


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.



        

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.


