بها الموؤمنون، فمن �شاء اتخاذ طريق مو�شل اإلى ربه اتخذه.

   اأهمية قي���ام الليل وتاوة الق����راآن وذكر اهلل وال�ش���بر للداعية اإلى اهلل.     فراغ الق��لب في الليل له اأثر في الحف���ظ والف���هم.  
   تحّمل التكاليف يقت�شي تربية �شارمة.    الترف والتو�شع في التنعم ي�شّد عن �شبيل اهلل.
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 اإن رب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - يعل���م 

اأن���ك ت�شّل���ي اأق���ّل م���ن ثلث���ي اللي���ل ت���ارة، 
وتق���وم ن�شف���ه ت���ارة، وثلث���ه ت���ارة، وتق���وم 
طائف���ة م���ن الموؤمني���ن مع���ك، واهلل يقدر 
الليل والنهار، ويح�شي �شاعاتهما، علم 
�ش���بحانه اأنك���م ال تق���درون عل���ى اإح�ش���اء 
و�شب���ط �ش���اعاته، في�ش���ّق عليك���م قي���ام 
اأكث���ره تحّرًي���ا للمطل���وب، فلذل���ك ت���اب 
عليك���م، ف�شّل���وا م���ن اللي���ل م���ا تي�ّش���ر، 
اأيه���ا   - منك���م  �ش���يكون  اأن  اهلل  عل���م 
الموؤمن���ون- مر�شى اأجهدهم المر�س، 
واآخ���رون ي�ش���افرون يطلب���ون رزق اهلل، 
واآخ���رون يقاتل���ون الكف���ار ابتغ���اء مر�شاة 
العلي���ا،  ه���ي  اهلل  كلم���ة  ولتك���ون  اهلل 
فه���وؤالء ي�ش���ّق عليه���م قيام اللي���ل، ف�شّلوا 
ما تي�شر لكم من الليل، وائتوا بال�شاة 
المفرو�ش���ة عل���ى اأكم���ل وج���ه، واأعط���وا 
زكاة اأموالك���م، واأنفق���وا م���ن اأموالك���م 
في �شبيل اهلل، وما تقّدموا الأنف�شكم من 
اأّي خي���ر، تج���دوه هو خيًرا واأعظم ثواًبا، 
واطلب���وا المغف���رة من اهلل، اإن اهلل غفور 

لم���ن ت���اب م���ن عب���اده، رحي���م به���م.

االأم���ر باالجته���اد ف���ي دع���وة المكذبي���ن، 
واإنذارهم باالآخرة والقراآن.

���ي بثياب���ه )وه���و  الُمَتَغ�ِشّ اأيه���ا  ي���ا   

النب���ي  (.
 انه�س فخِوّف من عذاب اهلل.

ْم ربك.  وَعِظّ

الذن���وب  م���ن  نف�ش���ك  ���ر  وطِهّ  

النجا�ش���ات. م���ن  وثياب���ك 
 وابتعد عن عبادة االأوثان.

 وال تمنن على ربك باأن ت�شتكثر عملك ال�شالح.

 وا�شبر هلل على ما تاقيه من االأذى.

 فاإذا ُنِفَخ في القرن النفخة الثانية.

 فذلك اليوم يوم �شديد.

 على الكافرين باهلل وبر�شله غير �شهل.

 اتركني - اأيها الر�سول - ومن خلقته وحيًدا في بطن اأمه دون مال اأو ولد )وهو الوليد بن الُمِغيرة(.

 وجعلت له مااًل كثيًرا.

 وجعلت له بنين حا�شرين معه وي�شهدون المحافل معه ال يفارقونه ل�شفر لكثرة ماله.

 لي����س االأمر كما   ث���م يطم���ع م���ع كف���ره بي اأن اأزيده بعد م���ا اأعطيته من ذلك كله.   وب�ش���طت ل���ه ف���ي العي����س وال���رزق والول���د ب�ش���ًطا. 

 اإن هذا الكافر   �ش���اأكلفه م�ش���قة من العذاب ال ي�ش���تطيع تحّمله���ا.   ت�ش���ّور، اإن���ه كان معان���ًدا الآياتن���ا المنزل���ة عل���ى ر�ش���ولنا مكذًبا بها. 
الذي اأنعمت عليه بتلك النعم فّكر فيما يقوله في القراآن الإبطاله، وقّدر ذلك في نف�ش���ه.

   الم�شقة تجلب التي�شير.     وجوب الطهارة من الَخَبث الظاهر والباطن.     االإنعام على الفاجر ا�شتدراج له ولي�س اإكراًما.
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ر. ب كيف َقدَّ  فُلِعن وُعِذّ

ر.  ثم لعن وعّذب كيف َقدَّ

ي فيم���ا   ث���م اأع���اد النظ���ر والت���رِوّ

يق���ول.
���ب وجه���ه وَكَل���ح حي���ن ل���م   ث���م َقَطّ

يج���د م���ا يطع���ن ب���ه ف���ي الق���راآن.
 ث���م اأدب���ر ع���ن االإيم���ان، وا�ش���تكبر 

. ع���ن اتب���اع النبي 
 فق���ال: لي����س ه���ذا ال���ذي ج���اء ب���ه 

محم���د كام اهلل، ب���ل ه���و �ش���حر يروي���ه 
ع���ن غي���ره.

 لي����س ه����ذا ك�������ام اهلل، ب���ل ه���و 

كام االإن����س.
 �ش���اأدخل ه���ذا الكاف���ر طبق���ة م���ن 

طبقات النار، وهي �َشَقر يقا�شي حّرها.
م�ا   - محم�د  ي�ا   - اأعل���مك  وم�ا   

�َش�َقر؟!
ب فيه���ا   ال ُتْبِق���ي �ش���يًئا م���ن الُمَع���ذَّ

اإال اأت���ت علي���ه، وال تترك���ه، ث���م يع���ود كم���ا 
كان، ث���م تاأت���ي علي���ه، وهك���ذا َدَواَلْي���ك.
 �شديدة االإحراق والتغيير للجلود.

 عليه���ا ت�ش���عة ع�ش���ر َمَل���ًكا، وه���م 

َخَزنته���ا.
اإال  الن���ار  َخَزن���ة  جعلن���ا  وم���ا   

مائك���ة، ف���ا طاق���ة للب�ش���ر به���م، وم���ا 
جعلن���ا عدده���م ه���ذا اإال اختب���اًرا للذي���ن 
كفروا باهلل؛ ليقولوا ما قالوا فُي�شاَعف 
اليه���ود  وليتيّق���ن  الع���ذاب،  عليه���م 
والن�ش���ارى  الت���وراة،  اأعط���وا  الذي���ن 
الذين اأعطوا االإنجيل حين نزل القراآن 
م�شدًق���ا لم���ا ف���ي كتابيه���م، ولي���زداد 
الموؤمن���ون اإيماًن���ا عندم���ا يوافقه���م اأه���ل 
الكت���اب، وال يرت���اب اليه���ود والن�ش���ارى 
والموؤمن���ون، وليق���ول المت���رددون ف���ي 
االإيم���ان، والكاف���رون: اأي �ش���يء اأراده 
اهلل به���ذا الع���دد الغريب؟! مث���ل اإ�شال 
���لُّ اهلل م���ن �ش���اء اأن ي�شّل���ه ويه���دي م���ن �ش����اء اأن يهديه، وما يعل���م جنود ربك م���ن كثرتها اإال هو  ق ب���ه، ُي�شِ ���ِدّ ُمْنِك���ر ه���ذا الع���دد وهداي���ة الُم�شَ
 لي����س الق���ول كم���ا يزع���م بع����س الم�ش���ركين اأن���ه يكف���ي اأ�شحاب���ه  �ش���بحانه، وم���ا الن���ار اإال تذك���رة للب�ش���ر يعلم���ون به���ا عظم���ة اهلل �ش���بحانه. 

َخَزن���ة جهن���م حت���ى ُيْجِه�شه���م عنه���ا، اأق�ش���م اهلل بالقم���ر.
 ترهيًبا وتخويًفا للنا����س.    اإّن نار جهنم الإحدى البايا العظيمة.    واأق�ش���م بال�شبح اإذا اأ�شاء.    واأق�ش���م بالليل ح����ين وّلى.  

 كل نف����س بما ك�ش���بته من   لمن �ش���اء منكم - اأيها النا����س - اأن يتقدم باالإيمان باهلل والعمل ال�شالح، اأو يتاأخر بالكفر والمعا�شي.  

 اإال الموؤمني���ن فاإنه���م ال ُيوؤْخ���ذون بذنوبه���م، ب���ل  االأعم���ال ماأخ���وذة، فاإم���ا اأن توبقه���ا اأعماله���ا، واإم���ا اأن تخِلّ�شه���ا وتنقذه���ا م���ن اله���اك.  
 عن الكافرين الذين اأهلكوا اأنف�ش���هم  ا.    وه���م ي���وم القيامة في جنات ي�ش���األ بع�شهم بع�شً يتج���اوز عنه���ا لم���ا له���م م���ن عم���ل �شال���ح.  
 فيجيبهم الكفار قائلين: لم نكن من الذين يوؤدون ال�شاة الواجبة   يقولون لهم: ما اأدخلكم في جهنم؟   بما عملوا من المعا�شي. 
 وكن���ا م���ع اأه���ل الباط���ل ن���دور معه���م اأينم���ا داروا، ونتح���دث م���ع اأه���ل   ول���م نك���ن نطع���م الفقي���ر مم���ا اأعطان���ا اهلل.   ف���ي الحي���اة الدني���ا.  

 وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت، فحال بيننا وبين التوبة.  وكنا نكذب بيوم الجزاء.   ال�شال والغواية.  

   خط���ورة الكب���ر حي���ث �ش���رف الولي���د ب���ن المغي���رة ع���ن االإيم���ان بعدم���ا تبي���ن ل���ه الح���ق.     م�ش���وؤولية االإن�ش���ان ع���ن اأعمال���ه ف���ي الدني���ا 
واالآخ���رة.     ع���دم اإطع���ام المحت���اج �ش���بب م���ن اأ�ش���باب دخ���ول الن���ار.



 فم���ا تنفعه���م ي���وم القيام���ة و�ش���اطة 

ال�ش���اف�ع������ين من الم����ائك����ة والنب�������يين 
َقب���ول  �ش���رط  م���ن  الأن  وال�شالحي���ن؛ 

ال�ش���فاعة الر�ش���ا ع���ن الم�ش���فوع ل���ه.
 اأي �ش���يء جع���ل ه���وؤالء الم�ش���ركين 

معر�شي���ن ع���ن القراآن؟!
 كاأنه���م ف���ي اإعرا�شه���م ونفوره���م 

من���ه ُحُم���ر َوْح����س �ش���ديدة النف���ور.
 نفرت من اأ�شد خوًفا منه.

ه���وؤالء  م���ن  واح���د  كل  يري���د  ب���ل   

الم�ش���ركين اأن ي�شب���ح عن���د راأ�ش���ه كت���اب 
من�شور يخبره اأن محمًدا ر�شول من اهلل، 
ولي�س �شبب ذلك قلة البراهين اأو �شعف 

الحج���ج، واإنم���ا ه���و العناد واال�ش���تكبار.
 لي����س االأم���ر كذل���ك، ب���ل ال�ش���بب ف���ي 

تماديه���م ف���ي �شاله���م اأنه���م ال يوؤمن���ون 
بع���ذاب االآخ���رة، فبق���وا عل���ى كفرهم.

 اأال اإن هذا القراآن موعظة وتذكير.

 فم���ن �ش���اء اأن يق���راأ الق���راآن ويتع���ظ 
به قراأه واتعظ به.

اهلل  ي�ش���اء  اأن  اإال  يتعظ���ون  وم���ا   

َق���ى  اأن يتعظ���وا، ه���و �ش���بحانه اأه���ل الأن ُيتَّ
بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، واأهل 

الأن يغف���ر ذن���وب عب���اده اإذا تاب���وا اإلي���ه.

اإظه���ار ق���درة اهلل عل���ى بع���ث اخلل���ق 
وجمعه���م ي���وم القيام���ة.

ي���وم  القيام���ة  بي���وم  اهلل  اأق�ش���م   

يق���وم النا����س ل���رب العالمي���ن.
 واأق�ش���م بالنف����س الطيب���ة الت���ي تل���وم 

�شاحبه���ا عل���ى التق�شي���ر ف���ي االأعم���ال 
ال�شالح���ة، وعل���ى فع���ل ال�ش���يئات، اأق�ش���م 
بهذين االأمرين ليبعثّن النا����س للح�ش���اب 

والج���زاء.
 اأيظّن االإن�شان اأن لن نجمع عظامه بعد موته للبعث؟!

 بلى، نقدر مع جمعها على اإعادة اأطراف اأ�شابعه خْلًقا �شويًّا كما كانت.

 بل يريد االإن�شان باإنكاره البعث اأن ي�شتمّر على فجوره م�شتقبًا دون رادع.

 وذهب �شوء   فاإذا تحّير الب�شر وانده����س حين يرى ما كان يكّذب به.    ي�ش���األ على وجه اال�ش���تبعاد عن يوم القيامة: متى يقع؟  

 ال فرار في ذلك اليوم، وال َمْلجاأ يلجاأ   يقول االإن�شان الفاجر في ذلك اليوم: اأين الفرار؟!    وُجِمع جرم ال�شم�س والقمر.   القمر.  
 اإلى ربك - اأيها الر�سول - في ذلك اليوم المرجع والم�شير للح�شاب والجزاء.   م يعت�شم به.   اإليه الفاجر، وال ُمْعَت�شَ

 بل االإن�ش���ان �ش���اهد على نف�ش���ه حيث ت�ش���هد عليه جوارحه بما   يخب���ر االإن�ش���ان ف���ي ذل���ك الي���وم بم���ا ق���ّدم م���ن اأعمال���ه، وبما اأّخر منها.  

ك - اأيها الر�س���ول - ل�ش���انك بالقراآن   ال تحِرّ  ولو جاء باأعذار يجادل بها عن نف�ش���ه اأنه ما عمل �ش���وًءا لم تنفعه.   اكت�ش���به من اإثم.  
 فاإذا قراأه عليك ر�شولنا جبريل فاأن�شت   اإن علينا اأن نجمعه لك في �شدرك، واإثبات قراءته على ل�شانك.   ًا اأن ينفلت منك.   ُمَتَعِجّ

 ثم اإن علينا تف�شيره لك. اإلى قراءته وا�شتمع.  

���دة بم�ش���يئة اهلل.     حر����س ر�ش���ول اهلل  عل���ى حف���ظ م���ا يوح���ى اإلي���ه م���ن الق���راآن، وتكّف���ل اهلل ل���ه بجمع���ه ف���ي �ش���دره     م�ش���يئة العب���د ُمَقيَّ
وحفظه كامًا فا ين�ش���ى منه �ش���يًئا.
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ادعيت���م  كم���ا  االأم���ر  لي����س  كّا،   

م���ن ا�ش���تحالة البع���ث، فاأنت���م تعلم���ون 
اأن الق���ادر عل���ى خلقك���م ابت���داًء ال يعج���ز 
ع���ن اإحيائك���م بع���د موتك���م، لك���ن �ش���بب 
تكذيبك���م بالبع���ث ه���و حبك���م للحي���اة 
 وتركك���م  الدني���ا �ش���ريعة االنق�ش���اء. 
للحي���اة االآخ���رة التي طريقه���ا القيام بما 
اأمرك���م اهلل ب���ه م���ن الطاع���ات، وت���رك ما 

نهاك���م عن���ه م���ن المحرم���ات. 
 وج���وه اأه���ل االإيم���ان وال�ش���عادة ف���ي 

 ناظرة اإلى  ة لها نور.  ذلك اليوم َبِهيَّ
 ووج���وه اأه���ل  ربه���ا متمِتّع���ة بذل���ك. 
الكف���ر وال�ش���قاء ف���ي ذل���ك اليوم عاب�ش���ة. 
 توق���ن اأن ين���زل به���ا عق���اب عظي���م، 

 لي����س االأم���ر كم���ا  وع���ذاب األي���م.   
يت�ش���ور الم�ش���ركون م���ن اأنه���م اإذا مات���وا 
ب���ون، ف���اإذا و�شل���ت نف����س اأحده���م  ال ُيَعذَّ
 وق���ال بع����س النا����س  اأعال���ي �ش���دره.  

لبع����س: م���ن َيْرِق���ي ه���ذا لعل���ه ُي�ْش���َفى؟!  
���ْزع حينئ���ذ اأن���ه   واأيق���ن م���ن ف���ي الَنّ

 واجتمع���ت  ف���راق الدني���ا بالم���وت.  
ال�ش���دائد عن���د نهاي���ة الدني���ا وبداي���ة 
 اإذا ح�ش���ل ذل���ك ُي�ش���اق  االآخ���رة.  
ق الكافر  ���دَّ  ف���ا �شَ المي���ت اإل���ى رب���ه.  
�شل���ى هلل  وال  ر�ش���وله،  ب���ه  ج���اء  بم���ا 
 ولك���ن ك���ذب بم���ا ج���اءه ب���ه  �ش���بحانه.  
 ث���م ذه���ب  ر�ش���وله، واأعر����س عن���ه.  
ه���ذا الكاف���ر اإل���ى اأهله يختال في م�ش���يته 
 فتوع���د اهلل الكاف���ر  م���ن الكب���ر.  

ب���اأن عذاب���ه ق���د ولي���ه وق���رب من���ه.
 ث��م اأع�������اد الجم����لة على �شب����ي�����ل 

 .{ h  g  fw     }:التاأكيد، فق����ال
تارك���ه  اهلل  اأن  االإن�ش���ان  اأيظ���ّن     
 األ���م  ُمْهَم���ًا دون اأن يكلف���ه ب�ش���رع؟  
يك���ن ه���ذا االإن�ش���ان يوًم���ا ُنْطف���ة م���ن من���ي 
 ث���م كان بع���د  ������ّب ف���ي الرح��������م.   ُي�شَ
ذل���ك قط�����عة م������ن دم جام���د، ثم خل������قه 
 األي����س ال���ذي خل���ق االإن�ش����ان من ُنْطف���ة َفَعَلَقة بق�������ادر على   فجع���ل م���ن جن�ش���ه النوعي���ن: الذك���ر واالأنث���ى؟!   ا.   اهلل، وج��������عل خلق���ه �ش���ويًّ

اإح�����ياء الم��������وتى للح�ش���اب والج���زاء م���ن جدي���د؟! بل���ى، اإن���ه لق���ادر.

 تذكير االإن�شان باأ�شل خلقه، وم�شيره، وبيان ما اأعد اهلل في الجنة الأوليائه.
 اإن���ا خلقن���ا االإن�ش���ان م���ن نطف���ة خليط���ة بي���ن م���اء   ق���د م���ّر عل���ى االإن�ش���ان َدْه���ر طوي���ل كان في���ه معدوًم���ا ال ِذْك���ر ل���ه.    
 اإنا بّينا له على األ�شنة  الرجل وماء المراأة، نختبره بما ُنْلزمه به من التكاليف، فجعلناه �شميًعا ب�شيًرا ليقوم بما كلَّفناه به من ال�شرع.  
ر�ش���لنا طري���ق الهداي���ة، فا�ش���تبانت ل���ه بذل���ك طري���ق ال�ش���ال، فه���و بع���د ذلك اإم���ا اأن يهتدي لل�ش���راط الم�ش���تقيم، فيكون عبًدا موؤمًنا �ش���كوًرا 
 اإنا اأعددنا  هلل، واإما اأن ي�شّل عنها فيكون عبًدا كافًرا جحوًدا الآيات اهلل.  ولما بّين اهلل نوعي المهتدي وال�شاّل بيَّن جزاءهما فقال:   
 اإن الموؤمنين المطيعين هلل ي�ش���ربون  للكافرين باهلل وبر�ش���له �شا�ش���ل ُي�ْش���حبون بها في النار، واأغااًل ُيَغّلون بها فيها، وناًرا ُم�ْش���َتِعرة.  

ي���وم القيام���ة من كاأ����س خمر ممل���وءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحته.
    خط���ر ح���ب الدني���ا واالإعرا����س ع���ن االآخ���رة.     ثب���وت االختي���ار لاإن�ش���ان، وه���ذا م���ن تكري���م اهلل ل���ه.     النظ���ر لوج���ه 

اهلل الكري���م من اأعظم النعيم.
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الطاعة  الأهل  الُمَعّد  ال�شراب  هذا   

ال  غزيرة  التناول  �شهلة  عين  من  هو 
ي�شيلونها  بها عباد اهلل،  َيْرَوى  ب،  َتْن�شَ

ويجرونها اأين �شاوؤوا.
 و�شف���ات العب���اد الذي���ن ي�ش���ربونها 

اأنه���م يوف���ون بم���ا األزموا به اأنف�ش���هم من 
الطاع���ات، ويخاف���ون يوًم���ا كان �ش���ّره 

منت�ش���ًرا فا�ش���ًيا وه���و ي���وم القيام���ة.
 ويطعم���ون الطع���ام م���ع كونه���م ف���ي 

ح���ال يحبونه لحاجتهم اإليه وا�ش���تهائهم 
ل���ه، يطعمون���ه المحتاجي���ن م���ن الفق���راء 

واليتامى واالأ�ش���ارى.
اأنه���م  اأنف�ش���هم  ف���ي  وي�ش���رون   

اإال لوج���ه اهلل، فه���م ال  ال يطعمونه���م 
يري���دون منه���م ثواًب���ا، وال ثن���اًء عل���ى 

اإياه���م. اإطعامه���م 
 اإن���ا نخ���اف م���ن ربن���ا يوًم���ا َتْكَل���ح 

في���ه وج���وه االأ�ش���قياء ل�ش���ّدته وفظاعت���ه.
 فوقاه���م اهلل بف�شل���ه �ش���ّر ذل���ك 

الي���وم العظي���م، واأعطاه���م به���اًء ون���وًرا 
ف���ي وجوهه���م؛ اإكراًما لهم، و�ش���روًرا في 

قلوبه���م.
ب�ش���بب �شبره���م  واأثابه���م اهلل -   

عل���ى الطاع���ات، و�شبره���م عل���ى اأق���دار 
اهلل، و�شبره���م ع���ن المعا�ش���ي - جن���ة 

يتنعم���ون فيه���ا، وحري���ًرا يلب�ش���ونه.
االأ�ش���ّرة  عل���ى  فيه���ا  متكئ���ون   

الُمَزيَّنة، ال يرون في هذه الجنة �شم�ًش���ا 
يوؤذيه���م �ش���عاعها، وال ب���رًدا �ش���ديًدا، ب���ل 
ه���م ف���ي ظ���ّل دائ���م ال ح���ّر مع���ه وال ب���رد.
رت   قريب���ة منه���م ظاله���ا، و�ُش���ِخّ

ثماره���ا لم���ن يتناوله���ا، فيتناوله���ا بي�ش���ر 
الم�شطج���ع  يناله���ا  بحي���ث  و�ش���هولة، 

والقاع���د والقائ���م.
باآني���ة  الخ���دم  عليه���م  وي���دور   

الف�ش���ة، وبكوؤو�ش���ها ال�شاف���ي لونه���ا عند 
اإرادته���م ال�ش���راب.

 هي في �شفاء لونها مثل الزجاج غير اأنها من الف�شة، وهي مقدرة وفق ما يريدون، ال تزيد عنه وال تنق�س.

مون كاأ�ًشا من خمر ممزوجة بالزنجبيل.  وُي�ْشَقى هوؤالء الُمَكرَّ

 وي���دور عليه���م في الجنة ِوْل���دان باقون على �ش���بابهم، اإذا راأيته���م ظننتهم لن�شارة   ي�ش���ربون م���ن عي���ن ف���ي الجن���ة ت�ش���مى �َشْل�ش���بيًا. 

 واإذا راأي���ت ما هنالك ف���ي الجنة راأيت نعيًما ال يم�ك����ن و�شفه، وراأيت ملًكا  وجوهه���م وح�ش���ن األوانه���م وكثرته���م وتفرقه���م لوؤل���وؤًا منث���وًرا. 
 ق���د عل���ت اأبدانه���م الثي���اب الخ�شراء الفاخرة وهي من الحرير الرقيق، وغليظ الديباج، واأُلِْب�ش���وا فيها اأ�ش���ورة  عظيًم���ا ال ُيداني���ه مل���ك. 
 ويق���ال له���م تكريًم���ا له���م: اإن ه���ذا النعيم ال���ذي اأعطيتم���وه كان ثواًبا لكم على  م���ن ف�ش���ة، و�ش���قاهم اهلل �ش���راًبا خالًي���ا م���ن اأي منغ����س.  
ًقا، ولم ننزل���ه عليك جملة   اإن���ا نح���ن اأنزلن���ا علي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - الق���راآن مفرَّ اأعمالك���م ال�شالح���ة، وكان عملك���م مقب���واًل عن���د اهلل. 
 فا�شب���ر لم���ا يحك���م ب���ه اهلل ق���دًرا اأو �ش���رًعا، وال تط���ع اآثًم���ا فيم���ا يدع���و ل���ه م���ن االإث���م، وال ك������افًرا فيم���ا يدع���و اإلي���ه م���ن الك������فر.   واح���دة.  

 واذكر ربك ب�شاة الفجر اأول النهار، و�شاة الظهر والع�شر اآخره.

   الوفاء بالنذر واإطعام المحتاج، واالإخا�س في العمل، والخوف من اهلل: اأ�شباب للنجاة من النار، ولدخول الجنة.
   اإذا كان حال الغلمان الذين يخدمونهم في الجنة بهذا الجمال، فكيف باأهل الجنة اأنف�شهم؟!



 واذك���ره ب�شات���ي اللي���ل: �ش���اة 

���د ب���ه  المغ���رب و�ش���اة الع�ش���اء، وَتَهجَّ
بعدهم���ا.

 اإن هوؤالء الم�شركين يحبون الحياة 

ويتركون  عليها،  ويحر�شون  الدنيا 
ثقيل؛  يوم  وهو  القيامة،  يوم  وراءهم 

لما فيه من ال�شدائد والمحن.
خلقهم  ينا  وقوَّ خلقناهم  نحن   

وغيرها.  واأع�شائهم  بتقوية مفا�شلهم 
واإذا �شئنا اإهاكهم واإبدالهم باأمثالهم 

اأهلكناهم واأبدلناهم.
وتذكير،  موعظة  ال�شورة  هذه  اإن   

فمن �شاء اتخاذ طريق تو�شله اإلى ر�شا 
ربه اتخذها.

 وما ت�شاوؤون اتخاذ طريق اإلى ر�شا 

اهلل اإال اأن ي�شاء اهلل ذلك منكم، فاالأمر 
كله اإليه، اإن اهلل كان عليًما بما ي�شلح 
لعباده، وبما ال ي�شلح لهم، حكيًما في 

خلقه وقدره و�شرعه.
في  عباده  من  ي�شاء  من  ُيْدِخل   

والعمل  لاإيمان  فيوفقهم  رحمته، 
الأنف�شهم  للظالمين  واأعّد  ال�شالح، 
في  موجًعا  عذاًبا  والمعا�شي  بالكفر 

االآخرة، وهو عذاب النار.

الوعيد  للمكذبين بالويل يوم القيامة.

مثل  المتتابعة  بالرياح  اهلل  اأق�شم   

ُعرف الفر�س.
 واأق�شم بالرياح ال�شديدة الهبوب.

 واأق�شم بالرياح التي تن�شر المطر.

بما  تنزل  التي  بالمائكة  واأق�شم   

يفرق بين الحق والباطل.
 واأق�شم بالمائكة التي تنزل بالوحي.

 تنزل بالوحي اإعذاًرا من اهلل اإلى النا�س، واإنذاًرا للنا�س من عذاب اهلل.

 اإن الذي توعدون به من البعث والح�شاب والجزاء لواقع ال محالة.

 فاإذا النجوم ُمِحَي نورها وذهب �شووؤها.

ت لتنّزل المائكة منها.  واإذا ال�شماء �ُشقَّ

 واإذا الجبال اقُتِلعت من مكانها َفُفِتَّتْت حتى ت�شير هباًء.

المحق من  فيتبين  العباد،  بين  الف�شل  ليوم    اأممها.  لل�شهادة على  لت  اأُِجّ ليوم عظيم    لوقت محدد.  ُجِمعت  الر�شل  واإذا   

 هاك وعذاب وخ�شران في ذلك اليوم للمكذبين   وما اأعلمك - اأيها الر�سول - ما يوم الف�شل؟!   المبطل، وال�شعيد من ال�شقي. 
 ثم نتبعهم المكذبين   األم نهلك االأمم ال�شابقة لما كفرت باهلل وكذبت ر�شلها؟!   الذين يكذبون بما جاءت به الر�شل من عند اهلل.  
 هاك    .  مثل االإهاك لتلك االأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد  من المتاأخرين، فنهلكهم كما اأهلكناهم.  

وعذاب وخ�شران في ذلك اليوم للمكذبين بوعيد اهلل بالعقاب للمجرمين.

ة اإل�هية.    خطر التعلق بالدنيا ون�شيان االآخرة.     م�شيئة العبد تابعة لم�شيئة اهلل.     اإهاك االأمم المكذبة �ُشنَّ
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 األ���م نخلقك���م - اأيه���ا النا����س - م���ن 

ماء حقير قليل وهو النُّْطفة.
 فجعلن���ا ذل���ك الم���اء الَمِهي���ن ف���ي 

م���كان َمْح���روز وه���و رح���م الم���راأة.
م���ّدة  ه���ي  معلوم���ة  ُم���ّدة  اإل���ى   

الحم���ل.
ولونه  وَقْدَره  المولود  �شفة  رنا  فقدَّ  

كله  لذلك  القادرون  فنعم  ذلك،  وغير 
نحن.

ذلك  في  وخ�شران  وعذاب  هاك   

اليوم للمكذبين بقدرة اهلل.
 األ���م نجع���ل االأر����س ت�ش���ّم النا����س 

. جميًعا
 ت�ش���ّم اأحياءه���م بال�ش���كن عليه���ا 

وعمارته���ا، واأمواته���م بالدف���ن فيه���ا.
ثواب���َت،  جب���ااًل  فيه���ا  وجعلن���ا   

عالي���ات،  اال�شط���راب،  م���ن  تمنعه���ا 
واأ�ش���قيناكم - اأيه���ا النا����س - م���اًء عذًبا، 
فمن خلق ذلك لي�س عاجًزا عن بعثكم.
ف���ي  وخ�ش���ران  وع���ذاب  ه���اك   

ذل���ك اليوم للمكذبي���ن بنعم اهلل عليهم.
 ويق���ال للمكذبي���ن بم���ا ج���اءت ب���ه 

ر�ش���لهم: �ش���يروا - اأيها المكذبون - اإلى 
م���ا كنتم ب���ه تكذبون م���ن العذاب.

 �ش���يروا اإل���ى ظ���ل م���ن دخ���ان الن���ار 

مفت���رق ث���اث فرق.
 لي����س في���ه ب���رد الظ���ال، وال يمن���ع 

لهي���ب الن���ار وحّرها اأن ينف���ذ اإليكم.
كل  ب�ش���رارات،  تق���ذف  الن���ار  اإن   

�ش���رارة مث���ل الق�ش���ر ف���ي عظمه���ا.
 كاأن ال�ش���رارات الت���ي تق���ذف به���ا 

ف���ي �ش���وادها و�شخامته���ا ِجمال �ش���ود.
ف���ي  وخ�ش���ران  وع���ذاب  ه���اك   

ذل���ك الي���وم للمكذبي���ن  بع���ذاب اهلل.
 هذا يوم ال يتكلمون فيه ب�شيء.

اإل���ى  يعت���ذروا  اأن  له���م  ُي���وؤَْذن   وال 

ربه���م م���ن كفره���م و�ش���يئاتهم، فيعت���ذرون اإلي���ه.
 هاك وعذاب وخ�شران في ذلك اليوم للمكذبين باأخبار هذا اليوم.

 هذا يوم الف�شل بين الخائق، جمعناكم واالأمم ال�شابقة في �شعيد واحد.

 فاإن كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب اهلل فاحتالوا علّي.

 اإن المتقين لربهم بامتثال اأوام���ره واجتناب نواهيه، في ظال   ه���اك وع���ذاب وخ�ش���ران ف���ي ذل���ك الي���وم للمكذبي���ن بيوم الف�ش���ل. 

 ويقال لهم: كلوا من الطيبات، وا�ش���ربوا �ش���راًبا   وفواكه مما ي�ش���تهون اأكله.   اأ�ش���جار الجنة الوارفة، وعيون الماء العذبة الجارية. 
 اإنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المح�شنين  �س فيه؛ بما كنتم تعملون في الدنيا من االأعمال ال�شالحات.   هنيًئا ال ُمَنِغّ
 ويق���ال للمكذبي���ن: كل���وا وتمتع���وا بمل���ذات   ه���اك وع���ذاب وخ�ش���ران ف���ي ذل���ك الي���وم للمكذبي���ن بم���ا اأع���د اهلل للمتقي���ن.   الأعماله���م.  
 ه���اك وع���ذاب وخ�ش���ران ف���ي ذل���ك الي���وم للمكذبي���ن  الحي���اة وقًت���ا قلي���ًا ف���ي الدني���ا، اإنك���م بكفرك���م ب���اهلل وتكذيبك���م ر�ش���له مجرم���ون.  
 ه���اك وع���ذاب وخ�ش���ران ف���ي ذل���ك الي���وم للمكذبي���ن   واإذا قي���ل له���وؤالء المكذبي���ن: �شّل���وا هلل ال ي�شّل���ون ل���ه.   بجزائه���م ي���وم الدي���ن.  

 فاإذا لم يوؤمنوا بهذا القراآن المنزل من ربهم فباأي حديث غيره يوؤمنون؟! الذين يكذبون بما جاءت به الر�شل من عند اهلل.  

   رعاي���ة اهلل لاإن�ش���ان ف���ي بط���ن اأم���ه.     ات�ش���اع االأر����س لم���ن عليه���ا م���ن االأحي���اء، ولم���ن فيه���ا م���ن االأم���وات.     خط���ورة التكذي���ب باآي���ات 
اهلل والوعيد ال�ش���ديد لمن فعل ذلك.  



بيان اأدلة القدرة على البعث والتخويف 
من العاقبة.

ه���وؤالء  يت�س���اءل  �س���يء  اأي  ع���ن   

اإليه���م  اهلل  بع���ث  بعدم���ا  الم�س���ركون 
؟! ر�س���وله  

���ا ع���ن الخب���ر   ي�س���األ بع�سه���م بع�سً

العظي���م، وه���و هذا الق���راآن المنزل على 
ر�س���ولهم المت�سم���ن لخبر البعث.

 ه���ذا الق���راآن ال���ذي اختلف���وا فيم���ا 

ي�سفونه به؛ من كونه �سحًرا اأو �سعًرا اأو 
كهانة اأو اأ�ساطير االأولين.

 لي����س االأم���ر كم���ا زعم���وا، �س���يعلم 

عاقب���ة  بالق���راآن  المكذب���ون  ه���وؤالء 
تكذيبه���م ال�س���يئة.

 ثم �سيتاأكد لهم ذلك.

���دة له���م  ���ر االأر����س ُمَمهَّ ِيّ  األ���م ُن�سَ

�سالح���ة ال�س���تقرارهم عليه���ا؟!
بمنزل���ة  عليه���ا  الجب���ال  وجعلن���ا   

اأوت���اد تمنعه���ا م���ن اال�سط���راب.
 وخلقناكم - اأيها النا�س - اأ�سناًفا: 

كران واالإناث. منكم الذُّ
عن  انقطاًعا  نومكم  وجعلنا   

الن�ساط لت�ستريحوا.
 وجعلن���ا اللي���ل �س���اتًرا لك���م بظلمت���ه 

مثل اللبا�س الذي ت�سترون به عوراتكم.
للك�س���ب  ميداًن���ا  النه���ار  وجعلن���ا   

والبح���ث ع���ن ال���رزق.
�س���ماوات  �س���بع  فوقك���م  وبنين���ا   

متين���ة البن���اء محكم���ة ال�سن���ع.
م�سباًح���ا  ال�سم����س  و�سيَّرن���ا   

�س���ديد االتق���اد واالإن���ارة.
 واأنزلنا من ال�سحب التي حان لها اأن تمطر ماًء كثير االن�سباب.

 لنخرج به اأ�سناف الَحب، واأ�سناف النبات.

���ة م���ن كث���رة تداخ���ل اأغ�س���ان اأ�س���جارها. ولم���ا ذك���ر اهلل ه���ذه النع���م الدال���ة عل���ى قدرت���ه اأتبعه���ا بذك���ر البع���ث   ونخ���رج ب���ه ب�س���اتين ُمْلَتفَّ

 اإن يوم الف�سل بين الخالئق كان موعًدا محدًدا  والقيامة؛ الأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وح�س���ابهم، فقال: 
 وُفِتحت ال�سماء ف�سار   يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية، فتاأتون - اأيها النا�س - جماعات جماعات.   بوقٍت ال يتخّلف.  
 اإن جهنم كانت   وُجِعلت الجبال ت�سير حتى تتحول هباًء منثوًرا، فت�سير مثل ال�سراب.    لها فتوح و�سقوق مثل االأبواب المفتحة.  
 ال يذوق���ون فيه���ا ه���واًء ب���ارًدا   ماكثي���ن فيه���ا اأزمن���ة وده���وًرا ال نهاي���ة له���ا.    للظالمي���ن مرجًع���ا يرجع���ون اإلي���ه.   را�س���دة ُمْرَتِقب���ة.  
   ال يذوقون اإال ماًء �س���ديد الحرارة، وما ي�س���يل من �سديد اأهل النار.   ذ به.   يبرد حر ال�س���عير عنهم، وال يذوقون فيها �س���راًبا ُيَتلذَّ
 اإنهم كانوا في الدنيا ال يخافون محا�س���بة اهلل اإياهم في االآخرة؛ الأنهم ال يوؤمنون  جزاًء موافًقا لما كانوا عليه من الكفر وال�سالل.  
 وكل �س���يء م���ن   وكذب���وا باآياتن���ا المنزل���ة عل���ى ر�س���ولنا تكذيًب���ا.   بالبع���ث، فل���و كان���وا يخاف���ون البع���ث الآمن���وا ب���اهلل، وعمل���وا �سالًح���ا.  
 فذوقوا - اأيها الطغاة - هذا العذاب الدائم، فلن نزيدكم اإال عذاًبا  اأعمالهم �سبطناه وعددناه، وهو مكتوب في �سحائف اأعمالهم.  

عل��ى عذابكم.

   اإحكام اهلل للخلق داللة على قدرته على اإعادته.     الطغيان �سبب دخول النار.     م�ساعفة العذاب على الكفار.
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 اإن للمتقي���ن ربه���م بامتث���ال اأوام���ره 

واجتناب نواهيه، مكاَن فوٍز يفوزون فيه 
بمطلوبهم وهو الجنة.
 ب�ساتين واأعناًبا.

 وناهدات م�ستويات ال�سن.

 وكاأ�س خمر مالأى.

كالًم���ا  الجن���ة  ف���ي  ي�س���معون  ال   

باط���اًل، وال ي�س���معون كذًب���ا، وال يك���ذب 
���ا. بع�سه���م بع�سً

���ة   كل ذل���ك مم���ا منحه���م اهلل ِمنَّ

وعط���اء من���ه كافًي���ا.
ورب  واالأر����س  ال�س���ماوات  رب   

م���ا بينهم���ا، رح����من الدني���ا واالآخ���رة، ال 
يمل���ك جمي���ع م���ن ف���ي االأر����س اأو ال�س���ماء 

اأن ي�س���األوه اإال اإذا اأذن له���م.
والمالئك���ة  جبري���ل  يق���وم  ي���وم   

ي���ن، ال يتكلم���ون ب�س���فاعة الأح���د  طِفّ ُم�سْ
اإال من اأذن له الرح����من اأن ي�سفع، وقال 

�س���داًدا ككلم���ة التوحي���د.
 ذل���ك المو�س���وف لك���م ه���و الي���وم 

الذي ال ريب اأنه واقع، فمن �ساء النجاة 
في���ه م���ن ع���ذاب اهلل فليتخ���ذ �س���بياًل 
اإل���ى ذل���ك م���ن االأعم���ال ال�سالح���ة الت���ي 

تر�س���ي رب���ه.  
 - النا����س  اأيه���ا   - حّذرناك���م  اإن���ا   

عذاًب���ا قريًب���ا يح�س���ل، ي���وم ينظ���ر المرء 
م���ا ق���دم م���ن عمل���ه ف���ي الدني���ا، ويق���ول 
الكاف���ر متمنًي���ا الخال����س م���ن الع���ذاب: 
ي���ا ليتن���ي �س���رت تراًب���ا مث���ل الحيوان���ات 
عندم���ا يق���ال له���ا ي���وم القيام���ة: كون���ي 

تراًب���ا.

التذكري باهلل واليوم االآخر.

 واأق�سم بالمالئكة التي ت�ستلُّ اأرواح الموؤمنين ب�سهولة وي�سر.   اأق�سم اهلل بالمالئكة التي تجذب اأرواح الكفار ب�سدة وعنف.  

 واأق�سم بالمالئكة التي ت�سبق بع�سها في اأداء اأمر اهلل.   واأق�سم بالمالئكة التي َت�ْسَبح من ال�سماء اإلى االأر�س باأمر اهلل. 

ه���م   واأق�س���م بالمالئك���ة الت���ي تنف���ذ م���ا اأمره���م اهلل ب���ه م���ن ق�سائ���ه مث���ل المالئك���ة الموكلي���ن باأعم���ال العب���اد؛ اأق�س���م بذل���ك كل���ه ليبعثنَّ

 قلوب الكافرين والفا�سقين في ذلك   تتبع هذه النفخة نفخة ثانية.    يوم تهتّز االأر�س عند النفخة االأولى.  للح�ساب والجزاء. 
 اأاإذا كن���ا عظاًما بالية   وكان���وا يقول���ون: ه���ل نرج���ع اإل���ى الحياة بع���د اأن متنا؟!    يظه���ر عل���ى اأب�ساره���ا اأث���ر الذل���ة.   الي���وم خائف���ة.  

 قال���وا: اإذا رجعن���ا تك���ون تلك الرجعة خا�س���رة، مغبوًنا �ساحبها.  فارغ���ة نرج���ع بع���د ذل���ك؟!   
 فاإذا الجمي���ع اأحياء على وجه االأر�س بعد اأن كانوا اأمواًتا   اأَْم���ر البع���ث ي�س���ير، فاإنم���ا ه���ي �سيح���ة واح���دة من الملك الموكل بالنفخ.  

 حين ناداه ربه �سبحانه بوادي ُطَوى المطهر.  هل جاءك - اأيها الر�سول - خبر مو�سى مع ربه ومع عدّوه فرعون؟!   في بطنها. 

   التقوى �سبب دخول الجنة.     تذكر اأهوال القيامة دافع للعمل ال�سالح.     قب�س روح الكافر ب�سّدة وعنف، وقب�س روح الموؤمن 
برفق ولين.

٧٩٤٦



اإل���ى  �س���ْر  ق���ال:  فيم���ا  ل���ه  ق���ال   

فرع���ون، اإن���ه تج���اوز الح���د ف���ي الظل���م 
واال�س���تكبار.

 فق���ل ل���ه: ه���ل ل���ك - ي���ا فرع���ون - 

اأن تتطه���ر م���ن الكف���ر والمعا�سي؟
 واأر�س���دك اإل���ى رب���ك ال���ذي خلق���ك 

ورع���اك فتخ�س���اه، فتعم���ل بم���ا ير�سي���ه، 
وتتجن���ب ما ي�س���خطه؟

 فاأظه���ر ل���ه مو�س���ى  العالم���ة 

العظمى الدالة على اأنه ر�سول من ربه، 
وهي الي���د والع�سا.

اأن���ه  اإال  فرع���ون  م���ن  كان  فم���ا   

كّذب بهذه العالمة، وع�سى ما اأمره به 
. مو�س���ى 

 ث���م اأعر����س ع���ن االإيم���ان بم���ا ج���اء 

به مو�س���ى  مجتهًدا في مع�سية اهلل 
ومعار�سة الحق.

لمغالب���ة  واأتباع���ه  قوم���ه  فجم���ع   

، فن���ادى قائ���اًل: مو�س���ى 
ف���ال طاع���ة  االأعل���ى،  ربك���م  اأن���ا   

لغي���ري عليك���م.
الدني���ا  ف���ي  فاأخ���ذه اهلل فعاقب���ه   

بالغ���رق ف���ي البح���ر، وعاقب���ه ف���ي االآخرة 
باإدخال���ه ف���ي اأ�س���ّد الع���ذاب.

 اإن فيم���ا عاقبن���ا ب���ه فرع���ون ف���ي 

الدني���ا واالآخ���رة لموعظ���ة لم���ن يخ�س���ى 
اهلل؛ فه���و ال���ذي ينتف���ع بالمواع���ظ.

اأيه�ا   - اهلل  عل�ى  اأاإيجادك�م   

المكذب�ون بالبع�ث - اأ�سع�ب، اأم اإيجاد 
بناه�ا؟! الت�ي  ال�س�ماء 

العل���ّو  جه���ة  ف���ي  �َس���ْمتها  جع���ل   

رفيًع���ا، فجعله���ا م�س���توية، ال فط���ور فيه���ا 
وال �س���قوق وال عي���ب.

 واأظل���م ليله���ا اإذا غرب���ت �سم�س���ها، 

واأظهر نورها اإذا اأ�سرقت.
ال�س���ماء  خل���ق  اأن  بع���د  واالأر����س   

ب�س���طها، واأودع فيه���ا منافعه���ا.
 اأخرج منها ماءها عيوًنا تجري، واأنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب.

 كل ذل���ك مناف���ع لك���م - اأيه���ا النا����س - والأنعامك���م، فال���ذي خل���ق ه���ذا كل���ه ال يعج���ز ع���ن اإع���ادة   والجب���ال جعله���ا ثابت���ة عل���ى االأر����س.  

 يوم تجيء يتذكر االإن�س���ان ما قدم   ف���اإذا ج���اءت النفخ���ة الثاني���ة الت���ي تغمر كل �س���يء بهوله���ا، وقامت القيامة.   خلقه���م م���ن جدي���د.  
ل الحياة   وف�سّ  فاأما من تجاوز الحّد في ال�سالل.    وجيء بجهنم واأُْظِهرت عياًنا لمن يب�سرها.   ا.  من عمل، خيًرا كان اأو �سرًّ
 واأما من خاف قيام���ه بين يدي ربه،      ف���اإن الن���ار ه���ي م�س���تقّره ال���ذي ي���اأوي اإلي���ه.   الدني���ا الفاني���ة عل���ى الحي���اة االأخ���رى الباقي���ة.  
 ي�س���األك - اأيها الر�س���ول - هوؤالء المكذبون  وكّف نف�س���ه عن اتباع ما تهواه مما حّرمه اهلل، فاإن الجنة هي م�س���تقّره الذي ياأوي اإليه.   
 اإلى ربك   لي����س لك علم بها حتى تذكرها لهم، ولي����س من �س���اأنك ذلك، اإنما �س���اأنك اال�س���تعداد لها.    بالبعث: متى تقع ال�س���اعة؟   
 كاأنهم يوم يرون ال�ساعة م�ساهدة، لم   اإنما اأنت منذر من يخ�سى ال�ساعة؛ الأنه الذي ينتفع باإنذارك.   وحده ُمْنتهى علم ال�ساعة.  

يلبثوا في حياتهم الدنيا اإال ع�سية يوم واحد اأو بكرته.

   وجوب الرفق عند خطاب المدعّو.     الخوف من اهلل وكّف النف����س عن الهوى من اأ�س���باب دخول الجنة.     علم ال�س���اعة من الغيب 
ال���ذي ال يعلم���ه اإال اهلل.     بي���ان اهلل لتفا�سي���ل خل���ق ال�س���ماء واالأر����س.
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ع���ن  امل�س���تغنني  الكافري���ن  تذك���ري  
ربه���م برباه���ني البع���ث.

وجهه  اهلل    ر�سول  قّطب   

واأعر�س.
اأم  ب���ن  اهلل  عب���د  مج���يء  الأج���ل   

مكت���وم ي�ستر�س���ده، وكان اأعم���ى، ج���اء 
والر�سول   من�سغل باأكابر الم�سركين 

اأم���اًل ف���ي هدايته���م.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - ُيْعِلُم���َك  وم���ا   

لع���ل ه���ذا االأعم���ى يتطه���ر م���ن ذنوب���ه؟!
من  منك  ي�سمع  بما  يتعظ  اأو   

المواعظ، فينتفع بها.
 اأم���ا م���ن ا�س���تغنى بنف�س���ه بم���ا لدي���ه 

من المال عن االإيمان بما جئت به.
�س له، وُتقبل اإليه.  فاأنت َتَتعرَّ

 واأي �س���يء يلحق���ك اإذا ل���م يتطه���ر 

م���ن ذنوبه بالتوبة اإلى اهلل.
 واأم���ا م���ن ج���اءك ي�س���عى بحًث���ا ع���ن 

الخير.
 وهو يخ�سى ربه.

 فاأن���ت تت�س���اغل عن���ه بغي���ره م���ن 

اأكاب���ر الم�س���ركين.
ه���ي  اإنم���ا  كذل���ك،  االأم���ر  لي����س   

موعظ���ة وتذكي���ر لم���ن يقب���ل.
ذكره،  اهلل  يذكر  اأن  �ساء  فمن   

واتعظ بما في هذا القراآن.
 فه���ذا الق���راآن ف���ي �سح���ف �س���ريفة 

عند المالئكة.
 مرفوع���ة ف���ي م���كان ع���ال، مطه���رة 

ال ي�سيبها َدَن����س وال ِرْج�س.
 وه���ي باأي���دي ر�س���ل م���ن المالئك���ة.  

 من اأّي �سيء خلقه اهلل حتى يتكّبر   ُلِعن االإن�سان الكافر، ما اأ�سّد كفره باهلل!   كرام عند ربهم، كثيري فعل الخير والطاعات. 

 ث���م ي�ّس���ر له بع���د هذه االأط���وار الخروج م���ن بطن اأمه.    ر خلق���ه ط���وًرا بع���د ط���ور.    م���ن م���اء قلي���ل خلق���ه، َفَق���دَّ ف���ي االأر����س وَيْكُف���َرُه؟!  
 ثم اإذا �ساء َبَعَثُه للح�ساب والجزاء.    ر له من عمر في الحياة اأماته، وجعل له قبًرا يبقى فيه اإلى اأن يبعث.    ثم بعد ما َقدَّ

 فلينظ���ر   لي����س االأم���ر كم���ا يتوه���م ه���ذا الكاف���ر اأن���ه اأدى م���ا علي���ه لرب���ه م���ن ح���ق، فه���و ل���م ي���وؤّد م���ا اأوج���ب اهلل علي���ه م���ن الفرائ����س.   

 ثم َفَتْقنا االأر�س   فاأ�سله من المطر النازل من ال�سماء بقوة وغزارة.   االإن�سان الكافر باهلل اإلى طعامه الذي ياأكله كيف ح�سل؟!  
���ا رطًب���ا؛ ليك���ون علًف���ا لدوابه���م.    واأنبتن���ا فيه���ا عنًب���ا وقتًّ  فاأنبتن���ا فيه���ا الحب���وب م���ن قم���ح وذرة وغيرهم���ا.    فان�س���قت ع���ن النب���ات.  
 واأنبتن���ا فيه���ا فاكه���ة، واأنبتن���ا فيه���ا م���ا ترع���اه   واأنبتن���ا فيه���ا ب�س���اتين كثي���رة االأ�س���جار.    واأنبتن���ا فيه���ا زيتوًن���ا ونخ���اًل.  

 ي���وم   ف���اإذا ج���اءت ال�سيح���ة العظيم���ة الت���ي ت�س���خ االآذان وه���ي النفخ���ة الثاني���ة.    النتفاعك���م، وانتف���اع بهائمك���م.   بهائمك���م.  
 لكّل واحد منهم ما ي�سغله عن االآخر من �سّدة الكرب   ويفّر من زوجته واأوالده.    ويفّر من اأمه واأبيه.   يهرب المرء من اأخيه. 
 ووجوه االأ�س���قياء في   �ساحك���ة فرح���ة بم���ا اأع���ّد اهلل له���ا م���ن رحمت���ه.   وج���وه ال�س���عداء ف���ي ذل���ك الي���وم م�سيئ���ة.  ف���ي ذل���ك الي���وم.  

ذلك الي���وم عليها غبار.
���ه ف���ي �س���اأن عب���د اهلل ب���ن اأم مكت���وم دل عل���ى اأن الق���راآن م���ن عن���د اهلل.     االهتم���ام بطال���ب العل���م       عت���اب اهلل نبيَّ

والُم�ْسَتْر�ِس���د.     �س���دة اأه���وال ي���وم القيام���ة حي���ث ال ين�س���غل الم���رء اإال بنف�س���ه، حت���ى االأنبياء يقولون: نف�س���ي نف�س���ي.



 تغ�ساها ظلمة.

 اأولئك المو�سوفون بتلك الحال هم 

الذين جمعوا بين الكفر والفجور.

االأنف����س  تذكي���ر  ف���ي  الق���راآن  كم���ال 
باخت���الل الك���ون عن���د البع���ث.

وذهب  ِجْرمها،  ُجِمع  ال�سم�س  اإذا   

�سووؤها.
وُمِحي  ت�ساقطت  الكواكب  واإذا   

�سووؤها.
كت من مكانها.  واإذا الجبال ُحِرّ

الت���ي  الحوام���ل  ���وق  النُّ واإذا   

يتناف�س اأهلها فيها اأُْهِملت بتركهم لها.
 واإذا الوحو�س ُجِمعت مع الب�سر في 

�سعيد واحد.
ت�سي�ر  حت�ى  اأُوِق�دت  البح�ار  واإذا   

ناًرا.
يماثلها،  بمن  ُقِرنت  النفو�س  واإذا   

والت���قي  بالف�������اجر،  الف�����اجر  َفُيْقرن 
بالتقي.

 واإذا الطفل���ة المدفون���ة وه���ي حّي���ة 

�ساألها اهلل.
 باأي جريمة قتلك من قتلك؟!

 واإذا �سحف اأعمال العباد ُن�ِسرت؛ 

ليقراأ كل واحد �سحيفة اأعماله.
ُيْن���َزع  ُنِزع���ت كم���ا  ال�س���ماء  واإذا   

الجل���د ع���ن ال�س���اة.
 واإذا الن�����ار اأُوِقدت.

بت للمتقين.  واإذا الجنة ُقِرّ

كل  تعل���م  ذل���ك   عندم���ا يح�س���ل 

نف����س م���ا قدم���ت م���ن االأعم���ال لذل���ك 
الي���وم.

 اأق�سم اهلل بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل.

 الجاريات في اأفالكها التي تغيب عند بزوغ ال�سبح مثل الظباء تدخل ِكَنا�سها؛ اأي: بيتها.

 واأق�سم باأول الليل اإذا اأقبل، وباآخره اإذا اأدبر.

 اإن الق���راآن المن���زل عل���ى محم���د   ل���كالم اهلل بّلغ���ه َمَل���ك اأمي���ن، وه���و جبري���ل  ، ائتمن���ه اهلل   واأق�س���م بال�سب���ح اإذا ب���زغ ن���وره. 

 وما   يطيعه اأهل ال�س���ماء، ُموؤَْتمن على ما يبلغه من الوحي.    �ساحب قوة، ذي منزلة عظيمة عند رب العر����س �س���بحانه.  عليه. 
 ولقد راأى �ساحبكم جبري���ل على �سورته  محم���د   الم���الزم لك���م ال���ذي تعرف���ون عقل���ه واأمانت���ه و�سدق���ه بمجن���ون كم���ا تّدعون بهتاًن���ا.  
 ولي����س �ساحبك���م ببخي���ل عليك���م يبخ���ل اأن يبلغك���م م���ا اأُِمر بتبلغي���ه اإليكم، وال ياأخ���ذ اأجًرا كما  الت���ي ُخِل���َق عليه���ا باأف���ق ال�س���ماء الوا�س���ح.  
 ف���اأي طري���ق ت�س���لكونها الإن���كار اأن���ه م���ن اهلل بع���د   ولي����س ه���ذا الق���راآن م���ن كالم �س���يطان مط���رود م���ن رحم���ة اهلل.   ياأخ���ذه الكهن���ة.  
 وما ت�س���اوؤون   لمن �س���اء منكم اأن ي�س���تقيم على طريق الحق.   لي����س القراآن اإال تذكيًرا وموعظة للجن واالإن����س.   هذه الحجج؟!  

ا�س���تقامة وال غيره���ا اإال اأن ي�س���اء اهلل ذل���ك، رب الخالئ���ق كله���ا.

   َح�ْسر المرء مع من يماثله في الخ����ير اأو ال�سّر.      اإذا كانت الموُءودة ُت�س���األ فما بالك بالوائد؟ وهذا دل���يل على عظ����م الموقف.   
   م�سيئة العبد تابعة لم�سيئة اهلل.
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ون�سيان  االغرتار  من  االإن�سان  حتذير 
يوم القيامة.

 اإذا ال�سماء ت�سققت لنزول المالئكة 

منها.
 واإذا الكواكب ت�ساقطت متناثرة.

عل���ى  بع�سه���ا  فت���ح  البح���ار  واإذا   

بع����س فاختلط���ت.
من  لبعث  ترابها  ُقِلب  القبور  واإذا   

فيها من االأموات.
م���ا  نف����س  كل  تعل���م  ذل���ك  عن���د   

���رت من���ه فل���م  قدم���ت م���ن عم���ل، وم���ا اأخَّ
تعمل���ه.

 ي���ا اأيه���ا الإن�س���ان الكاف���ر برب���ك، 

م���ا ال���ذي جعل���ك تخال���ف اأم���ر رب���ك حين 
اأمهل���ك ول���م يعاجل���ك بالعقوب���ة تكّرًم���ا 
 ال���ذي اأوج���دك بع���د اأن كن���ت  من���ه؟! 
عدًما، وجعلك �سوّي االأع�ساء معتدلها.

يخلقك  اأن  �ساء  �سورة  اأي  في   

يخلقك  لم  اإذ  عليك  اأنعم  وقد  خلقك، 
وال  كلب  وال  قرد  وال  حمار  �سورة  في 
ت�سورتم  كما  االأمر  لي�س    غيرها. 
-اأيها المغترون - بل اأنتم تكذبون بيوم 
 واإن عليكم  الجزاء فال تعملون له. 
كراًما    اأعمالكم.  يحفظون  مالئكة 

عند اهلل، كاتبين يكتبون اأعمالكم. 
 يعلمون ما تفعلون من فعل فيكتبونه. 

 اإن كثيري فعل الخير والطاعة لفي 

واإن    القيامة.    يوم  دائم  نعيم 
اأ�سحاب الفجور لفي نار ت�ستعر عليهم.

يعانون  الجزاء  يوم  يدخلونها   

 ولي�سوا عنها بغائبين اأبًدا،  حّرها.  
 يوم ال ي�ستطيع اأحد اأن   ثم ما اأعلمك ما يوم الدين؟!    وما اأعلمك - اأيها الر�سول - ما يوم الدين؟!   بل هم خالدون فيها.  

ينفع اأحًدا، واالأمر كله في ذلك اليوم هلل وحده، يت�سّرف بما ي�ساء، ال الأحد غيره.

حتذير املكذبني الظاملني من يوم القيامة وب�سارة املوؤمنني به.

 واإذا كال���وا للنا����س   وه���م الذي���ن اإذا اكتال���وا م���ن غيره���م ي�س���توفون حقه���م كام���اًل دون نق����س.   في���ن.    ه���الك وخ�س���ار للُمَطِفّ

 اأال يتيقن ه���وؤالء الذين يفعلون  اأو وزن���وا له���م ينق�س���ون الكي���ل والمي���زان؛ وكان ذل���ك ح���ال اأه���ل المدين���ة عن���د هج���رة النب���ي  اإليه���م.  
ه���ذا المنكر اأنهم مبعوثون اإلى اهلل؟!

   التحذي���ر م���ن الغ���رور المان���ع م���ن اتب���اع الح���ق.     الج�س���ع م���ن االأخ���الق الذميم���ة في التجار وال ي�س���لم منه اإال م���ن يخاف اهلل.     تذكر 
هول القيامة من اأعظم الروادع عن المع�سية.

٨٣٣٦

٨٢١٩



ي���وم  ف���ي  والج���زاء  للح�س���اب   

عظي���م لم���ا في���ه م���ن المح���ن واالأه���وال.
 ي���وم يق���وم النا����س ل���رب الخالئ���ق 

كلها؛ للح�س���اب.
 لي����س االأم���ر كم���ا ت�سّورت���م م���ن 

اأن���ه ال َبْع���ث بع���د الم���وت، اإن كت���اب اأه���ل 
الفج���ور م���ن الكف���ار والمنافقي���ن لف���ي 

خ�س���ار ف���ي االأر����س ال�س���فلى.
 وم���ا اأعلم���ك - اأيه���ا الر�س���ول - م���ا 

ين؟! �ِسِجّ
 اإن كتابه���م مكت���وب ال ي���زول، وال 

ُي���َزاد في���ه وال ُيْنق�س.
 ه���الك وخ�س���ار ف���ي ذل���ك الي���وم 

للمكذبي���ن.
الج���زاء  بي���وم  يكذب���ون  الذي���ن   

ال���ذي يج���ازي في���ه اهلل عب���اده عل���ى 
اأعماله���م ف���ي الدني���ا.

 وم���ا يك���ذب بذل���ك الي���وم اإال كل 

متج���اوز لح���دود اهلل، كثي���ر االآث���ام.
المنزل���ة  اآياتن���ا  علي���ه  ُتْق���راأ  اإذا   
على ر�س���ولنا قال: ه���ي اأقا�سي�س االأمم 

االأول���ى، ولي�س���ت م���ن عن���د اهلل.
 لي����س االأم���ر كم���ا ت�س���ور ه���وؤالء 
المكذب���ون، ب���ل غل���ب عل���ى عقوله���م 
م���ن  يك�س���بون  كان���وا  م���ا  وغطاه���ا 
المعا�سي، فلم يب�سروا الحق بقلوبهم.

���ا اإنه���م ع���ن روؤي���ة ربه���م ي���وم   حقًّ

القيام���ة لممنوع���ون.
 ث���م اإنه���م لداخل���و الن���ار، يعان���ون 

حّرها.
 ث���م يق���ال له���م ي���وم القيام���ة تقريًع���ا 

له���م: ه���ذا الع���ذاب الذي لقيتم���وه هو ما 
كنت���م تكذب���ون ب���ه ف���ي الدني���ا عندم���ا 

يخبرك���م ب���ه ر�س���ولكم.
 لي����س االأم���ر كم���ا ت�سورت���م م���ن اأن���ه 

ال ح�س���اب وال ج���زاء، اإن كت���اب اأ�سح���اب 
الطاع���ة لفي ِعِلّيين.

 وما اأعلمك - اأيها الر�سول - ما ِعِلّ��يُّون؟! 

 اإن كتابهم مكتوب ال يزول، وال ُيَزاد فيه وال ُيْنق�س.

 يح�سر هذا الكتاب مقربو كل �سماء من المالئكة. 

 اإن المكثرين من الطاعات لفي نعيم دائم يوم القيامة. 

 اإذا راأيته���م راأيت في وجوههم اأثر التنّعم ُح�ْس���ًنا   عل���ى االأ�س���ّرة المزين���ة ينظ���رون اإل���ى ربه���م، واإل���ى كل ما يبهج نفو�س���هم وي�س���رهم. 

 تف���وح رائحة الم�س���ك منه اإلى نهايته، وفي هذا الج���زاء الكريم يجب اأن   ي�س���قيهم خدمه���م م���ن خم���ر مخت���وم عل���ى اإنائه���ا.   وبه���اء.  
 وه���ي عين   ُيْخل���ط ه���ذا ال�س���راب المخت���وم م���ن عي���ن َت�ْس���نيم.    يت�س���ابق المت�س���ابقون، بالعم���ل بم���ا ير�س���ي اهلل، وت���رك م���ا ي�س���خطه.  
 اإن الذي���ن اأجرم���وا بما  ف���ي اأعل���ى الجن���ة ي�س���رب منه���ا المقرب���ون �سافي���ة خال�س���ة، وي�س���رب �س���ائر الموؤمني���ن منه���ا، مخلوط���ة بغيره���ا.   

ًرا.    واإذا مّروا بالموؤمنين غمز بع�سهم لبع�س �س���خرية وَتَندُّ كانوا عليه من الكفر كانوا من الذين اآمنوا ي�سحكون ا�س���تهزاًء بهم.  
 واإذا �س���اهدوا الم�س���لمين قال���وا: اإن   واإذا رجع���وا اإل���ى اأهليه���م رجع���وا فرحي���ن بم���ا ه���م علي���ه م���ن الكف���ر واال�س���تهزاء بالموؤمني���ن.  

 وم���ا وكله���م اهلل على حفظ اأعماله���م حتى يقول���وا قولهم هذا. ه���وؤالء ل�سال���ون ع���ن طري���ق الح���ق، حي���ث ترك���وا دي���ن اآبائه���م.  

   خطر الذنوب على القلوب.     حرمان الكفار من روؤية ربهم يوم القيامة.     ال�سخرية من اأهل الدين �سفة من �سفات الكفار.



 في���وم القيام���ة الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل 

ي�سحك���ون م���ن الكف���ار كم���ا كان الكف���ار 
ي�سحك���ون منه���م ف���ي الدني���ا.

ينظ���رون  المزين���ة  االأ�س���ّرة   عل���ى 

اإلى ما اأعّد اهلل لهم من النعيم الدائم.
 َلَق���ْد ُج���وِزي الكف���ار عل���ى اأعماله���م 

بالع���ذاب  الدني���ا  ف���ي  عملوه���ا  الت���ي 
الُمِهي���ن.

تذك���ري االإن�س���ان برجوع���ه لرب���ه، وبي���ان 
�سعفه، وتقّلب االأحوال به.

لن���زول  ع���ت  دَّ َت�سَ ال�س���ماء  اإذا   

المالئك���ة منه���ا.
 وا�س���تمعت لربه���ا منق���ادة، وُح���قَّ 

له���ا ذلك.
 واإذا االأر����س مّده���ا اهلل كم���ا يم���ّد 

االأديم.
 واألقت ما فيها من الكنوز واالأموات، 

وتخّلت عنهم.
 وا�س���تمعت لربه���ا منق���ادة، وُح���قَّ 

له���ا ذلك.
 ي���ا اأيه���ا الإن�س���ان، اإن���ك عام���ل اإم���ا 

ا، فمالقيه ي���وم القيامة؛  خي���ًرا واإما �س���رًّ
ليجازي���ك اهلل عليه.

مجم���اًل  االإن�س���ان  عم���ل  ذك���ر  ولم���ا 
���ل ح���ال العاملي���ن ي���وم القيام���ة،  ف�سَّ

فق���ال: 
 فاأم���ا م���ن اأُْعِط���ي �سحيف���ة اأعمال���ه 

بيده اليمنى.
�سهاًل   ف�سوف يحا�سبه اهلل ح�ساًبا 

يعر�س عليه عمله دون موؤاخذة به.
 ويرجع اإل�����ى اأهله م�سروًرا.

 واأما من  اأُْعِطي كتابه ب�سماله من وراء ظهره.

 ف�سينادي بالهالك على نف�سه.

 ويدخل نار جهنم يقا�سي حّرها.

 بل���ى،   اإن���ه ظ���ّن اأن���ه ل���ن يرج���ع اإل���ى الحي���اة بع���د موت���ه.   اإن���ه كان ف���ي الدني���ا ف���ي اأهل���ه فرًح���ا بم���ا ه���و علي���ه م���ن الكف���ر والمعا�س���ي. 

 اأق�س���م اهلل  ���ه اهلل اإل���ى الحي���اة كم���ا خلق���ه اأول م���رة، اإن رب���ه كان بحال���ه ب�سي���ًرا ال يخفى عليه منه �س���يء، و�س���يجازيه على عمله.  ليرجعنَّ
 والقم���ر اإذا اجتم���ع وت���ّم و�س���ار ب���دًرا.    واأق�س���م باللي���ل وم���ا ُجِم���ع في���ه.  بالُحْم���رة الت���ي تك���ون ف���ي االأف���ق بع���د غ���روب ال�سم����س.  

 فم���ا له���وؤالء الكف���ار ال يوؤمن���ون ب���اهلل،  غ���ة، فحي���اة فم���وت فبع���ث.   لرتك���ّن  - اأيه���ا النا����س - ح���ااًل بع���د ح���ال م���ن ُنْطف���ة َفَعَلق���ة َفُم�سْ

 واهلل   ب���ل الذي���ن كف���روا يكذب���ون بم���ا جاءه���م ب���ه ر�س���ولهم.    واإذا ُق���ِرئ عليه���م الق���راآن ال ي�س���جدون لرّبه���م؟!  والي���وم االآخ���ر؟!  
 فاأْخِبْرهم - اأيها الر�س���ول - بم���ا ينتظرهم من عذاب موجع. اأعل���م بم���ا تحوي���ه �سدوره���م، ال يخف���ى علي���ه م���ن اأعمالهم �س���يء. 

   خ�س���وع ال�س���ماء واالأر����س لربهم���ا.     كل اإن�س���ان �س���اٍع اإم���ا لخي���ر واإم���ا ل�س���ّر.     عالم���ة ال�س���عادة ي���وم القيام���ة اأخ���ذ الكت���اب باليمي���ن، 
وعالمة ال�س���قاء اأخذه بال�س���مال.

٨٤٢٥



وعملوا  باهلل،  اآمنوا  الذين  اإال   

غير  ثواب  لهم  ال�سالحات،  االأعمال 
مقطوع؛ وهو الجنة.

ال�ساملة،  واإحاطته  اهلل  قوة  بيان 
ون�سرته الأوليائه، والبط�س باأعدائه.

الم�س���تملة  بال�س���ماء  اهلل  اأق�س���م   

عل���ى منازل ال�سم����س والقم���ر وغيرهما.
 واأق�س���م بي���وم القيام���ة ال���ذي وع���د 

اأن يجم���ع فيه الخالئق.
 واأق�س���م ب���كل �س���اهد كالنب���ي ي�س���هد 

عل���ى اأمت���ه، وكل م�س���هود كاالأم���ة ي�س���هد 
عليه���ا نبيها.

وا ف���ي االأر����س  ُلِع���ن الذي���ن �َس���قُّ  

ا عظيًم���ا. �س�����قًّ
 واأوقدوا فيه النار، واألقوا الموؤمنين 

فيه اأحياء.
ال�س�ّق  ذل�ك  عل�ى  قع�ود  ه�م  اإذ   

ن�اًرا. الممل�وء 
 وه���م عل���ى م���ا يفعل���ون بالموؤمني���ن 

�س���هود؛  والتنكي���ل  التعذي���ب  م���ن 
ذل���ك. لح�سوره���م 

على  الكفار  هوؤالء  عاب  وما   

باهلل  اآمنوا  اأنهم  اإال  �سيًئا  الموؤمنين 
المحمود  اأحد،  يغلبه  ال  الذي  العزيز 

في كل �سيء.
 ال���ذي ل���ه وح���ده مل���ك ال�س���ماوات 

ِل���ع عل���ى كل  ومل���ك االأر����س، وه���و ُمطَّ
�س���يء، ال يخف���ى علي���ه �س���يء م���ن اأم���ر 

عب���اده.
الموؤمني���ن  ب���وا  عذَّ الذي���ن  اإن   

والموؤمن���ات بالن���ار لي�سرفوه���م ع���ن االإيم���ان ب���اهلل وح���ده، ثم ل���م يتوبوا اإلى اهلل من ذنوبهم، فلهم يوم القيام���ة عذاب جهنم، ولهم عذاب 
الن���ار الت���ي تحرقه���م؛ ج���زاء عل���ى م���ا فعل���وه بالموؤمني���ن م���ن االإح���راق بالن���ار.

 اإن الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل، وعمل���وا االأعم���ال ال�سالح���ات، له���م جن���ات تج���ري االأنه���ار م���ن تح���ت ق�سوره���ا واأ�س���جارها، ذل���ك الج���زاء الذي 

 اإنه هو ُيْبِدئ   اإن اأخ���ذ ربك - اأيها الر�س���ول - للظالم - واإن اأمهل���ه حيًنا - لقوّي.  اأع���ّد له���م ه���و الف���وز العظي���م ال���ذي ال يداني���ه ف���وز. 
 �ساحب العر�س الكريم.    وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده، واإنه يحّب اأولياءه من المتقين.   الخلق والعذاب، ويعيدهما. 

 ه���ل ج���اءك - اأيه���ا الر�س���ول - خب���ر   فّع���ال لم���ا يري���ده م���ن العف���ِو ع���ن ذن���وب م���ن �س���اء، ومعاقب���ة م���ن �س���اء، ال مك���ره ل���ه �س���بحانه.  

 لي����س المانع م���ن اإيمان هوؤالء اأنهم    .  فرع���ون، وثم���ود اأ�سحاب �سالح  ���دوا لمحارب���ة الح���ق، وال�س���ّد عن���ه؟!    الجن���ود الذي���ن تجنَّ
 واهلل محيط  ب���ة وم���ا ح�س���ل م���ن اإهالكه���م، ب���ل ه���م يكّذب���ون بم���ا جاءهم ب���ه ر�س���ولهم اتباًع���ا الأهوائه���م.   ل���م تاأته���م اأخب���ار االأم���م المكِذّ
 ولي�س القراآن �سعًرا وال �َسْجًعا كما يقول المكذبون، بل هو قراآن كريم.   باأعمالهم مح�سيها، ال يفوته منها �سيء، و�سيجازيهم عليها.    

 ف������ي ل�����������وٍح محف����وٍظ من التب�����ديل والتح��ريف، والنق������س وال����زيادة.

   يك���ون ابت���الء الموؤم���ن عل���ى ق���در اإيمان���ه.     اإيث���ار �س���المة االإيم���ان عل���ى �س���المة االأب���دان م���ن عالم���ات النج���اة ي���وم القيام���ة.     التوب���ة 
ب�س���روطها تهدم ما قبلها. 

٨٥٢٢



ق���درة اهلل  بي���ان   
واإحاطته يف خلق االإن�سان واإعادته.

واأق�س���م  بال�س���ماء،  اهلل  اأق�س���م   

 وم���ا  بالنج���م ال���ذي َيْط���ُرق لي���اًل.  
اأعلم���ك - اأيه���ا الر�س���ول - �س���اأن ه���ذا 
 ه���و النج���م يثق���ب  النج���م العظي���م؟!  
م���ا    المتوه���ج.   ب�سيائ���ه  ال�س���ماء 
ل اهلل به���ا مل���ًكا يحف���ظ  م���ن نف����س اإال وكَّ
عليه���ا اأعماله���ا للح�س���اب ي���وم القيام���ة.  
 فليتاأم���ل االإن�س���ان م���م خلق���ه اهلل؛ 

لتت�س���ح ل���ه ق���درة اهلل وعج���ز االإن�س���ان.
 خلق���ه اهلل م���ن م���اء ذي اندف���اق 

 يخرج هذا الماء  ّب في الرحم.   ُي�سَ
من بين العمود العظمي الفقري للرجل، 

وعظ���ام ال�سدر.  
 اإن���ه �س���بحانه - اإذ خلق���ه م���ن ذل���ك 

الماء الَمِهين - قادر على بعثه بعد موته 
 ي���وم ُتْخَتبر  ���ا للح�س���اب والج���زاء.   حيًّ
ال�س���رائر، فُيْك�َس���ف عم���ا كان���ت ت�سم���ره 
القل���وب م���ن الني���ات والعقائ���د وغيره���ا، 

فيتمي���ز ال�سال���ح منها والفا�س���د.  
 فم���ا لالإن�س���ان ف���ي ذل���ك الي���وم م���ن 

ق���وة يمتن���ع به���ا م���ن ع���ذاب اهلل وال معي���ن 
 اأق�س���م اهلل بال�س���ماء ذات  يعين���ه.   
المط���ر؛ الأن���ه ين���زل م���ن جهته���ا م���رة بع���د 
 واأق�س���م باالأر�س التي تت�س���قق  مرة.   
عم���ا فيه���ا م���ن النب���ات والثم���ر وال�س���جر.    
 اإن ه���ذا الق���راآن المن���زل عل���ى محمد 

 لق���ول يف�س���ل بي���ن الح���ق والباط���ل، 
 ولي����س باللع���ب  وال�س���دق والك���ذب.  

والباط���ل، ب���ل ه���و الج���د والح���ق.  
جاءه���م  بم���ا  المكذبي���ن  اإن   

ر�س���ولهم يكي���دون كي���ًدا كثي���ًرا لي���رّدوا 
 واأكي���د اأن���ا كي���ًدا  دعوت���ه، ويبطلوه���ا.  

 فاأمه���ل - اأيه���ا الر�س���ول - ه���وؤالء الكافري���ن، اأمهله���م قلي���اًل، وال ت�س���تعجل عذابه���م واإهالكه���م. الإظه���ار الدي���ن ودح����س الباط���ل.  

 تذكري النف�س باحلياة االأخروية، وتخلي�سها من التعلقات الدنيوية.
 ال���ذي خل���ق االإن�س���ان �س���ويًّا، وع���دل  ه رب���ك ال���ذي ع���ال عل���ى خلق���ه ناطًق���ا با�س���مه عن���د ذك���رك اإي���اه وتعظيم���ك ل���ه.    َن���ِزّ  
 والذي اأخرج من االأر�س ما  ر الخالئق اأجنا�سها واأنواعها و�سفاتها، وهدى كل مخلوق اإلى ما ينا�سبه ويوائمه.    والذي َق�دَّ قامته.  
 �س���نقرئك - اأيه���ا الر�س���ول - الق���راآن، ونجمع���ه  ���ا.    ف�سّي���ره ه�س���يًما ياب�ًس���ا مائ���اًل لل�س���واد بع���د اأن كان اأخ�س���ر غ�سًّ ترع���اه دوابك���م.   
 اإال ما �س���اء اهلل اأن تن�س���اه منه لحكمة،  ا على اأال تن�س���اه.   ف���ي �س���درك ول���ن تن�س���اه، ف���ال ت�س���ابق جبري���ل ف���ي الق���راءة كم���ا كن���ت تفع���ل حر�سً
 ونهّون عليك العمل بما ير�سي اهلل من االأعمال التي تدخل الجنة.   اإنه �سبحانه يعلم ما ُيْعَلن وما ُيْخَفى، ال َيْخَفى عليه �سيء من ذلك.  
 �س���يتعظ بمواعظ���ك م���ن يخ���اف اهلل؛ الأنه الذي   فع���ظ النا����س بم���ا نوحي���ه اإلي���ك م���ن الق���راآن، وذّكره���م م���ا دام���ت الذك���رى م�س���موعة.  

ينتفع بالموعظة.  
    تحف���ظ المالئك���ة االإن�س���ان واأعمال���ه خيره���ا و�س���رها ليحا�س���ب عليه���ا.     �سع���ف كي���د الكف���ار اإذا قوب���ل بكي���د اهلل 

�س���بحانه.     خ�س���ية اهلل تبع���ث عل���ى االتع���اظ. 

٨٧١٩
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وينف���ر  الموعظ���ة  ع���ن  ويبتع���د   

منها الكافر؛ الأنه اأ�س���د النا����س �سقاًء في 
االآخ���رة لدخول���ه ف���ي الن���ار.

 ال���ذي يدخ���ل ن���ار االآخ���رة الكب���رى 

يقا�س���ي حّرها ويعاني���ه اأبًدا.
 ث���م يخل���د ف���ي الن���ار بحي���ث ال يم���وت 

فيها في�ستريح مما يقا�سيه من العذاب، 
وال يحيا حياة طيبة كريمة.

 ق���د ف���از بالمطل���وب م���ن تطّه���ر م���ن 

ال�سرك والمعا�سي.
 وذك���ر رب���ه بم���ا �س���رع م���ن اأن���واع 

الذكر، واأدى ال�سالة بال�سفة المطلوبة 
 ب���ل تقدم���ون الحياة الدنيا،  الأدائه���ا. 
وتف�سلونه���ا عل���ى االآخ���رة على م���ا بينهما 

م���ن تف���اوت عظيم. 
 وَلاْلآخ���رة خي���ر واأف�س���ل م���ن الدني���ا 

وم���ا فيه���ا م���ن مت���ع ول���ذات واأدوم؛ الأن ما 
فيه���ا من نعي���م ال ينقطع اأبًدا. 

 اإّن ه���ذا ال���ذي ذكرن���ا لك���م م���ن 

االأوام���ر واالأخب���ار لفي ال�سحف المنزلة 
 ه���ي ال�سح���ف  م���ن َقْب���ل الق���راآن. 
. المنزل���ة عل���ى اإبراهي���م ومو�س���ى 

م���ن  فيه���ا  وم���ا  باالآخ���رة  التذكي���ر 
الث���واب والعق���اب، والنظ���ر ف���ي براهي���ن 

ق���درة اهلل.

 هل اأتاك - اأيها الر�سول - حديث 

القيامة التي تغ�سى النا�س باأهوالها؟!
اإم���ا  القيام���ة  ي���وم  ف���ي  فالنا����س   

اأ�س���قياء واإم���ا �س���عداء، فوج���وه االأ�س���قياء 
مجه���دة  متعب���ة    ذليل���ة خا�سع���ة. 
بال�سال�س���ل الت���ي ُت�ْس���حب به���ا، واالأغ���الل 
 تدخ���ل تل���ك الوج���وه  الت���ي ُتَغ���ل به���ا.  
 لي����س لهم طعام يتغّذون به اإال من اأخبث الطعام واأنتنه من نبات   ُت�ْس���قى من عين �س���ديدة حرارة الماء.   ناًرا حارة تقا�س���ي حّرها.  
 ووجوه ال�سعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة و�سرور؛   ال ُي�ْسِمن اآكله، وال ي�سّد جوعته.   ْبِرق اإذا يب�س �سار م�سموًما.   ى ال�ِسّ ي�سمَّ
 في جنة   لعمله���ا ال�سال���ح ال���ذي عملت���ه ف���ي الدني���ا را�سي���ة، فق���د وج���دت ث���واب عملها مدخ���ًرا لها م�ساعًف���ا.    لم���ا الق���وه م���ن النعي���م.   
 ف���ي ه���ذه الجن���ة عي���ون جارية   ال ت�س���مع ف���ي الجن���ة كلم���ة باط���ل ولغ���و، ف�س���اًل ع���ن �س���ماع كلم���ة محرم���ة.   مرتفع���ة الم���كان والمكان���ة.      

���اأة لل�س���رب.    واأك���واب مطروح���ة ُمهيَّ ة  عالي���ة.    فيه���ا اأَ�ِس���رَّ يفجرونه���ا، وي�سرفونه���ا كي���ف �س���اوؤوا.  
 وفيه���ا ب�س���ط كثي���رة مفرو�س���ة هن���ا وهن���اك.   ولم���ا ذك���ر اهلل تف���اوت اأح���وال االأ�س���قياء   وفيه���ا و�س���ائد مر�سو����س بع�سه���ا اإل���ى بع����س.   

ه اأنظار الكفار اإلى ما يدّلهم على قدرة الخالق وح�سن َخْلقه لي�ستدلوا بذلك على االإيمان؛ ليدخلوا الجنة فيكونوا  وال�سعداء في االآخرة، َوجَّ
 وينظرون اإلى ال�س���ماء كيف رفعها   اأفال ينظرون نظر تاأمل اإلى االإبل كيف خلقها اهلل، و�س���خرها لبني اآدم؟!    من ال�س���عداء فقال:   
 وينظ���رون اإل���ى الجب���ال كيف ن�سبها وثب���ت بها االأر�س اأن ت�سطرب بالنا����س؟!   حت���ى �س���ارت فوقه���م �س���قًفا محفوًظ���ا، ال ي�س���قط عليه���م؟!  
ه  ا وجههم اإلى النظر اإلى ما يدل على قدرته تعالى َوجَّ اأة ال�ستقرار النا�س عليها؟!  ولمَّ  وينظرون اإلى االأر�س كيف ب�سطها، وجعلها ُمهيَّ

 فع���ظ - اأيه���ا الر�س���ول - ه���وؤالء، وخوفه���م م���ن ع���ذاب اهلل، اإنم���ا اأن���ت مذك���ر، ال يطلب منك اإال تذكيره���م، واأما توفيقهم  ر�س���وله، فق���ال:   
 ل�س���ت عليهم م�س���لًطا حتى تكرههم على االإيمان.  لالإيمان فهو بيد اهلل وحده.  

    اأهمية تطهير النف�س من الخ�بائث الظاهرة والباطنة.     اال�س��تدالل بالمخ��لوقات على وج���ود الخ���الق وعظمته. 
   مهمة الداعية الدعوة، ال حمل النا�س على الهداية؛ الأن الهداية بيد اهلل.
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 لك���ن م���ن توّل���ى منه���م ع���ن االإيم���ان، 

وكفر باهلل وبر�سوله.
 فيعذب���ه اهلل ي���وم القيام���ة الع���ذاب 

االأعظم باأن يدخله جهنم خالًدا فيها.
بع���د  رجوعه���م  وحدن���ا  اإلين���ا  اإن   

موته���م.
ح�س���ابهم  وحدن���ا  علين���ا  اإن  ث���م   

عل���ى اأعماله���م، ولي����س ل���ك وال الأح���د 
غي���رك ذل���ك.

بي���ان عاقب���ة الطغ���اة، واحلكم���ة م���ن 
االبت���الء، والتذك���ري باالآخ���رة.

 اأق�سم اهلل �سبحانه بالفجر.

من  االأولى  الع�سر  بالليالي  واأق�سم   

ذي الحجة.
 واأق�سم بالزوج والفرد من االأ�سياء.

 واأق�س���م باللي���ل اإذا ج���اء، وا�س���تمّر 

واأدب���ر وج���واب ه���ذه االأق�س���ام: َلُتَج���اُزَنّ 
عل���ى اأعمالك���م.

 ه���ل ف���ي ذل���ك المذك���ور َق�َس���م ُيقن���ع 

ذا عقل؟!
 األ���م ت���ر - اأيه���ا الر�س���ول - كي���ف 

فع���ل رب���ك بع���اد ق���وم ه���ود لم���ا كذب���وا 
ر�س���وله؟!

 قبيل���ة ع���اد المن�س���وبة اإل���ى جده���ا 

اإرم ذات الط���ول.
ف���ي  مثله���ا  يخل���ق اهلل  ل���م  الت���ي   

الب���الد.
 اأََول���م ت���ر كي���ف فع���ل رب���ك بثم���ود 

�سخ���ور  وا  �س���قُّ الذي���ن  �سال���ح،  ق���وم 
الجب���ال، وجعل���وا منه���ا بيوًت���ا بالِحْج���ر.

 اأََول���م ت���ر كي���ف فع���ل رب���ك بفرع���ون 

ال���ذي كان���ت له اأوتاد ُيعّذب بها النا����س؟
 فاأكث���روا فيه���ا الف�س���اد بم���ا ن�س���روه من الكف���ر والمعا�سي.   كلُّ ه���وؤالء تج�����اوزوا الح�����ّد ف���ي الَجَب���ُروت والظل���م، كلٌّ تج���اوزه ف���ي بل���ده. 

 اإن ربك - اأيها الر�س���ول - لير�سد اأعمال النا����س ويراقبها؛ ليجازي من   فاأذاقهم اهلل عذابه ال�س���ديد، وا�س���تاأ�سلهم من االأر�س.  

اأح�س���ن بالجنة، ومن اأ�س���اء بالنار.   ولما كانت االأمم التي اأهلكها اهلل منعًما عليها بالقوة والمنعة، بّين اأن االإنعام بذلك لي����س دلياًل على 
 فاأم���ا االإن�س���ان فِم���ن َطْبِع���ه اأن���ه اإذا اختب���ره رب���ه واأكرم���ه، واأنع���م علي���ه بالم���ال واالأوالد والج���اه، ظ���ّن اأّن ذل���ك  ر�س���ا اهلل عنه���م، فق���ال:  
 واأما اإذا اختبره و�سّيق عليه رزقه، فاإنه يظن اأن ذلك لهوانه على ربه  لكرامة له عند اهلل، فيقول: ربي اأكرمني ال�ستحقاقي الإكرامه.  
 كال، لي�س االأمر كما ت�سور هذا االإن�سان من اأّن النعم دليل على ر�سا اهلل عن عبده، واأن النقم دليل على هوان  فيقول: ربي اأهانني.  
���ا عل���ى اإطع���ام الفقير الذي   وال يح���ّث بع�سك���م بع�سً العب���د عن���د رب���ه، ب���ل الواق���ع اأنك���م ال تكرم���ون اليتي���م مم���ا اأعطاك���م اهلل م���ن ال���رزق.  
ا كثيًرا،   وتحبون الم���ال حبًّ  وتاأكل���ون حق���وق ال�سعف���اء م���ن الن�س���اء واليتام���ى اأكاًل �س���ديًدا دون مراع���اة حِلّ���ه.   ال يج���د م���ا يقت���ات ب���ه.  
ك���ت االأر�س تحريًكا �س���ديًدا وُزْلِزلت.    ال ينبغ���ي اأن يك���ون ه���ذا عملك���م، واذكروا اإذا ُحِرّ ���ا علي���ه.   فتبخل���ون باإنفاق���ه ف���ي �س���بيل اهلل حر�سً

 وج���اء رب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - للف�س���ل بي���ن عب���اده، وج���اءت المالئك���ة م�سطفي���ن �سفوًف���ا.

   ف�س���ل ع�س���ر ذي الحج���ة عل���ى اأي���ام ال�س���نة.     ثب���وت المج���يء هلل تعال���ى ي���وم القيام���ة وف���ق م���ا يلي���ق ب���ه؛ م���ن غي���ر ت�س���بيه وال تمثي���ل وال 
تعطي���ل.     الموؤم���ن اإذا ابتل���ي �سب���ر واإن اأعط���ي �س���كر.  

٨٩٣٠



 وج���يء ف���ي ذل���ك الي���وم بجهن���م 

له���ا �س���بعون األ���ف ِزم���ام، م���ع كل ِزم���ام 
�س���بعون األ���ف مل���ك يجّرونه���ا، ف���ي ذل���ك 
ط في جنب  اليوم يتذكر االإن�س���ان ما فرَّ
اهلل، واأن���ى ل���ه اأن ينفعه التذكر في ذلك 

الي���وم؛ الأن���ه ي���وم ج���زاء ال ي���وم عم���ل؟!
 يق���ول م���ن �س���ّدة الن���دم: ي���ا ليتن���ي 

لحيات���ي  ال�سالح���ة  االأعم���ال  قدم���ت 
االأخروي���ة الت���ي ه���ي الحي���اة الحقيقي���ة.

ب اأح���د   ف���ي ذل���ك الي���وم ال ُيَع���ِذّ

مث���ل ع���ذاب اهلل؛ الأن ع���ذاب اهلل اأ�س���ّد 
واأبق���ى.

 وال ُيوِث���ق ف���ي ال�سال�س���ل اأح���د مث���ل 

وثاق���ه للكافرين فيها.
 ولم���ا ذك���ر اهلل ج���زاء الكف���ار ذك���ر 

ج���زاء الموؤمني���ن فق���ال:
 واأم���ا نف����س الموؤم���ن فيق���ال له���ا 

عن���د الم���وت وي���وم القيام���ة: ي���ا اأيته���ا 
النف����س المطمئن���ة اإل���ى االإيم���ان والعم���ل 

ال�سال���ح.
 ارجع���ي اإل���ى رب���ك را�سي���ة عن���ه 

بما تنالين من الثواب الجزيل، مر�سية 
عن���ده �س���بحانه بم���ا كان ل���ك م���ن عم���ل 

�سال���ح.
عب���ادي  جمل���ة  ف���ي  فادخل���ي   

. لحي���ن ل�سا ا
 وادخلي معهم جنتي التي اأعددتها 

لهم.

بي���ان افتق���ار االإن�س���ان وكب���ده و�س���بل 
جنات���ه.

 اأق�س���م اهلل بالبل���د الح���رام ال���ذي 

 واأن���ت - اأيه���ا الر�س���ول - ح���الل ل���ك م���ا ت�سن���ع فيه���ا؛ م���ن َقْت���ل َم���ْن ي�س���تحق القت���ل، واأَ�ْس���ر م���ن ي�س���تحّق االأ�س���ر.  ه���و مك���ة المكرم���ة. 
 لق���د خلقن���ا االإن�س���ان ف���ي تع���ب وم�س���قة؛ لم���ا يعانيه من ال�س���دائد في   واأق�س���م اهلل بوال���د الب�س���ر، واأق�س���م بم���ا تنا�س���ل من���ه م���ن الول���د. 

 يق���ول: اأنفق���ت   اأيظ���ّن االإن�س���ان اأن���ه اإذا اقت���رف المعا�س���ي ال يق���در علي���ه اأح���د، وال ينتق���م من���ه، ول���و كان رب���ه ال���ذي خلق���ه؟!  الدني���ا. 
 اأيظ���ّن ه���ذا المتباه���ي بم���ا ينفقه اأن اهلل ال يراه؟! واأنه ال يحا�س���به في ماله؛ من اأين اكت�س���به؟  م���ااًل كثي���ًرا متراكًم���ا بع�س���ه ف���وق بع����س.  
 وعّرفناه طريق الخي���ر، وطريق الباطل؟!    ول�س���انًا و�س���فتين يتحدث به���ا؟!    األ���م نجع���ل ل���ه عيني���ن يب�س���ر بهما؟!   وفي���م اأنفق���ه؟!  
 وم���ا اأعلم���ك - اأيه���ا الر�س���ول - م���ا العقب���ة الت���ي   وه���و مطال���ب ب���اأن يتج���اوز العقب���ة الت���ي تف�سل���ه ع���ن الجن���ة فيقطعه���ا ويتجاوزه���ا.  

 اأو اأن يطع���م في يوم مجاعة ين���در فيه وجود الطعام.    ه���ي اإعت���اق رقب���ة ذك���ًرا كان���ت اأو اأنث���ى.  علي���ه اأن يقطعه���ا ليدخ���ل الجن���ة؟!  
���ا   ث���م كان م���ن الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل، واأو�س���ى بع�سه���م بع�سً  اأو فقي���ًرا لي����س ل���ه �س���يء يملك���ه.    طف���اًل فق���د اأب���اه، ل���ه ب���ه قراب���ة.  

 اأولئ���ك المت�سفون بتلك ال�سفات  ���ا بالرحمة بعباد اهلل.   بال�سب���ر عل���ى الطاع���ات وع���ن المعا�س���ي وعل���ى الب���الء، واأو�سى بع�سهم بع�سً
ه���م اأ�سحاب اليمين.

   عتق الرقاب، واإطعام المحتاجين في وقت ال�س���دة، واالإيمان باهلل، والت��وا�سي بال�سبر والرح���مة: من اأ�س����باب دخ����ول الج�����نة.  
   م���ن دالئ���ل النب���وة اإخب���اره اأن مك���ة �س���تكون ح���الاًل ل���ه �س���اعة م���ن نه���ار.      لم���ا �سي���ق اهلل ط���رق ال���رق و�س���ع ط���رق العت���ق، فجع���ل االإعت���اق 

م���ن القربات والكفارات.   

٩٠٢٠



المنزلة على  باآياتنا  والذين كفروا   

ر�سولنا هم اأ�سحاب ال�سمال. 
القيامة  يوم  مغلقة  نار  عليهم   

يعذبون فيها.

الق���راآن،  يف  ق�س���م  باأط���ول  التاأكي���د 
عل���ى تعظي���م تزكي���ة النف����س بالطاع���ات، 

وخ�س���ارة د�ّس���ها باملعا�س���ي.

واأق�س���م  بال�سم����س،  اهلل  اأق�س���م   

م���ن  طلوعه���ا  بع���د  ارتفاعه���ا  بوق���ت 
 واأق�س���م بالقم���ر اإذا تب���ع  م�س���رقها.   
 واأق�س���م بالنهار  اأثره���ا بع���د غروبها.  
اإذا ك�س���ف م���ا عل���ى وج���ه االأر����س ب�سوئه.  
وج���ه  يغ�س���ى  اإذا  باللي���ل  واأق�س���م   

 واأق�س���م  االأر����س، في�سي���ر مظلًم���ا.  
بال�س���ماء، واأق�س���م ببنائه���ا المتق���ن.  

بب�سطها؛  واأق�سم  باالأر�س،  واأق�سم   

لي�سكن النا�س عليها.  
 واأق�س���م ب���كل نف����س، واأق�س���م بخل���ق 

 فاأفهمه���ا م���ن غي���ر  اهلل له���ا �س���وية.  
تعلي���م م���ا ه���و �س���ّر لتجتنب���ه، وما ه���و خير 

تيه.   لتاأ
طّه���ر  م���ن  بمطلوب���ه  ف���از  ق���د   

نف�س���ه بتحليته���ا بالف�س�����ائل، وتخليته���ا 
 وق���د خ�س���ر م���ن  ع���ن ال������رذائل.     
َد����سَّ نف�س���ه مخفًي���ا اإياه���ا ف���ي المعا�س���ي 
واالآثام.  ولما ذكر اهلل خ�سران من َد�سَّ 
نف�س���ه واأخفاه���ا بالمعا�س���ي ذك���ر ثم���ود 
 كذب���ت ثمود  مث���ااًل عل���ى ذل���ك فق���ال:  
نبيها �سالًحا ب�س���بب مجاوزتها الحّد في 
ارت���كاب المعا�س���ي، واقت���راف االآث���ام.  
 حين قام اأ�سقاهم بعد انتداب قومه 

 فق���ال له���م ر�س���ول اهلل �س����الح  ل���ه.  
 فكذب���وا ر�س���ولهم ف���ي �س���اأن الناق���ة، فقتله���ا اأ�س���قاهم م���ع ر�ساه���م  : اترك���وا ناق���ة اهلل، و�ِس���ْربها ف���ي يومه���ا، ف���ال تتعر�س���وا له���ا ب�س���وء.  
بم���ا فع���ل، فكان���وا �س���ركاء ف���ي االإث���م، فاأطب���ق اهلل عليه���م عذابه، فاأهلكهم بال�سيحة ب�س���بب ذنوبهم، و�س���ّواهم في العقوبة الت���ي اأهلكهم بها.  

 فعل اهلل بهم من العذاب ما اأهلكهم غير خائف �سبحانه من تبعاته.

 بيان اأحوال اخللق يف االإميان واالإنفاق وحال كل فريق.
 واأق�س���م   واأق�س���م بالنه���ار اإذا تك�ّس���ف وظه���ر.    اأق�س���م اهلل باللي���ل اإذا يغط���ي م���ا بي���ن ال�س���ماء واالأر����س بظلمت���ه.    
 اإن عملكم - اأيها النا�س - لمختلف، فمنه الح�سنات التي هي �سبب دخول الجنة، وال�سيئات التي هي  بخلقه النوعين: الذكر واالأنثى.  
ق بم���ا وع���ده اهلل به   و�س���دَّ  فاأم���ا م���ن اأعط���ى م���ا يلزم���ه بذل���ه؛ م���ن زكاة ونفق���ة وكف���ارة، واتق���ى م���ا نه���ى اهلل عن���ه.   �س���بب دخ���ول الن���ار.  
 واأم���ا م���ن بخ���ل بمال���ه فلم يبذل���ه فيما يجب علي���ه بذله فيه،  ل علي���ه العم���ل ال�سال���ح، واالإنف���اق ف���ي �س���بيل اهلل.    ف�سُن�َس���ِهّ م���ن الَخَل���ف.  
ب بما وعده اهلل من الَخَلف ومن الثواب على اإنفاق ماله في �س���بيل اهلل.    وكذَّ وا�س���تغنى بماله عن اهلل فلم ي�س���األ اهلل من ف�سله �س���يًئا.  
     اأهمي���ة تزكي���ة النف����س وتطهيره���ا.     المتعاون���ون عل���ى المع�سي���ة �س���ركاء ف���ي االإث���م.     الذن���وب �س���بب للعقوب���ات 

الدنيوي���ة.     كلٌّ مي�س���ر لم���ا خل���ق ل���ه فمنه���م مطي���ع ومنه���م عا�ٍس.

٩٢٢١

٩١١٥



ر  وُنَع�ِسّ ال�سّر،  عمل  عليه  ل  ف�سُن�َسِهّ  

عليه فعل الخير. 
 وم���ا يغن���ي عن���ه مال���ه ال���ذي بخ���ل ب���ه 

�سيًئا اإذا هلك، ودخل النار.
 اإن علين���ا اأن نبّي���ن طري���ق الح���ق 

م���ن الباط���ل.
ولن���ا  االآخ���رة  َلْلحي���اة  لن���ا  واإن   

الحي���اة الدني���ا، نت�س���ّرف فيهم���ا بم���ا 
ن�س���اء، ولي����س ذل���ك الأح���د غيرن���ا.

 فحّذرتك���م - اأيه���ا النا����س - م���ن 

ن���ار تتوق���د اإن اأنت���م ع�سيت���م اهلل.
اإال  الن���ار  ه���ذه  ح���ّر  يقا�س���ي  ال   

االأ�س���قى وه���و الكاف���ر.
ب بم���ا ج���اء ب���ه الر�س���ول   ال�����ذي ك����ذَّ

، واأعر�س عن امتثال اأمر اهلل.
 و�س���ُيباَعد عنه���ا اأتق���ى النا����س اأب���و 

 ال���ذي ينفق ماله في وجوه   . بك���ر 
الب���ر ليتطه���ر من الذنوب.

مال���ه  م���ن  يب���ذل  م���ا  يب���ذل  وال   

ليكاف���ئ نعم���ة اأنع���م به���ا اأح���د علي���ه.
 ال يري���د بم���ا يبذل���ه م���ن مال���ه اإال 

وج���ه رب���ه العال���ي عل���ى َخْلِق���ه.
 ول�س���وف ير�س���ى بم���ا يعطي���ه اهلل 

م���ن الج���زاء الكريم.

بي���ان عناي���ة اهلل بنبي���ه يف اأول اأم���ره 
واآخ���ره.

 اأق�سم اهلل باأول النهار.

 واأق�س���م باللي���ل اإذا اأظل���م و�س���كن 

النا����س في���ه ع���ن الحرك���ة.
اأيها الر�سول - ربك،  ما تركك -   

لما  الم�سركون  يقول  كما  اأبغ�سك؛  وما 
َفَتر الوحي.

 ول�س���وف يعطيك من الث���واب الجزيل ل���ك والأمتك   وَلل���دار االآخ���رة خي���ر ل���ك م���ن الدني���ا؛ لم���ا فيه���ا م���ن النعي���م الدائ���م ال���ذي ال ينقطع.

ك عبد   لق���د وج���دك �سغي���ًرا ق���د م���ات عن���ك اأب���وك، فجع���ل ل���ك م���اأوى، حي���ث عط���ف عليك ج���دُّ حت���ى تر�س���ى بم���ا اأعط���اك واأعط���ى اأمت���ك.  
 ووج���دك فقي���ًرا   ووج���دك ال ت���دري م���ا الكت���اب وال االإيم���ان، فعّلم���ك م���ن ذل���ك م���ا ل���م تك���ن تعل���م.   المطل���ب، ث���م عّم���ك اأب���و طال���ب. 
 وا�سكر ِنَعم اهلل عليك وتحدث بها.    وال تزجر ال�سائل المحتاج.    فال ُت�ِسئ معاملة من فقد اأباه في ال�سغر، وال تذّله.   فاأغناك.  

 املنة على النبي  بتمام النعم املعنوية عليه.

 وغفرن���ا ل���ك م���ا �س���لف م���ن ذنوب���ك، وحططن���ا عن���ك ثق���ل اأي���ام الجاهلي���ة التي  ���ي الوح���ي.   بن���ا اإلي���ك تلِقّ  لق���د �س���رحنا ل���ك �س���درك فحبَّ

كنت فيها.
    منزل���ة النب���ي  عن���د رب���ه ال تدانيه���ا منزل���ة.     �س���كر النع���م ح���ّق هلل عل���ى عب���ده.     وج���وب الرحم���ة بالم�س���ت�سعفين 

واللين لهم.

٩٤٨

٩٣١١



 ال���ذي اأتعب���ك حت���ى كاد اأن يك�س���ر 

 واأعلين���ا ل���ك ذك���رك، فق���د  ظه���رك.  
اأ�سبح���ت ُتْذَك���ر ف���ي االأذان واالإقامة وفي 
 ف���اإن م���ع ال�س���ّدة وال�سي���ق  غيرهم���ا.  
 اإن م���ع  �س���هولة وات�س���اًعا وفرًج���ا. 
ال�س���دة وال�سيق �س���هولة وات�ساًعا وفرًجا، 
اإذا علمت ذلك فال يهولنك اأذى قومك، 

وال ي�سدن���ك ع���ن الدع���وة اإل���ى اهلل.   
اأعمال���ك،  م���ن  فرغ���ت  ف���اإذا   
وانتهي���ت منه���ا فاجته���د ف���ي عب���ادة ربك.  
 واجع���ل رغبت���ك وق�س���دك اإل���ى اهلل 

وح���ده.

على  اهلل  امتنان   
وخلقته،  فطرته  با�ستقامة  االإن�سان 

وكمال الر�سالة اخلامتة.

 اأق�س���م اهلل بالتي���ن وم���كان نبات���ه، 

اأر����س  ف���ي  نبات���ه  وم���كان  وبالزيت���ون 
  . فل�س���طين الت���ي بع���ث فيه���ا عي�س���ى 
 واأق�س���م بجب���ل �س���يناء ال���ذي ناج���ى 

 واأق�سم بمكة    . عنده نبيه مو�سى 
البل���د الح���رام الذي ياأمن م���ن دخل فيه، 
 لق���د    . ال���ذي بع���ث في���ه محم���د 
اأوجدن���ا االإن�س���ان ف���ي اأعدل خل���ق واأف�سل 
 ث���م اأرجعن���اه اإل���ى اله���رم  �س���ورة.  
والخ���رف ف���ي الدني���ا ف���ال ينتف���ع بج�س���ده 
كم���ا ال ينتف���ع ب���ه اإذا اأف�س���د فطرته و�سار 
 اإال الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل  اإل���ى الن���ار.   
وعمل���وا االأعم���ال ال�سالح���ات فاإنه���م واإن 
هرم���وا فله���م ث���واب دائ���م غي���ر مقط���وع، 

وه���و الجن���ة؛ الأنه���م زك���وا فطره���م.  
 فاأي �سيء يحملك - اأيها الإن�سان - 

على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عاينت 
 األي�س  من عالمات قدرته الكثيرة؟!  

اهلل - بجعل يوم القيامة يوًما للجزاء - باأحكم الحاكمين واأعدلهم؟! اأيعقل اأن يترك اهلل عباده �سدى دون اأن يحكم بينهم، فيجازي 
المح�سن باإح�سانه، والم�سيء باإ�ساءته؟!

 االإن�سان بني هدايته بالوحي و�سالله باال�ستكبار واجلهل.
 خلق االإن�سان من قطعة   اقراأ - اأيها الر�سول - ما يوحيه اهلل اإليك؛ مفتتًحا با�سم ربك الذي خلق جميع الخالئق.    
 اقراأ - اأيها الر�سول - ما يوحيه اهلل اإليك، وربك االأكرم الذي ال يداني كرمه كريم، فهو كثير الجود  دم متجمدة بعد اأن كانت نطفة.  
ًّا اإن االإن�سان الفاجر مثل اأبي جهل ليتجاوز   حق  علم االإن�سان ما لم يكن يعلمه.   الذي عّلم الخط والكتابة بالقلم.   واالإح�سان.  
 اإّن اإلى ربك - اأيها الإن�سان - الرجوع يوم القيامة   الأجل اأن راآه ا�ستغنى بما لديه من الجاه والمال.  الحّد في تعّدي حدود اهلل.  
 اأراأيت اإن كان   عبدنا محمًدا  اإذا �سلَّى عند الكعبة.   اأراأيت اأعجب من اأمر اأبي جهل الذي ينهى.   فيجازي كالًّ بما ي�ستحقه.  
 اأو كان ياأمر النا�س بتقوى اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، اأَُيْنهى من كان هذا �ساأنه؟!   هذا المنهي على هدى وب�سيرة من ربه؟! 
     اإك���رام اهلل تعال���ى نبي���ه �سل���ى اهلل علي���ه و�س���لم ب���اأن رف���ع ل���ه ذك���ره.     ر�س���ا اهلل ه���و المق�س���د االأ�س���مى.     اأهمي���ة 

الق���راءة والكتاب���ة ف���ي االإ�س���الم.     خط���ر الغن���ى اإذا ج���ّر اإل���ى الكب���ر والُبع���د ع���ن الح���ق.    النه���ي ع���ن المع���روف �سف���ة من �سف���ات الكفر.  

٩٦١٩

٩٥٨



 اأراأيت اإن كّذب هذا الناهي بما جاء 

يخ�سى  اأال  عنه،  واأعر�س  الر�سول،  به 
العبد  هذا  ناهي  يعلم  األم    اهلل؟! 
اأّن اهلل يرى ما ي�سنع، ال  عن ال�سالة 
 لي�س االأمر  يخفى عليه منه �سيء؟!  
يكّف  لم  لئن  الجاهل،  هذا  ت�سور  كما 
لناأخذّنه  له،  وتكذيبه  لعبدنا  اأذاه  عن 
بعنف.   راأ�سه  النار بمقدم  اإلى  مجذوًبا 
في  كاذب  النا�سية  تلك  �ساحب   

فليدع    الفعل.   في  خاطئ  القول، 
النار-  اإلى  راأ�سه  بمقدم  يوؤخذ  - حين 
بهم  ي�ستعين  مجل�سه؛  واأهل  اأ�سحابه 

لينقذوه من العذاب.  
من  جهنم  َخَزنة  نحن  �سندعو   

المالئكة الغالظ الذين ال يع�سون اهلل 
ما اأمرهم، ويفعلون ما يوؤمرون، فلينظر 
لي�س    واأقدر.   اأقوى  الفريقين  اأي 
ي�سل  اأن  الظالم  هذا  توهم  كما  االأمر 
اإليك ب�سوء، فال تطعه في اأمر وال نهي، 
بالطاعات،  منه  واقترب  هلل،  وا�سجد 

فاإنها تقّرب اإليه.

بيان ف�سل ليلة القدر.

 اإنا اأنزلنا القراآن جملة اإلى ال�سماء 

الدنيا كما ابتداأنا اإنزاله على النبي  
في ليلة القدر من �سهر رم�سان. 

في  ما   - النبي  اأيها   - تدري  وهل   

هذه الليلة من الخير والبركة؟!  
 هذه الليلة ليلة عظيمة الخير، فهي 

اإيماًنا  قامها  لمن  �سهر  األف  من  خير 
وينزل  المالئكة  تنزل    واحت�ساًبا.  
�سبحانه  ربهم  باإذن  فيها  جبريل  
بكّل اأمر ق�ساه اهلل في تلك ال�سنة رزًقا 

 هذه الليلة المباركة خير كلها من ابتدائها حتى نهايتها بطلوع الفجر. كان اأو موًتا اأو والدة اأو غير ذلك مما يقدره اهلل.  

 بيان كمال الر�سالة املحمدية وو�سوحها.

 لم يكن الذين كفروا من اليهود والن�سارى والم�سركين مفارقين اإجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى ياأتيهم برهان وا�سح، وحجة 

 في  المطهرون.   اإال  يم�سها  يقراأ �سحًفا مطهرة ال  بعثه  الَجِليَّة هو ر�سول من عند اهلل  والحجة  الوا�سح  البرهان   هذا  َجِلَيّة.  
 وما اختلف اليهود ال�ذين اأُْعطوا التوراة،  تلك ال�سحف اأخبار �سدق واأحكام عدل، تر�سد النا�س اإلى ما فيه �سالحهم ور�سدهم.  
َتَمادى في كفره مع علمه ب�سدق  اأ�سلم، ومنهم من  اإليهم، فمنهم من  ه  اأُْعطوا االإنجيل، اإال من بعد ما بعث اهلل نبيَّ والن�سارى ال�ذين 
 ويظهر جرم وعناد اليهود والن�سارى اأنهم ما اأمروا في هذا القراآن اإال بما اأمروا به في كتابيهم من عبادة اهلل وحده، ومجانبة  نبيه.  

ال�سرك، واإقامة ال�سالة واإعطاء الزكاة، فما اأمروا به هو الدين الم�ستقيم الذي ال اعوجاج فيه.
    ف�سل ليلة القدر على �سائر ليالي العام.     االإخال�س في العبادة من �سروط َقبولها.     اتفاق ال�سرائع في االأ�سول 

َمدعاة لقبول الر�سالة.

٩٧٥

٩٨٨



اإن الذي���ن كف���روا - م���ن اليه���ود   

والن�س���ارى وم���ن الم�س���ركين - يدخل���ون 
ي���وم القيام���ة ف���ي جهن���م ماكثي���ن فيه���ا 
اأب���ًدا، اأولئ���ك هم �س���ّر الخليق���ة؛ لكفرهم 

ب���اهلل، وتكذيبه���م ر�س���وله.
وعملوا  باهلل  اآمنوا  الذين  اإن   

خير  هم  اأولئك  ال�سالحات  االأعمال 
الخليقة.

 ثوابهم عند ربهم  جنات تجري 

االأنهار من تحت ق�سورها واأ�سجارها، 
عنهم  اهلل  ر�سي  اأبًدا،  فيها  ماكثين 
اآمنوا به واأطاعوه، ور�سوا عنه لما  لما 
ينالها  الرحمة  رحمته، هذه  نالهم من 
واجتنب  اأمره،  فامتثل  ربه،  خاف  من 

نهيه.

التذكري باأهوال القيامة ودّقة احل�ساب 
فيها.

التحريك  االأر�س  كت  ُحِرّ اإذا   

ال�سديد الذي يحدث لها يوم القيامة.
 واأخرجت االأر�س ما في بطنها من 

الموتى وغيرهم.
�ساأن  ما  ًرا:  متحِيّ االإن�سان  وقال   

االأر�س تتحرك وت�سطرب؟!
تخبر  العظيم  اليوم  ذلك  في   

االأر�س بما عمل عليها من خير و�سّر.
 الأن اهلل اأعلمها واأمرها بذلك.

 ف���ي ذل���ك الي���وم العظي���م ال���ذي 

تتزل���زل في���ه االأر����س يخ���رج النا����س 
م���ن موق���ف الح�س���اب ِفَرًق���ا لي�س���اهدوا 

اأعماله���م الت���ي عملوه���ا ف���ي الدني���ا.
من  �سغيرة  نملٍة  وزن  يعمل  فمن   

اأعمال الخير والبّر يره اأمامه. 
 ومن يعمل وزن نملة �سغيرة من اأعمال ال�سّر يره كذلك.

حتذير االإن�سان من اجلحود والطمع بتذكريه باالآخرة.

 واأق�سم بالخيل التي ُتوِقد بحوافرها النار اإذا الم�ست   اأق�سم اهلل بالخيل التي تجري حتى ُي�ْسَمع لَنَف�ِسها �سوٌت من �سدة الجري. 

 فتو�ّسطن   فحركن بجريهّن غباًرا.   واأق�سم بالخيل التي ُتِغير على االأعداء وقت ال�سباح.  بها ال�سخور ل�سدة وقعها عليها. 
بفوار�سهّن َجْمًعا من االأعداء.

   الكفار �سّر الخليقة، والموؤمنون خيرها.     خ�سية اهلل �سبب في ر�ساه عن عبده.     �سهادة االأر�س على اأعمال بني اآدم. 

١٠٠١١

٩٩٨



الذي  للخير  لَمُنوع  االإن�سان  اإن   

منعه  على  واإنه    ربه.  منه  يريده 
ذلك  اإنكار  ي�ستطيع  ال  ل�ساهد،  للخير 
للمال  حبه  لفرط  واإنه    لو�سوحه. 
االإن�سان  هذا  يعلم  اأفال    به.  يبخل 
اإذا بعث اهلل ما  المغتّر بالحياة الدنيا 
ف��ي القبور من االأموات واأخرجهم من 
االأر�س للح�ساب والج���زاء اأن االأمر لم 
��ن   واأُْب��ِرز وُبِيّ يكن كما كان يتوهم؟! 
ما في القلوب من النيات واالعتقادات 
ذلك  في  بهم  ربهم  اإن    وغيرها. 
اأمر  من  عليه  يخفى  ال  لخبير،  اليوم 

عباده �سيء، و�سيجازيهم على ذلك.

ه���ول  ال�س���تح�سار  القل���وب  ق���رع 
القيام���ة واأح���وال النا����س ف���ي موازينه���ا.

 ال�س���اعة الت���ي تق���رع قل���وب النا����س 

 ما هذه ال�س���اعة التي  لعظ���م هوله���ا. 
تق���رع قلوب النا����س لعظم هولها؟! 

الر�س���ول -  اأيه���ا  اأعلم���ك -   وم���ا 

ما هذه ال�س���اعة التي تقرع قلوب النا����س 
لعظ���م هوله���ا؟! اإنها ي���وم القيامة. 

 ي���وم تق���رع قل���وب النا����س يكون���ون 

هن���ا  المتناث���ر  الُمْنَت�ِس���ر  كالفرا����س 
مث���ل  الجب���ال  وتك���ون    وهن���اك. 
ال�س���وف الَمْن���ُدوف ف���ي خف���ة �س���يرها 
 فاأم���ا من رجحت اأعماله  وحركته���ا. 
 فهو  ال�سالحة على اأعماله ال�سيئة.  
ف���ي عي�س���ة مر�سي���ة يناله���ا ف���ي الجن���ة.  
 واأم���ا م���ن رجح���ت اأعمال���ه ال�س���يئة 

 فم�س���كنه  عل���ى اأعمال���ه ال�سالح���ة.  
وم�س���تقّره ي���وم القيام���ة ه���و جهن���م.  

 هي نار �سديدة الحرارة.  وما اأعلمك - اأيها الر�سول - ما هي؟!  

تذكير المتكاثرين والالهين بالدنيا بالقبور والح�ساب.

 م���ا كان لك���م اأن ي�س���غلكم   حت���ى متُّ���م ودخلت���م قبورك���م.    �س���غلكم - اأيه���ا النا����س - التفاخ���ر باالأم���وال واالأوالد ع���ن طاع���ة اهلل.  

���ا ل���و اأنك���م تعلمون يقيًن���ا اأنكم   حقًّ  ث���م �س���وف تعلم���ون عاقبت���ه.  التفاخ���ر به���ا ع���ن طاع���ة اهلل، �س���وف تعلم���ون عاقب���ة ذل���ك االن�س���غال.  
 واهلل لت�س���اهدّن النار يوم القيامة.   مبعوث���ون اإل���ى اهلل، واأن���ه �س���يجازيكم عل���ى اأعمالك���م؛ لم���ا ان�س���غلتم بالتفاخر باالأموال واالأوالد.  

 ثم لي�ساألّنكم اهلل في ذلك اليوم عما اأنعم به عليكم من ال�سحة والغنى وغيرهما.  ثم لت�ساهدنها م�ساهدة يقين ال �سك فيه.  

    خط���ر التفاخ���ر والتباه���ي باالأم���وال واالأوالد.     القب���ر م���كان زي���ارة �س���رعان م���ا ينتق���ل منه النا����س اإلى الدار االآخرة.  
   يوم القيامة ُي�ْساأل النا�س عن النعيم الذي اأنعم به اهلل عليهم في الدنيا.     االإن�سان مجبول على حب المال.

١٠٢٨
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اأ�سباب النجاة من اخل�سارة.

 اأق�سم �سبحانه بوقت الع�سر.

 اإن االإن�سان لفي نق�سان وهالك.

 اإال الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل وبر�س���له، 

وعمل���وا االأعم���ال ال�سالح���ات، واأو�س���ى 
���ا بالح���ق، وبال�سب���ر عل���ى  بع�سه���م بع�سً
الح���ق؛ فالمت�سف���ون به���ذه ال�سف���ات 

ناج���ون ف���ي حياته���م الدني���ا واالآخ���رة.

باملوؤمن���ني  اال�س���تهزاء  م���ن  التحذي���ر 
اغ���رتاًرا بك���رة امل���ال.

لكثير االغتياب  وبال و�سدة عذاب   

للنا�س، والطعن فيهم.
 الذي هّمه جمع المال واإح�ساوؤه، ال 

همَّ له غير ذلك.
 يظن اأن ماله الذي جمعه �سينجيه 

الحياة  في  خالًدا  فيبقى  الموت،  من 
الدنيا.

 لي�س االأمر كما ت�سّور هذا الجاهل، 

ليطرحّن في نار جهنم التي تدق وتك�سر 
كل ما ُطِرح فيها ل�سدة باأ�سها.

 - الر�س���ول  اأيه���ا   - اأعلم���ك  وم���ا   

م���ا ه���ذه الن���ار الت���ي تحط���م كل م���ا ُط���ِرح 
فيه���ا؟!

 اإنها نار اهلل الم�ستعرة.

 الت���ي تنف���ذ م���ن اأج�س���ام النا����س 

 بَعَم���د ممت���دة طويل���ة حت���ى ال يخرج���وا منه���ا. بي���ن فيه���ا مغلق���ة.   اإنه���ا عل���ى الُمَعذَّ اإل���ى قلوبه���م. 

 
بيان قدرة اهلل وبط�سه بالكائدين لبيته املحّرم.

 لقد جعل اهلل تدبيرهم   األ���م تعل���م - اأيه���ا الر�س���ول - كي���ف فع���ل رب���ك باأْبَرَه���ة واأ�سحاب���ه اأ�سح���اب الفيل حين اأرادوا هدم الكعب���ة؟! 

 وَبَعث عليهم طيًرا اأتتهم جماعات  ال�س���يئ لهدمها في �سياع، فما نالوا ما تمّنوه من �سرف النا����س عن الكعبة، وما نالوا منها �س���يًئا. 
 فجعلهم اهلل كورق زرع اأكلته الدواّب ودا�سته. ر.   ترميهم بحجارة من طين ُمَتَحِجّ جماعات. 

   خ�س���ران م���ن ل���م يت�سف���وا باالإيم���ان وعم���ل ال�سالح���ات، والتوا�س���ي بالح���ق، والتوا�س���ي بال�سب���ر.     تحري���م الَهْم���ز واللَّْم���ز ف���ي النا����س.  
   دف���اع اهلل ع���ن بيت���ه الح���رام، وه���ذا من االأمن الذي ق�ساه اهلل له.

١٠٣٣
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بي���ان نعم���ة اهلل عل���ى قري����س وح���ق اهلل 
عليهم.

 الأجل عادة قري�س واإْلِفهم.

 رحل���َة ال�س���تاء اإل���ى اليم���ن، ورحل���ة 

ال�سيف اإلى ال�س���ام اآمنين.
البي���ت  ه���ذا  رّب  اهلل  فليعب���دوا   

���ر له���م ه���ذه  الح���رام وح���ده، ال���ذي ي�سَّ
الرحل���ة، وال ي�س���ركوا ب���ه اأح���ًدا.

 ال���ذي اأطعمه���م م���ن ج���وع، واآمنه���م 

م���ن خ���وف؛ بم���ا و�س���ع ف���ي قل���وب الع���رب 
م���ن تعظي���م الحرم، وتعظيم �س���كانه.

بيان �سفات املكذبني بالدين.

 ه���ل عرف���ت ال���ذي يك���ذب بالج���زاء 

يوم القيامة؟!
اليتي���م  يدف���ع  ال���ذي  ذل���ك  فه���و   

بغلظ���ة ع���ن حاجت���ه.
 وال يح���ّث نف�س���ه، وال يح���ث غي���ره 

عل���ى اإطع���ام الفقير.
 فه���الك وع���ذاب للم�سِلّي���ن،   

الذي���ن ه���م ع���ن �سالته���م اله���ون، ال 
يبال���ون به���ا حت���ى ينق�س���ي وقته���ا.

ب�سالته���م  ي���راوؤون  ه���م  الذي���ن   

واأعماله���م، ال يخل�س���ون العم���ل هلل.
اإعان���ة غيره���م بم���ا ال   ويمنع���ون 

�س���رر ف���ي االإعان���ة ب���ه.

بيان مّنة اهلل على نبيه   باخلري الكثري؛ والدفاع عنه.

 اإنا اآتيناك - اأيها الر�سول - الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر في الجنة.

 فاأّد �سكر اهلل على هذه النعمة، باأن ت�سلي له وحده وتذبح؛ خالًفا لما يفعله الم�سركون من التقّرب الأوثانهم بالذبح.

 اإن ُمْبِغ�سك هو المنقطع عن كل خير الَمْن�ِسي الذي اإن ُذِكر ُذِكر ب�سوء.

   اأهمي���ة االأم���ن ف���ي االإ�س���الم.     الري���اء اأح���د اأمرا����س القل���وب، وه���و يبط���ل العم���ل.     مقابل���ة النع���م بال�س���كر يزيده���ا.     كرام���ة النب���ي 
 على ربه وحفظه له وت�سريفه له في الدنيا واالآخرة.

١٠٨٣
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الرباءة من الكفر واأهله.

اأيه���ا  ي���ا  اأيه���ا الر�س���ول -:   ق���ل - 

الكاف���رون ب���اهلل.
 ال اأعبد في الحال وال في الم�ستقبل 

ما تعبدون من االأ�سنام.
 وال اأنت���م عاب���دون م���ا اأعب���ده اأن���ا؛ 

وه���و اهلل وح���ده.
 وال اأنا عابد ما عبدتم من االأ�سنام.

 وال اأنت���م عاب���دون م���ا اأعب���ده اأن���ا، 

وه���و اهلل وح���ده.
ابتدعتم���وه  ال���ذي  دينك���م  لك���م   

الأنف�س���كم، ول���ي دين���ي ال���ذي اأنزل���ه اهلل 
عل���ّي.

وختام  بالن�سر  النبي   ب�سارة 
الر�سالة.

اأيها   - لدينك  اهلل  ن�سر  جاء  اإذا   

فتح  وحدث  له،  واإعزازه   - الر�سول 
مكة.

 وراأيت النا�س يدخلون في االإ�سالم 

وفًدا بعد وفد.
 فاعل���م اأن ذل���ك عالم���ة عل���ى ق���رب 

انته���اء المهم���ة الت���ي ُبِعْث���َت به���ا، ف�س���ِبّح 
بحمد ربك؛ �س���كًرا له على نعمة الن�سر 
والفت���ح، واطل���ب من���ه المغف���رة، اإن���ه كان 

تواًب���ا يقب���ل توب���ة عب���اده، ويغفر لهم.

بيان خ�سران اأبي لهب وزوجه.

، وخاب �سعيه.  خ�سرت يدا عم النبي  اأبي لهب بن عبد المطلب بخ�سران عمله؛ اإذ كان يوؤذي النبي 

 اأّي �سيء اأغنى عنه ماله وولده؟ لم يدفعا عنه عذاًبا، ولم يجلبا له رحمة.

 �سيدخل يوم القيامة ناًرا ذات لهب، يقا�سي حّرها.

 و�ستدخلها زوجته اأم جميل التي كانت توؤذي النبي  باإلقاء ال�سوك في طريقه.

 في عنقها حبل ُمْحَكم الَفْتل ت�ساق به اإلى النار.

   المفا�سل���ة م���ع الكف���ار.    مقابل���ة النع���م بال�س���كر.    �س���ورة الم�س���د م���ن دالئ���ل النب���وة؛ الأنه���ا حكم���ت عل���ى اأبي لهب بالم���وت كافًرا ومات 
���ة اأنكح���ة الكف���ار. حَّ بع���د ع�س���ر �س���نين عل���ى ذل���ك.    �سِ

١١١٥
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تف���رد اهلل باالألوهي���ة والكم���ال وتنزه���ه 
عن الولد والوالد والنظري.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ه���و اهلل 

المنف���رد باالألوهي���ة، ال اإل���ه غي���ره.
اإلي���ه  انته���ى  ال���ذي  ال�س���ّيد  ه���و   

���وؤَْدد ف���ي �سف���ات الكم���ال والجم���ال،  ال�سُّ
ال���ذي ت�سم���د اإلي���ه الخالئ���ق.

 ال���ذي ل���م يل���د اأح���ًدا، ول���م يل���ده 

اأحد، فال ولد له - �س���بحانه - وال والد.
 ولم يكن له مماثل في خلقه.

م���ن  ب���اهلل  االعت�س���ام  عل���ى  احل���ث 
ال�س���رور.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: اأعت�س���م 

ب���رّب ال�سبح، واأ�س���تجير به.
 من �سّر ما يوؤذي من المخلوقات.

 واأعت�س���م ب���اهلل م���ن ال�س���رور الت���ي 

تظه���ر في الليل من دواب ول�سو�س.
 واأعت�س���م ب���ه م���ن �س���ّر ال�س���واحر 

الالئ���ي َيْنُفْث���ن ف���ي الُعَق���د.
 واأعت�س���م ب���ه م���ن �س���ّر حا�س���د اإذا 

عم���ل بما يدفعه اإليه الح�س���د.

احلث على اال�ستعاذة باهلل من �سر ال�سيطان وو�سو�سته.

 قل - اأيها الر�سول -: اأعت�س���م برب النا�س، واأ�ستج�����ير به. 

 ملك الن�����ا�س، يت�س�����ّرف فيهم بما ي�س����اء، ال مل���ك له���م غيره. 

 معبودهم بحّق، ال معبود لهم بحق غيره. 

 يلق���ي بو�سو�س���ته اإل���ى قل���وب   م���ن �س���ّر ال�س���يطان ال���ذي يلق���ي و�سو�س���ته اإل���ى االإن�س���ان اإذا غف���ل ع���ن ذك���ر اهلل، ويتاأخ���ر عن���ه اإذا ذك���ره. 

 وهو يكون من االإن����س كما يكون من الجن. النا����س. 

   اإثب���ات �سف���ات الكم���ال هلل، ونف���ي �سف���ات النق����س عن���ه.     ثب���وت ال�س���حر، وو�س���يلة الع���الج من���ه.     ع���الج الو�سو�س���ة يك���ون بذك���ر اهلل 
والتعوذ من ال�س���يطان.

١١٤٦
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