تحقي ��ق العبودي ��ة الخال�ص ��ة هلل
تعال ��ى.
ُ�س � ِّميت �س ��ور َة الفاتح ��ة الفتت ��اح كت ��اب
اهلل به��ا ،وت�س� َّمى �أم الق��ر�آن ال�ش��تمالها
عل ��ى مو�ضوعات ��ه؛ م ��ن توحي ��د هلل،
وعب ��ادة ،وغـــــــ ��ير ذل ��ك ،وه ��ي �أعظ ��م
�ســـــ ��ورة فـــــ ��ي الـــ ��قر�آن ،وهـــــ ��ي
ال�س ��ب ُع المثان ��ي.
َّ
 با�سـ ��م اهلل �أب ��د�أ ق ��راءة الق ��ر�آن،
م�ستعيـــ �نًا ب ��ه تعــــ ��الى مـــ ��تبركًا بــ ��ذكر
ا�س��مه .وقد ت�ضمنت الب�س��ملة ثالثة من
�أ�سماء اهلل الح�سنى ،وهي« - 1 :اهلل»؛
�أي :المعب ��ود بح ��ق ،وه ��و �أخ� ��ص
�أ�سمـــــ ��اء اهلل تعـــ ��الى ،وال يــ ���سمى ب ��ه
«الر ْحـ َمن»؛ �أي :ذو
غيره �سبحانهَّ - 2 .
الرحم��ة الوا�س��عة .فه��و الرحم��ن بذات��ه.
«الر ِحي ��م»؛ �أي :ذو الرحم ��ة
َّ - 3
الوا�صل��ة .فه��و يرح��م برحمت��ه م��ن �ش��اء
م��ن خلق��ه ومنه��م الم�ؤمنون م��ن عباده.
 الثناء الكامل ،وجميع �أنواع
المحامد من �صفات الجالل والكمال
هي هلل وحده دون من �سواه؛ �إذ هو رب
كل �شيء وخالقه ومدبره .والعالمون
جمع عالَم ،وهم كل ما �سوى اهلل تعالى.
 ثن ��اء عل ��ى اهلل تعال ��ى بع ��د حم ��ده
ف��ي الآية ال�س��ابقة.
 تمجي ��د هلل تعال ��ى ب�أن ��ه المال ��ك
لكـــ��ل مـــ��ا فــي يــــــ��وم القيــــامة ،حيث ال
تملك نف�س لنف�س �شيئًا .فــ«يوم الدين»:
يوم الجزاء والح�ساب.

نخ�ص ��ك وح ��دك ب�أن ��واع العب ��ادة
ُّ
والطاع��ة ،ف�ل�ا ن�ش��رك مع��ك غي��رك ،ومن��ك وح��دك نطل��ب الع��ون ف��ي كل �ش��ؤوننا ،ف ِب َي� ِ�د َك الخي��ر كل��ه ،وال ُمعي��ن �س��واك.
ُ دلَّـنــا �إلـــى ال�صـــراط الم�ســـتقيم ،وا�سلــك بنا فيـه ،وث ِّبتنا عليه ،وزدنا هــدى .و«ال�صراط الم�ستقيم» هو الطريق الوا�ضح الذي ال
محمدا .
اعوجاج فيه ،وهو الإ�سالم الذي �أر�سل اهلل به
ً
وح ُ�س� َ�ن �أولئك رفي ًق��ا ،غير طريق
 طري��ق الذي��ن �أنعم��ت عليه��م م��ن عب��ادك بهدايته��م؛ كالنبيي��ن
ِّ
وال�صديقين وال�ش��هداء وال�صالحين َ
المغ�ضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود ،وغير طريق ال�ضالين عن الحق الذين لم يهتدوا �إليه لتفريطهم في طلب الحق
واالهتداء �إليه كالن�صارى.
افتتح اهلل تعالى كتابه بالب�سملة؛ لير�شد عباده �أن يبد�ؤوا �أعمالهم و�أقوالهم بها طل ًبا لعونه وتوفيقه.
من هدي عباد اهلل ال�صالحين في الدعاء البدء بتمجيد اهلل والثناء عليه �سبحانه ،ثم ال�شروع في الطلب.
تحذي��ر الم�س��لمين م��ن التق�صي��ر ف��ي طل��ب الح��ق كالن�ص��ارى ال�ضالي��ن� ،أو ع��دم العم��ل بالح��ق ال��ذي عرف��وه كاليه��ود المغ�ض��وب
عليهـــــم.
دلَّت ال�سورة على �أن كمال الإيمان يكون ب�إخال�ص العبادة هلل تعالى وطلب العون منه وحده دون �سواه.

الأمـــ ��ر بتحـقـيـ ��ق الخــالفـ ��ة فـ ��ي
الأر���ض ب�إقام��ة الإ�س�ل�ام ،واال�ست�س�ل�ام
هلل ،والتحــ ��ذير م ��ن حــ ��ال بنـــــ ��ي
�إ�س ��رائيل.
ُ�س � ِّ�ميت �س ��ورة البق ��رة به ��ذا اال�س ��م
ل��ورود ق�ص��ة بق��رة بن��ي �إ�س��رائيل فيه��ا،
وفيها �إ�ش��ارة �إلى وجوب الم�س��ارعة �إلى
تطبيق �شرع اهلل ،وعدم التلك�ؤ فيه كما
ح�ص��ل م��ن يهود.

ه ��ذه م ��ن الح ��روف
الت��ي اف ُت ِتح��ت به��ا بع���ض �س��ور الق��ر�آن،
�روف هجائي��ة ال معن��ى له��ا في
وه��ي ح� ٌ
نف�س��ها �إذا ج��اءت مف��ردة هكذا (�أ ،ب،
ت� ،إل��خ) ،وله��ا حكم��ة ومغ��زى؛ حيث ال
يوج��د ف��ي الق��ر�آن م��ا ال حكم��ة ل��ه ،ومن
�أه ��م ِحكَمه ��ا :الإ�ش ��ارة �إل ��ى التح ��دي
بالق ��ر�آن ال ��ذي يتك� � َّون م ��ن الح ��روف
نف�سها التي يعرفونها ويتكلمون بها؛ لذا
غالبا بعدها ذك� ٌ�ر للقر�آن الكريم،
ي�أت��ي ً
كم��ا ف��ي ه��ذه ال�س��ورة.
 ذل��ك الق��ر�آن العظي��م ال �ش��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
�إل��ى الطريق المو�صل �إليه.
  الذي ��ن ي�ؤمن ��ون بالغي ��ب وه ��و
كل م��ا ال ُي��درك بالحوا���س وغ��اب ع ّن��ا،
مما �أخبر اهلل عنه �أو �أخبر عنه ر�سوله،
كالي ��وم الآخ ��ر ،وه ��م الذي ��ن يقيم ��ون
ال�ص�ل�اة ب�أدائه ��ا وف ��ق م ��ا �ش ��رع اهلل
م ��ن �ش ��روطها ،و�أركانه ��ا ،وواجباته ��ا،
و�س ��ننها ،وه ��م الذي ��ن ينفق ��ون مم ��ا
رزقه��م اهلل ،ب�إخ��راج الواج��ب كال��زكاة� ،أو غي��ر الواج��ب ك�صدق��ة التط��وع؛ رج��اء ث��واب اهلل ،وه��م الذي��ن ي�ؤمن��ون بالوحي ال��ذي �أنزل اهلل
جازما بالآخرة وما فيها من
علي��ك � -أيه��ا النب��ي  -وال��ذي �أن��زل عل��ى �س��ائر الأنبي��اء من قبلك دون تفريق ،وهم الذي��ن ي�ؤمنون �إيمانًا ً
الث��واب والعق��اب.
الم َّت ِ�صف��ون به��ذه ال�صف��ات عل��ى َتم ُّك� ٍ�ن م��ن طري��ق الهداي��ة ،وه��م الفائ��زون ف��ي الدني��ا والآخ��رة ب َنيله��م م��ا يرج��ون ونجاته��م
 ه��ؤالء ُ
مم��ا يخافون.
الريب دليل على �أنه من عند اهلل؛ �إذ ال يمكن لمخلوق �أن يدعي ذلك في كالمه.
الثقة المطلقة في نفي َّ
المعظمون له.
ال ينتفع بما في القر�آن الكريم من الهدايات العظيمة �إال المتقون هلل تعالى ِّ
م��ن �أعظ��م مرات��ب الإيم� ِ
�ان بالغي��ب؛ لأن��ه يت�ضم��ن الت�س��ليم هلل تعال��ى ف��ي كل م��ا تف��رد بعلم��ه م��ن الغي��ب ،ولر�س��وله بم��ا �أخب��ر
�ان الإيم� ُ
عنه �س��بحانه.
كثي� ً�را م��ا يق��رن اهلل تعال��ى بي��ن ال�ص�ل�اة وال��زكاة؛ لأنَّ ال�ص�ل�اة �إخال���ص للمعب��ود ،وال��زكاة �إح�س��ان للعبي��د ،وهم��ا عن��وان ال�س��عادة
والنج��اة.
ُ
الإيمان باهلل تعالى وعمل ال�صالحات يورثان الهداية والتوفيق في الدنيا ،والفوز والفالح في الأخرى.

ولما ب َّين اهلل �صفات الم�ؤمنين المتقين
الذي�ن �صل�ح ظاهره�م وباطنه�م ،ذك�ر
�صف�ات طائف�ة م�ن الكافري�ن الذي�ن
ف�سد ظاهرهم وباطنهم ،فقال:
� إن الذي ��ن حق ��ت عليه ��م كلم ��ة اهلل
بع��دم الإيم��ان م�س��تمرون عل��ى �ضاللهم
وعنادهم ،ف�إنذارك لهم وعدمه �س��واء.
 لأن اهلل طب ��ع عل ��ى قلوبه ��م
ف�أغلقه��ا عل��ى م��ا فيه��ا من باط��ل ،وطبع
عل��ى �س��معهم ف�ل�ا ي�س��معون الحق �س��ماع
َقب ��ول وانقي ��اد ،وجع ��ل عل ��ى �أب�صاره ��م
غط��اء فال يب�ص��رون الحق مع و�ضوحه،
وله��م ف��ي الآخ��رة ع��ذاب عظي��م.
ولم ��ا ب َّي ��ن اهلل �صف ��ات الكافري ��ن
الذي��ن ف�س��د ظاهره��م وباطنه��م؛ ب َّي��ن
�صف��ات المنافقي��ن الذين ف�س��د باطنهم
و�صل ��ح ظاهره ��م فيم ��ا يب ��دو للنا� ��س،
فق��ال:
 وم ��ن النا� ��س طائف ��ة يزعم ��ون
�أنه��م م�ؤمن��ون ،يقول��ون ذل��ك ب�أل�س��نتهم
خو ًف��ا عل��ى دمائه��م و�أمواله��م ،وه��م في
الباطن كافرون.
 يعتق ��دون بجهله ��م �أنه ��م يخدع ��ون
اهلل والم�ؤمني��ن ب�إظهار الإيمان و�إبطان
الكف��ر ،ولكنه��م ال ي�ش��عرون بذل��ك؛ لأن
اهلل تعالى يعلم ال�سر و�أخفى ،وقد �أَطْ لَع
الم�ؤمنين عل��ى �صفاتهم و�أحوالهم.
 وال�س ��بب �أن ف ��ي قلوبه ��م �ش� �كًّا،
فزادهم اهلل �ش�كًّا �إلى �ش�كِّهم ،والجزاء
م��ن جن���س العم��ل ،ولهم ع��ذاب �أليم في
الدرك الأ�سفل من النار ،ب�سبب كذبهم
عل��ى اهلل وعل��ى النا���س ،وتكذيبه��م بم��ا
ج��اء ب��ه محمد .
 و�إذا ُنه ��وا ع ��ن الإف�س ��اد ف ��ي
الأر� ��ض بالكف ��ر والذن ��وب وغيره ��ا،
�أنك ��روا وزعم ��وا �أنه ��م ه ��م �أ�صح ��اب
ال�ص�ل�اح والإ�ص�ل�اح.
 والحقيقة �أنهم هم �أ�صحاب الإف�ساد ،ولكنهم ال ي�شعرون بذلك ،وال ي�شعرون �أن فعلهم عين الف�ساد.
 و�إذا �أُم��روا بالإيم��ان كم��ا �آم��ن �أ�صح��اب محم��د ؛ �أجاب��وا عل��ى �س��بيل اال�س��تنكار واال�س��تهزاء بقوله��م� :أن�ؤم��ن ك�إيم��ان ِخف� ِ
�اف
العق��ول؟! والح��ق �أنه��م ه��م ال�س��فهاء ،ولكنه��م يجهل��ون ذل��ك.
�صدقن��ا بم��ا ت�ؤمن��ون ب��ه؛ يقول��ون ذل��ك خو ًف��ا م��ن الم�ؤمنين ،و�إذا ان�صرف��وا عن الم�ؤمنين �إلى ر�ؤ�س��ائهم
 و�إذا التق��وا الم�ؤمني��ن قال��واَّ :
منفردين بهم ،قالوا م�ؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم� :إنا معكم على طريقتكم ،ولكنا نوافق الم�ؤمنين ظاه ًرا �سخرية بهم وا�ستهزا ًء.
 اهلل ي�س��تهزئ به��م ف��ي مقابل��ة ا�س��تهزائهم بالم�ؤمني��ن ،ج��زا ًء له��م من جن���س عملهم ،ولهذا �أج��رى لهم �أحكام الم�س��لمين في الدنيا،
و�أما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم ،وكذلك يمهلهم ليتمادوا في �ضاللهم وطغيانهم ،فيبقوا حائرين مترددين.
� أولئ��ك المنافق��ون المو�صوف��ون بتل��ك ال�صف��ات ه��م الذين ا�س��تبدلوا الكفر بالإيم��ان ،فما ربحت تجارتهم؛ لخ�س��ارتهم الإيمان باهلل،
وما كانوا مهتدين �إلى الحق.
�أن من طبع اهلل على قلوبهم ب�سبب عنادهم وتكذيبهم ال تنفع معهم الآيات و�إن عظمت.
�أن �إمهال اهلل تعالى للظالمين المكذبين لم يكن عن غفلة �أو عجز عنهم ،بل ليزدادوا �إث ًما ،فتكون عقوبتهم �أعظم.

� ضرب اهلل له�ؤالء املنافقني مثلني:
مثل نار ًّياً ،
ً
ومثل مائ ًّيا ،ف�أما مثلهم
النـــــــاري :فــــــــهم كمثل من �أوقد نا ًرا
لي�ست�ضيء بها ،فلما �سطع نورها وظن
�أنه ينتفع ب�ضوئها خمدت ،فذهب ما
فيها من �إ�شراق ،وبقي ما فيها من
�إحراق ،فبقي �أ�صحابها يف ظلمات ال
يرون �شيئًا ،وال يهتدون ً
�سبيل.
 فه ��م �ص� � ٌّم ال ي�س ��معون الح ��ق
�س ��ماع قب ��ولُ ،ب ْك� � ٌم ال ينطق ��ون ب ��ه،
عم��ي ع��ن �إب�ص��اره ،ف�ل�ا يرجع��ون ع��ن
�ضالله ��م.
 و�أم ��ا مثله ��م املائ ��ي :فه ��م كمث ��ل
مط ��ر كثي ��ر ،م ��ن �س ��حاب في ��ه ظلم ��ات
مرتاكم��ة ورع��د وب��رق ،ن��زل عل��ى ق��وم
ف�أ�صابه��م ذعر �ش��ديد ،فجعلوا ي�س� ُّدون
�آذانه��م ب�أط��راف �أ�صابعه��م ،م��ن �ش��دة
�ص��وت ال�صواع��ق خو ًفا من املوت ،واهلل
حمي��ط بالكافري��ن ال يعجزون��ه.
 ي ��كاد ال�ب�رق م ��ن �ش ��دة ملعان ��ه
و�س��طوعه ي�أخ��ذ �أب�صارهم ،كلما وم�ض
ال�ب�رق له ��م و�أ�ض ��اء تقدم ��وا ،و�إذا مل
ي�ض��ئ بق��وا ف��ي الظالم ،فلم ي�س��تطيعوا
التحرك ،ولو �ش��اء اهلل لذهب ب�س��معهم
و�أب�صارهم بقدرته ال�ش��املة لكل �شيء؛
ف�ل�ا تعود �إليهم؛ لإعرا�ضهم عن احلق.
ف ��كان املط ��ر مث�ل ً�ا للق ��ر�آن ،و�ص ��وت
ال�صواع��ق مث�ل ً�ا مل��ا في��ه م��ن الزواج��ر،
و�ض��وء ال�ب�رق مث�ل ً�ا لظه��ور احل��ق له��م
�أحيا ًن ��ا ،وجع ��ل �س ��د الآذان م ��ن �ش ��دة
ال�صواع��ق ،مث�ل ً�ا لإعرا�ضه��م عن احلق
وع��دم اال�س��تجابة ل��ه ،ووج��ه ال�ش��به بني
املنافق�ي�ن و�أ�صح ��اب ا َمل َث َل�ي�ن؛ ه ��و ع ��دم
اال�ستفادة ،ففي املثل الناري :مل ي�ستفد
م�س��توقدها غري الظالم والإحراق ،ويف
املث��ل املائ��ي :مل ي�س��تفد �أ�صح��اب املط��ر
�إال م��ا ير ِّوعه��م ويزعجه��م م��ن الرع��د

وال�ب�رق ،وهك��ذا املنافق��ون ال ي��رون يف الإ�س�ل�ام �إال ال�ش��دة والق�س��وة.
وملا ذكر اهلل �أنواع النا�س من م�ؤمنني وكافرين ومنافقني؛ ناداهم جميعا داعيا �إياهم �إىل �إفراده بالعبادة ،فقال:
 ي��ا �أيه��ا النا���س اعب��دوا ربك��م وح��ده دون �س��واه؛ لأن��ه ال��ذي خلقك��م وخل��ق الأمم ال�س��ابقة لك��م ،رج��اء �أن جتعل��وا بينك��م وب�ي�ن عذاب��ه
وقاي��ة؛ بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهيه.
 فه��و ال��ذي جع��ل لك��م الأر���ض ب�س��اطً ا ممه� ً�دا ،وجع��ل ال�س��ماء م��ن فوقه��ا ُمحكمة البني��ان ،وهو املنعم ب�إن��زال املطر ،ف�أنب��ت به خمتلف
الثمار من الأر�ض ،لتكون رزقًا لكم ،فال جتعلوا هلل �شركاء و� ً
أمثال و�أنتم تعلمون �أنه ال خالق �إال اهلل .
 و�إن كنت��م  -ي��ا �أيه��ا النا���س  -ف��ي �ش��ك م��ن الق��ر�آن املُن��زل عل��ى عبدن��ا حمم��د  ،فنتحداك��م �أن تعار�ض��وه بالإتي��ان ب�س��ورة واح��دة
مماثل��ة ل��ه ،ول��و كان��ت �أق�ص��ر �س��ورة من��ه ،ونادوا من ا�س��تطعتم م��ن �أن�صارك��م �إن كنتم �صادقني فيم��ا َّتدعونه.
 ف��إن مل تفعل��وا ذل��ك  -ول��ن تق��دروا علي��ه �أب� ً�دا  -فاتق��وا الن��ار الت��ي توق��د بالنا���س امل�س��تحقني للع��ذاب ،وب�أن��واع احلج��ارة مم��ا كان��وا
يعبدونه وغريها ،هذه النار قد �أعدها اهلل وهي�أها للكافرين.
�أن اهلل تعاىل يخذل املنافقني يف �أ�شد �أحوالهم حاجة و�أكرثها �شدة؛ جزاء نفاقهم و�إعرا�ضهم عن الهدى.
م�سخ ًرا لنا.
من �أعظم الأدلة على وجوب �إفراد اهلل بالعبادة �أنه تعاىل هو الذي خلق لنا ما يف الكون وجعله َّ
عجز اخللق عن الإتيان مبثل �سورة من القر�آن الكرمي يدل على �أنه تنزيل من حكيم عليم.

 و�إذا كان الوعيد ال�سابق للكافرين؛
ــــب�شر � -أيها النـبي  -المـــــ�ؤمـنين
ف ِّ
باهلل الذين يعملون ال�صالحات؛ بما
ي�س ُّرهم من جــــنات تجـــــري الأنـــهار
مــــن تحت ق�صورها و�أ�شجارها ،كلما
�أُطعموا من ثمارها الطيبة رزقًا؛ قالوا
ال�ش َب ِه بثمار الدنيا :هذا مثل
من �شدة ّ
الثمار التي رزقنا من قبل ،وقُدمت لهم
ثمار مت�شابهة في �شكلها وا�سمها حتى
ُي ْق ِبلُوا عليها بحكم المعرفة بها ،ولكنها
مختلفة في طعمها ومذاقها ،ولهم في
الجنة �أزواج مب َّر�أة من كل ما تنفر منه
النف�س ،و ُي ْ�س َت ْق َذر طب ًعا مما ُي َت َ�ص َّور
في �أهل الدنيا ،وهم في نعيم دائم ال
ينقطع ،بخالف نعيم الدنيا المنقطع.
� إن اهلل ال ي�س�تحي م�ن �ض�رب
الأمث�ال بم�ا �ش�اء ،في�ض�رب المث�ل
بالبعو�ضة ،فما فوقها في ِ
الك َبر �أو دونها
ال�ص َغ�ر ،والنا��س �أم�ام ه�ذا نوعان:
ف�ي ِّ
م�ؤمنـــ�ون وكـــافـــ�رون ،ف�أما الـــ�م�ؤمنون
في�صدق�ون ويعلم�ون � ّأن م�ن وراء �ضرب
المـثــ�ل بـــ�ها حكـــمــ�ة ،و�أمـــ�ا الكــافرون
فيت�س�اءلون عل�ى �س�بيل اال�س�تهزاء
ع�ن �س�بب �ض�رب اهلل الأمث�ال به�ذه
المخلوق�ات الحقـــيـــ�رة؛ كالبعو��ض،
والذب�اب ،والعـنـ�كبوت ،وغيره�ا ،في�أتي
الج�واب م�ن اهلل� :إن ف�ي ه�ذه الأمث�ال
هداي ٍ
�ات وتوجيه ٍ
�ات واختب�ا ًرا للنا��س،
فمنه�م م�ن ي�ضـ�لُّهم اهلل به�ذه الأمث�ال
لإعرا�ضه�م ع�ن تدبره�ا ،وه�م كثي�ر،
ومنه�م م�ن يهديه�م ب�س�بب اتعاظه�م
به�ا ،وه�م كثي�ر ،وال ي�ض�ل �إال م�ن كان
م�س�تح ًّقا لل�ضلال ،وه�م الخارجون عن
طاعت�ه؛ كالمنافقي�ن.
 الذي ��ن ينق�ض ��ون عه ��د اهلل ال ��ذي
�أخ ��ذه عليه ��م بعبادت ��ه وح ��ده واتب ��اع
ر�س��وله ال��ذي �أخب��رت ب��ه الر�س��ل قبل��ه،
ويقطعون ما �أمر اهلل بو�صله كالأرحام ،وي�سعون لن�شر الف�ساد فـي الأر�ض بالمعا�صي ،فه�ؤالء هم الناق�صة حظوظهم في الدنيا والآخرة.
عدم��ا ال �ش��يء،
� إن �أمرك��م � -أيه��ا الكف��ار  -لعج��ب! كي��ف تكف��رون ب��اهلل ،و�أنت��م ت�ش��اهدون دالئ��ل قدرت��ه ف��ي �أنف�س��كم ،فق��د كنت��م ً
ف�أن�ش��أكم و�أحياك��م ،ث��م ه��و يميتك��م الموت��ة الثاني��ة ،ث��م يحييك��م الحي��اة الثاني��ة ،ث��م يرجعك��م �إلي��ه ليحا�س��بكم عل��ى م��ا قدمت��م.
 واهلل وح��ده ال��ذي خل��ق لك��م جمي��ع م��ا ف��ي الأر���ض م��ن �أنه��ار و�أ�ش��جار وغي��ر ذلك مم��ا ال ُي ْح َ�صى ع��دده ،و�أنتم تنتفعون به وت�س��تمتعون
�سخره لكم ،ثم ق�صد �إلى خلق ال�سماء فخلقهن �سبع �سماوات م�ستويات ،وهو الذي �أحاط علمه بكل �شيء.
بما َّ
من كمال النعيم في الجنة �أن ملذاتها ال يكدرها �أي نوع من التنغي�ص ،وال يخالطها �أي �أذى.
الأمثال التي ي�ضربها اهلل تعالى ال ينتفع بها �إال الم�ؤمنون؛ لأنهم هم الذين يريدون الهداية ب�صدق ،ويطلبونها بحق.
نق�ض عهودهم مع اهلل ومع الخلق ،وقط ُع ُهم لما �أمر اهلل بو�صله ،و�سع ُي ُهم بالف�ساد في الأر�ض.
من �أبرز �صفات الفا�سقين ُ
امتن على عباده ب�أن خلق لهم كل ما في الأر�ض.
تعالى
اهلل
أن
ل
والطهارة؛
الأ�صل في الأ�شياء الإباحة
َّ

 يخب ��ر اهلل تعال ��ى �أن ��ه �س ��بحانه
ق��ال للمالئك��ة� :إن��ه �س��يجعل ف��ي الأر�ض
بع�ض ��ا ،للقي ��ام
ب�ش�� ًرا يخ ُل ��ف بع�ضه ��م ً
بعمارته ��ا عل ��ى طاع ��ة اهلل ،ف�سـ� ��أل
المـ�ل�ائك ُة ر َّبهـ ��م � -س� ��ؤال ا�ستر�ش ��اد
وا�س��تفهام  -ع��ن الحكم��ة من جعل بني
�آدم خلفاء في الأر�ض ،وهم �سيف�سدون
فيه��ا ،ويريق��ون الدم��اء ظل ًم��ا ،قائلي��ن:
ونح��ن �أه��ل طاعت��كُ ،ن َن ّز ُه��ك حامدي��ن
ل ��ك ،ومعظّ مي ��ن جالل ��ك وكمال ��ك ،ال
نف ُت� � ُر ع ��ن ذل ��ك ،ف�أجابه ��م اهلل ع ��ن
�س ��ؤالهم� :إن��ي �أعل��م م��ا ال تعلم��ون م��ن
ِ
الح َك� ِ�م الباه��رة في خلقهم ،والمقا�صد
العظيمة من ا�ستخالفهم.
 ولبي ��ان منزل ��ة �آدم
ع َّلم ��ه
اهلل تعال ��ى �أ�س ��ماء الأ�ش ��ياء كله ��ا م ��ن
الحي��وان والجم��اد وغير ذل��ك؛ �ألفاظها
ومعانيه��ا ،ث��م عر���ض تل��ك الم�س � َّميات
عل ��ى المالئك ��ة قائ�ل ً�ا� :أخبرون ��ي
ب�أ�س ��مائها �إن كنت ��م �صادقي ��ن فيم ��ا
تقول��ون� :إنك��م �أك��رم م��ن ه��ذا المخل��وق
و�أف�ض ��ل من ��ه.
 قال�وا ُ -م ْع ِترفي�ن بنق�صه�م
ُم ْر ِجعي�ن الف�ض�ل �إل�ى اهلل ُ :-ن َن ّز ُه�ك
ونعظم�ك ي�ا ر َّبن�ا ع�ن االعترا�ض عليك
ِّ
ف�ي ُحكم�ك و�ش�رعك ،فنح�ن ال نعل�م
�ش�يئًا �إال م�ا رزقتن�ا علم�ه� ،إن�ك �أن�ت
العلي�م ال�ذي ال يخف�ى علي�ك �ش�يء،
الحكيم الذي ت�ضع الأمور في موا�ضعها
م�ن ق�درك و�ش�رعك.
 وعندئ ��ذ ق ��ال اهلل تعال ��ى لآدم:
�أخبره ��م ب�أ�س ��ماء تل ��ك الم�س� � َّميات،
فلم��ا �أخبره��م كم��ا ع َّلم��ه رب��ه ،ق��ال اهلل
للمالئك��ة� :أل��م �أق��ل لك��م� :إن��ي �أعل��م م��ا
خف ��ي ف ��ي ال�س ��ماوات وف ��ي الأر� ��ض،
و�أعل��م م��ا ُتظْ ه��رون م��ن �أحوالك��م وم��ا
تحد ُث ��ون ب ��ه �أنف�س ��كم  .يبي ��ن اهلل
ِّ
تعالى �أنه �أمر المالئكة بال�سجود لآدم �سجود تقدير واحترام ،ف�سجدوا م�سارعين المتثال �أمر اهلل� ،إال ما كان من �إبلي�س الذي كان من
الج��ن ،فامتن��ع
اعترا�ض��ا عل��ى �أم��ر اهلل ل��ه بال�س��جود وت َك ُّب� ًرا عل��ى �آدم ،ف�ص��ار بذل��ك م��ن الكافري��ن ب��اهلل تعال��ى  .وقلنا :يا �آدم ا�س��كن
ً
�أنت وزوجك  -حواء  -الجنة ،وكُال منها � ً
أكل هنيئًا وا�س� ًعا ال ُم َن ِّغ�ص فيه ،في �أي مكان من الجنة ،و�إياكما �أن تقربا هذه ال�ش��جرة التي
نهيتكم��ا ع��ن الأكل منه��ا ،فتكون��ا م��ن الظالمي��ن بع�صي��ان م��ا �أمرتك��م ب��ه  .فلم يزل ال�ش��يطان يو�سو���س لهم��ا ويزين؛ حت��ى �أوقعهما في
الزل��ل والخطيئ��ة ب��الأكل م��ن تل��ك ال�ش��جرة الت��ي نهاهما اهلل عنه��ا ،فكان جزا�ؤهما �أن �أخرجهما اهلل من الجن��ة التي كانا فيها ،وقال اهلل
لهما ولل�شيطان :انزلوا �إلى الأر�ض ،بع�ضكم �أعداء بع�ض ،ولكم في تلك الأر�ض ا�ستقرار وبقاء و َت َم ُّت ٌع بما فيها من خيرات �إلى �أن َتنتهي
َ
�م ،وتق��وم ال�س��اعة  .ف�أخ��ذ �آدم م��ا �ألق��ى اهلل �إلي��ه م��ن كلم��ات ،و�ألهم��ه الدع��اء به��ن ،وه��ي المذكورة في قول��ه تعال��ى} :قال َر َّب َنا
�آجالك�
َّ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ
َ ََْ َ ُ
َ
َ
َ
َ
اسيــن{ (الأع��راف ،)23 :فقب��ل اهلل توبت��ه ،وغف��ر ل��ه ،فه��و �س��بحانه
ظلمنــا أنفســنا ِإَون لــم تغفِــر لــا وترحنــا لكونــن ِمــن ال ِ ِ
كثي��ر التوب��ة عل��ى عب��اده ،رحي� ٌم بهم.
الواجب على الم�ؤمن �إذا خفيت عليه حكمة اهلل في بع�ض خلقه و�أَ ْم ِر ِه �أن ي�س ِلّم هلل في خلقه و�أَ ْم ِر ِه.
َر َف َع القر�آن الكريم منزلة العلم ،وجعله �سب ًبا للتف�ضيل بين الخلق.
ِ
الك ْب ُر هو ر�أ�س المعا�صي ،و�أ�سا�س كل بالء ينزل بالخلق ،وهو �أول مع�صية ُع ِ�ص َي اهلل بها.

 قلن ��ا له ��م :انزل ��وا جمي ًع ��ا م ��ن
الجن��ة �إل��ى الأر�ض ،ف��إن جاءتكم هداية
عل ��ى �أي ��دي ر�س ��لي ،فم ��ن اتبعه ��ا و�آم ��ن
بر�سلي فال خوف عليهم في الآخرة ،وال
ه��م يحزن��ون عل��ى ما فاتهم م��ن الدنيا.
 و�أم ��ا الذي ��ن كف ��روا وكذب ��وا
ب�آياتن��ا؛ ف�أولئ��ك ه��م �أ�صح��اب الن��ار ،ال
يخرج ��ون منه ��ا �أب � ً�دا.
 ي ��ا �أبن ��اء نب ��ي اهلل يعق ��وب تذك ��روا
نع��م اهلل المتتالي��ة عليك��م وا�ش��كروها،
والتزم ��وا بالوف ��اء بعه ��دي �إليك ��م؛ م ��ن
الإيمان بي وبر�س��لي ،والعمل ب�ش��رائعي،
ف��إن وفيت��م ب��ه �أوفي��ت بعه��دي لك��م فيما
وعدتك ��م ب ��ه؛ م ��ن الحي ��اة الطيب ��ة ف ��ي
الدني��ا ،والج��زاء الح�س��ن ي��وم القيام��ة،
و�إي ��اي وح ��دي فخافون ��ي وال تنق�ض ��وا
عه��دي.
 و� ِآمن ��وا بالق ��ر�آن ال ��ذي �أنزلت ��ه
عل ��ى محم ��د مواف ًق ��ا لم ��ا ج ��اء ف ��ي
الت��وراة قب��ل تحريفه��ا ف��ي �ش��أن توحي��د
اهلل ،ونب��وة محم��د  ،واح��ذروا من �أن
تكونوا �أول فريق يكفر به ،وال ت�س��تبدلوا
ب�آيات��ي الت��ي �أنزلته��ا ثم ًن��ا ً
قليل من جاه
ورئا�سة ،واتقوا غ�ضبي وعذابي.
 وال تخلط ��وا الح ��ق  -ال ��ذي �أنزلت ��ه
عل��ى ر�س��لي  -بم��ا تفت��رون م��ن �أكاذيب،
وال تكتم��وا الح��ق ال��ذي ج��اء ف��ي كتبك��م
م ��ن �صف ��ة محم ��د  ،م ��ع علمك ��م ب ��ه
ويقينك��م من��ه.
 و�أ ّدوا ال�صـ�ل�اة تامــ ��ة ب�أركــ ��انها
وواجباته ��ا و�س ��ننها ،و�أخـ ��رجوا زكاة
�أموالك��م الت��ي جعله��ا اهلل ف��ي �أيديك��م،
واخ�ضع��وا هلل م��ع الخا�ضعين له من �أمة
محم ��د .
 م�ا �أقب�ح �أن ت�أمروا غيركم بالإيمان
وفعل الخير ،و ُتعر�ضوا �أنتم عنه نا�سين
�أنف�سكم ،و�أنتم تقر�ؤون التوراة ،عا ِلمين بما فيها من الأمر باتباع دين اهلل ،وت�صديق ر�سله� ،أفال تنتفعون بعقولكم؟!
 واطلب��وا الع��ون عل��ى كل �أحوالك��م الديني��ة والدنيوي��ة؛ بال�صب��ر وبال�ص�ل�اة الت��ي تقربك��م �إل��ى اهلل وت�صلك��م ب��ه ،فيعينك��م ويحفظك��م
ويذه��ب م��ا بك��م م��ن �ض��ر ،و�إن ال�صالة ل�ش��اقة وعظيم��ة �إال عل��ى الخا�ضعين لربهم.
 وذلك لأنهم هم الذين يوقنون �أنهم واردون على ربهم ومالقوه يوم القيامة ،و�أنهم �إليه راجعون ليجازيهم على �أعمالهم.
ف�ضلتك��م عل��ى �أه��ل زمانك��م
 ي��ا �أبن��اء نب��ي اهلل يعق��وب ،اذك��روا نعم��ي الديني��ة والدنيوي��ة الت��ي �أنعم��ت به��ا عليك��م ،واذك��روا �أن��ي َّ
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 الأوام��ر وترك النواهي ،ذلك اليوم الذي ال تغني فيه نف���س عن نف���س �ش��يئًا ،وال
ُت ْق َبلُ فيه �ش��فاعة �أحد بدفع �ضر �أو جلب نفع �إال ب�إذن من اهلل ،وال ي�ؤخذ فداء ولو كان ملء الأر�ض ذه ًبا ،وال نا�صر لهم في ذلك اليوم،
ف�إذا لم ينفع �شافع وال فداء وال نا�صر ،ف�أين المفر؟!
من �أعظم الخذالن �أن ي�أمر الإن�سان غيره بالبر ،وين�سى نف�سه.
ال�صبر وال�صالة من �أعظم ما يعين العبد في �ش�ؤونه كلها.
العذاب عن المرء ال�شفعا ُء وال الفدا ُء ،وال ينفعه �إال عمله ال�صالح.
في يوم القيامة ال َي ْد َف ُع
َ

 واذك ��روا ي ��ا بن ��ي �إ�س ��رائيل حي ��ن
�أنقذناك ��م م ��ن �أتب ��اع فرع ��ون الذي ��ن
كان ��وا يذيقونك ��م �أ�صن ��اف الع ��ذاب؛
ذبح ��ا ،حت ��ى ال
حي ��ث يقتل ��ون �أبناءك ��م ً
يك��ون لكم بق��اء ،ويتركون بناتكم �أحيا ًء
حت��ى يك� َّ�ن ن�س��اء ليخدمنه��م؛ �إمعانًا في
�إذاللك��م و�إهانتك��م ،وف��ي �إنجائك��م م��ن
بط�ش فرعون و�أتباعه اختـــ��بار عظــــيم
مـــ��ن ربكـــ��م؛ لعلك��م ت�ش��كرون.
 واذكــــ ��روا مــ ��ن نعمــ ��نا عليـــ ��كم
�أن �شقــقنا لكــــم البحر فجعلناه طري ًقا
ياب�ســ ��ا ت�سيـــ ��رون فـــ ��يه ،ف�أنجـــ ��يناكم،
ً
و�أغــرقنــ��ا عـــ��دوكم فــرعـ��ون و�أتبـ��اعه
�أم��ام �أعينك��م و�أنت��م تنظ��رون �إليه��م.
 واذك ��روا م ��ن ه ��ذه النع ��م
مواعد َتن ��ا مو�س ��ى �أربعي ��ن ليل� � ًة ِل َي ِت � َّ�م
َ
فيه��ا �إن��زال الت��وراة ن��و ًرا وه��دى ،ث��م ما
كان منكم �إال �أن عبدتم العجل في تلك
الم ��دة ،و�أنت ��م ظالم ��ون بفعلك ��م ه ��ذا.
 ث ��م تجاوزن ��ا عنك ��م بع ��د توبتك ��م،
فل ��م ن�ؤاخذك ��م لعلك ��م ت�ش ��كرون اهلل
بح�س ��ن عبادت ��ه وطاعت ��ه.
 واذك��روا م��ن ه��ذه النع��م �أن �آتين��ا
مو�ســـــ��ى التــــــ��وراة فــــ��رقانًا بيـــ��ن
�يزا بي��ن الهدى
الحــــ��ق والبـــ��اطل وتميــ� ً
وال�ض�ل�ال لعلك��م تهتدون بها �إلى الحق.
 واذكــــــ ��روا مـــ ��ن هــــ ��ذه النـــ ��عم
�أن وفقكم اهلل للتوبة من عبادة العجل،
حيــ��ث قــــ��ال مـــ��و�سى لكــ��م� :إنك��م
ظلمت��م �أنف�س��كم باتخاذك��م العج��ل �إل ًها
تعبدون��ه ،فتوب��وا وارجع��وا �إل��ى خالقك��م
و ُموجدك ��م ،وذل ��ك ب ��أن يقت ��ل بع�ضك ��م
بع�ضا؛ والتوبة على هذا النحــــ��و خــــ��ير
ً
لكــم من التمادي في الكفر الم�ؤدي �إلى
الخل��ود ف��ي الن��ار ،فقمتم بذل��ك بتوفيق
من اهلل و�إعانة ،فتاب عليكم؛ لأنه كثير

التوب��ة رحي��م بعباده.
 واذكروا حين قال �آبا�ؤكم مخاطبين مو�س��ى
فقتلتكم وبع�ضكم ينظر �إلى بع�ض.
 ثم �أحييناكم بعد موتكم لعلكم ت�شكرون اهلل على �إنعامه عليكم بذلك.
 وم��ن نعمن��ا عليك��م �أن �أر�س��لنا ال�س��حاب يظلك��م م��ن ح��ر ال�شم���س ل ّم��ا ُت ْه ُت��م ف��ي الأر���ض ،و�أنزلن��ا عليك��م م��ن نعمن��ا �ش��را ًبا حل� ًوا مث��ل
ال�س� َمانى ،وقلن��ا لك��م :كل��وا م��ن طيبات ما رزقناك��م .وما نق�صونا �ش��يئًا بجحده��م هذه النعم
الع�س��ل ،وطائ� ًرا �صغي� ًرا طي��ب اللح��م ي�ش��به ُّ
وكفرانه��ا ،ولك��ن ظلم��وا �أنف�س��هم بنق���ص حظه��ا من الث��واب وتعري�ضه��ا للعقاب.
بجر�أة :لن ن�ؤمن لك حتى نرى اهلل ِع َيانًا ال ُي ْحجب ع ّنا ،ف�أخذتكم النار المحرقة،

ِعظَ ُم نعم اهلل وكثرتها على بني �إ�سرائيل ،ومع هذا لم تزدهم �إال تك ُّب ًرا وعنا ًدا.
َ�س َع ُة ِحلم اهلل تعالى ورحمته بعباده ،و�إن عظمت ذنوبهم.
الوحي هو ال َف ْي َ�صلُ بين الحق والباطل.

 واذك ��روا م ��ن نع ��م اهلل
عليك ��م حي ��ن قلن ��ا لك ��م :ادخل ��وا
بي��ت المقد���س ،وكل��وا مم��ا في��ه م��ن
الطيب��ات م��ن �أي م��كان �ش��ئتم � ً
أكل
هني ًئ��ا وا�س � ًعا ،وكون��وا ف��ي دخولك��م
راكعي ��ن خا�ضعي ��ن هلل ،وا�س� ��ألوا
اهلل قائلي��ن :ربن��ا ُح� َّ�ط عن��ا ذنوبن��ا؛
ن�س ��تجب لك ��م ،و�س ��نزيد الذي ��ن
�أح�س ��نوا ف ��ي �أعماله ��م ثوا ًب ��ا عل ��ى
�إح�س ��انهم.
 فم ��ا كان م ��ن الذي ��ن ظلم ��وا
وحرف��وا
منه��م �إال �أن بدل��وا العم��لّ ،
الق ��ول ،فدخل ��وا يزحف ��ون عل ��ى
�أدباره��م ،وقال��واَ :ح َّب��ة ف��ي �ش��عرة،
م�س��تهزئين ب�أم��ر اهلل تعال��ى؛ ف��كان
الج��زاء �أن �أن��زل اهلل على الظالمين
منه ��م عذا ًب ��ا م ��ن ال�س ��ماء ب�س ��بب
خروجه��م ع��ن ح��د ال�ش��رع ومخالف��ة
الأم��ر.
 واذك ��روا م ��ن نع ��م اهلل عليك ��م
ل ّم��ا كنت��م ف��ي ال ِّتي��ه ،ونالكم العط���ش
ال�ش ��ديد ،فت�ض � ّ�رع مو�س ��ى �إل ��ى
رب��ه و�س��أله �أن ي�س��قيكم؛ ف�أمرن��اه �أن
ي�ض��رب بع�صاه الحج��ر؛ فلما �ضربه
تفج��رت من��ه اثنتا ع�ش��رة عينًا بعدد
قبائلك��م ،وانبع��ث منه��ا الم��اء ،وب ّينا
ل ��كل قبيل ��ة م ��كان �ش ��ربها الخا� ��ص
به��ا ،حت��ى ال يق��ع ن��زاع بينه��م ،وقلن��ا
لك ��م :كل ��وا وا�ش ��ربوا م ��ن رزق اهلل
ال��ذي �س��اقه �إليك��م بغي��ر جه��د منكم
وال عم ��ل ،وال ت�س ��عوا ف ��ي الأر� ��ض
مف�س��دين فيه��ا.
 واذك ��روا حي ��ن كفرت ��م نعم ��ة
ربك��م ف َم ِل ْل ُت��م م��ن �أكل م��ا �أن��زل اهلل
وال�س �لْوى ،وقلت��م:
عليك��م م��ن ال َم� ِّ�ن َّ
لن ن�صبر على طعام واحد ال يتغير،
فطلبت ��م م ��ن مو�س ��ى �أن يدع ��و
ِ
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مو�س��ى  -م�س��تنك ًرا طلبك��م� :أت�س��تبدلون ال��ذي ه��و �أق��ل و�أدن��ى باملن وال�س��لوى ،وهو خ�ي�ر و�أكرم ،وقد كان ي�أتيك��م دون عناء وتعب:-
انزل��وا م��ن ه��ذه الأر���ض �إل��ى �أي قري��ة ،ف�س��تجدون م��ا �س��ألتم ف��ي حقوله��ا و�أ�س��واقها .وباتباعه��م لأهوائه��م و�إعرا�ضه��م المتك��رر عم��ا
اختاره اهلل لهم؛ الزمهم الهوان والفقر والب�ؤ�س ،ورجعوا بغ�ضب من اهلل؛ لإعرا�ضهم عن دينه ،وكفرهم ب�آياته ،وقتلهم �أنبياءه ظل ًما
وعدوا ًن��ا؛ كل ذل��ك ب�س��بب �أنه��م ع�ص��وا اهلل وكان��وا يتج��اوزون ح��دوده.
توعد بعقوبة اهلل تعالى.
ويحرفها فيه �شَ َب ٌه من اليهود ،وهو ُم َّ
كل من يتالعب بن�صو�ص ال�شرع ّ
ِعظَ ُم ف�ضل اهلل تعالى على بني �إ�سرائيل ،وفي مقابل ذلك �شدة جحودهم وعنادهم و�إعرا�ضهم عن اهلل و�شرعه.
�أن من �ش�ؤم المعا�صي وتجاوز حدود اهلل تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان ،وت�سلط الأعداء عليه.

� إن َم ��ن �آم ��ن ِم ��ن ه ��ذه الأم ��ة،
وكذل��ك م��ن �آمن من الأمم الما�ضية
قب ��ل بعث ��ة محم ��د م ��ن يـ ��هود
ون�ص��ارى و�صــابئـ��ة  -وه��م طـــ��ائفة
م ��ن �أتبــ ��اع بع� ��ض الأنبي ��اء  -م ��ن
تحق��ق فيه��م الإيم��ان ب��اهلل وبالي��وم
الآخ��ر؛ فله��م ثوابه��م عن��د ربهم ،وال
خ ��وف عليه ��م مم ��ا ي�س ��تقبلونه ف ��ي
الآخ��رة ،وال يحزن��ون عل��ى م��ا فاتهم
م��ن الدني��ا.
 واذك ��روا م ��ا �أخذن ��ا عليك ��م
م ��ن العه ��د الم�ؤك ��د ،م ��ن الإيم ��ان
ب��اهلل ور�س��له ،ورفعن��ا الجب��ل فوقك��م
تخوي ًفا لكم وتحذي ًرا من ترك العمل
بالعه��د� ،آمري��ن لكم ب�أخ��ذ ما �أنزلنا
عليك��م م��ن الت��وراة بج��د واجته��اد،
دون ته��اون وك�س��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 �إال �أن �أعر�ضت�م
وع�صيت�م بع�د �أخ�ذ العه�د الم�ؤك�د
عليك�م ،ول�وال ف�ض�ل اهلل عليك�م
بالتج�اوز عنك�م ،ورحمت�ه بقب�ول
توبتك�م؛ لكنت�م م�ن الخا�س�رين
ب�س�بب ذل�ك الإعرا��ض والع�صي�ان.
 ولق ��د علمت ��م خب ��ر �أ�س�ل�افكم
عل ًم ��ا ال لب� ��س في ��ه؛ حي ��ث اعت ��دوا
بال�صي ��د ي ��وم ال�س ��بت ال ��ذي ُح � ِّ�رم
عليه��م ال�صي��د في��ه ،فاحتال��وا عل��ى
ذل ��ك بن�ص ��ب ال�ش ��باك قب ��ل ي ��وم
ال�س��بت ،وا�س��تخراجها ي��وم الأح��د؛
فجع��ل اهلل ه��ؤالء 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 ي�أت ��ي بعده ��ا؛ حت ��ى ال يعم ��ل
بعملها في�س��تحق عقوبتها ،وجعلناها

تذك��رة للمتقي��ن الذي��ن يخاف��ون عق��اب اهلل وانتقام��ه ِم َّم��ن يتع��دى ح��دوده.
 واذك��روا م��ن خب��ر �أ�س�ل�افكم م��ا ج��رى بينه��م وبي��ن مو�س��ى  ،حي��ث �أخبره��م ب�أم��ر اهلل له��م �أن يذبح��وا بق��رة م��ن البق��ر ،فب� ً
�دل
من الم�سارعة قالوا ُم َتع ِّن ِتين� :أتجعلنا مو�ض ًعا لال�ستهزاء؟! فقال مو�سى� :أعوذ باهلل �أن �أكون من الذين َيك ِْذ ُبون على اهلل ،وي�ستهزئون
بالنا�س.
 قال��وا لمو�س��ى :اد ُع لن��ا رب��ك حت��ى يبي��ن لن��ا �صف��ة البق��رة الت��ي �أَ َم َرن��ا بذبحه��ا ،فق��ال له��م� :إن اهلل يق��ول� :إنه��ا بق��رة لي�س��ت كبي��رة
ال�س��ن وال �صغي��رة ،ولك��ن و�س��ط بين ذل��ك ،فبا ِدروا بامتث��ال �أمر ربكم.
 فا�س��تمروا في جدالهم وتعنُّتهم قائلين لمو�س��ى  :اد ُع ربك حتى يبين لنا ما لونها ،فقال لهم مو�س��ى� :إن اهلل يقول� :إنها بقرة
ال�صف��رةُ ،تعج��ب كل م��ن ينظ��ر �إليه��ا.
�صف��راء �ش��ديدة ُّ
الحكم المذكور في الآية الأولى ِل َما قبل بعثة النبي  ،و�أما بعد بعثته ف�إن الدين ال َم ْر ِ�ض َّي عند اهلل هو الإ�سالم ،ال يقبل غيره،
ُ
كما قال اهلل تعالى } :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ { (�آل عمران.)85 :
ق��د ُي َع ِّج� ُ�ل اهلل العقوب��ة عل��ى بع���ض المعا�ص��ي ف��ي الدني��ا قب��ل الآخ��رة؛ لتك��ون تذك��رة يتع��ظ به��ا النا���س فيح��ذروا مخالف��ة �أم��ر اهلل
تعالى.
مو�س ًعا في ال�شريعة ،قد ُيعاق َُب بالت�شديد عليه.
� ّأن من �ض َّيق على نف�سه و�ش ّدد عليها فيما ورد َّ

 ث ��م تم ��ادوا ف ��ي تع ُّنته ��م قائلي ��ن:
اد ُع لن��ا رب��ك حت��ى يبي��ن لن��ا مزي� ً�دا م��ن
�صفاتها؛ لأن البقر المت�صف بال�صفات
المذك��ورة كثي��ر ال ن�س��تطيع تعيينه��ا م��ن
بينه��ا .م�ؤكدي��ن �أنه��م � -إن �ش��اء اهلل -
مهت��دون �إل��ى البق��رة المطل��وب ذبحه��ا.
 فق ��ال له ��م مو�س ��ى� :إن اهلل يق ��ول:
�إن �صف��ة ه��ذه البق��رة �أنه��ا غي��ر مذ ّلل��ة
بالعم ��ل ف ��ي الحراث ��ة ،وال ف ��ي �س ��قاية
الأر� ��ض ،وهـــ ��ي �ســ ��المة م ��ن العي ��وب،
لـ ��ي�س فيـــ ��ها عـــ�ل�امة مــ ��ن لــــ ��ون �آخ ��ر
غيــــ��ر لونــ��ها الأ�صف��ر ،وعندئ��ذ قال��وا:
الآن جئـــ ��ت بالو�صـــ ��ف الدقــ ��يق ال ��ذي
تمام��ا ،وذبحوه��ا بع��د �أن
يع ِّي��ن البق��رة ً
�أو�ش ��كوا �أال يذبحوه ��ا ب�س ��بب الج ��دال
والتعن ��ت.
 واذك ��روا حي ��ن قتلت ��م واح � ً�دا
منك ��م فتدافعت ��م ،ك ٌّل يدف ��ع ع ��ن نف�س ��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�ضرب��وا القتي��ل بج��زء
م��ن البق��رة الت��ي �أُ ِم ْرت��م بذبحه��ا؛ ف��إن
اهلل �س� ُيحييه ليخب��ر َم��ن القات��ل! ففعلوا
ذل��ك ف�أخب��ر بقاتل��ه .ومث��ل �إحي��اء ه��ذا
المي��ت يحي��ي اهلل الموت��ى ي��وم القيام��ة،
ويريك ��م الدالئ ��ل البين ��ة عل ��ى قدرت ��ه،
لعلك ��م تعقلونه ��ا فت�ؤمن ��ون ح ًّق ��ا ب ��اهلل
تعال��ى.
 ث ��م ق�س ��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 �أ�ش ��د
�صالب��ة منه��ا؛ فه��ي ال تتح��ول عن حالها
�أب � ً�دا ،و�أم ��ا الحج ��ارة فتتغي ��ر وتتح ��ول،
ف� ��إن م ��ن الحج ��ارة م ��ا يتفج ��ر من ��ه
الأنه��ار ،و�إن منه��ا لم��ا يت�ش��قق فيخ��رج
من��ه الم��اء ينابي��ع جاري��ة ف��ي الأر���ض،
ينتفع بها النا�س والدواب ،ومنها ما ي�سقط من �أعالي الجبال خ�شية من اهلل ورهبة ،ولي�ست كذلك قلوبكم ،وما اهلل بغافل عما تعملون،
ب��ل ه��و عال��م ب��ه ،و�س��يجازيكم علي��ه.
� أفترج��ون � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -بع��د �أن علمت��م حقيق��ة ح��ال اليه��ود وعناده��م �أن ي�ؤمن��وا ،وي�س��تجيبوا لك��م؟! وق��د كان جماع��ة م��ن
علمائه��م ي�س��معون كالم اهلل المن� ّزل عليه��م ف��ي الت��وراة؛ ث��م يغ ِّي��رون �ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفته��م بها ،وهم يعلمون ِعظَ م
جريمتهم.
بع�ضه��م الم�ؤمني��ن اعترفوا لهم ب�صدق النبي محمد و�صحة ر�س��الته وهو ما ت�ش��هد
 م��ن تناق�ض��ات اليه��ود ومكره��م �أنه��م �إذا لق��ي ُ
له التوراة ،ولكن حين يخلو اليهود بع�ضهم ببع�ض يتالومون فيما بينهم ب�سبب هذه االعترافات؛ لأن الم�سلمين يقيمون عليهم بها الحجة
فيما �صدر عنهم من االعتراف ب�صدق النبوة.
�أن بع�ض قلوب العباد �أ�شد ق�سوة من الحجارة ال�صلبة؛ فال تلين لموعظة ،وال َت ِر ُّق لذكرى.
�أن الدالئل والبينات  -و�إن عظمت  -ال تنفع �إن لم يكن القلب م�ست�سل ًما خا�ش ًعا هلل.
ك�شفت الآيات حقيقة ما انطوت عليه �أنف�س اليهود ،حيث توارثوا الرعونة والخداع والتالعب بالدين.

 هــــ� ��ؤالء اليهــــ ��ود ي�ســـ ��لكون ه ��ذا
الم�ســــ ��لك ال َم ِ�شــ ��ين وك�أنهـــ ��م يغ ُفل ��ون
عن �أن اهلل يعلم ما يخفون من �أقوالهم
و�أفعالهم وما يعلنون منها ،و�سيظهرها
لعب��اده ويف�ضحهم.
 ومـــ ��ن اليهـــ ��ود طائفـــ ��ة ،ال
يعلم��ون الت��وراة �إال ت�ل�اوة ،وال يفهم��ون
م��ا دل��ت علي��ه ،ولي���س معه��م �إال �أكاذيب
�أخذوه ��ا م ��ن كبرائه ��م ،يظن ��ون �أنه ��ا
الت ��وراة الت ��ي �أنزله ��ا اهلل.
 فه�ل�اك وع ��ذاب �ش ��ديد ينتظ ��ر
ه��ؤالء الذي��ن يكتب��ون الكت��اب ب�أيديه��م
ث ��م يقول ��ون  -كذ ًب ��ا  :-ه ��ذا م ��ن عن ��د
اهلل؛ لي�س ��تبدلوا بالح ��ق واتب ��اع اله ��دى
ثم ًن ��ا زهي � ً�دا ف ��ي الدني ��ا ،مث ��ل الم ��ال
والرئا�سة ،فهالك وعذاب �شديد لهــــ��م
علــــى ما كتـــبته �أيديهم مما َيك ِْذبون به
عل��ى اهلل ،وه�ل�اك وعذاب �شــــ��ديد لهم
علـــ��ى م��ا يك�ســــ��بونه م��ن وراء ذل��ك من
م��ال ورئا�س��ة.
 وقال ��وا  -كذ ًب ��ا وغ ��رو ًرا  :-ل ��ن
أياما قليلة،
تم�سنا النار ولن ندخلها �إال � ً
َّ
ق��ل � -أيه��ا النب��ي  -له��ؤالء :ه��ل �أخذت��م
عل��ى ذل��ك وع� ً�دا م�ؤك� ً�دا م��ن اهلل؟ ف��إن
كان لك ��م ذل ��ك؛ ف� ��إن اهلل ال يخل ��ف
عه��ده� ،أو �أنك��م تقولون على اهلل  -كذ ًبا
وزو ًرا  -م��ا ال تعلم��ون؟
 لي� ��س الأم ��ر كم ��ا يتوه ��م ه� ��ؤالء؛
ف� ��إن اهلل يع ��ذب كل م ��ن ك�س ��ب �س ��يئة
الكف ��ر ،و�أحاط ��ت ب ��ه ذنوب ��ه م ��ن كل
جــــ ��انب؛ ويجــــ ��ازيهم بدخــــ ��ول الن ��ار
ومالزمته ��ا ،ماكثيــــ ��ن فيـ ��ها �أب � ً�دا.
 والذي ��ن �آمــــ ��نوا ب ��اهلل ور�س ��وله،
وعمل��وا الأعمــــــ��ال ال�صـــ��الحة ،ثوابه��م
عن ��د اهلل دخ ��ول الجن ��ة ومالزمته ��ا،
ماكثي��ن فيه��ا �أب� ً�دا.
 واذك ��روا  -ي ��ا بن ��ي �إ�س ��رائيل -
توح��دوا اهلل وال تعب��دوا مع��ه غي��ره ،وب��أن تح�س��نوا �إل��ى الوالدين والأق��ارب واليتامى والم�س��اكين
العه��د الم�ؤك��د ال��ذي �أخذن��اه عليك��م ،ب��أن ِّ
كالما ح�س�نًا� ،أم ًرا بالمعروف ونه ًيا عن المنكر بال غلظة و�ش��دة ،وب�أن ت�ؤدوا ال�صالة تامة على نحو ما
المحتاجين ،وب�أن تقولوا للنا���س ً
�أمرتكم ،وب�أن ت�ؤتوا الزكاة ب�صرفها لم�ستحقيها ط ّيبة بها �أنف�سكم ،ثم بعد هذا العهد الذي �أُخذ عليكم ان�صرفتم معر�ضين عن الوفاء
ب��ه �إال م��ن ع�صم��ه اهلل منك��م ،فوف��ى هلل بعه��ده وميثاقه.
بع�ض �أهل الكتاب ي ّدعي العلم بما �أنزل اهلل ،والحقيقة �أن ال علم له بما �أنزل اهلل ،و�إنما هو الوهم والجهل.
من �أعظم النا�س �إث ًما من يكذب على اهلل تعالى ور�سله ؛ فين�سب �إليهم ما لم يكن منهم.
ورف�ضا لها.
إعرا�ضا عنها ً
مع عظم المواثيق التي �أخذها اهلل تعالى على اليهود و�شدة الت�أكيد عليها ،لم يزدهم ذلك �إال � ً

 واذكــــ ��روا العــهـــ ��د المــ�ؤكـــ ��د
ال ��ذي �أخذن ��اه عليك ��م ف ��ي الت ��وراة م ��ن
تحري ��م �إراق ��ة بع�ضك ��م دم ��اء بع� ��ض،
بع�ض ��ا م ��ن
وتحري ��م �إخ ��راج بع�ضك ��م ً
دياره ��م ،ث ��م اعترفت ��م بم ��ا �أخذن ��اه
عليك��م م��ن عهد بذل��ك ،و�أنتم ت�ش��هدون
عل ��ى �صحت ��ه.
 ث ��م �أنت ��م تخالف ��ون ه ��ذا العه ��د؛
بع�ض��ا ،وتخرجون فري ًقا
فيقت��ل بع�ضكم ً
منك ��م م ��ن دياره ��م م�س ��تعينين عليه ��م
بالأع��داء ظل ًم��ا وعدوا ًن��ا ،و�إذا جا�ؤوك��م
�أ�سرى في �أيدي الأعداء �سعيتم في دفع
الفدي��ة لتخلي�صه��م من �أ�س��رهم ،مع �أن
�إخراجه��م م��ن دياره��م مح� َّرم عليك��م،
فكي ��ف ت�ؤمن ��ون ببع� ��ض م ��ا ف ��ي الت ��وراة
م ��ن وج ��وب ف ��داء الأ�س ��رى ،وتكف ��رون
ببع���ض م��ا فيها من �صيان��ة الدماء ومنع
بع�ض ��ا م ��ن دياره ��م؟!
�إخ ��راج بع�ضك ��م ً
فلي���س لل��ذي يفع��ل ذل��ك منكم ج��زاء �إال
ال��ذل والمهان��ة ف��ي الحي��اة الدني��ا ،و�أما
ف��ي الآخ��رة ف�إن��ه ُي َر ّد �إلى �أ�ش��د العذاب،
ولي���س اهلل بغاف��ل عم��ا تعمل��ون ،ب��ل ه��و
مطل��ع علي��ه ،و�س��يجازيكم ب��ه.
� أولئ ��ك الذي ��ن ا�س ��تبدلوا الحي ��اة
الدني ��ا بالآخ ��رة� ،إيث ��ا ًرا للفان ��ي عل ��ى
الباق��ي ،ف�ل�ا ُي َخف��ف عنه��م الع��ذاب ف��ي
الآخ ��رة ،ولي� ��س له ��م نا�ص ��ر ين�صره ��م
يومئ ��ذ.
 ولق ��د �آتين ��ا مو�س ��ى الت ��وراة،
و�أتبعن ��اه بر�س ��ل م ��ن بع ��ده عل ��ى �أث ��ره،
و�آتيــ ��نا عيـــ ���سى اب ��ن مــــ ��ريم الآيـــ ��ات
الوا�ضح ��ة المب ِّين� � َة ل�صدق ��ه؛ ك�إحي ��اء
الموت ��ى ،و�إب ��راء َم ��ن ُول ��د �أعم ��ى،
و�إب ��راء الأبر� ��ص ،وقـ َّو ْينـ ��اه بالم َل � ِ�ك
جبــ��ريل � ،أفكلم��ا جاءك��م  -ي��ا بن��ي
�إ�س��رائيل  -ر�س��ول م��ن عن��د اهلل بم��ا ال
يواف��ق �أهواءك��م ا�س��تكبرتم عل��ى الح��ق،
تكذب ��ون ،وفري ًق ��ا تقتل ��ون؟!
وتعاليت ��م عل ��ى ر�س ��ل اهلل؛ ففري ًق ��ا منه ��م ِّ
 لق��د كان��ت حج��ة اليه��ود ف��ي ع��دم اتب��اع محم��د قوله��م� :إن قلوبن��ا ُم َغ ّلف��ة ال ي�ص��ل �إليه��ا �ش��يء مم��ا تق��ول وال تفهم��ه ،ولي���س الح��ال
كم��ا زعم��وا ،ب��ل طَ َر َده��م اهلل م��ن رحمته بكفره��م فال ي�ؤمنون �إال بقلي��ل مما �أنزل اهلل.
من �أعظم الكفر :الإيمان ببع�ض ما �أنزل اهلل والكفر ببع�ضه؛ لأن فاعل ذلك قد جعل �إلــــهه هواه.
ِعظَ م ما بلغه اليهود من العناد ،واتباع الهوى ،والتالعب بما �أنزل اهلل تعالى.
ف�ضل اهلل تعالى ورحمته بخلقه ،حيث تابع عليهم �إر�سال الر�سل و�إنزال الكتب لهدايتهم للر�شاد.
�أن اهلل يعاق��ب المعر�ضي��ن ع��ن اله��دى المعاندي��ن لأوام��ره بالطب��ع عل��ى قلوبه��م وطرده��م م��ن رحمت��ه؛ ف�ل�ا يهت��دون �إل��ى الح��ق ،وال
يعملون به.

 ولم ��ا جاءه ��م الق ��ر�آن الكري ��م
م ��ن عن ��د اهلل وه ��و مواف ��ق لم ��ا ف ��ي
الت ��وراة والإنجي ��ل ف ��ي الأ�ص ��ول العام ��ة
ال�صحيح ��ة ،وكان ��وا م ��ن قب ��ل نزول ��ه
يقول ��ون� :س ��ننت�صر عل ��ى الم�ش ��ركين
و ُي ْفت��ح لن��ا حي��ن ُي ْبع��ث نب��ي فن�ؤم��ن ب��ه
ونتبع��ه ،فلم��ا جاءه��م الق��ر�آن 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�س ��وله.
 بئ��س ال�ذي ا�س�تبدلوا ب�ه ح�ظ
�أنف�س�هم م�ن الإيم�ان ب�اهلل ور�س�له؛
فكف�روا بم�ا �أن�زل اهلل وكذب�وا ر�س�له،
ظل ًم�ا وح�س ً�دا ب�س�بب �إن�زال النب�وة
والق�ر�آن عل�ى محم�د  ،فا�س�تحقوا
غ�ض ًبا م�ضاع ًفا من اهلل تعالى بكفرهم
بمحم�د  ،وب�س�بب تحريفه�م الت�وراة
م�ن قب�ل .وللكافري�ن بنب�وة محم�د
ع�ذاب ُم ِ�ذ ٌّل ي�وم القيام�ة.
 و�إذا قي ��ل له� ��ؤالء اليه ��ود� :آمن ��وا
بم��ا �أَن��زل اهلل عل��ى ر�س��وله م��ن الح��ق
واله��دى ،قال��وا :ن�ؤم��ن بم��ا �أُن��زل عل��ى
�أنبيائن��ا ،ويكف��رون بم��ا �س��واه مم��ا �أُنزل
عل ��ى محم ��د  ،م ��ع �أن ه ��ذا الق ��ر�آن
ه��و الح��ق المواف��ق لم��ا معه��م م��ن اهلل،
ول��و كان��وا ي�ؤمن��ون بما �أُن��زل عليهم ح ًّقا
لآمن ��وا بالق ��ر�آن .ق ��ل � -أيه ��ا النب ��ي -
جوا ًب��ا له��مِ :ل� َ�م تقتل��ون �أنبي��اء اهلل م��ن
قب��ل �إن كنت��م م�ؤمني��ن ح ًّقا بما جا�ؤوكم
ب��ه م��ن الح��ق؟!
 ولق ��د جاءك ��م ر�س ��ولكم مو�س ��ى
بالآي ��ات الوا�ضح ��ات الدال ��ة عل ��ى
�صدق ��ه؛ ث ��م بع ��د ذل ��ك جعلت ��م العج ��ل
�إلـــــــ� � ًها تعبدون ��ه بع ��د ذه ��اب مو�س ��ى
لميق��ات رب��ه ،و�أنتم ظالمون لإ�ش��راككم
باهلل ،وهو الم�ستحق للعبادة وحده دون
�س��واه.
 واذك��روا حي��ن �أخذن��ا عليك��م عه� ً�دا م�ؤك� ً�دا باتب��اع مو�س��ى  ،وقب��ول م��ا ج��اء ب��ه م��ن عن��د اهلل ،ورفعن��ا فوقك��م الجب��ل تخوي ًف��ا لك��م،
وقلنا لكم :خذوا ما �آتيناكم من التوراة بجد واجتهاد ،وا�س��معوا �س��ماع قبول وانقياد ،و�إال �أ�س��قطنا الجبل عليكم ،فقلتم� :س��معنا ب�آذاننا
وع�صين��ا ب�أفعالن��ا ،وتمكن��ت عب��ادة العج��ل ف��ي قلوبه��م ب�س��بب كفره��م .ق��ل � -أيه��ا النبي  :-بئ���س ال��ذي ي�أمركم به هذا الإيم��ان من الكفر
ب��اهلل �إن كنت��م م�ؤمني��ن؛ لأن الإيم��ان الح��ق ال يكون معه كفر.
ح�سدا؛ �إذ حملهم ح�سدهم على الكفر باهلل ور ِّد ما �أنزل ،ب�سبب �أن الر�سول
اليهود �أعظم النا�س ً
�أن الإيمان الحق باهلل تعالى يوجب الت�صديق بكل ما �أَنزل من كتب ،وبجميع ما �أَر�سل من ر�سل.
من �أعظم الظلم الإعرا�ض عن الحق والهدى بعد معرفته وقيام الأدلة عليه.
من عادة اليهود نق�ض العهود والمواثيق ،وهذا ديدنهم �إلى اليوم.

لم يكن منهم.

 قـــ ��ل � -أيه ��ا النــــ ��بي � :-إن
كــــ��انت لكم -يا يهود  -الجنة في الدار
الآخ��رة خال�ص��ة ال يدخله��ا غيرك��م م��ن
النا���س؛ فتمن��وا الم��وت واطلب��وه؛ لتنالوا
ه��ذه المنزل��ة ب�س��رعة ،وت�س��تريحوا م��ن
�أعب��اء الحي��اة الدنيا وهمومها� ،إن كنتم
�صادقي��ن ف��ي دعواك��م ه��ذه.
 ول ��ن يتمن ��وا الم ��وت �أب � ً�دا؛ ب�س ��بب
م��ا قدم��وه ف��ي حياته��م من الكف��ر باهلل،
وتكذي ��ب ر�س ��له ،وتحري ��ف كتب ��ه ،واهلل
علي��م بالظالمي��ن منه��م وم��ن غيره��م،
كل بعمل��ه.
و�س��يجازي ًّ
 ول َت ِجــ � َ�د ّن � -أيه ��ا النــــ ��بي -
حر�ص ��ا عل ��ى
اليهـــ ��و َد �أ�ش � َّ�د النا� ��س ً
الحي��اة مهم��ا كان��ت حقي��رة ذليل��ة ،ب��ل
ه ��م �أحر� ��ص م ��ن الم�ش ��ركين الذي ��ن ال
ي�ؤمن��ون بالبع��ث والح�س��اب ،وم��ع كونهم
�أهلَ كتاب ،وي�ؤمنون بالبعث والح�س��اب؛
ف��إن الواح��د منه��م يح��ب �أن يبل��غ عم��ره
�ألف �سنة ،ولي�س ب ُم ْب ِع ِده عن عذاب اهلل
ط��ولُ عم��ره مهم��ا بل��غ ،واهلل َّ
مطل��ع عل��ى
�أعمالهم ب�صير بها ،ال يخفى عليه منها
�ش��يء ،و�س��يجازيهم به��ا.
 ق ��ل � -أيه ��ا النب ��ي  -لم ��ن ق ��ال
م ��ن اليه ��ود�« :إن جبري ��ل عدون ��ا م ��ن
المالئكة» :من كان معاد ًيا لجبريل ف�إنه
ه��و ال��ذي َن� َ�ز َل بالقر�آن عل��ى قلبك ب�إذن
م��ن اهلل ،م�صد ًق��ا لم��ا �س��بق م��ن الكت��ب
ودال عل��ى
الإلهي��ة؛ كالت��وراة والإنجي��لًّ ،
ومب�ش ًرا للم�ؤمنين بما �أعده اهلل
الخيرّ ،
له��م م��ن النعي��م ،فم��ن كان معاد ًي��ا لمن
ه��ذه �صفت��ه وعمل��ه فه��و م��ن ال�ضالي��ن.
 م ��ن كـــــ ��ان معــ ��اد ًيا هلل ومالئكت ��ه
ور�س ��له ،ومعاد ًي ��ا لل َملَكي ��ن ال ُم َق ّر َب ْي ��ن:
جبري ��ل وميكائي ��ل؛ ف� ��إن اهلل ع ��دو
للكافري ��ن منك ��م وم ��ن غيرك ��م ،وم ��ن
كان اهلل ع ��دوه فق ��د ع ��اد بالخ�س ��ران
المبي ��ن.
 ولق��د �أنزلن��ا �إلي��ك � -أيه��ا النب��ي  -عالم��ات وا�ضح��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�ضوحه��ا
وبيانه��ا �إال الخارج��ون ع��ن دين اهلل.
�هم
�
س
أنف�
�
على
أخذوا
�
كلما
 ومن �س��وء حال اليهود �أنهم
عهدا  -ومن جملته الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد  -نق�ضه
ً
فريق منهم ،بل �أكثر ه�ؤالء اليهود ال ي�ؤمنون بما �أنزل اهلل تعالى حقيقة؛ لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد.
 ولم��ا جاءه��م محم��د ر�س� ً
�ول م��ن عن��د اهلل وه��و مواف��ق لم��ا ف��ي الت��وراة م��ن �صفته� ،أعر���ض فريق منه��م عما دلت علي��ه ،وطرحوها
وراء ظهورهم غير مبالين بها ،م�ش��ابهين حال الجاهل الذي ال ينتفع بما فيها من الحق والهدى ،فال يبالي بها.
الم�ؤمن الحق يرجو ما عند اهلل من النعيم المقيم ،ولهذا يفرح بلقاء اهلل وال يخ�شى الموت.
ِحر�ص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة.
� ّأن من عادى �أولياء اهلل المقربين منه فقد عادى اهلل تعالى.
�إعرا�ض اليهود عن نبوة محمد بعدما عرفوا ت�صديقه لما في �أيديهم من التوراة.
�أنَّ من لم ينتفع بعلمه �صح �أن يو�صف بالجهل؛ لأنه �شابه الجاهل في جهله.

 ولم ��ا ترك ��وا دي ��ن اهلل اتبع ��وا
ب� ً
�دل عن ��ه م ��ا َت َت َق َّو ُل � ُه ال�ش ��ياطين كذ ًب ��ا
عل��ى ُمل��ك نب��ي اهلل �س��ليمان  ،حي��ث
زعمت �أنه َث ّبت ملكه بال�س��حر ،وما كفر
�سليمان بتعاطي ال�سحر  -كما زعمت
اليه��ود  -ولك��ن ال�ش��ياطين كف��روا حيث
كانوا يع ِلّمون النا�س ال�سحر ،ويعلمونهم
ال�س ��حر ال ��ذي �أُن ��زل عل ��ى الملَكي ��ن:
ه ��اروت وم ��اروت ،بمــــ ��دينة بابــــ ��ل
بالعــــــ��راق ،امتحــــانًا وابتالء للنــــا�س،
ومــ��ا كــــ��ان ه��ذان المل��كان ُي َع ِّلم��ان � ّأي
�أح ��د ال�س ��حر حت ��ى يح � ّذراه ويب ِّين ��ا ل ��ه
بقولهما� :إنمــا نحـــن ابتـــالء وامتحــان
للنا� ��س ف�ل�ا تكف ��ر بتعلم ��ك ال�س ��حر،
فم��ن ل��م يقب��ل ن�صحهم��ا تع َّل��م منهم��ا
ال�س��حر ،ومن��ه ن��وع يف��رق بي��ن الرج��ل
وزوجت��ه ،ب��زرع البغ�ض��اء بينهم��ا ،وم��ا
ي�ض��ر �أولئ��ك ال�س��حرة � َّأي �أح��د �إال ب��إذن
اهلل وم�ش ��يئته ،ويتعلم ��ون م ��ا ي�ضره ��م
وال ينفعه��م ،ولق��د علم �أولئك اليهود �أن
م��ن ا�س��تبدل ال�س��حر بكت��اب اهلل م��ا ل��ه
في الآخرة من حظ وال ن�صيب ،ولبئ���س
م��ا باع��وا ب��ه �أنف�س��هم حي��ث ا�س��تبدلوا
ال�س��حر بوح��ي اهلل و�ش��رعه ،ول��و كان��وا
يعلم��ون م��ا ينفعهم م��ا �أقدموا على هذا
العم��ل ال َم ِ�ش��ين وال�ض�ل�ال المبي��ن.
 ول ��و �أن اليه ��ود �آمن ��وا ب ��اهلل ح ًّق ��ا،
واتق��وه بفع��ل طاعت��ه وت��رك مع�صيت��ه؛
لكان ثواب اهلل خي ًرا لهم مما هم عليه،
ل��و كان��وا يعلمون م��ا ينفعهم.
 يوج ��ه اهلل تعال ��ى الم�ؤمني ��ن
�إل��ى ح�س��ن اختي��ار الألف��اظ قائ�ل ً�ا لهم:
ي ��ا �أيه ��ا الـــ ��ذين �آمنـــ ��وا ال تقــــ ��ولوا
كلـــ ��مةَ }:ر ِاع َنا{؛ �أي :راع �أحوالن ��ا؛
لأن اليه ��ود يحرفونه ��ا ويخاطب ��ون به ��ا
النب��ي  ،يق�ص��دون به��ا معنًى فا�س� ً�دا
وه ��و الرعون ��ة ،فنه ��ى اهلل ع ��ن ه ��ذه
الكلم��ة �س� ًّدا له��ذا الب��اب ،و�أم��ر عب��اده �أن يقول��وا ب� ً
�دل عنه��ا} :ا ْنظُ ْر َن��ا{؛ �أي :انتظرن��ا نفه��م عن��ك ما تق��ول ،وهي كلمة ت��ؤدي المعنى بال
مح ��ذور .وللكافري ��ن ب ��اهلل ع ��ذاب م�ؤل ��م موج ��ع.
 م��ا يح��ب الكف��ار ًّ � -أي��ا كان��وا� :أه��ل كت��اب �أو م�ش��ركين � -أن ُي َن� ِّ�ز َل عليك��م � ّأي خي��ر من ربكمً ،
قليل كان �أو كثي� ًرا ،واهلل يخت�ص برحمته
أحدا من الخلق �إال منه ،ومن ف�ضله َب ْع ُث
م��ن النب��وة والوح��ي والإيم��ان م��ن ي�ش��اء م��ن عباده ،واهلل �صاحب الف�ضل العظيم ،فال خي َر ين��الُ � ً
الر�سول و�إنزالُ الكتاب.
فبر�أه اهلل منه ،و�أَ ْك َذ َبهم في زعمهم.
�سوء �أدب اليهود مع �أنبياء اهلل حيث ن�سبوا �إلى �سليمان تعاطي ال�سحرّ ،
�أن ال�سحر له حقيقة وت�أثير في العقول والأبدان ،وال�ساحر كافر ,وحكمه القتل.
ال يقع في ملك اهلل تعالى �شيء من الخير وال�شر �إال ب�إذنه وعلمه تعالى.
�سد الذرائع من مقا�صد ال�شريعة ،فكل قول �أو فعل يوهم �أمو ًرا فا�سدة يجب تجنبه والبعد عنه.
�أن الف�ضل بيد اهلل تعالى وهو الذي يخت�ص به من ي�شاء برحمته وحكمته.

 يبي ��ن اهلل تعال ��ى �أن ��ه حي ��ن يرف ��ع
حك��م �آي��ة م��ن الق��ر�آن �أو يرف��ع لفظه��ا
فين�س��اها النا���س ،ف�إن��ه �س��بحانه ي�أت��ي
بم��ا ه��و �أنف��ع منها ف��ي العاج��ل والآجل،
�أو بم��ا ه��و مماث��ل له��ا ،وذل��ك بعل��م اهلل
وحكمت��ه ،و�أن��ت تعلم � -أيه��ا النبي � -أن
اهلل عل ��ى كل �ش ��يء قدي ��ر ،فيفع ��ل م ��ا
ي�ش��اء ،و َي ْح ُك� ُ�م م��ا يري��د.
 ق ��د علم ��ت � -أيه��ا النب��ي � -أن اهلل
هو مالك ال�سماوات والأر�ض ،يحكم ما
يري��د ،في�أم��ر عباده بما �ش��اء ،وينهاهم
عم��ا �ش��اء ،و ُيق� ِّ�رر م��ن ال�ش��رع م��ا �ش��اء
وين�س��خ م��ا �ش��اء ،وم��ا لك��م بع��د اهلل م��ن
ول ��ي يتول ��ى �أمورك ��م ،وال ن�صي ��ر يدف ��ع
عنك��م ال�ض��ر ،ب��ل اهلل هو ول��ي ذلك كله
والق��ادر عليه.
 لـيـــــــ�س مــــن �شـــــ�أنـكــــم � -أيـهــــــــا
المـ�ؤمنــــون � -أن ت�ســـ�ألوا ر�ســولكــــــــم
 �ســــــ�ؤال اعتـــــرا�ض وتع ُّنــت  -كـمــــا�ســـ�أل قـــوم مو�سى نبـيــــهم من قـــبـــل؛
كـقــــــــولـــــهــــــــــــم } :ﯗ ﯘ ﯙ {
(الن�ساء ،)153 :ومن ي�ستـبدل الكـفــر
بالإيمـــان فـقــد �ضــل عــــــن الطــــــريق
الو�سط الذي هو ال�صراط الم�ستقيم.
 تمن�ى كثي�ر م�ن اليه�ود والن�ص�ارى
�أن ير ُّدوك�م من بع�د �إيمانكم كفا ًرا كما
كنت�م تعب�دون الأوث�ان ،ب�س�بب الح�س�د
ال�ذي في �أنف�س�هم ،يتمنون ذلك بعدما
تبي�ن له�م �أن ال�ذي ج�اء ب�ه النب�ي ح�ق
م�ن اهلل ،فاعف�وا � -أيه�ا الم�ؤمن�ون -
ع�ن �أفعاله�م ،وتج�اوزوا ع�ن جهله�م
و�س�وء م�ا ف�ي نفو�س�هم ،حت�ى ي�أت�ي
حك�م اهلل فيهـ�م  -وق�د �أت�ى �أم�ر اهلل
ه�ذا وحكم�ه ،ف�كان الكاف�ر ُيخ َّي� ُر بي�ن
الإ�سلام �أو دفع الجزية �أو القتال � -إن
اهلل على كل �شيء قدير ،فال يعجزونه.
ث ��م بع ��د �أم ��ر اهلل تعال ��ى الم�ؤمني ��ن
بال�صب ��ر عل ��ى الأذى �أمره ��م بالثب ��ات عل ��ى دينه ��م ،وتقوي ��ة �إيمانه ��م؛ فق ��ال:
� أ ّدوا ال�ص�ل�اة تام��ة ب�أركانه��ا وواجباته��ا و�س��ننها ،و�أخرج��وا زكاة �أموالك��م �إل��ى م�س��تحقيها ،ومهم��ا تعمل��وا م��ن عم��ل �صالـ��ح فــ��ي
حياتك��م ،فتقدم��وه قب��ل مماتك��م ذخ� ًرا لأنف�س��كم؛ تج��دوا ثواب��ه عند ربكم يوم القيام��ة ،فيجازيكم به� ،إن اهلل بم��ا تعملون ب�صير فيجازي
كـــ�ل ًّ�ا بعمله.
 وقال��ت كل طائف��ة م��ن اليه��ود والن�ص��ارى� :إن الجن��ة خا�ص��ة به��م ،فق��ال اليه��ود :ل��ن يدخله��ا �إال م��ن كان يهود ًّي��ا ،وق��ال الن�ص��ارى:
ل��ن يدخله��ا �إال م��ن كان ن�صران ًّي��ا ،تل��ك �أمنياته��م الباطل��ة و�أوهامه��م الفا�س��دة ،ق��ل � -أيه��ا النب��ي  -را ًّدا عليه��م :هات��وا حجتك��م عل��ى م��ا
تزعم��ون �إن كنت��م �صادقي��ن ح ًّقا ف��ي دعواكم.
� إنم��ا يدخ��ل الجن��ة كل م��ن �أخل���ص هلل متوج ًه��ا �إلي��ه ،وه��و  -م��ع �إخال�ص��ه  -مح�س� ٌ�ن ف��ي عبادت��ه باتب��اع م��ا ج��اء ب��ه الر�س��ول ،ف��ذاك
الذي يدخل الجنة من �أي طائفة كان ،وله ثوابه عند ربه ،وال خوف عليهم فيما ي�ستقبلون من الآخرة ،وال هم يحزنون على ما فاتهم من
الدني��ا .وهــــ��ي �أو�ص��اف ال تتحق��ق بع��د مج��يء النب��ي محم��د � ّإل ف��ي الم�س��لمين.
�أن الأمر كله هلل ،فيبدل ما ي�شاء من �أحكامه و�شرائعه ،ويبقي ما ي�شاء منها ،وكل ذلك بعلمه وحكمته.
َح َ�س ُد ٍ
خ�صها اهلل من الإيمان واتباع الر�سول ،حتى تمنوا رجوعها �إلى الكفر كما كانت.
كثير من �أهل الكتاب هذه الأمة ،لما َّ

 وقال ��ت اليه ��ود :لي�س ��ت الن�ص ��ارى
عل��ى دي��ن �صحي��ح ،وقال��ت الن�ص��ارى:
لي�س��ت اليه��ود عل��ى دي��ن �صحي��ح ،وك ٌّل
يتل ��و ف ��ي كتاب ��ه ت�صدي ��ق م ��ا كف ��ر ب ��ه،
والأم ��ر بالإيم ��ان ب ��كل الأنبي ��اء دون
تفري��ق ،م�ش��ابهين ف��ي فعله��م ه��ذا ق��ول
الذي��ن ال يعلم��ون م��ن الم�ش��ركين؛ حي��ن
كذب��وا بالر�س��ل كله��م وبم��ا �أُن��زل عليهم
َّ
م ��ن الكت ��ب ،فله ��ذا يحك ��م اهلل بي ��ن
ال ُمخ َت ِلفي��ن جمي ًعا يوم القيامة ،بحكمه
العدل الذي �أخبر به عباده :ب�أنه ال فوز
�إال بالإيم��ان ب��كل م��ا �أن��زل اهلل تعال��ى.
 ال �أحــ ��د �أ�شــــ � ُّد ظــــ ��ل ًما مـ ��ن ال ��ذي
من��ع �أن يذك��ر ا�س��م اهلل ف��ي م�س��اجده،
َف َم َن � َع ال�ص�ل�اة والذك��ر وت�ل�اوة الق��ر�آن
جاهدا مت�س ّب ًبا في خرابها
فيها ،و�سعى ً
و�إف�س��ادها؛ بهدمه��ا �أو المن��ع م��ن �أداء
العب ��ادة فيه ��ا� ،أولئ ��ك ال�س ��اعون ف ��ي
خرابه��ا م��ا كان ينبغ��ي له��م �أن يدخل��وا
م�س ��اجد اهلل �إال خائفي ��ن ترج ��ف
�أفئدته ��م؛ لم ��ا ه ��م علي ��ه م ��ن الكف ��ر
وال�ص ��د ع ��ن م�س ��اجد اهلل ،له ��م ف ��ي
الحي ��اة الدني ��ا ذل وه ��وان عل ��ى �أي ��دي
الم�ؤمني ��ن ،وله ��م ف ��ي الآخ ��رة ع ��ذاب
عظي��م عل��ى منعهم النا���س من م�س��اجد
اهلل.
 وهلل مل ��ك الم�ش ��رق والمغ ��رب وم ��ا
بينهم��اَ ،ي�أ ُم��ر عب��اده بم��ا �ش��اء ،فحيثم��ا
تتوجه��ون ف�إنك��م ت�س��تقبلون اهلل تعال��ى،
ف �� ْإن �أمرك ��م با�س ��تقبال بي ��ت المقد� ��س
�أو الكعب ��ة� ،أو �أخط�أت ��م ف ��ي القبل ��ة،
�أو �شَ � َّ�ق عليك ��م ا�س ��تقبالها؛ ف�ل�ا ح ��رج
عليك��م؛ لأن الجه��ات كلها هلل تعالى� ،إن
اهلل وا�س��ع ي�سع َخ ْل َق ُه برحمته وتي�سيره،
علي��م بنياته��م و�أفعاله��م.
 وق ��ال اليه ��ود والنـ ���صارى
والم�ش��ركون :اتخ��ذ اهلل ل��ه ول� ً�دا! تن� ّزه
وتق ّد���س ع��ن ذل��ك ،فه��و الغن��ي ع��ن خلق��ه ،و�إنما يتخ��ذ الولد من يحتاج �إليه ،بل له ملك ما في ال�س��ماوات والأر�ض ،كل الخالئق عبيد
ل ��ه �س ��بحانه ،خا�ضع ��ون ل ��ه ،يت�ص ��رف فيه ��م بم ��ا ي�ش ��اء.
 واهلل �س��بحانه ُمن�ش��ئ ال�س��ماوات والأر���ض وم��ا فيهم��ا عل��ى غي��ر مث��ال �س��ابق ،و�إذا ق� ّدر �أم� ًرا و�أراده ف�إنما يقول لذلك الأم��ر} :ك ُْن{؛
فيك��ون عل��ى م��ا �أراد اهلل �أن يك��ون ،ال را َّد لأم��ره وق�ضائ��ه.
ِ
 وق��ال الذي��ن ال يعلم��ون م��ن �أه��ل الكت��اب والم�ش��ركين عن��ا ًدا للح��ق :ل� َ�م ال يكلمن��ا اهلل دون وا�س��طة� ،أو ت�أتينا عالمة ح�س��ية خا�صة بنا؟
ومثل قولهم هذا قالت الأمم المكذبة من قبلُ لر�س��لها ،و�إن اختلفت �أزمنتهم و�أمكنتهم ،ت�ش��ابهت قلوب ه�ؤالء مع قلوب من تقدمهم في
الكفر والعناد والعتو ،قد �أو�ضحنا الآيات لقوم يوقنون بالحق �إذا ظهر لهم ،ال يعتريهم �شك ،وال يمنعهم عناد.
� إن��ا �أر�س��لناك � -أيه��ا النب��ي  -بالدي��ن الح��ق ال��ذي ال ِم ْر َي� َة في��ه؛ لتب�ش��ر الم�ؤمني��ن بالجن��ة ،وتن��ذر الكافري��ن بالن��ار ،ولي���س علي��ك �إال
الب�ل�اغ المبي��ن ،ول��ن ي�س��ألك اهلل ع��ن الذين ل��م ي�ؤمنوا بك م��ن �أ�صحاب الجحيم.
الكفر ملة واحدة و�إن اختلفت �أجنا�س �أهله و�أماكنهم ،فهم يت�شابهون في كفرهم وقولهم على اهلل بغير علم.
�أعظم النا�س ُج ْر ًما و�أ�شدهم �إث ًما من ي�صد عن �سبيل اهلل ،ويمنع من �أراد فعل الخير.
تن ّزه اهلل تعالى عن ال�صاحبة والولد ،فهو �سبحانه ال يحتاج لخلقه.

 يخاط ��ب اهلل نبي ��ه موج ًه ��ا مح ��ذ ًرا
قائ�ل ً�ا ل��ه :ل��ن تر�ض��ى عن��ك اليه��ود وال
الن�ص��ارى ح َّت��ى تت��رك الإ�س�ل�ام ،وتتب��ع
م��ا ه��م علي��ه ،ق��ل� :إن كت��اب اهلل وبيان��ه
ه ��و اله ��دى ح ًّق ��ا ،ال م ��ا ه ��م علي ��ه م ��ن
الباط��ل ،ولئ��ن ح�ص��ل االتب��اع له��م منك
�أو م ��ن �أح ��د م ��ن �أتباع ��ك بع ��د ا َّل ��ذي
ج��اءك م��ن الح��ق الوا�ض��ح فلن تجد من
اهلل منا�ص��رة �أو معون��ة ،وه��ذا م��ن ب��اب
بي��ان خط��ورة ت��رك الح��ق ومج��اراة �أهل
الباطل.
 يتح ��دث الق ��ر�آن الكري ��م ع ��ن
طائف��ة م��ن �أه��ل الكت��اب يعمل��ون بما في
�أيديه��م م��ن كت��ب منزل��ة ويتبعونه��ا ح� َّ�ق
اتباعه��ا ،ه��ؤالء يج��دون ف��ي ه��ذه الكتب
عالم��ات دال��ة عل��ى �ص��دق النب��ي محمد
 ،وله ��ذا �س ��ارعوا �إل ��ى الإيم ��ان ب ��ه،
وطائفة �أخرى �أ�صرت على كفرها فكان
له��ا الخ�س��ران.
 ي ��ا بن ��ي �إ�س ��رائيل ،اذك ��روا نعمت ��ي
الديني ��ة والدنيوي ��ة الت ��ي �أنعم ��ت به ��ا
عليك��م ،واذك��روا �أني ف�ضلتكم على �أهل
زمانك��م بالنب��وة والمل��ك.
 واجعل ��وا بينك ��م وبي ��ن ع ��ذاب
ي��وم القيام��ة وقاي �ةً؛ باتب��اع �أوام��ر اهلل
واجتناب نواهــــيه ،فـــ�إنه ال ُت ْغ ِني  -فـــي
نف�س عن نف�س �شيئًا ،وال
ذلك اليـــــوم ٌ -
ُي ْقب��ل منه��ا فيه �أي فداء مهما َعظُ َم ،وال
تنفعه��ا في��ه �ش��فاعة م��ن �أح��د مهم��ا عال
مكان��ه ،ولي���س له��ا ن�صي��ر ين�صره��ا م��ن
دون اهلل.
 واذك ��ر حي ��ن اختب ��ر اهلل �إبراهي ��م
بم��ا �أم��ره ب��ه م��ن �أح��كام وتكالي��ف،
فق��ام به��ا و�أت��م �أداءه��ا عل��ى �أكمل وجه،
ق��ال اهلل لنبي��ه �إبراهي��م� :إن��ي جاعل��ك
للنا� ��س ق ��دوة ُي ْقت � َ�دى ب ��ك ف ��ي �أفعال ��ك
و�أخالق��ك ،ق��ال �إبراهي��م :واجع��ل  -ي��ا رب  -م��ن ذريت��ي كذل��ك �أئم��ة يقتدي بهم النا���س ،ق��ال اهلل مجي ًبا �إياه :ال ين��ال عهدي لك بالإمامة
ف��ي الدي��ن الظالمي��ن م��ن ذريت��ك.
 واذك��ر حي��ن جع��ل اهلل البي��ت الح��رام مرج ًع��ا للنا���س تتعل��ق ب��ه قلوبه��م ،كلم��ا رحل��وا عن��ه رجع��وا �إلي��ه ،وجعل��ه �أم ًن��ا له��م ،ال ُيع َت��دى
الح َجر  -الذي كان يقف عليه �إبراهيم وهو يبني الكعبة  -مكانًا لل�صالة .و�أو�صينا �إبراهيم وابنه
عليهم فيه .وقال للنا�س :اتخذوا من َ
�إ�س��ماعيل بتطهي��ر البي��ت الح��رام م��ن الأق��ذار والأوث��ان وتهيئته لم��ن �أراد التعبد في��ه بالطواف واالعت��كاف وال�صالة وغيرها.
بلدا �آمنًا ،ال ُيتعر�ض فيه لأحد ب�س��وء ،وارزق �أهله من �أنواع
 واذك��ر � -أيه��ا النب��ي  -حي��ن ق��ال �إبراهي��م وه��و يدع��و رب��ه :رب اجعل مك��ة ً
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خا�ص��ا بالم�ؤمني��ن ب��ك وبالي��وم الآخ��ر ،قال اهلل :ومن
ّ
ً
الثم��رات ،واجعل��ه رز ًق��ا ًّ
كرها �إلى عذاب النار ،وبئ�س الم�صير الذي يرجع �إليه يوم القيامة.
في الآخــرة �أُ ِلجئه ُم ً
�أن الم�سلمين مهما فعلوا من خير لليهود والن�صارى؛ فلن ير�ضوا حتى ُيخرجوهم من دينهم ،ويتابعوهم على �ضاللهم.
الإمامة في الدين ال ُت َنال �إال ب�صحة اليقين وال�صبر على القيام ب�أمر اهلل تعالى.
وتف�ضل على �أهله ب�أنواع الأرزاق.
بركة دعوة �إبراهيم للبلد الحرام ،حيث جعله اهلل مكانًا �آمنًا للنا�سّ ،

 واذك ��ر � -أيه ��ا النب ��ي  -حي ��ن كان
يرفع �إبراهيم و�إ�سماعيل �أ�س�س الكعبة،
وهم ��ا يق ��والن  -ف ��ي خ�ض ��وع وتذل ��ل :-
ربن��ا تقب��ل من��ا �أعمالن��ا  -ومنه��ا بن��اء
هذا البيت� -إنك �أنت ال�سميع لدعائنا،
العلي��م بنياتن��ا و�أعمالن��ا.
 ربن ��ا واجعلن ��ا ُم�س َت�س� � ِل َمين
لأم��رك ،خا�ض َعي��ن ل��ك ،ال ن�ش��رك معك
أحدا ،واجعل من ذريتنا �أمة م�ست�س��لمة
� ً
ِ
وعرفن ��ا عبادت ��ك كي ��ف تك ��ون،
ل ��كّ ،
وتج ��اوز ع ��ن �س ��يئاتنا وتق�صيرن ��ا ف ��ي
طاعت��ك؛ �إن��ك �أن��ت التــــ��واب عل��ى م��ن
ت ��اب م ��ن عب ��ادك ،الرحي ��م به ��م.
 ربن ��ا وابع ��ث فيه ��م ر�س � ً
�ول منه ��م
م��ن ذري��ة �إ�س��ماعيل ،يتلو عليه��م �آياتك
وال�س� � َّنة،
المنزل ��ة ،ويعلمه ��م الق ��ر�آن ُّ
ويطهره��م م��ن ال�ش��رك والرذائ��ل؛ �إنك
�أنت القوي الغالب ،الحكيم في �أفعالك
و�أحكام��ك.
 وال �أحد ين�صرف عن دين �إبراهيم
�إلى غيره من الأديان �إال من ظلم
نف�سه ب�سفهه و�سوء تدبيره بتركه الحق
�إلى ال�ضالل ،ور�ضي لها بالهوان .ولقد
اخترناه في الدنيا ً
ر�سول ً
وخليل ،و�إنه
في الآخرة لمن ال�صالحين الذين �أدوا
ما �أوجب اهلل عليهم ،فنالوا �أعلى
الدرجات.
 اخــتـ ��اره اهلل لمــ�سـ ��ارعته �إلـ ��ى
الإ�س�ل�ام حي��ن ق��ال ل��ه رب��ه� :أخل���ص ل��ي
العب��ادة ،واخ�ض��ع ل��ي بالطاع��ة ،فق��ال
مجي ًب ��ا رب ��ه� :أ�س ��لمت هلل خال ��ق العب ��اد
ورازقه ��م ومدب ��ر �ش ��ؤونهم.
ـــيم �أبـنــــاءه بـهــــــذه
ّ 
وو�صـــى �إبراه ُ
ـــــــة:
الكـلـم } ،{tsr
ــــوب �أبنـاءه؛
ّ
وو�صــــــــى بهـا كـــذلك يعق ُ
قاال منـاديين �أبناءهـما� :إن اهلل اخــتار
لكـــــــــم دين الإ�ســـــــالم ،فا�ستمــــ�سكوا به حتى ي�أتيكم الموت ،و�أنتم م�سلمون هلل ظاه ًرا وباطنًا.
� أم كنت��م حا�ضري��ن خب��ر يعق��وب حي��ن ح�ضرت��ه الوف��اة ،حي��ن ق��ال لأبنائ��ه �س� ً
�ائل �إياه��م :م��ا تعب��دون م��ن بع��د موت��ي؟ قال��وا جوا ًب��ا
ل�س��ؤاله :نعب��د �إلـــــــ��هك و�إلــــ��ه �آبائ��ك �إبراهي��م و�إ�س��ماعيل و�إ�س��حاق� ،إل ًه��ا واح� ً�دا ال �ش��ريك ل��ه ،ونح��ن ل��ه وح��ده م�ست�س��لمون ومنق��ادون.
 تل��ك �أم��ة ق��د م�ض� ْ�ت فيم��ن م�ض��ى قبلك��م م��ن الأم��م ،و�أ ْف َ�ض� ْ�ت �إل��ى م��ا َق َّد َم� ْ�ت م��ن عم��ل ،فله��ا م��ا ك�س��بت م��ن َح�س��ن �أو �س��يئ ،ولك��م ما
ك�سبتم ،وال ُت ْ�س�ألون عن �أعمالهم ،وال ُي ْ�س�ألون عن �أعمالكم ،وال ي� َؤاخذ �أح ٌد بذنب غيره ،بل ُيجا َزى كل واحد بما قدم ،فال ي�شغلكم عمل
أحدا لن ينفعه بعد رحم��ة اهلل غير عمله ال�صالح.
م��ن م�ض��ى قبلك��م ع��ن النظ��ر ف��ي عملكم ،ف�إن � ً
الم�ؤمن المتقي ال يغتر ب�أعماله ال�صالحة ،بل يخاف �أن ترد عليه ،وال تقبل منه ،ولهذا ُي ْك ِث ُر �س� َؤال اهلل قَبولها.
بركة دعوة �أبي الأنبياء �إبراهيم  ،حيث �أجاب اهلل دعاءه وجعل خاتم �أنبيائه و�أف�ضل ر�سله من �أهل مكة.
دين �إبراهيم هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة ،ال يرغب عنها وال يزهد فيها �إال الجاهل المخالف لفطرته.
م�شروعية الو�صية للذرية باتباع الهدى ،و�أخذ العهد عليهم بالتم�سك بالحق والثبات عليه.

 وق ��ال اليه ��ود له ��ذه الأم ��ة :كون ��وا
يه ��و ًدا ت�س ��لكوا �س ��بيل الهداي ��ة ،وق ��ال
الن�صارى :كونوا ن�صارى ت�س��لكوا �س��بيل
الهداي ��ة .ق ��ل � -أيه ��ا النب ��ي  -مجي ًب ��ا
�إياه��م :ب��ل نتب��ع دي��ن �إبراهي��م ،المائ��ل
عن الأديان الباطلة �إلى الــدين الحـــق،
ولـــــ ��م يكـ ��ن مم ��ن �أ�ش ��ركوا م ��ع اهلل
أحدا.
� ً
 قــ�ولوا � -أيهـ�ا الم�ؤمــ�نون -
لأ�صح�اب ه�ذه الدع�وى الباطل�ة م�ن
يهــ�ود ون�ص�ارى� :آمن�ا ب�اهلل وبالق�ر�آن
ال�ذي �أُن�زل �إلين�ا ،و�آمنـــ�ا بمــــ�ا �أُنــــ�زل
علـــــ�ى �إبراهــــــ�يم و�أبنـــــ�ائه �إ�س�ماعيل
و�إ�سحـــ�اق ويعقـــ�وب ،و�آمنـــ�ا بم�ا �أُن�زل
عل�ى الأنبي�اء م�ن ول�د يعق�وب ،و�آمن�ا
بالتـــــ�وراة التــــــ�ي �آتاه�ا اهلل مو�ســــ�ى،
والإنجـــ�يل الــــ�ذي �آتــــ�اه اهلل عيــــــ��سى،
و�آمن�ا بالكت�ب الت�ي �آتاه�ا اهلل الأنبي�اء
جميــــ� ًعا ،ال نفـــــ�رق بـيــــ�ن �أح�د منه�م
فنـ��ؤمن ببعـــ��ض ونكــــــ�فر ببعــ��ض ،ب�ل
ن�ؤم�ن به�م جمي ًع�ا ،ونح�ن ل�ه �س�بحانه
وح�ده منق�ادون خا�ضع�ون.
 ف��إن �آم�ن اليه�ود والن�ص�ارى
وغيرهم من الكفار �إيمانًا مثل �إيمانكم؛
فقد اهتدوا �إلى الطريق الم�ستقيم الذي
ارت�ض�اه اهلل ،و�إن �أعر�ض�وا ع�ن الإيم�ان
ب��أن كذب�وا بالأنبي�اء كله�م �أو ببع�ضه�م
ف�إنم�ا ه�م ف�ي اخ ِتلاف ِ
وع�داء ،فلا
تحزن � -أيها النبي  -ف�إن اهلل �سيكفيك
�أذاهم ،ويمنعك من �ش�رهم ،وين�صرك
عليه�م ،فه�و ال�س�ميع لأقواله�م ،والعليم
بنياته�م و�أفعاله�م.
 الزم ��وا دي ��ن اهلل ال ��ذي فطرك ��م
علي��ه ظاه� ًرا وباط ًن��ا ،ف�ل�ا �أح�س��ن دي ًن��ا
م ��ن دي ��ن اهلل ،فه ��و مواف ��ق للفط ��رة،
جال ��ب للم�صال ��ح ،مان ��ع للمفا�س ��د،
وقول ��وا :نح ��ن عاب ��دون هلل وح ��ده ال
ن�شرك معه غيره.
 قــــ��ل � -أيهـ��ا النب��ي � :-أتجـادلــ��وننا  -ي��ا �أه��ل الكت��اب  -ف��ي �أنك��م �أول��ى ب��اهلل ودين��ه م ّن��ا؛ لأن دينك��م �أق��دم وكتابك��م �أ�س��بق ،ف�إن ذلك ال
ينفعكم ،فاهلل هو ربنا جمي ًعا ال تخت�صون به ،ولنا �أعمالنا التي ال ُت�س�ألون عنها ،ولكم �أعمالكم التي ال نُ�س�أل عنها ،وك ٌّل �س ُي ْج َزى بعمله،
ونحن مخل�صون هلل في العبادة والطاعة ال ن�شرك به �شيئًا.
� أم تقول��ون  -ي��ا �أه��ل الكت��اب � :-إن �إبراهي��م و�إ�س��ماعيل و�إ�س��حاق ويعق��وب والأنبي��اء م��ن ول��د يعق��وب ،كان��وا عل��ى مل��ة اليهودي��ة �أو
الن�صرانية؟ قل � -أيها النبي  -مجي ًبا �إياهم� :أ�أنتم �أعلم �أم اهلل؟! ف�إن زعموا �أنهم كانوا على م َلّتهم فقد كذبوا؛ لأ َّن مبعثهم وموتهم كان
وعل��م بذل��ك �أن م��ا يقولون��ه ك��ذب عل��ى اهلل ور�س��له ،و�أنهم كتموا الحق ال��ذي نزل عليهم ،وال �أحد �أ�ش��د ظل ًما
قب��ل ن��زول الت��وراة والإنجي��ل! ُ
من الذي كتم �ش��هادة ثابت ًة عنده َع ِل َمها من اهلل ،كفعل �أهل الكتاب ،ولي���س اهلل بغافل عن �أعمالكم ،و�س��يجازيكم عليها.
 تل��ك �أم��ة ق��د م�ض��ت م��ن قبلك��م ،و�أف�ض��ت �إل��ى م��ا قدم��ت م��ن عم��ل ،فله��ا م��ا ك�س��بت م��ن الأعم��ال ،ولك��م م��ا ك�س��بتم ،وال ت�س��ألون ع��ن
�أعماله��م ،وال ي�س��ألون ع��ن �أعمالك��م ،ف�ل�ا ي�ؤخ��ذ �أح��د بذن��ب �أح��د ،وال ينتف��ع بعم��ل غيره ،بل ك ٌّل �س��يجازى عل��ى ما قدم.
�أن دعوى �أهل الكتاب �أنهم على الحق ال تنفعهم وهم يكفرون بما �أنزل اهلل على نبيه محمد .
و�س ْمته على الم�سلم كما يظهر �أثر ال�صبغ في الثوب.
ُ�س ِّمي الدين �صبغة لظهور �أعماله َ
�أن اهلل تعالى قد َرك ََز في فطر ِة خلقه جمي ًعا الإقرا َر بربوبيته و�ألوهيته ،و�إنما ي�ضلهم عنها ال�شيطان و�أعوانه.

