
بي�����ان ف������اح الم��ؤم�ن�����ين وخ�س�����ران 
الك����افرين.

 ق���د ف���از الم�ؤمن����ن ب���اهلل العامل����ن 

ب�س���رعه بالح�س����ل عل���ى م���ا يطلب����ن، 
والنج���اة مم���ا يرهب����ن.

ل�ن،  ُمَتذلِّ �ساتهم  في  هم  الذين   

وفرغت  ج�ارحهم،  فيها  �سكنت  قد 
قل�بهم من ال�س�اغل.

 والذي���ن ه���م ع���ن الباط���ل والله���� 

وم���ا في���ه مع�سي���ة م���ن الأق����ال والأفع���ال 
معر�س����ن.

اأنف�س���هم  لتطهي���ر  ه���م  والذي���ن   

م���ن الرذائل، وتطهي���ر اأم�الهم باإخراج 
زكاته���ا فاعل����ن.

 والذي���ن ه���م لفروجه���م باإبعاده���ا 

والف�اح����ش  والل����اط  الزن���ى  ع���ن 
حافظ����ن، فه���م اأعّف���اء طاه���رون.

 اإل عل���ى زوجاته���م اأو م���ا يملك����ن 

ف���ي  ُيام����ن  فاإنه���م ل  الإم���اء،  م���ن 
ال�س���تمتاع به���ّن بال����طء وغي���ره.

 فم���ن طل���ب ال�س���تمتاع بم���ا ع���دا 

الزوج���ات اأو اإمائ���ه الات���ي يملكه���ّن فه� 
متجاوز لحدود اهلل بتجاوز ما اأحّله من 

التمت���ع اإل���ى م���ا حرمه منه.
اهلل  ائتمنه���م  لم���ا  ه���م  والذي���ن   

علي���ه، اأو ائتمنه���م عب���اده، ولعه�ده���م 
حافظ����ن ل ي�سيع�نه���ا، ب���ل ي�ف����ن به���ا.
�سل�اته�م  عل�ى  ه�م  والذي�ن   

وعل�ى  عليه�ا،  بالمداوم�ة  يحافظ��ن 
اأدائه�ا ف�ي اأوقاته�ا باأركانه�ا وواجباته�ا 

. تها م�س�تحّبا و
 اأولئك المت�سف�ن بهذه ال�سفات هم ال�ارث�ن.

 الذين يرث�ن اأعلى الجنة هم فيها ماكث�ن اأبًدا، ل ينقطع نعيمهم فيها.

 ولقد خلقنا اأبا الب�سر اآدم من طين، اأُِخَذت تربته من خا�سة ا�سُتْخِرجت من ماء مختلط بتربة الأر�ش.

 ثم خلقنا ذريته متنا�سلين من نطفة ت�ستقّر في الرحم اإلى حين ال�لدة.

 فخلقن���ا بع���د ذل���ك النطف���ة الم�س���تقرة ف���ي الرح���م َعَلَق���ة حم���راء، ثم جعلن���ا تلك الَعَلَقة الحم���راء كقطعة لحم مم�س�غ���ة، فخلقنا قطعة 

لِّبة، فاألب�سنا تلك العظام لحًما، ثم اأن�ساأناه خلًقا اآخر بنفخ الروح فيه، واإخراجه اإلى الحياة، فتبارك اهلل اأح�سن  اللحم تلك عظاًما ُمَت�سَ
الخالقين.

 ثم اإنكم - اأيها النا�س - بعد ما مررتم به من تلك الأط�ار �ستم�ت�ن عند انق�ساء اآجالكم.

 ثم اإنكم بعد م�تكم تبعث�ن من قب�ركم ي�م القيامة؛ لتحا�سب�ا على ما قدمتم من عمل.

 ولقد خلقنا ف�قكم - اأيها النا�س - �سبع �سماوات بع�سها ف�ق بع�ش، وما كنا بغافلين عن خلقنا، ول نا�سين اإياه.

 
   للفاح اأ�سباب متن�عة يح�سن معرفتها والحر�ش عليها.

ة اإل�هية.    التدرج في الخلق وال�سرع �ُسنَّ
   اإحاطة علم اهلل بمخل�قاته.



 واأنزلن���ا م���ن ال�س���ماء م���اء المط���ر 

بمق���دار الحاج���ة، ل كثي���ًرا فيف�س���د ول 
قلي���ًا ف���ا يكف���ي، فجعلن���اه ي�س���تقر ف���ي 
الأر����ش ينتف���ع ب���ه النا����ش وال���دواب، واإن���ا 
ف���ا  ب���ه  نذه���ب  اأن  عل���ى  لق���ادرون 

تنتفع����ن.
الم���اء  بذل���ك  لك���م  فاأن�س���اأنا   

ب�س���اتين م���ن النخي���ل والأعن���اب، لك���م 
فيه���ا ف�اك���ه متع���ددة الأ�س���كال والأل����ان، 
كالتِّين والرمان والتفاح، ومنها تاأكل�ن.
 واأن�س���اأنا لك���م ب���ه �س���جرة الزيت����ن 

الت���ي تخ���رج ف���ي منطق���ة جب���ل �س���يناء، 
ُتنِب���ت الدهن الذي ي�س���تخرج من ثمرها 

ه���ن ب���ه وُي�ؤَْتَدم. ُيدَّ
 واإن ل�������كم - اأيه����ا النا����س - ف���ي 

الأنع���ام )الإب���ل، البق���ر، الغن���م( لعب���رة 
ودلل���ة ت�س���تدّل�ن به���ا عل���ى ق���درة اهلل 
ولطف���ه بك���م، ن�س���قيكم مم���ا ف���ي بط����ن 
�س���ائًغا  ���ا  خال�سً لبًن���ا  الأنع���ام  ه���ذه 
لل�س���اربين، ولك���م فيه���ا مناف���ع كثي���رة 
تنتفع����ن به���ا منه���ا؛ كالرك����ب وال�س�ف 
وال�ب���ر وال�س���عر، وتاأكل����ن م���ن لح�مه���ا.

 وعل���ى الإب���ل م���ن الأنع���ام ف���ي الب���ر، 

وعلى ال�سفن في البحر ُتْحَمل�ن.
 ولق���د بعثن���ا ن�ًح���ا  اإل���ى ق�م���ه 

يدع�ه���م اإل���ى اهلل، فق���ال له���م: ي���ا ق���وم، 
اعب���دوا اهلل وح���ده، م���ا لك���م م���ن معب����د 
بح���ق غي���ره �س���بحانه، اأف���ا تتق����ن اهلل 

بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب ن�اهي���ه؟!
وال�س���ادة  الأ�س���راف  فق���ال   

الذي���ن كف���روا ب���اهلل م���ن ق�م���ه لأتباعه���م 
وعامتهم: ما هذا الذي يزعم اأنه ر�س�ل 
اإل ب�س���ر مثلكم يريد الرئا�س���ة وال�س���يادة 
عليك���م، ول���� �س���اء اهلل اأن ير�س���ل اإلين���ا 
ر�س�ًل لأر�سله من المائكة، ولم ير�سله 
م���ن الب�س���ر، م���ا �س���معنا بمث���ل م���ا ادع���اه 

عن���د اأ�س���افنا الذي���ن �س���بق�نا.
 ما ه� اإل رجل به جن�ن، ل يعي ما يق�ل، فانتظروا به حتى يت�سح اأمره للنا�ش.

: رب ان�سرني عليهم باأن تنتقم لي منهم ب�سبب تكذيبهم اإياي.  قال ن�ح  

 فاأوحين���ا اإلي���ه اأن ا�سن���ع ال�س���فينة بم���راأى من���ا وتعليمن���ا اإي���اك كي���ف ت�سنعه���ا، ف���اإذا ج���اء اأمرن���ا باإهاكهم، ونب���ع الماء بق�ة م���ن المكان 

�ْس���ل، واأدخل اأهلك اإل من �س���بق عليه الق�ل م���ن اهلل بالإهاك مثل  ال���ذي يخب���ز في���ه، فاأدخ���ل فيه���ا م���ن كل الأحي���اء ذك���ًرا واأنثى لي�س���تمّر النَّ
زوجت���ك وابن���ك، ول تخاطبن���ي ف���ي الذي���ن ظلم����ا بالكف���ر بطل���ب نجاته���م وت���رك اإهاكه���م، اإنه���م ُمْهَلك����ن - ل محال���ة - بالغ���رق ف���ي م���اء 

الط�فان.
 

   لطف اهلل بعباده ظاهر باإنزال المطر وتي�سير النتفاع به.
   التن�يه بمنزلة �سجرة الزيت�ن.

   اعتقاد الم�سركين األ�هية الحجر، وتكذيبهم بنب�ة الب�سر، دليل على �سخف عق�لهم.
   ن�سر اهلل لر�سله ثابت عندما تكذبهم اأممهم.



 ف���اإذا عل����ت عل���ى ال�س���فينة اأن���ت 

وم���ن مع���ك م���ن الم�ؤمني���ن الناجي���ن، 
فق���ل: الحم���د هلل الذي اأنقذنا من الق�م 

الكافري���ن فاأهلكه���م.
الأر����ش  م���ن  اأنزلن���ي  رب  وق���ل:   

اإن���زاًل مب���ارًكا، واأن���ت خي���ر الُمْنِزلي���ن.
م���ن  المذك����ر  ذل���ك  ف���ي  اإن   

اإنج���اء ن����ح والم�ؤمني���ن مع���ه، واإه���اك 
الكافري���ن؛ ل���دللت جلي���ة عل���ى قدرتن���ا 
عل���ى ن�س���ر ر�س���لنا واإه���اك المكذبي���ن 
به���م، واإن كن���ا لمختبري���ن ق����م ن����ح 
باإر�س���اله اإليه���م ليت�س���ح الم�ؤم���ن م���ن 

الكاف���ر والمطي���ع م���ن العا�س���ي.
 ث���م اأن�س���اأنا م���ن بع���د اإه���اك ق����م 

ن����ح اأم���ة اأخرى.
منه���م  ر�س����ًل  فيه���م  فبعثن���ا   

يدع�ه���م اإل���ى اهلل، فق���ال له���م: اعب���دوا 
اهلل وح���ده م���ا لكم من معب�د بحق غيره 
�س���بحانه، اأف���ا تتق����ن اهلل باجتن���اب 

ن�اهي���ه، وامتث���ال اأوام���ره؟!
م���ن  وال�س���ادة  الأ�س���راف  وق���ال   

ق�م���ه الذي���ن كف���روا ب���اهلل، وكذب����ا 
بالآخ���رة وم���ا فيه���ا م���ن ث����اب وعق���اب، 
واأطغاه���م م���ا و�ّس���عنا له���م م���ن النع���م 
ف���ي الحي���اة الدني���ا، قال����ا لأتباعه���م 
وعامته���م: م���ا هذا اإل ب�س���ر مثلك���م ياأكل 
مم���ا تاأكل����ن منه، وي�س���رب مما ت�س���رب�ن 
من���ه، فلي����ش ل���ه مزي���ة عليكم حت���ى ُيْبَعث 

ر�س����ًل اإليك���م.
 ولئ���ن اأطعت���م ب�س���ًرا مثلك���م اإنك���م 

اإذن لخا�س���رون لعدم انتفاعكم بطاعته 
لترككم اآلهتكم، واتباع من ل ف�سيلة له 

عليكم.
 اأيعدك���م ه���ذا ال���ذي يزع���م اأن���ه 

ر�س����ل اأنك���م اإذا مت���م و�سرت���م تراًب���ا 
وعظاًم���ا بالي���ة اأنك���م تخرج����ن م���ن 

قب�رك���م اأحي���اء؟! اأيعق���ل ه���ذا؟!
ا ما ت�عدون به من اإخراجكم من قب�ركم اأحياء بعد م�تكم، وم�سيركم تراًبا وعظاًما بالية.  بعيد جدًّ

 لي�س���ت الحي���اة اإل الحي���اة الدني���ا، ل الحي���اة الآخ���رة، تم����ت الأحي���اء منا ول تحيا، وي�ل���د اآخرون فيحي�ن، ول�س���نا بُمْخَرجين بعد م�تنا 

للح�ساب ي�م القيامة.
 ما هذا الذي يّدعي اأنه ر�س�ل اإليكم اإل رجل اختلق على اهلل كذًبا بادعائه هذا، ول�سنا له بم�ؤمنين.

 قال الر�س�ل: رب ان�سرني عليهم باأن تنتقم لي منهم ب�سبب تكذيبهم اإياي.

 فاأجابه اهلل قائًا: بعد زمن قليل �سي�سبح ه�ؤلء المكذب�ن بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من التكذيب.

 فاأخذهم �س�ت �سديد ُمهلك با�ستحقاقهم العذاب لتعنُّتهم، ف�سّيرتهم هلكى مثل غثاء ال�سيل، فهاًكا للق�م الظالمين.

 ثم بعد اإهاكهم اأن�ساأنا اأق�اًما واأمًما اآخرين مثل ق�م ل�ط، وق�م �سعيب، وق�م ي�ن�ش.

 
   وج�ب حمد اهلل على النعم.

   الترف في الدنيا من اأ�سباب الغفلة اأو ال�ستكبار عن الحق.
   عاقبة الكافر الندامة والخ�سران.

   الظلم �سبب في البعد عن رحمة اهلل.



ه���ذه  م���ن  اأم���ة  اأي  تتق���دم  ل   

الأم���م المكذب���ة ال�ق���ت المح���دد لمج���يء 
هاكه���ا، ول تتاأخ���ر عن���ه، مهم���ا كان لها 

م���ن ال��س���ائل.
 ث���م بعثن���ا ر�س���لنا متتابعي���ن ر�س����ًل 

ر�س����ًل، كلم���ا ج���اء اأم���ًة م���ن تل���ك الأم���م 
ر�س����ُلها المبع����ث اإليه���ا كذب����ه، فاأتبعن���ا 
بع�سه���م ببع����ش باله���اك، فل���م يبق لهم 
عنه���م،  النا����ش  اأحادي���ث  اإل  وج����د 
فه���اًكا لق����م ل ي�ؤمن����ن بم���ا جاءتهم به 

ر�س���لهم م���ن عن���د ربه���م.
ه�ارون  واأخ�اه  م��س�ى  بعثن�ا  ث�م   

باآياتن�ا الت�س�ع: )الع�س�ا، اليد، الجراد، 
الط�ف�ان،  ال�دم،  ال�سف�ادع،  �ل،  الُقمَّ
وبحج�ة  الثم�رات(،  نق��ش  ال�س�ن�ن، 

وا�سح�ة.
 بعثناهم���ا اإل���ى فرع����ن والأ�س���راف 

م���ن ق�م���ه فا�س���تكبروا، فل���م ينق���ادوا 
لاإيم���ان لهم���ا، وكان����ا ق�ًم���ا ُم�ْس���َتْعِلين 

عل���ى النا����ش بالقه���ر والظل���م.
لب�س���رين مثلن���ا،  اأن�ؤم���ن   فقال����ا: 

ل مزي���ة لهم���ا علين���ا، وق�مهم���ا )بن���� 
اإ�س���رائيل( لن���ا مطيع����ن خا�سع����ن؟!

م���ن  ب���ه  فيم���ا ج���اءا  فكّذب�هم���ا   

عن���د اهلل، فكان����ا ب�س���بب تكذيبه���م م���ن 
الُمْهَلكي���ن بالغ���رق.

الت����راة  م��س���ى  اأعطين���ا  ولق���د   

رج���اء اأن يهت���دي به���ا ق�م���ه اإل���ى الح���ق، 
ويعمل����ا به���ا.

 و�سّيرن���ا عي�س���ى ب���ن مري���م واأم���ه 

مري���م عام���ة دال���ة عل���ى قدرتن���ا، فق���د 
حمل���ت ب���ه م���ن غي���ر اأب، واآويناهم���ا اإل���ى 
م���كان مرتف���ع م���ن الأر����ش، م�س���تٍ� �سالح 
لا�س���تقرار علي���ه، فيه ماء جار متجدد.

 ي���ا اأيه���ا الر�س���ل، كل����ا مم���ا اأحلل���ت 

لك���م مم���ا ُي�ْس���َتطاب اأكل���ه، واعمل����ا عمًا 
�سالًح���ا م�افًق���ا لل�س���رع، اإن���ي بم���ا تعمل����ن م���ن عمل علي���م، ل يخفى عليَّ من اأعمالكم �س���يء.

 واإن ملَّتكم - اأيها الر�سل - ملة واحدة وهي الإ�سام، واأنا ربكم ل ربَّ لكم غيري، فاتق�ني بامتثال اأوامري، واجتناب ن�اهّي.

 فتف���ّرق اأتباعه���م بعده���م ف���ي الدي���ن، ف�س���اروا اأحزاًب���ا و�س���يًعا، كل ح���زب معجب بم���ا ي�ؤمن اأنه ه� الدين المر�س���ي عند اهلل، ول يلتفت 

اإلى ما عند غيره.
 فاتركهم - اأيها الر�سول - فيما هم فيه من الجهل والحيرة اإلى حين نزول العذاب بهم.

 اأيظ���ّن ه����ؤلء الأح���زاب الفرح����ن بم���ا لديه���م اأن م���ا نعطيه���م م���ن الأم����ال والأولد ف���ي الحي���اة الدني���ا ه���� تعجي���ل خي���ر له���م   

����ن بذل���ك. ي�س���تحق�نه؟! لي����ش الأم���ر كم���ا ظن����ا، اإنم���ا نعطيه���م ذل���ك اإم���اًء وا�س���تدراًجا له���م، لكنه���م ل يح�سُّ
 اإن الذين هم مع اإيمانهم واإح�سانهم وِجل�ن من ربهم.

 والذين هم باآيات كتابه ي�ؤمن�ن.

 والذين هم ي�حدون ربهم ل ي�سرك�ن به �سيًئا.

 
   ال�ستكبار مانع من الت�فيق للحق.    اإطابة الماأكل له اأثر في �ساح القلب و�ساح العمل.    الت�حيد ملة جميع الأنبياء ودع�تهم.

   الإنعام على الفاجر لي�ش اإكراًما له، واإنما ه� ا�ستدراج. 



اأعم���ال  ف���ي  يجته���دون  والذي���ن   

اإل���ى اهلل بالأعم���ال  الب���ر، ويتقرب����ن 
ال�سالح���ة وه���م خائف����ن األ يتقب���ل اهلل 
منه���م اإنفاقهم واأعمالهم ال�سالحة اإذا 

رجع����ا اإلي���ه ي����م القيام���ة.
ال�سفات  بهذه  الم��س�ف�ن  اأولئك   

الأعمال  اإلى  يبادرون  العظيمة 
ومن  �سابق�ن،  اإليها  وهم  ال�سالحة، 

اأجلها �سبق�ا غيرهم.
 ول نكلف نف�ًسا اإل قدر ما ت�ستطيعه 

فيه  اأثبتنا  كتاب  وعندنا  العمل،  من 
الذي  بالحق  ينطق  عامل،  كل  عمل 
بنق�ش  يظلم�ن  ل  وهم  فيه،  مرية  ل 

ح�سناتهم، ول زيادة �سيئاتهم.
غفل���ة  ف���ي  الكف���ار  قل����ب  ب���ل   

م���ن ه���ذا الكت���اب ال���ذي ينط���ق بالح���ق، 
والكتاب الذي نزل عليهم، ولهم اأعمال 
اأخ���رى دون م���ا ه���م علي���ه م���ن الكف���ر هم 

له���ا عامل����ن.
ميه���م ف���ي   حت���ى اإذا عاقبن���ا منعَّ

الدني���ا بالع���ذاب ي����م القيام���ة اإذا ه���م 
يرفع����ن اأ�س�اته���م م�س���تغيثين.

م���ن  له���م  تيئي�ًس���ا  له���م  فيق���ال   

رحمة اهلل: ل ت�سرخ�ا ول ت�ستغيث�ا في 
ه���ذا الي����م، فاإن���ه ل نا�س���ر لك���م يمنعكم 

م���ن ع���ذاب اهلل.
 ق���د كان���ت اآي���ات كت���اب اهلل ُتْق���راأ 

عليك���م ف���ي الدني���ا، فكنت���م ترجع����ن 
م�ّلي���ن عنه���ا اإذا �س���معتم�ها كراهي���ة 

له���ا.
على  م�ستك�برين  ذلك  تفع�ل�ن   

اأهل  اأنكم  من  تزعم�نه  بما  النا�ش 
هم  اأهله  لأن  اأهله؛  ول�ستم  الحرم 
المتق�ن، وتت�سامرون ح�له بال�سيئ من 

الق�ل، فاأنتم ل تقد�س�نه.
 اأفل���م يتدب���ر ه����ؤلء الم�س���رك�ن م���ا 

اأنزل اهلل من القراآن لي�ؤمن�ا به، ويعمل�ا بما فيه، اأم جاءهم ما لم ياأت اأ�س���افهم من قبلهم، فاأعر�س�ا عنه وكذب�ا به.
 اأم اإنهم لم يعرف�ا محمًدا  الذي اأر�سله اهلل اإليهم، فهم منكرون له، لقد عرف�ه وعرف�ا �سدقه واأمانته.

 ب���ل يق�ل����ن: ه���� مجن����ن، لق���د كذب����ا، ب���ل جاءه���م بالح���ق ال���ذي ل ِمْري���ة في���ه اأنه من عن���د اهلل، ومعظمه���م كاره�ن للح���ق، مبغ�س�ن له 

ح�سًدا من عند اأنف�سهم، وتع�سًبا لباطلهم.
 ول���� اأج���رى اهلل الأم����ر، ودّبره���ا عل���ى وف���ق م���ا ته����اه اأنف�س���هم لف�س���دت ال�س���ماوات والأر����ش، وف�س���د من فيه���ن لجهلهم بع�اق���ب الأم�ر، 

وبال�سحيح والفا�س���د من التدبير، بل اأتيناهم بما فيه عزهم و�س���رفهم، وه� القراآن، فهم عنه معر�س�ن.
 ه���ل طلب���ت - اأيه���ا الر�س���ول - اأج���ًرا م���ن ه����ؤلء عل���ى م���ا جئتهم ب���ه، وذلك جعلهم يرف�س�ن الدع�ة؟ هذا ل���م يحدث منك، فث�اب ربك 

واأجره خير من ث�اب ه�ؤلء وغيرهم، وه� - �سبحانه - خير الرازقين.
 واإنك - اأيها الر�س�ل - لتدع� ه�ؤلء وغيرهم اإلى طريق م�ستقيم ل اع�جاج فيه، وه� طريق الإ�سام.

 واإن الذي���ن ل ي�ؤمن����ن بالآخ���رة وم���ا فيه���ا م���ن ح�س���اب وعق���اب وث����اب ع���ن طري���ق الإ�س���ام لمائل����ن اإل���ى غيره���ا م���ن الط���رق المع�ج���ة 

الم��سل���ة اإلى النار.
 

   خ�ف الم�ؤمن من عدم قب�ل عمله ال�سالح.     �سق�ط التكليف بما ل ُي�ْستطاع رحمة بالعباد.     الترف مانع من م�انع ال�ستقامة 
و�سبب في الهاك.     ق�س�ر عق�ل الب�سر عن اإدراك كثير من الم�سالح.



عنه���م  ورفعن���ا  رحمناه���م  ول����   

م���ا به���م م���ن قح���ط وج����ع لتم���ادوا 
يت���رددون  الح���ق  ع���ن  �ساله���م  ف���ي 

. ن يتخّبط���� و
 ولقد اختبرناهم باأن�اع الم�سائب، 

وما  له،  خ�سع�ا  ول  هم  لربِّ َتَذلَّل�ا  فما 
الم�سائب  ليرفع عنهم  دع�ه خا�سعين 

عند نزولها.
 حت���ى اإذا فتحن���ا عليه���م باًب���ا م���ن 

العذاب ال�س���ديد اإذا هم فيه اآي�س����ن من 
كل َف���َرج وخير.

ولم���ا كان اإن���كار البع���ث ل يق���ع مم���ن 
ره���م  ينتف���ع ب�س���معه وب�س���ره وعقل���ه ذكَّ
اهلل بم���ا اأنع���م عليه���م ب���ه منه���ا، فق���ال:

خل���ق  ال���ذي  ه����  �س���بحانه  واهلل   

لكم - اأيها المكذبون بالبعث - ال�س���مع 
لت�س���مع�ا ب���ه، والأب�س���ار لتب�س���روا به���ا، 
والقل����ب لتفقه����ا به���ا، وم���ع ذل���ك ل 

ت�س���كرونه عل���ى ه���ذه النع���م اإل قلي���ًا.
اأيه���ا   - خلقك���م  ال�������ذي  وه����   

النا����س - ف���ي الأر����ش، واإلي���ه وح���ده ي����م 
القيام���ة تح�س���رون للح�س���اب والج���زاء.

 وه���� وح���ده �س���بحانه ال���ذي يحي���ي 

فا محيي غيره، وه� وحده الذي يميت 
ف���ا ممي���ت �س����اه، واإلي���ه وح���ده تقدي���ر 
اخت���اف اللي���ل والنه���ار ظلم���ة واإن���ارة 
وط����ًل وق�س���ًرا، اأف���ا تعقل����ن قدرت���ه، 

وتف���ّرده بالخل���ق والتدبي���ر؟!
 ب���ل قال����ا مث���ل م���ا ق���ال اآباوؤه���م 

واأ�س���افهم ف���ي الكف���ر.
 قال�ا على وجه ال�ستبعاد والإنكار: 

بالية  وعظاًما  تراًبا  و�سرنا  متنا  اأاإذا 
اأاإنا لمبع�ث�ن اأحياًء للح�ساب؟!

 لق���د وعدن���ا ه���ذا ال�ع���د - وه���� 

البع���ث بع���د الم�ت - وُوِعد اأ�س���افنا من 
قب���ُل بذل���ك، ول���م ن���ر ذلك ال�ع���د تحقق، 

م���ا ه���ذا اإل اأباطي���ل الأقدمي���ن واأكاذيبه���م.
 قل - اأيها الر�سول - له�ؤلء الكفار المنكرين للبعث: لمن هذه الأر�ش، ومن عليها اإن كان لكم علم؟

 �سيق�ل�ن: الأر�ش ومن عليها هلل، فقل لهم: األ تتذكرون اأن من له الأر�ش ومن عليها قادر على اإحيائكم بعد م�تكم؟

 قل لهم: من رب ال�سماوات ال�سبع؟ ومن رب العر�ش العظيم الذي ل ي�جد مخل�ق اأعظم منه؟

 �س���يق�ل�ن: ال�س���ماوات ال�س���بع والعر����ش العظي���م مل���ك هلل، فق���ل له���م: اأف���ا تتق����ن اهلل بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب ن�اهي���ه لت�س���لم�ا م���ن 

عذابه؟
 ق���ل له���م: م���ن ال���ذي بي���ده مل���ك كل �س���يء، ل ي�س���ذ ع���ن ملك���ه �س���يء، وه� يغيث من �س���اء من عب���اده، ول اأحد يمتنع ممن اأراده ه� ب�س����ء، 

فيدفع عنه العذاب، اإن كان لكم علم؟
 �سيق�ل�ن: ملك كل �سيء بيده �سبحانه، فقل لهم: فكيف تذهب عق�لكم، وتعبدون غيره مع اإقراركم بذلك؟!

 
   عدم اعتبار الكفار بالنعم اأو النقم التي تقع عليهم دليل على ف�ساد فطرهم.

   كفران النعم �سفة من �سفات الكفار.
   التم�سك بالتقليد الأعمى يمنع من ال��س�ل للحق.

   الإقرار بالرب�بية ما لم ي�سحبه اإقرار بالأل�هية ل ينجي �ساحبه.



ب���ل  يّدع����ن،  كم���ا  الأم���ر  لي����ش   

جئناه���م بالح���ق ال���ذي ل مري���ة في���ه، 
واإنه���م لكاذب����ن فيم���ا يّدع�ن���ه هلل م���ن 
ال�س���ريك وال�ل���د، تعال���ى اهلل عن ق�لهم 

ا كبي���ًرا. عل����ًّ
 م���ا اتخ���ذ اهلل م���ن ول���د كم���ا يزع���م 

الكف���ار، وم���ا كان مع���ه م���ن معب����د بحق، 
ول���� فر����ش اأن���ه مع���ه معب����د بح���ق لذه���ب 
كل معب����د بن�سيب���ه م���ن الخل���ق ال���ذي 
���ا، فيف�س���د  خلق���ه، َوَلَغاَل���َب بع�سه���م بع�سً
نظام الك�ن، وال�اقع اأن �س���يًئا من ذلك 
ل���م يح���دث، ف���دل عل���ى اأن المعب����د بح���ق 
واحد وه� اهلل وحده، تنزه وتقد�ش عما 
ي�سفه به الم�سرك�ن مما ل يليق به من 

ال�لد وال�س���ريك.
 عال���م كل م���ا غ���اب ع���ن خلق���ه، 

وعالم كل ما ي�ساهد ويدرك بالح�ا�ش، 
ل يخف���ى علي���ه �س���يء م���ن ذل���ك، فتعال���ى 

�س���بحانه اأن يك����ن ل���ه �س���ريك.
 ق���ل - ي���ا اأيه���ا الر�س���ول -: رب اإم���ا 

تريني في ه�ؤلء الم�سركين ما وعدتهم 
من العذاب.

اأ�س���اهد  واأن���ا  عاقبته���م  اإن  رب   

ذل���ك ف���ا تجعلن���ي فيه���م في�سيبن���ي م���ا 
اأ�سابه���م م���ن الع���ذاب.

ت�س���اهد  نجعل���ك  اأن  عل���ى  واإن���ا   

وت���رى م���ا نعده���م ب���ه م���ن الع���ذاب 
لق���ادرون، ل نعج���ز ع���ن ذل���ك ول ع���ن 

غي���ره.
 ادفع - اأيها الر�سول - من ي�سيء 

اأح�سن؛  هي  التي  بالخ�سلة  اإليك 
اأذاه،  على  وت�سبر  عنه،  ت�سفح  باأن 
ال�سرك  من  ي�سف�ن  بما  اأعلم  نحن 
ل  مما  به  ي�سف�نك  وبما  والتكذيب، 

يليق بك كال�سحر والجن�ن.
م���ن  ب���ك  اأعت�س���م  رب  وق���ل:   

وو�ساو�س���هم. ال�س���ياطين  َنَزَغ���ات 
 واأع�ذ بك رب اأن يح�سروني في �سيء من اأم�ري.

 حت���ى اإذا ج���اء اأح���َد ه����ؤلء الم�س���ركين الم����ُت، وعاي���ن م���ا ين���زل ب���ه ق���ال ندًم���ا عل���ى م���ا ف���ات م���ن عم���ره، وم���ا ف���ّرط ف���ي جن���ب اهلل: رب 

 لعّلي اأعمل عمًا �سالًحا اإذا رجعت اإليها، كا، لي�ش الأمر كما طلب، اإنها مجرد كلمة ه� قائلها، فل� ُردَّ  ارجعني اإلى الحياة الدنيا. 
اإلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به، و�سيبقى ه�ؤلء المت�ّف�ن في حاجز بين الدنيا والآخرة اإلى ي�م البعث والن�س�ر، فا يرجع�ن منه 
 فاإذا نفخ الملك الم�كل بالنفخ في القرن النفخة الثانية الم�ؤذنة بالقيامة،  اإلى الدنيا لي�س���تدرك�ا ما فاتهم، وي�سلح�ا ما اأف�س���دوه. 
 فم���ن ثقل���ت م�ازينه  ���ا لن�س���غالهم بم���ا يهمه���م.  ف���ا اأن�س���اب بينه���م يتفاخ���رون به���ا لن�س���غالهم باأه����ال الآخ���رة، ول ي�س���األ بع�سه���م بع�سً
 وم���ن خّف���ت م�ازينه  برجح���ان ح�س���ناته عل���ى �س���يئاته فاأولئ���ك ه���م المفلح����ن بم���ا ينال�ن���ه م���ن مطل�به���م، وم���ا يجّنب����ن م���ن مره�به���م. 
لرجح���ان �س���يئاته عل���ى ح�س���ناته فاأولئ���ك ه���م الذي���ن �سيع�ا اأنف�س���هم بفعل ما ي�سّره���ا، وترك ما ينفعها من الإيم���ان والعمل ال�سالح، فهم 
 تح���رق وج�هه���م الن���ار، وه���م فيها قد تقّل�ست �س���فاههم العليا وال�س���فلى عن اأ�س���نانهم من  ف���ي ن���ار جهن���م ماكث����ن، ل يخرج����ن منه���ا. 

�سدة العب��ش.
 

   ال�س���تدلل با�س���تقرار نظ���ام الك����ن عل���ى وحداني���ة اهلل.     اإحاط���ة عل���م اهلل ب���كل �س���يء.     معامل���ة الم�س���يء بالإح�س���ان اأدب اإ�س���امي 
رفيع له تاأثيره البالغ في الخ�سم.     �سرورة ال�ستعاذة باهلل من و�ساو�ش ال�سيطان واإغراءاته.



 ويق���ال له���م تقريًع���ا له���م: األ���م تك���ن 
اآي���ات الق���راآن تق���راأ عليك���م ف���ي الدني���ا، 

فكنت���م به���ا تكذب����ن؟!
 قال����ا: ربن���ا غل���ب علين���ا م���ا �س���بق 
ف���ي علم���ك م���ن �س���قاوتنا، وكن���ا ق�ًم���ا 

�سالي���ن ع���ن الح���ق.
ف���اإن  الن���ار،  م���ن  اأخرجن���ا  ربن���ا   
رجعن���ا اإل���ى م���ا كن���ا علي���ه م���ن الكف���ر 
وال�س���ال فاإن���ا ظالم����ن لأنف�س���نا، ق���د 

انقط���ع عذرن���ا.
 ق���ال اهلل: ا�س���كن�ا اأذلء مهاني���ن 

ف���ي الن���ار، ول تكلم�ني.
 اإن���ه كان فري���ق م���ن عب���ادي الذي���ن 
اآمن����ا ب���ي يق�ل����ن: ربن���ا اآمنا ب���ك فاغفر 
لن���ا ذن�بن���ا، وارحمن���ا برحمت���ك، واأن���ت 

خي���ر الراحمي���ن.
 فاتخذتم ه�ؤلء الم�ؤمنين الداعين 
ربهم محاًّ لا�ستهزاء ت�سخرون منهم، 
وت�ستهزئ�ن بهم حتى اأن�ساكم الن�سغاُل 
وكنتم  اهلل،  ذكَر  منهم  بال�سخرية 

ت�سحك�ن منهم �سخرية وا�ستهزاء.
الم�ؤمني���ن  ه����ؤلء  جزي���ت  اإن���ي   
الف����ز بالجن���ة ي����م القيام���ة؛ ل�سبره���م 
عل���ى طاع���ة اهلل وعل���ى م���ا كان����ا يتلق�ن���ه 

منك���م م���ن الأذى.
الدني���ا  اإل���ى  الرج����ع  �س���األ�ا  ولم���ا 
ره���م بم���ا  لي�سلح����ا م���ا اأف�س���دوا، ذكَّ
عّم���روا فيه���ا مم���ا يمكنه���م م���ن الت�ب���ة ل� 

ذل���ك. اأرادوا 
 ق���ال: ك���م مكثت���م ف���ي الأر����ش م���ن 

ال�س���نين؟ وك���م اأ�سعت���م فيه���ا م���ن وقت؟
ي�ًم���ا  مكثن���ا  بق�له���م:  فيجيب����ن   
اأو ج���زًءا م���ن ي����م، فا�س���األ الذي���ن ُيْعَنْ�ن 

بح�س���اب الأي���ام وال�س���ه�ر.
 ق���ال: م���ا مكثت���م ف���ي الدني���ا اإل زمًن���ا 
قليًا ي�س���هل ال�سبر فيه على الطاعة ل� 

اأنكم كنتم تعلم�ن مقدار مكثكم.
 اأفح�س���بتم - اأيه���ا النا����س - اأنم���ا خلقناك���م لعًب���ا دون حكم���ة، ف���ا ث����اب ول عق���اب مث���ل البهائ���م، واأنك���م ل ترجع����ن اإلين���ا ي����م القيام���ة 

والجزاء؟! للح�ساب 
 فتن���ّزه اهلل المل���ك المت�س���ّرف ف���ي خلق���ه بم���ا ي�س���اء، ال���ذي ه���� ح���ق، ووع���ده ح���ق، وق�ل���ه ح���ق، ل معب����د بحق غي���ره، رب العر����ش الكريم 

���ا لأعظ���م المخل�ق���ات فه���� ربه���ا كله���ا. ال���ذي ه���� اأعظ���م المخل�ق���ات، وم���ن كان ربًّ
 وم���ن ي���دع م���ع اهلل معب����ًدا اآخ���ر ل حج���ة ل���ه عل���ى ا�س���تحقاقه العب���ادة )وه���ذا �س���اأن كل معب����د غي���ر اهلل( فاإنم���ا ج���زاء عمل���ه ال�س���يئ عند 

رب���ه �س���بحانه، فه���� ال���ذي يجازي���ه بالع���ذاب عليه، اإنه ل يف�ز الكافرون بنيل م���ا يطلب�ن، ول بالنجاة مما يرهب�ن.
 وقل - اأيها الر�سول -: رب اغفر لي ذن�بي، وارحمني برحمتك واأنت خير من رحم ذا ذنٍب، فقبل ت�بته.

 
   الكافر حقير مهان عند اهلل.

   ال�ستهزاء بال�سالحين ذنب عظيم ي�ستحق �ساحبه العذاب.
   ت�سييع العمر لزم من ل�ازم الكفر.

   الثناء على اهلل مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء.
   لما افتتح اهلل �سبحانه ال�س�رة بذكر �سفات فاح الم�ؤمنين نا�سب اأن تختم ال�س�رة بذكر خ�سارة الكافرين وعدم فاحهم.

٢٤٦٤



الدع�ة اإلى العفاف وحماية الأعرا�ش.

 ه���ذه �س����رة اأنزلناه���ا، واأوجبن���ا 

العم���ل باأحكامه���ا، واأنزلن���ا فيه���ا اآي���ات 
بين���ات؛ رج���اء اأن تتذك���روا م���ا فيه���ا م���ن 

الأح���كام فتعمل����ا ب���ه.
فاجلدوا  الِبْكران  والزاني  الزانية   

كل واحد منهما مئة جلدة، ول تاأخذكم 
تقيم�ن  ل  بحيث  ورحمة  ة  ِرقَّ بهما 
اإن  عنهما،  تخفف�نه  اأو  الحد  عليهما 
الآخر،  والي�م  باهلل  ت�ؤمن�ن  كنتم 
اإقامة الحد عليهما جمع من  وليح�سر 
بهما،  الت�سهير  في  اإمعاًنا  الم�ؤمنين 

وردًعا لهما ولغيرهما.
 لتفظي���ع الزن���ى ذك���ر اهلل اأن ال���ذي 

اعتاده ل يرغب في الزواج اإل من زانية 
مثله اأو م�سركة ل تت�قى الزنى مع عدم 
ج����از نكاحه���ا، والت���ي اعت���ادت الزن���ى ل 
ترغ���ب ف���ي ال���زواج اإل م���ن زان مثله���ا اأو 
م�سرك ل يت�قاه مع حرمة زواجها منه، 
م ن���كاح الزانية واإنكاح الزاني على  وُح���رِّ

الم�ؤمنين.
بالفاح�س���ة  يرم����ن  والذي���ن   

العفائ���ف م���ن الن�س���اء، )والأعّف���اء م���ن 
الرج���ال مثله���ن(، ث���م ل���م ياأت����ا باأربع���ة 
�س���ه�د عل���ى م���ا رم�هم به من الفاح�س���ة 
فاجلدوه���م - اأيه���ا الح���كام - ثماني���ن 
جل���دة، ول تقبل����ا له���م �س���هادة اأب���ًدا، 
واأولئ���ك الذي���ن يرم����ن العفائ���ف ه���م 

الخارج����ن ع���ن طاع���ة اهلل.
بع���د  اهلل  اإل���ى  تاب����ا  الذي���ن  اإل   

ال���ذي اأقدم����ا عليه من ذل���ك، واأ�سلح�ا 
ت�بته���م  يقب���ل  اهلل  ف���اإن  اأعماله���م 

و�س���هادتهم، اإن اهلل غف����ر لم���ن ت���اب م���ن عب���اده، رحي���م به���م.
 والرج���ال الذي���ن يرم����ن زوجاته���م ولي����ش له���م �س���ه�د غي���ر اأنف�س���هم ي�س���هدون عل���ى �سح���ة م���ا رم�ه���ن ب���ه؛ ي�س���هد ال�اح���د منه���م اأرب���ع 

�س���هادات ب���اهلل: اإن���ه ل�س���ادق فيم���ا رم���ى به زوجته م���ن الزنى.
 ثم في �سهادته الخام�سة يزيد الدعاء على نف�سه با�ستحقاق اللعنة اإن كان كاذًبا فيما رماها به.

 فت�ستحق هي بذلك اأن ُتَحد حد الزنى، ويدفع عنها هذا الحد اأن ت�سهد هي اأربع �سهادات باهلل: اإنه لكاذب فيما رماها به.

 ثم في �سهادتها الخام�سة تزيد الدعاء على نف�سها بغ�سب اهلل عليها اإن كان �سادًقا فيما رماها به.
 ول����ل تف�س���ل اهلل عليك���م - اأيه���ا النا����س - ورحمت���ه بك���م، واأن���ه ت����اب عل���ى م���ن ت���اب م���ن عب���اده، حكي���م ف���ي تدبي���ره و�س���رعه لعاجلك���م 

بالعق�ب���ة عل���ى ذن�بك���م، ولف�سحك���م بها.
 

   التمهيد للحديث عن الأم�ر العظام بما ي�ؤذن بعظمها.
   الزاني يفقد الحترام والرحمة في المجتمع الم�سلم.

   الح�سار الجتماعي على الزناة و�سيلة لتح�سين المجتمع منهم، وو�سيلة لردعهم عن الزنى.
   تن�يع عق�بة القاذف اإلى عق�بة مادية )الحد(، ومعن�ية )رد �سهادته، والحكم عليه بالف�سق( دليل على خط�رة هذا الفعل.

   ل يثبت الزنى اإل ببينة، وادعاوؤه دونها قذف.



)وه�  بالُبْهَتان  جاوؤوا  الذين  اإن   

ع�����ائ���سة   الم�ؤم���ن���ين  اأم  رم�������ي 
بالفاح�سة( جماعة تنت�سب اإليكم -اأيها 
الموؤمنون- ل تظن�ا اأن ما افتروه �سر 
الث�اب  من  فيه  لما  خير  ه�  بل  لكم، 
ي�سحبه  ولما  للم�ؤمنين،  والتمحي�ش 
واحد  لكل  الم�ؤمنين،  اأم  تبرئة  من 
ما  جزاء  بالفاح�سة  رميها  في  �سارك 
اكت�سبه من الإثم لتكّلمه بالإفك، والذي 
عذاب  له  به  ببدئه  ذلك  معظم  تحّمل 
المنافقين  راأ�ش  به  والمق�س�د  عظيم، 

عبد اهلل بن اأُبيٍّ ابن �َسُل�ل.
اإذ �سمع الم�ؤمن�ن والم�ؤمنات   هاَّ 

ه���ذا الإف����ك العظ����يم ظ����ن��ا �س���امة 
اإخ����انهم  من  ذلك  علي��ه  افُت�ِري  م�ن 

الم�ؤمنين، وقال�ا: هذا كذب وا�سح.
اأم  عل����ى  المف����ت��رون  اأت����ى  ه����اَّ   

فريته�م  عل�ى  عائ�س�ة   الم�ؤمني�ن 
عل�ى  ي�س�هدون  �س�ه�د  باأربع�ة  العظيم�ة 
ياأت��ا  ل�م  ف�اإن  اإليه�ا،  ن�س�ب�ا  م�ا  �سح�ة 
باأرب��عة �س�����ه�د عل�ى ذل�ك - ول�ن ياأت��ا 
به�م اأب�ًدا - فُه�م كاذب��ن في حكم اهلل.

���ل اهلل عليك���م - اأيه���ا   ول����ل تف�سّ

الموؤمن���ون - ورحمت���ه بك���م حي���ث ل���م 
يعاجلك���م بالعق�ب���ة، وت���اب عل���ى من تاب 
منكم؛ لأ�سابكم عذاب عظيم ب�سبب ما 
خ�ست���م في���ه م���ن الك���ذب والفت���راء عل���ى 

اأم الم�ؤمني���ن.
بع����ش،  ع���ن  بع�سك���م  يروي���ه  اإذ   

وتتناقل�ن���ه باأف�اهك���م م���ع بطان���ه؛ فم���ا 
لك���م ب���ه عل���م، وتظن����ن اأن ذل���ك �س���هل 
هي���ن، وه���� عن���د اهلل عظيم؛ لما فيه من 

الك���ذب ورم���ي ب���ريء.
الإف���ك  ه���ذا  �س���معتم  اإذ  وه���َاّ   

قلت���م: م���ا ي�سح لن���ا اأن نتكلم بهذا الأمر 
ال�س���نيع، تنزيًه���ا ل���ك ربن���ا، ه���ذا ال���ذي 

رم����ا ب���ه اأم الم�ؤمني���ن ك���ذب عظي���م.
ركم اهلل وين�سحكم اأن تع�دوا لمثل هذا الإفك فترم�ا بريًئا بالفاح�سة اإن كنتم م�ؤمنين باهلل.  يذكِّ

���ح اهلل لك���م الآي���ات الم�س���تملة عل���ى اأحكام���ه وم�اعظ���ه، واهلل علي���م باأفعالك���م، ل يخف���ى علي���ه منه���ا �س���يء، و�س���يجازيكم عليه���ا،   وي��سّ

حكي���م في تدبيره و�س���رعه.
 اإن الذي���ن يحب����ن اأن تنت�س���ر المنك���رات - ومنه���ا الق���ذف بالزن���ى - ف���ي الم�ؤمني���ن، له���م ع���ذاب م�ج���ع ف���ي الدني���ا باإقام���ة ح���د الق���ذف 

عليه���م، وله���م ف���ي الآخ���رة ع���ذاب الن���ار، واهلل يعل���م كذبه���م، وما ي����ؤول اإليه اأمر عب���اده، ويعلم م�سالحهم، واأنت���م ل تعلم�ن ذلك.
ل اهلل عليكم - اأيها الواقعون في الإفك - ورحمته بكم، ول�ل اأن اهلل روؤوف رحيم بكم، لعاجلكم بالعق�بة.  ول�ل تف�سّ

 
   تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع الم�سلم باإ�ساعة التهامات الباطلة.

   المنافق�ن قد ي�ستدرج�ن بع�ش الم�ؤمنين لم�ساركتهم في اأعمالهم.
   تكريم اأم الم�ؤمنين عائ�سة  بتبرئتها من ف�ق �سبع �سماوات.

   �سرورة التثبت تجاه ال�سائعات.



 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل وعمل����ا 

ب�س���رعه، ل تتبع����ا ط���رق ال�س���يطان ف���ي 
تزيين���ه للباط���ل، وم���ن يتب���ع طرق���ه فاإن���ه 
ياأم���ر بالقبي���ح م���ن الأفع���ال والأق����ال، 
وبم���ا ينك���ره ال�س���رع، ول����ل ف�س���ل اهلل 
عليك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - م���ا طه���ر 
منك���م م���ن اأح���د اأب���ًدا بالت�ب���ة اإن ت���اب، 
ولكن اهلل يطّهر من ي�س���اء بقب�ل ت�بته، 
واهلل �س���ميع لأق�الك���م، عليم باأعمالكم، 
ل يخفى عليه منها �س���يء، و�س���يجازيكم 

. عليها
 ول يحل���ف اأه���ل الف�س���ل ف���ي الدي���ن 

واأ�سح���اب ال�س���عة ف���ي الم���ال عل���ى ت���رك 
اإعط���اء اأقربائه���م المحتاجي���ن - لم���ا 
ه���م علي���ه م���ن الفق���ر، م���ن المهاجري���ن 
في �س���بيل اهلل - لذنب ارتكب�ه، وليعف�ا 
عنهم، ولي�سفح�ا عنهم، األ تحب�ن اأن 
يغفر اهلل لكم ذن�بكم اإذا عف�تم عنهم 
و�سفحت���م؟! واهلل غف����ر لم���ن ت���اب م���ن 
عب���اده، رحي���م به���م، فليتاأ����ّش ب���ه عب���اده. 
نزل���ت ه���ذه الآي���ة ف���ي اأب���ي بك���ر ال�سديق 
 لم���ا حل���ف عل���ى ت���رك الإنف���اق عل���ى 

ِم�ْس���َطح لم�س���اركته ف���ي الإف���ك.
العفائف  يرم�ن  الذين  اإن   

يفطن  ل  التي  الفاح�سة  عن  الغافات 
اهلل  رحمة  من  ُطردوا  الم�ؤمنات،  لها 
في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم 

في الآخرة.
 يح�س���ل له���م ذل���ك الع���ذاب ي����م 

القيامة ي�م ت�س���هد عليهم األ�س���نتهم بما 
نطق����ا ب���ه م���ن الباط���ل، وت�س���هد عليه���م 

اأيديه���م واأرجله���م بم���ا كان����ا يعمل����ن.
اهلل  ي�ّفيه���م  الي����م  ذل���ك  ف���ي   

اهلل  اأن  ويعلم����ن  بع���دل،  جزاءه���م 
�س���بحانه ه���� الح���ق، فكل م���ا ي�سدر عنه 
م���ن خب���ر اأو وع���د اأو وعي���د ح���ق وا�سح ل 

مري���ة في���ه.
 كّل خبيث من الرجال والن�س���اء والأق�ال والأفعال منا�س���ب وم�افق لما ه� خبيث، وكل طيب من ذلك منا�س���ب وم�افق لما ه� طيب، 

وؤون مم���ا يق�ل���ه عنه���م الخبيث����ن والخبيث���ات، له���م مغفرة من اهلل يغف���ر بها ذن�بهم، وله���م رزق كريم وه�  اأولئ���ك الطيب����ن والطيب���ات ُمَب���رَّ
الجنة.

ولم���ا كان الط���اع عل���ى الع����رات �س���بًبا لإث���ارة ال�س���ه�ة الم�ؤدي���ة اإل���ى ارت���كاب الزن���ى المذك����ر ف���ي بداية ال�س����رة، اأمر اهلل بال�س���تئذان على 
البي����ت؛ حماي���ة للنظر من الطاع على الع�رات، فقال:

 يا اأيها الذين اآمنوا باهلل وعمل�ا ب�س���رعه، ل تدخل�ا بي�ًتا غير بي�تكم حتى ت�س���تاأذن�ا �س���اكنيها في الدخ�ل عليهم، وت�س���ّلم�ا عليهم 

باأن تق�ل�ا في ال�سام وال�ستئذان: ال�سام عليكم اأاأدخل؟ ذلك ال�ستئذان الذي اأمرتم به خير لكم من الدخ�ل فجاأة، لعلكم تتذكرون 
ما اأمرتم به فتمتثل�ه.

 
   اإغ���راءات ال�س���يطان وو�ساو�س���ه داعي���ة اإل���ى ارت���كاب المعا�س���ي، فليحذره���ا الم�ؤم���ن.    الت�في���ق للت�ب���ة والعم���ل ال�سال���ح م���ن اهلل ل م���ن 
العب���د.    العف���� وال�سف���ح ع���ن الم�س���يء �س���بب لغف���ران الذن����ب.    ق���ذف العفائ���ف م���ن كبائ���ر الذن����ب.    م�س���روعية ال�س���تئذان لحماي���ة 

النظ���ر، والحفاظ عل���ى حرمة البي�ت. 



 ف���اإن ل���م تج���دوا ف���ي تل���ك البي����ت 

اأح���ًدا ف���ا تدخل�ه���ا حت���ى ي����ؤذن لكم في 
دخ�له���ا مم���ن يمل���ك الإذن، واإن ق���ال 
لك���م اأربابه���ا: )ارجع����ا( فارجع����ا ول 
تدخل�ه���ا، فاإن���ه اأطه���ر لك���م عن���د اهلل، 
واهلل بم���ا تعمل����ن علي���م ل يخف���ى علي���ه 
�سيء من اأعمالكم، و�سيجازيكم عليها.
 لي����ش عليك���م ح���رج اأن تدخل����ا دون 

ا�س���تئذان بي�ًت���ا عام���ة ل تخت����ش باأح���د، 
كالمكتب���ات  الع���ام؛  لانتف���اع  اأع���ّدت 
والح�اني���ت ف���ي الأ�س����اق، واهلل يعل���م م���ا 
تظه���رون م���ن اأعمالك���م واأح�الك���م وم���ا 
تخف����ن، ل يخف���ى علي���ه �س���يء م���ن ذلك، 

و�س���يجازيكم علي���ه.
ولم���ا كان النظ���ر بري���ًدا اإل���ى الزن���ى، 
اأم���ر اهلل بغ����ش الب�س���ر لل�قاي���ة من���ه، 

فق���ال:
 ق����ل - اأيها الر�سول - للم�ؤمن�����ين 

اإلى  النظر  عن  اأب�سارهم  من  يكّف�ا 
والع�رات،  الن�ساء  من  لهم  يحل  ل  ما 
في  ال�ق�ع  من  فروجهم  ويحفظ�ا 
المحرم، ومن ك�سفها، ذلك الكف عن 
النظر اإلى ما حرمه اهلل وحفظ الفروج 
اإن اهلل خبير بما  اأطهر لهم عند اهلل، 
منه،  �سيء  عليه  يخفى  ل  ي�سنع�ن، 

و�سيجازيهم عليه.
 وق������ل للم���ؤم�����نات يك����ففن م�����ن 

اأب�ساره��ن ع��ن النظ��ر اإل��ى م��ا ل يح��ّل 
له��ن النظ��ر اإليه من الع�رات، ويحفظن 
فروجهن بالبعد عن الفاح�سة وبال�ستر، 
اإل  لاأجان��ب  زينته��ن  ُيْظِه��رن  ول 
م��ا ظه��ر منه��ا مم��ا ل يمك��ن اإخف��اوؤه 
كالثي��اب، ولي�سرب��ن باأغطيته��ّن عل��ى 
فتحات اأعلى ثيابهن لي�س��ترن �س��ع�رهن 
ُيْظِه��رن  ول  واأعن����اقهن،  ووج�هه��ن 
اأو  لأزواجه��ّن،  اإل  الخفي��ة  زينته��ّن 

اآبائه��ن، اأو اآب��اء اأزواجه��ن، اأو اأبنائه��ّن، اأو اأبن��اء اأزواجه��ّن، اأو اإخ�انه��ّن، اأو اأبن��اء اإخ�انه��ّن، اأو اأبن��اء اأخ�اته��ّن، اأو ن�س��ائهّن الماأم�ن��ات، 
م�سلمات كّن اأو كافرات، اأو ما ملكن من العبيد ذك�ًرا اأو اإناًثا، اأو التابعين الذين ل غر�ش لهم في الن�ساء، اأو الأطفال الذين لم يّطلع�ا 
عل��ى ع���رات الن�س��اء ل�سغره��م، ول ي�س��رب الن�س��اء باأرجله��ن ق�س��د اأن ُيْعَلم ما ي�س��ترن من زينته��ّن مثل الخلخال وما �س��ابهه، وت�ب�ا اإلى 

اهلل جميًع��ا - اأيه��ا الموؤمن��ون - مم��ا يح�س��ل لك��م م��ن النظ��ر وغي��ره؛ رج��اء اأن تف���زوا بالمطل���ب، وتنج���ا م��ن المره���ب.
 

   ج�از دخ�ل المباني العامة دون ا�ستئذان.
   وج�ب غ�ش الب�سر على الرجال والن�ساء عما ل يحّل لهم.

   وج�ب الحجاب على المراأة.
   منع ا�ستخدام و�سائل الإثارة.



ولم���ا كان���ت العن��س���ة �س���بًبا م���ن اأ�س���باب 
انت�س���ار الزن���ى، اأم���ر اهلل باإعانة الأيامى 

على النكاح، فقال:
 وزّوج�ا - اأيها الموؤمنون - الرجال 

الذين ل زوجات لهم، والحرائر الاتي 
من  الم�ؤمنين  وزّوج�ا  لهّن،  اأزواج  ل 
عبيدكم ومن اإمائكم، اإن يك�ن�ا فقراء 
واهلل  ال�ا�سع،  ف�سله  من  اهلل  يغنهم 
اإغناء  رزقه  ينق�ش  ل  الرزق،  وا�سع 

اأحد، عليم باأح�ال عباده.
ول�م����ا اأم�����ر اهلل الم���ؤمن����ين بت����زويج 
لم  اإذا  ي�ستعّف  اأن  م  الأيِّ اأمر  الأيامى، 

يجد ما يتزوج به، فقال:
 وليطل���ب العف���ة ع���ن الزن���ى الذي���ن 

ل ي�س���تطيع�ن ال���زواج لفقره���م اإل���ى اأن 
يغنيه���م اهلل م���ن ف�سله ال�ا�س���ع، والذين 
يطلب����ن مكاتب���ة اأ�س���يادهم م���ن العبي���د 
على دفع مال ليتحّرروا، فعلى اأ�سيادهم 
اأن يقبل����ا منه���م ذل���ك اإن علم����ا فيه���م 
ف���ي  وال�س���اح  الأداء  عل���ى  الق���درة 
الدي���ن، وعليه���م اأن يعط�ه���م م���ن م���ال 
اهلل ال���ذي اأعطاه���م ب���اأن يحّط����ا عنه���م 
ج���زًءا مم���ا كاتب�ه���م عل���ى دفع���ه، ول 
تجب���روا اإماءك���م عل���ى الزن���ى بحًث���ا ع���ن 
الم���ال - كم���ا فع���ل عب���د اهلل ب���ن اأُب���ّي 
باأَمَتْي���ه حي���ن طلبت���ا التعف���ف والبع���د عن 
الفاح�سة - لتطلب�ا ما تك�سبه بفرجها، 
ومن يجبرهّن منكم على ذلك فاإن اهلل 
م���ن بع���د الإجب���ار له���ن غف����ر لذنبه���ّن، 
رحي���م به���ّن؛ لأنه���ّن ُمكره���ات، والإث���م 

عل���ى ُمْكِرهه���ّن.
اأيها   - اإلي���كم  اأن���زلن��ا  ولق���د   

ات  مف��سِّ وا�سحات  اآيات   - النا�س 
اإليكم  واأنزلنا  الباطل،  من  الح�ق 
من  قبلكم  من  م�س�ا  الذين  من  مثًا 
عليكم  واأنزلنا  والكافرين،  الم�ؤمنين 

م�عظة يتعظ بها الذين يتق�ن ربهم بامتثال اأوامره واجتناب ن�اهيه.
ة ف�ي حائ�ط غي�ر ناف�ذة، فيه�ا م�سب�اح،   اهلل ن��ر ال�س�ماوات والأر��ش، وه�ادي م�ن فيهم�ا، مث�ل ن��ره �س�بحانه ف�ي قل�ب الم�ؤم�ن َكُك��َّ

الم�سب�اح ف�ي زجاج�ة مت�هج�ة كاأنه�ا ك�ك�ب م�س�يء كال�در، ي�ق�د الم�سب�اح م�ن زي�ت �س�جرة مبارك�ة، ه�ي �س�جرة الزيت�ن، ال�س�جرة ل 
ي�س�ترها ع�ن ال�سم��ش �س�يء، ل ف�ي ال�سب�اح ول ف�ي الم�س�اء، ي�كاد زيته�ا ل�سفائ�ه ي�س�يء، ول�� ل�م تم�س�س�ه ن�ار، فكي�ف اإذا م�ّس�ته؟! ن��ر 
الم�سب�اح عل�ى ن��ر الزجاج�ة، وهك�ذا قل�ب الم�ؤم�ن اإذا اأ�س�رق فيه ن�ر الهداية، واهلل ي�فق لتباع القراآن من ي�س�اء من عباده، ويبين اهلل 

الأ�س�ياء باأ�س�باهها ب�سرب�ه لاأمث�ال، واهلل ب�كل �س�يء علي�م، ل يخف�ى علي�ه �س�يء.
���ي فيها ابتغاء  لِّ  ي�ق���د ه���ذا الم�سب���اح ف���ي م�س���اجد اأم���ر اهلل اأن يعل���� قدره���ا وبناوؤه���ا، ويذكر فيها ا�س���مه ب���الأذان والذكر وال�ساة، ُي�سَ

مر�ساة اهلل اأول النهار واآخره.
 

   اهلل  �سيق اأ�سباب الرق )بالحرب( وو�سع اأ�سباب العتق وح�ش عليه .
ق عن طريق المكاتبة واإعانة الرقيق بالمال ليعتق حتى ل ي�سكل الرقيق طبقة ُم�ْسَتْرَذلة تمتهن الفاح�سة.    التخل�ش من الرِّ

ر بن�ر الفطرة، ون�ر الهداية الربانية.    قلب الم�ؤمن َنيِّ
   الم�ساجد بي�ت اهلل في الأر�ش اأن�ساأها ليعبد فيها، فيجب اإبعادها عن الأقذار الح�سية والمعن�ية.

   من اأ�سماء اهلل الح�سنى )الن�ر( وه� يت�سمن �سفة الن�ر له �سبحانه.



 رج���ال ل يلهيه���م �س���راء ول بي���ع ع���ن 

ذك���ر اهلل �س���بحانه، والإتي���ان بال�س���اة 
ال���زكاة  واإعط���اء  وج���ه،  اأكم���ل  عل���ى 
القيام���ة،  ي����م  يخاف����ن  لم�سارفه���ا، 
ذلك الي�م الذي تتقلب فيه القل�ب بين 
الطم���ع ف���ي النجاة م���ن العذاب والخ�ف 
منه، وتتقّلب فيه الأب�سار اإلى اأي ناحية 

ت�سي���ر.
عل���ى  اهلل  ليثيبه���م  ذل���ك  عمل����ا   

اأعماله���م اأح�س���ن م���ا عمل����ا، ويزيده���م 
م���ن ف�سل���ه جزاء عليه���ا، واهلل يرزق من 
ي�س���اء بغي���ر ح�س���اب عل���ى ق���در اأعمالهم، 

ب���ل يعطيه���م اأ�سع���اف م���ا عمل����ا.
اأعماله���م  ب���اهلل  كف���روا  والذي���ن   

الت���ي عمل�ه���ا ل ث����اب له���ا مث���ل ال�س���راب 
بمنخف����ش م���ن الأر����ش ي���راه العط�س���ان 
فيظّن���ه م���اًء، في�س���ير اإليه حت���ى اإذا جاءه 
ووق���ف علي���ه ل���م يج���د م���اًء، وك���ذا الكافر 
يظ���ن اأن اأعمال���ه تنفع���ه حت���ى اإذا م���ات 
وُبِع���ث ل���م يج���د ث�ابها، ووج���د ربه اأمامه 
ف�ّف���اه ح�س���اب عمل���ه كامًا، واهلل �س���ريع 

الح�س���اب.
 اأو اأعماله���م مث���ل ظلم���ات ف���ي بح���ر 

عمي���ق، يعل����ه م�ج، من ف����ق ذلك الم�ج 
م����ج اآخ���ر، م���ن ف�ق���ه �س���حاب ي�س���تر م���ا 
يهت���دي ب���ه من النج�م، ظلم���ات متراكم 
بع�سه���ا ف����ق بع����ش، اإذا اأخ���رج م���ن وق���ع 
ف���ي ه���ذه الظلمات يده ل���م يكد يب�سرها 
م���ن �س���دة الظلم���ة، وهك���ذا الكاف���ر، فق���د 
تراكم���ت علي���ه ظلم���ات الجه���ل وال�س���ك 
والحي���رة والطب���ع عل���ى قلب���ه، وم���ن ل���م 
يرزق���ه اهلل ه���دى م���ن ال�سال���ة، وعلًم���ا 
بكتاب���ه، فم���ا ل���ه ه���دى يهت���دي ب���ه، ول 

كت���اب ي�س���تنير به.
 األ���م تعل���م - اأيه���ا الر�س���ول - اأن 

اهلل ي�سّبح له من في ال�سماوات، وي�سّبح 
له من في الأر�ش من مخل�قاته، وت�سّبح له الطي�ر قد �سّفت اأجنحتها في اله�اء، كل من تلك المخل�قات علم اهلل �ساة من ي�سّلي منها 

كالإن�س���ان، وت�س���بيح من ي�س���ّبح منها كالطير، واهلل عليم بما يفعل�ن، ل يخفى عليه من اأفعالهم �س���يء.
 وهلل وحده ملك ال�سماوات وملك الأر�ش، واإليه وحده الرج�ع ي�م القيامة للح�ساب والجزاء.

ا، فترى   األ���م تعل���م - اأيه���ا الر�س���ول - اأن اهلل ي�س����ق �س���حاًبا، ث���م ي�س���ّم اأج���زاء بع�س���ه اإل���ى بع����ش، ث���م يجعل���ه متراكًما يركب بع�س���ه بع�سً

المط���ر يخ���رج م���ن داخ���ل ال�س���حاب، وين���ّزل م���ن جه���ة ال�س���ماء من ال�س���حاب المتكاثفة فيها التي ت�س���به الجب���ال في عظمته���ا قطًعا متجمدة 
م���ن الم���اء كالح�س���ى، في�سي���ب بذل���ك الَب���َرد م���ن ي�س���اء م���ن عب���اده، وي�سرفه عمن ي�س���اء منهم، يكاد �س�ء برق ال�س���حاب من �س���دة لمعانه 

يذهب بالأب�سار.
 

   م�ازنة الم�ؤمن بين الم�ساغل الدني�ية والأعمال الأخروية اأمر لزم.
   بطان عمل الكافر لفقد �سرط الإيمان.

حة المطيعة.    اأن الكافر ن�ساز من مخل�قات اهلل الم�سبِّ
   جميع مراحل المطر من خلق اهلل وتقديره.



والن���هار  الل��يل  بين  اهلل  ُيَعاِقب   

وذه���اًبا،  ومج����يًئا  وق����سًرا،  ط�ًل 
الآيات  من  المذك�����ر  ذلك  في  اإن 
لأ�سحاب  عظة  ال����رب�بي��ة  دلئل  من 

الب�س�����ائر على قدرة اهلل ووحدانيته.
 واهلل خل���ق كل م���ا ي���دّب عل���ى وج���ه 

الأر����ش م���ن الحي�ان م���ن نطفة، فمنهم 
م���ن يم�س���ي عل���ى بطن���ه زحًف���ا كالحيات، 
ومنهم من يم�سي على رجلين كالإن�سان 
والطي���ر، ومنه���م م���ن يم�س���ي عل���ى اأرب���ع 
كالأنع���ام، يخل���ق اهلل م���ا ي�س���اء مم���ا ذكر 
ومم���ا ل���م يذك���ر، اإن اهلل عل���ى كل �س���يء 

قدي���ر، ل يعجزه �س���يء.
محم���د   عل���ى  اأنزلن���ا  لق���د   

عل���ى طري���ق  داّلت  وا�سح���ات  اآي���ات 
الح���ق، واهلل ي�ّف���ق م���ن ي�س���اء اإلى طريق 
م�س���تقيم ل اع�ج���اج في���ه، في��سله ذلك 

الطري���ق اإل���ى الجن���ة.
 ويق����ل المنافق����ن: اآمّن���ا ب���اهلل، 

واآمّن���ا بالر�س����ل، واأطعن���ا اهلل، واأطعن���ا 
ر�س����له، ث���م تت�ل���ى طائف���ة منه���م، ف���ا 
يطيع�ن اهلل ور�س�له في الأمر بالجهاد 
ف���ي �س���بيل اهلل وغي���ره بع���د م���ا زعم����ه 
م���ن الإيم���ان ب���اهلل ور�س����له وطاعتهم���ا، 
وم���ا اأولئ���ك المت�ّل����ن ع���ن طاع���ة اهلل 
ور�س����له بالم�ؤمني���ن واإن ادع����ا اأنه���م 

م�ؤمن����ن.
 واإذا دع���ي ه����ؤلء المنافق����ن اإل���ى 

اهلل، واإل���ى الر�س����ل ليحك���م الر�س����ل 
بينه���م فيم���ا يخت�سم����ن في���ه، اإذا ه���م 

معر�س����ن ع���ن حكم���ه لنفاقه���م.
 واإن علم����ا اأن الح���ق له���م، واأن���ه 

�س���يحكم ل�سالحه���م ياأت�ا اإليه منقادين 
خا�سعين.

لزم  مر����ش  ه����ؤلء  قل����ب  اأف���ي   

له���ا، اأم �س���ّك�ا ف���ي اأن���ه ر�س����ل اهلل، اأم 
يخاف�ن اأن يج�ر اهلل عليهم ور�س����له في الحكم؟ لي����ش ذلك ل�س���يء مما ُذكر، بل لعلة في اأنف�س���هم ب�س���بب اإعرا�سهم عن حكمه وعنادهم 

له.
ولما ذكر م�قف المنافقين الراف�ش لحكم اهلل ور�س�له ذكر م�قف الم�ؤمنين الرا�سي به، فقال:

 اإنم���ا كان ق����ل الم�ؤمني���ن اإذا ُدُع����ا اإل���ى اهلل، واإل���ى الر�س����ل ليحك���م بينه���م اأن يق�ل����ا: �س���معنا ق�ل���ه، واأطعن���ا اأمره، واأولئ���ك المت�سف�ن 

بتلك ال�سفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة.
ه المعا�س���ي، ويّت���ق ع���ذاب اهلل بامتث���ال اأم���ره، واجتن���اب نهي���ه،   وم���ن يط���ع اهلل ويط���ع ر�س����له، وي�ست�س���لم لحكمهم���ا، وَيَخ���ْف م���ا َتُج���رُّ

فاأولئ���ك وحده���م ه���م الفائ���زون بخي���ري الدني���ا والآخ���رة.
 وحل���ف المنافق����ن ب���اهلل اأق�س���ى اأيمانه���م المغلظ���ة الت���ي ي�س���تطيع�ن الحلف بها: لئ���ن اأمرتهم بالخروج اإلى الجه���اد ليخرُجن، قل لهم 

- اأيها الر�س���ول -: ل تحلف�ا، فكذبكم معروف، وطاعتكم المزع�مة معروفة، واهلل خبير بما تعمل�ن، ل يخفى عليه �س���يء من اأعمالكم 
مهما اأخفيتم�ها.

 
   تن���ّ�ع المخل�ق���ات دلي���ل عل���ى ق���درة اهلل.    م���ن �سف���ات المنافقي���ن الإعرا����ش ع���ن حك���م اهلل اإل اإن كان الحك���م ف���ي �سالحه���م، وم���ن 
�سفاتهم مر�ش القلب وال�سك، و�س�ء الظن باهلل.    طاعة اهلل ور�س�له والخ�ف من اهلل من اأ�سباب الف�ز في الدارين.    الحلف على 

الكذب �س���ل�ك معروف عند المنافقين.



له����ؤلء   - الر�س����ول  اأيه����ا   - ق����ل   

واأطيع�ا  اهلل  اأطيع�ا  المنافقين: 
فاإن  والباطن،  الظاهر  في  الر�س�ل، 
به من طاعتهما  اأم��رتم  عم���ا  تت������ل�ا 
التبليغ،  به من  ُكلِّف  ما  عليه ه�  فاإنما 
ُكلِّفتم به من الطاعة،  اأنتم ما  وعليكم 
بفعل  تطيع�ه  واإن  به،  جاء  بما  والعمل 
ما اأمركم بفعله وبالكف عما نهاكم عنه 
الر�س�ل  على  ولي�ش  الحق،  اإلى  تهتدوا 
اإل الباغ ال�ا�سح، فلي�ش عليه حملكم 

على الهداية، واإجباركم عليها.
منك���م  اآمن����ا  الذي���ن  اهلل  وع���د   

ب���اهلل وعمل����ا الأعم���ال ال�سالح���ات، اأن 
ين�سره���م عل���ى اأعدائه���م، ويجعله���م 
خلفاء في الأر�ش مثل ما جعل من قبلهم 
م���ن الم�ؤمنين خلف���اء فيها، ووعدهم اأن 
يجع���ل دينه���م ال���ذي ارت�س���اه له���م - وه� 
دين الإ�س���ام - مكيًنا عزيًزا، ووعدهم 
له���م م���ن بع���د خ�فه���م اأماًن���ا،  اأن ُيَبدِّ
يعبدونني وحدي، ل ي�س���رك�ن بي �س���يًئا، 
وم���ن كف���ر بع���د تل���ك النع���م فاأولئ���ك ه���م 

الخارج����ن ع���ن طاع���ة اهلل.
 واأّدوا ال�س���اة عل���ى اأكم���ل وج���ه، 

واأعط�ا زكاة اأم�الكم، واأطيع�ا الر�س�ل 
بفعل ما اأمركم به وترك ما نهاكم عنه؛ 

رج���اء اأن تنال�ا رحمة اهلل.
الذين   - الر�سول  اأيها   - تظّنن  ل   

كفروا باهلل يف�ت�نني اإذا اأردت اأن اأنزل 
القيامة  ي�م  وماأواهم  العذاب،  بهم 
جهنم  َمْن  م�سير  َوَل�َساء  جهنم، 

م�سيرهم.
اأح���كاَم  قب���ُل  م���ن  اهلل  ذك���ر  ولم���ا 
ا�س���تئذان الأح���رار البالغي���ن، ذك���ر هن���ا 
اأح���كام ا�س���تئذان العبي���د والأح���رار غي���ر 
البالغي���ن، والأطف���ال اإذا بلغ����ا، فق���ال:

ب���اهلل،  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

وعمل�ا بما �سرعه لهم، ليطلب منكم الإذن عبيدكم واإماوؤكم والأطفال الأحرار الذين لم يبلغ�ا �سن الحتام في ثاثة اأوقات: من قبل 
�س���اة ال�سب���ح وق���ت اإب���دال ثي���اب الن����م بثي���اب اليقظ���ة، وف���ي وقت الظهي���رة حين تخلع����ن ثيابكم للقيل�ل���ة، وبعد �ساة الع�س���اء؛ لأنه وقت 
ن�مكم وخلع ثياب اليقظة ولب����ش ثياب الن�م، هذه ثاثة اأوقات ع�رات لكم، ل يدخل�ن فيها عليكم اإل بعد اإذن منكم، لي����ش عليكم حرج 
في دخ�لهم دون ا�ستئذان، ول عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات، هم كثيرو التط�اف عليكم، بع�سكم يط�ف على بع�ش، فيتعّذر 
منعهم من الدخ�ل في كل وقت اإل با�ستئذان، كما بّين اهلل لكم اأحكام ال�ستئذان يبّين لكم الآيات الدالة على ما �سرعه لكم من اأحكام، 

واهلل علي���م بم�سال���ح عب���اده، حكي���م فيم���ا ي�س���رعه لهم م���ن اأحكام.
 

   اتباع الر�س�ل  عامة الهتداء.
   على الداعية بذل الجهد في الدع�ة، والنتائج بيد اهلل.

   الإيمان والعمل ال�سالح �سبب التمكين في الأر�ش والأمن.
   تاأديب العبيد والأطفال على ال�ستئذان في اأوقات ظه�ر ع�رات النا�ش.



�س���ن  منك���م  الأطف���ال  بل���غ  واإذا   

الحت���ام فليطلب����ا الإذن عن���د الدخ�ل 
على البي�ت في كل الأوقات مثل ما ذكر 
ب�س���اأن الكب���ار �س���ابًقا، كم���ا بّي���ن اهلل لكم 
اأح���كام ال�س���تئذان يبّي���ن اهلل لكم اآياته، 
واهلل عليم بم�سالح عباده، حكيم فيما 

ي�س���رعه لهم.
ع���ن  قع���دن  الات���ي  والعجائ���ز   

الحي����ش والحم���ل لكبره���ن، الات���ي ل 
يطمعن في النكاح فلي����ش عليهّن اإثم اأن 
ي�سع���ن بع����ش ثيابه���ّن كال���رداء والقناع، 
غي���ر مظه���رات للزين���ة الخفي���ة الت���ي 
اأُِم���ْرن ب�س���ترها، واأن يترك���ن و�س���ع تل���ك 
الثي���اب خي���ر لهّن م���ن و�سعها اإمعاًنا في 
ال�س���تر والتعفف، واهلل �س���ميع لأق�الكم، 
عليم باأفعالكم، ل يخفى عليه �سيء من 

ذل���ك، و�س���يجازيكم عليه���ا.
 لي����ش عل���ى الأعم���ى ال���ذي فق���د 

ب�س���ره اإث���م، ول عل���ى الأع���رج اإث���م، ول 
عل���ى المري����ش اإث���م؛ اإن ترك����ا م���ا ل 
ي�س���تطيع�ن القي���ام ب���ه م���ن التكالي���ف 
كالجه���اد ف���ي �س���بيل اهلل، ولي����ش عليك���م 
- اأيه���ا الموؤمن���ون - اإث���م ف���ي الأكل م���ن 
بي�تك���م، ومنه���ا بي����ت اأبنائك���م، ول ف���ي 
الأكل م���ن بي����ت اآبائك���م اأو اأمهاتك���م اأو 
اإخ�انك���م اأو اأخ�اتك���م اأو اأعمامك���م اأو 
خالتك���م،  اأو  اأخ�الك���م  اأو  عماتك���م، 
لت���م عل���ى حفظ���ه م���ن البي����ت  اأو م���ا ُوكِّ
مث���ل حار����ش الب�س���تان، ول ح���رج ف���ي 
الأكل م���ن بي����ت �سديقك���م لطيب نف�س���ه 
ع���ادة بذلك، لي����ش عليكم اإث���م اأن تاأكل�ا 
مجتمعي���ن اأو ُف���َراَدى، ف���اإذا دخلتم بي�ًتا 
مث���ل البي����ت المذك����رة وغيرها ف�س���ّلم�ا 
عل���ى م���ن فيه���ا ب���اأن تق�ل����ا: ال�س���ام 
عليك���م، ف���اإن ل���م يك���ن فيها اأحد ف�س���لم�ا 
على اأنف�س���كم باأن تق�ل�ا: ال�س���ام علينا 
وعلى عباد اهلل ال�سالحين، تحية من عند اهلل �سرعها لكم مباركة؛ ِلَما تن�سره من الم�دة والألفة بينكم، طيبة تطيب بها نف�ش �سامعها، 

بمث���ل ه���ذا التبيي���ن المتق���دم ف���ي ال�س����رة يبّي���ن اهلل الآي���ات رج���اء اأن تعقل�ه���ا، وتعمل����ا بم���ا فيه���ا.
 

   ج�از و�سع العجائز بع�ش ثيابهّن لنتفاء الريبة من ذلك.
   الحتياط في الدين �ساأن المتقين.
   الأعذار �سبب في تخفيف التكليف.

   المجتمع الم�سلم مجتمع التكافل والتاآزر والتاآخي.



الدخ�ل  ال�ستئذان عند  ولما ذكر اهلل 
ذكر ال�ستئذان عند الن�سراف، فقال:

ف���ي  اإنم���ا الم�ؤمن����ن ال�سادق����ن   

اإيمانه���م ه���م الذي���ن اآمن����ا ب���اهلل واآمن����ا 
بر�س����له، واإذا كان����ا م���ع النب���ي  ف���ي 
اأم���ر يجمعه���م لم�سلح���ة الم�س���لمين، ل���م 
ين�سرف����ا حت���ى يطلب����ا من���ه الإذن ف���ي 
الن�س���راف، اإن الذي���ن يطلب����ن من���ك 
-اأيها الر�سول - الإذن عند الن�سراف 
اأولئ���ك الذي���ن ي�ؤمن����ن ب���اهلل، وي�ؤمن����ن 
���ا، ف���اإذا طلب����ا من���ك الإذن  بر�س����له حقًّ
لبع����ش اأم���ر يهمه���م ف���اأَْذْن لمن �س���ئت اأن 
ت���اأذن ل���ه منه���م، واطل���ب له���م المغف���رة 
لذن�به���م، اإن اهلل غف����ر لذن����ب من تاب 

م���ن عب���اده، رحي���م به���م.
 - الموؤمن���ون  اأيه���ا   - ُف�ا  �َس���رِّ  

ر�س����ل اهلل، ف���اإذا ناديتم����ه ف���ا تن���ادوه 
با�سمه مثل: يا مح�����مد، اأو با�س��������م اأبيه 
مثل: يا ابن عبد اهلل، كما يفعل بع�سكم 
م���ع بع����ش، ولك���ن ق�ل����ا: ي���ا ر�س����ل اهلل، 
ي���ا نب���ّي اهلل، واإذا دعاك���م لأم���ر ع���ام فا 
ا في  تجعل�ا دع�ته كدع�ة بع�سكم بع�سً
الأم����ر التافه���ة ع���ادة، ب���ل �س���ارع�ا اإل���ى 
ال�س���تجابة له���ا، ف���اإن اهلل يعل���م الذي���ن 
اإذن،  دون  خفي���ة  منك���م  ين�سرف����ن 
فليحذر الذين يخالف�ن اأمر ر�س����ل اهلل 
 اأن ي�سيبه���م اهلل بمحن���ة وب���اء، اأو 
ي�سيبه���م بع���ذاب م�ج���ع ل �سب���ر له���م 

. عليه
 األ اإن هلل وح���ده م���ا ف���ي ال�س���ماوات 

وم���ا ف���ي الأر����ش خلًق���ا ومل���ًكا وتدبي���ًرا، 
يعل���م م���ا اأنت���م - اأيه���ا النا����س - علي���ه من 
الأح����ال، ل يخف���ى علي���ه منه���ا �س���يء، 
وي����م القيام���ة - حي���ن يرجع����ن اإلي���ه 
بالبع���ث بع���د الم����ت - يخبره���م بم���ا 
عمل����ا م���ن اأعم���ال ف���ي الدني���ا، واهلل بكل 

�س���يء علي���م، ل يخف���ى علي���ه �س���يء ف���ي ال�س���ماوات ول ف���ي الأر����ش.

             
  

               

النت�سار للر�س�ل  وللقراآن ودفع �سبه الم�سركين.

؛ ليك����ن ر�س����ًل اإل���ى الثقلي���ن الإن����ش   تعاَظ���م وَكُث���َر خي���ُر ال���ذي ن���ّزل الق���راآن فارًق���ا بي���ن الح���ق والباط���ل عل���ى عب���ده ور�س����له محم���د 

 الذي له وحده ملك ال�سماوات وملك الأر�ش، ولم يّتخذ ولًدا، ولم يكن له �سريك في ملكه، وخلق  والجّن، مخّ�ًفا لهم من عذاب اهلل. 
جمي���ع الأ�س���ياء، فق���ّدر خلقه���ا وف���ق ما يقت�سيه علمه وحكمته تقديًرا، كل بما ينا�س���به.

 
   دي���ن الإ�س���ام دي���ن النظ���ام والآداب، وف���ي اللت���زام ب���الآداب برك���ة وخي���ر.     منزل���ة ر�س����ل اهلل  تقت�سي ت�قي���ره واحترامه اأكثر من 

.     اإحاطة ملك اهلل وعلمه بكل �سيء. ة النبي  غيره.    �س�ؤم مخالفة �ُسنَّ

٧٧ ٢٥



دون  م���ن  الم�س���رك�ن  واّتخ���ذ   

اهلل معب����دات ل َيخلق����ن �س���يًئا �سغي���ًرا 
اأو كبي���ًرا وه���م ُيخلق����ن، فق���د خلقه���م 
اهلل م���ن ع���دم، ول ي�س���تطيع�ن دف���ع 
�س���ّر ع���ن اأنف�س���هم، ول جل���ب نف���ع له���ا، 
ول ي�س���تطيع�ن اإمات���ة ح���ّي، ول اإحي���اء 
مّي���ت، ول ي�س���تطيع�ن بع���ث الم�ت���ى م���ن 

قب�ره���م.
����رهم �س���ركهم ب���اهلل ذك���ر  ولم�����ا َذكَّ
م�قفه���م م���ن كتاب���ه ومن ر�س����له، فقال:

ب���اهلل  كف���روا  الذي���ن  وق���ال   

وبر�س����له: م���ا ه���ذا الق���راآن اإل ك���ذب 
اختلق���ه محم���د فن�س���به بهتاًن���ا اإل���ى اهلل، 
واأعان���ه عل���ى اختاق���ه اأنا����ش اآخ���رون، 
ق����ًل  الكاف���رون  ه����ؤلء  افت���رى  فق���د 
باط���ًا، فالق���راآن كام اهلل، ل يمكن اأن 

ياأت���ي الب�س���ر ول الج���ن بمثل���ه.
 وق���ال ه����ؤلء المكذب����ن بالق���راآن: 

الق���راآن اأحادي���ث الأولين وما ي�س���ّطرونه 
م���ن الأباطي���ل، ا�ستن�س���خها محمد، فهي 

ُتْق���راأ علي���ه اأول النهار واآخره.
 ق�������ل - اأيه���ا الر�س������ول - له�������ؤلء 

المكذبين: اأنزل القراآَن اهلُل الذي يعلم 
كل �س���يء في ال�سماوات والأر�ش، ولي�ش 
ُمْخَتَلًقا كما زعمتم، ثم قال مرغًبا لهم 
بالت�ب���ة: اإن اهلل غف����ر لم���ن ت���اب م���ن 

عب���اده، رحيم بهم.
المكذب����ن  الم�س���رك�ن  وق���ال   

بالنب���ي  : م���ا له���ذا ال���ذي يزع���م اأن���ه 
ر�س����ل م���ن عن���د اهلل ي���اأكل الطع���ام كم���ا 
ي���اأكل غي���ره م���ن النا����ش، وي�س���ير ف���ي 
الأ�س����اق بحًث���ا ع���ن المعا����ش، ه���َاّ اأنزل 
اهلل مع���ه مل���ًكا يك����ن رفيق���ه ي�سدق���ه 

وي�س���اعده.
 اأو ين���زل علي���ه كن���ز م���ن ال�س���ماء، 

اأو تك����ن ل���ه حديق���ة ي���اأكل م���ن ثمره���ا، 
في�س���تغني ع���ن الم�س���ي ف���ي الأ�س����اق وطل���ب ال���رزق، وق���ال الظالم����ن: م���ا تتبع����ن - اأيه���ا الموؤمن���ون - ر�س����ًل، واإنم���ا تتبع����ن رج���ًا مغل�ًب���ا 

عل���ى عقل���ه ب�س���بب ال�س���حر.
 انظ���ر - اأيه���ا الر�س���ول - لتتعج���ب منه���م كي���ف و�سف����ك باأو�س���اف باطل���ة، فقال����ا: �س���احر، وقال����ا: م�س���ح�ر، وقال����ا: مجن����ن، ف�سّل����ا 

ب�س���بب ذلك عن الحق، فا ي�س���تطيع�ن �س���ل�ك طريق للهداية، ول ي�س���تطيع�ن �س���بيًا اإلى القدح في �سدقك واأمانتك.
 تب���ارك اهلل ال���ذي اإن �س���اء جع���ل ل���ك خي���ًرا مم���ا اقترح����ه ل���ك، ب���اأن يجع���ل ل���ك ف���ي الدني���ا حدائ���ق تج���ري الأنه���ار م���ن تح���ت ق�س�ره���ا 

ًما. واأ�س���جارها ت���اأكل م���ن ثماره���ا، ويجع���ل ل���ك ق�س�ًرا ت�س���كن فيه���ا ُمَنعَّ
 ول���م ي�س���در منه���م م���ا �س���در م���ن الأق����ال طلًب���ا للح���ق وبحًث���ا عن البره���ان، بل الحا�س���ل اأنهم كذب�ا بي����م القيامة، واأعددن���ا لمن كذب 

بي�م القيامة ناًرا عظيمة �سديدة ال�ستعال.
 

   ات�ساف الإله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء، وعجز الأ�سنام عن كل ذلك.
   اإثبات �سفتي المغفرة والرحمة هلل.

   الر�سالة ل ت�ستلزم انتفاء الب�سرية عن الر�س�ل.
   ت�ا�سع النبي  حيث يعي�ش كما يعي�ش النا�ش.



وه�م  الكف�اَر  الن�اُر  عايَن�ِت  اإذا   

ي�ساق�ن اإليها من مكان بعيد �سمع�ا لها 
غلياًنا �س�ديًدا، و�س�ًتا مزعًجا من �سدة 

غ�سبه�ا عليه�م.
ف���ي  الكف���ار  ه����ؤلء  ُرِم���ي  واإذا   

جهن���م ف���ي م���كان �سي���ق منه���ا مقرون���ة 
اأيديه���م اإل���ى اأعناقه���م بال�سا�س���ل دع����ا 
على اأنف�س���هم باله���اك؛ رجاء الخا�ش 

منه���ا.
 ل تدع����ا - اأيه���ا الكف���ار - الي����م 

هاًكا واحًدا، وادع�ا هاًكا كثيًرا، لكن 
ل���ن تجاب����ا اإل���ى م���ا تطلب�ن، بل �س���تبق�ن 

ف���ي الع���ذاب الأليم خالدين.
 ق���ل له���م - اأيه���ا الر�س���ول -: اأذل���ك 

���ف لك���م  المذك����ر م���ن الع���ذاب ال���ذي ُو�سِ
خي���ر اأم جن���ة الخل���د الت���ي ي���دوم نعيمها، 
ول ينقط���ع اأب���ًدا؟ وه���ي الت���ي وع���د اهلل 
المتقي���ن م���ن عب���اده الم�ؤمني���ن اأن تك����ن 
له���م ث�اًب���ا، ومرجًع���ا يرجع����ن اإلي���ه ي����م 

القيام���ة.
 له���م ف���ي ه���ذه الجن���ة م���ا ي�س���اوؤون 

م���ن النعي���م، كان ذل���ك عل���ى اهلل وع���ًدا، 
ي�س���األه اإي���اه عب���اده المتق����ن، ووع���د اهلل 

متحق���ق، فه���� ل يخل���ف الميع���اد.
 وي�����م يح���س������ر اهلل الم���س���رك������ين 

المكذبي���ن، ويح�س������ر م���ا يعبدون���ه م���ن 
دون اهلل، فيق����ل للمعب�دي���ن ت��ق�������ريًعا 
لع�����ابدي������هم: اأاأنت���م اأ�سللت���م عب���ادي 
باأمرك���م له���م اأن يعبدوك���م، اأم هم �سل�ا 

م���ن تلق���اء اأنف�س���هم؟!
 ق���ال المعب����دون: تنزه���ت ربن���ا اأن 

يك����ن ل���ك �س���ريك، م���ا يليق بن���ا اأن نتخذ 
م���ن دون���ك اأولي���اء نت�له���م، فكيف ندع� 
عب���ادك اأن يعبدون���ا م���ن دون���ك؟! ولك���ن 
بمل���ذات  الم�س���ركين  ه����ؤلء  متع���ت 
الدني���ا، ومتع���ت اآباءه���م م���ن قبله���م 

ا�س���تدراًجا له���م حت���ى ن�س����ا ذك���رك، فعب���دوا مع���ك غي���رك، وكان����ا ق�ًم���ا هلك���ى ب�س���بب �س���قائهم.
 فق���د كذبك���م - اأيه���ا الم�س���ركون - م���ن عبدتم�ه���م م���ن دون اهلل فيم���ا تّدع�ن���ه عليه���م، فم���ا ت�س���تطيع�ن دف���ع الع���ذاب ع���ن اأنف�س���كم ول 

ن�سره���ا لعجزك���م، وم���ن يظل���م منك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - بال�س���رك باهلل نذقه عذاًبا عظيًما مث���ل ما اأذقناه من ُذِكر.
ولما ا�ستنكر الم�سرك�ن اأن الر�س�ل  ياأكل الطعام ويم�سي في الأ�س�اق رّد اهلل عليهم بق�له:

 وم���ا بعثن���ا قبل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - م���ن المر�س���لين اإل ب�س���ًرا كان����ا ياأكل����ن الطع���ام، ويم�س����ن ف���ي الأ�س����اق، فل�س���ت ِبْدًع���ا م���ن الر�س���ل 

في ذلك، وجعلنا بع�سكم - اأيها النا����س - لبع�ش اختباًرا في الغنى والفقر وال�سحة والمر�ش ب�س���بب هذا الختاف، اأت�سبرون على ما 
ابتليت���م ب���ه فيثيبك���م اهلل عل���ى �سبرك���م؟! وكان رب���ك ب�سي���ًرا بمن ي�سبر ومن ل ي�سبر، وبم���ن يطيعه ومن يع�سيه.

 
   الجمع بين الترهيب من عذاب اهلل والترغيب في ث�ابه.

   متع الدنيا ُمْن�ِسية لذكر اهلل.
    ب�سرية الر�سل نعمة من اهلل للنا�ش ل�سه�لة التعامل معهم.

   تفاوت النا�ش في النعم والنقم اختبار اإل��هي لعباده.


