بيــ ��ان فـــ�ل�اح المـ�ؤمـنــ ��ين وخ�ســ ��ران
الكـ��افرين.
 ق��د ف��از الم�ؤمن��ون ب��اهلل العامل��ون
ب�ش ��رعه بالح�ص ��ول عل ��ى م ��ا يطلب ��ون،
والنج��اة مم��ا يرهب��ون.
 الذين هم في �صالتهم ُم َتذلِّلون،
قد �سكنت فيها جوارحهم ،وفرغت
قلوبهم من ال�شواغل.
 والذي ��ن ه ��م ع ��ن الباط ��ل والله ��و
وم��ا في��ه مع�صي��ة م��ن الأق��وال والأفع��ال
معر�ض��ون.
 والذي ��ن ه ��م لتطهي ��ر �أنف�س ��هم
م��ن الرذائل ،وتطهي��ر �أموالهم ب�إخراج
زكاته��ا فاعل��ون.
 والذي ��ن ه ��م لفروجه ��م ب�إبعاده ��ا
ع ��ن الزن ��ى والل ��واط والفواح� ��ش
حافظ ��ون ،فه ��م �أع ّف ��اء طاه ��رون.
� إال عل ��ى زوجاته ��م �أو م ��ا يملك ��ون
م ��ن الإم ��اء ،ف�إنه ��م ال ُيالم ��ون ف ��ي
اال�س ��تمتاع به � ّ�ن بال ��وطء وغي ��ره.
 فم ��ن طل ��ب اال�س ��تمتاع بم ��ا ع ��دا
الزوج��ات �أو �إمائ��ه الالت��ي يملكه� ّ�ن فهو
متجاوز لحدود اهلل بتجاوز ما �أحلّه من
التمت��ع �إل��ى م��ا حرمه منه.
 والذي ��ن ه ��م لم ��ا ائتمنه ��م اهلل
علي ��ه� ،أو ائتمنه ��م عب ��اده ،ولعهوده ��م
حافظ��ون ال ي�ضيعونه��ا ،ب��ل يوف��ون به��ا.
 والذي�ن ه�م عل�ى �صلواته�م
يحافظ�ون بالمداوم�ة عليه�ا ،وعل�ى
�أدائه�ا ف�ي �أوقاته�ا ب�أركانه�ا وواجباته�ا
و م�س�تح ّبا تها .

� أولئك المت�صفون بهذه ال�صفات هم الوارثون.
 الذين يرثون �أعلى الجنة هم فيها ماكثون � ًأبدا ،ال ينقطع نعيمهم فيها.
 ولقد خلقنا �أبا الب�شر �آدم من طين� ،أُ ِخ َذت تربته من خال�صة ا�س ُت ْخ ِرجت من ماء مختلط بتربة الأر�ض.
ت�ستقر في الرحم �إلى حين الوالدة.
 ثم خلقنا ذريته متنا�سلين من نطفة
ّ
 فخلقن��ا بع��د ذل��ك النطف��ة الم�س��تقرة ف��ي الرح��م َع َل َق��ة حم��راء ،ثم جعلن��ا تلك ال َع َل َقة الحم��راء كقطعة لحم مم�ضوغ��ة ،فخلقنا قطعة
عظاما ُم َت َ�صلِّبة ،ف�ألب�سنا تلك العظام لح ًما ،ثم �أن�ش�أناه خل ًقا �آخر بنفخ الروح فيه ،و�إخراجه �إلى الحياة ،فتبارك اهلل �أح�سن
اللحم تلك ً
الخالقين.
 ثم �إنكم � -أيها النا�س  -بعد ما مررتم به من تلك الأطوار �ستموتون عند انق�ضاء �آجالكم.
 ثم �إنكم بعد موتكم تبعثون من قبوركم يوم القيامة؛ لتحا�سبوا على ما قدمتم من عمل.
 ولقد خلقنا فوقكم � -أيها النا�س � -سبع �سماوات بع�ضها فوق بع�ض ،وما كنا بغافلين عن خلقنا ،وال نا�سين �إياه.
للفالح �أ�سباب متنوعة يح�سن معرفتها والحر�ص عليها.
التدرج في الخلق وال�شرع ُ�س َّنة �إلـهية.
�إحاطة علم اهلل بمخلوقاته.

 و�أنزلن ��ا م ��ن ال�س ��ماء م ��اء المط ��ر
بمق ��دار الحاج ��ة ،ال كثي�� ًرا فيف�س ��د وال
قلي�ل ً�ا ف�ل�ا يكف��ي ،فجعلن��اه ي�س��تقر ف��ي
الأر���ض ينتف��ع ب��ه النا���س وال��دواب ،و�إن��ا
لق ��ادرون عل ��ى �أن نذه ��ب ب ��ه ف�ل�ا
تنتفع ��ون.
 ف�أن�ش� ��أنا لك ��م بذل ��ك الم ��اء
ب�س ��اتين م ��ن النخي ��ل والأعن ��اب ،لك ��م
فيه��ا فواك��ه متع��ددة الأ�ش��كال والأل��وان،
كال ِّتين والرمان والتفاح ،ومنها ت�أكلون.
 و�أن�ش���أنا لك ��م ب ��ه �ش ��جرة الزيت ��ون
الت ��ي تخ ��رج ف ��ي منطق ��ة جب ��ل �س ��يناء،
ُتن ِب��ت الدهن الذي ي�س��تخرج من ثمرها
ُي َّده��ن ب��ه و ُي�ؤْ َت َدم.
 و�إن لــــ ��كم � -أيهـ ��ا النا� ��س  -ف ��ي
الأنع��ام (الإب��ل ،البق��ر ،الغن��م) لعب��رة
ودالل ��ة ت�س ��تدلّون به ��ا عل ��ى ق ��درة اهلل
ولطف��ه بك��م ،ن�س��قيكم مم��ا ف��ي بط��ون
خال�ص ��ا �س ��ائ ًغا
ه ��ذه الأنع ��ام لب ًن ��ا
ً
لل�ش ��اربين ،ولك ��م فيه ��ا مناف ��ع كثي ��رة
تنتفع��ون به��ا منه��ا؛ كالرك��وب وال�صوف
والوب��ر وال�ش��عر ،وت�أكل��ون م��ن لحومه��ا.
 وعل��ى الإب��ل م��ن الأنع��ام ف��ي الب��ر،
وعلى ال�سفن في البحر ُت ْح َملون.
نوح ��ا �إل ��ى قوم ��ه
 ولق ��د بعثن ��ا ً
يدعوه��م �إل��ى اهلل ،فق��ال له��م :ي��ا ق��وم،
اعب��دوا اهلل وح��ده ،م��ا لك��م م��ن معب��ود
بح ��ق غي ��ره �س ��بحانه� ،أف�ل�ا تتق ��ون اهلل
بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهي��ه؟!
 فق ��ال الأ�ش ��راف وال�س ��ادة
الذي��ن كف��روا ب��اهلل م��ن قوم��ه لأتباعه��م
وعامتهم :ما هذا الذي يزعم �أنه ر�سول
�إال ب�ش��ر مثلكم يريد الرئا�س��ة وال�س��يادة
عليك ��م ،ول ��و �ش ��اء اهلل �أن ير�س ��ل �إلين ��ا
ً
ر�سول لأر�سله من المالئكة ،ولم ير�سله
م��ن الب�ش��ر ،م��ا �س��معنا بمث��ل م��ا ادع��اه
عن��د �أ�س�ل�افنا الذي��ن �س��بقونا.
 ما هو �إال رجل به جنون ،ال يعي ما يقول ،فانتظروا به حتى يت�ضح �أمره للنا�س.
 قال نوح  :رب ان�صرني عليهم ب�أن تنتقم لي منهم ب�سبب تكذيبهم �إياي.
 ف�أوحين��ا �إلي��ه �أن ا�صن��ع ال�س��فينة بم��ر�أى من��ا وتعليمن��ا �إي��اك كي��ف ت�صنعه��ا ،ف��إذا ج��اء �أمرن��ا ب�إهالكهم ،ونب��ع الماء بقوة م��ن المكان
�تمر ال َّن ْ�س��ل ،و�أدخل �أهلك �إال من �س��بق عليه القول م��ن اهلل بالإهالك مثل
ال��ذي يخب��ز في��ه ،ف�أدخ��ل فيه��ا م��ن كل الأحي��اء ذك� ًرا و�أنثى لي�س� ّ
زوجت��ك وابن��ك ،وال تخاطبن��ي ف��ي الذي��ن ظلم��وا بالكف��ر بطل��ب نجاته��م وت��رك �إهالكه��م� ،إنه��م ُم ْه َلك��ون  -ال محال��ة  -بالغ��رق ف��ي م��اء
الطوفان.
لطف اهلل بعباده ظاهر ب�إنزال المطر وتي�سير االنتفاع به.
التنويه بمنزلة �شجرة الزيتون.
اعتقاد الم�شركين �ألوهية الحجر ،وتكذيبهم بنبوة الب�شر ،دليل على �سخف عقولهم.
ن�صر اهلل لر�سله ثابت عندما تكذبهم �أممهم.

 ف� ��إذا عل ��وت عل ��ى ال�س ��فينة �أن ��ت
وم ��ن مع ��ك م ��ن الم�ؤمني ��ن الناجي ��ن،
فق��ل :الحم��د هلل الذي �أنقذنا من القوم
الكافري ��ن ف�أهلكه ��م.
 وق ��ل :رب �أنزلن ��ي م ��ن الأر� ��ض
�إن� ً
�زال مب��اركًا ،و�أن��ت خي��ر ال ُم ْن ِزلي��ن.
� إن ف ��ي ذل ��ك المذك ��ور م ��ن
�إنج��اء ن��وح والم�ؤمني��ن مع��ه ،و�إه�ل�اك
الكافري��ن؛ ل��دالالت جلي��ة عل��ى قدرتن��ا
عل��ى ن�ص��ر ر�س��لنا و�إه�ل�اك المكذبي��ن
به ��م ،و�إن كن ��ا لمختبري ��ن ق ��وم ن ��وح
ب�إر�س ��اله �إليه ��م ليت�ض ��ح الم�ؤم ��ن م ��ن
الكاف ��ر والمطي ��ع م ��ن العا�ص ��ي.
 ث ��م �أن�ش ��أنا م ��ن بع ��د �إه�ل�اك ق ��وم
ن��وح �أم��ة �أخرى.
 فبعثن ��ا فيه ��م ر�س � ً
�ول منه ��م
يدعوه��م �إل��ى اهلل ،فق��ال له��م :اعب��دوا
اهلل وح��ده م��ا لكم من معبود بحق غيره
�س ��بحانه� ،أف�ل�ا تتق ��ون اهلل باجتن ��اب
نواهي ��ه ،وامتث ��ال �أوام ��ره؟!
 وق ��ال الأ�ش ��راف وال�س ��ادة م ��ن
قوم ��ه الذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل ،وكذب ��وا
بالآخ��رة وم��ا فيه��ا م��ن ث��واب وعق��اب،
و�س ��عنا له ��م م ��ن النع ��م
و�أطغاه ��م م ��ا ّ
ف ��ي الحي ��اة الدني ��ا ،قال ��وا لأتباعه ��م
وعامته��م :م��ا هذا �إال ب�ش��ر مثلك��م ي�أكل
مم��ا ت�أكل��ون منه ،وي�ش��رب مما ت�ش��ربون
من��ه ،فلي���س ل��ه مزي��ة عليكم حت��ى ُي ْب َعث
ر�س � ً
�ول �إليك ��م.
 ولئ ��ن �أطعت ��م ب�ش� � ًرا مثلك ��م �إنك ��م
�إذن لخا�س��رون لعدم انتفاعكم بطاعته
لترككم �آلهتكم ،واتباع من ال ف�ضيلة له
عليكم.
� أيعدك ��م ه ��ذا ال ��ذي يزع ��م �أن ��ه
ر�س ��ول �أنك ��م �إذا مت ��م و�صرت ��م ترا ًب ��ا
وعظام ��ا بالي ��ة �أنك ��م تخرج ��ون م ��ن
ً

قبورك ��م �أحي ��اء؟! �أيعق ��ل ه ��ذا؟!
وعظاما بالية.
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 بعيد ج ًّدا ما توعدون به من �
ً
ً
 لي�س��ت الحي��اة �إال الحي��اة الدني��ا ،ال الحي��اة الآخ��رة ،تم��وت الأحي��اء منا وال تحيا ،ويول��د �آخرون فيحيون ،ول�س��نا ب ُم ْخ َرجين بعد موتنا
للح�ساب يوم القيامة.
 ما هذا الذي ي ّدعي �أنه ر�سول �إليكم �إال رجل اختلق على اهلل كذ ًبا بادعائه هذا ،ول�سنا له بم�ؤمنين.
 قال الر�سول :رب ان�صرني عليهم ب�أن تنتقم لي منهم ب�سبب تكذيبهم �إياي.
 ف�أجابه اهلل ً
قائل :بعد زمن قليل �سي�صبح ه�ؤالء المكذبون بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من التكذيب.
 ف�أخذهم �صوت �شديد ُمهلك با�ستحقاقهم العذاب لتع ُّنتهم ،ف�ص ّيرتهم هلكى مثل غثاء ال�سيل ،فهالكًا للقوم الظالمين.
أقواما و�أم ًما �آخرين مثل قوم لوط ،وقوم �شعيب ،وقوم يون�س.
 ثم بعد �إهالكهم �أن�ش�أنا � ً
وجوب حمد اهلل على النعم.
الترف في الدنيا من �أ�سباب الغفلة �أو اال�ستكبار عن الحق.
عاقبة الكافر الندامة والخ�سران.
الظلم �سبب في البعد عن رحمة اهلل.

 ال تتق ��دم �أي �أم ��ة م ��ن ه ��ذه
الأم��م المكذب��ة الوق��ت المح��دد لمج��يء
هالكه��ا ،وال تت�أخ��ر عن��ه ،مهم��ا كان لها
م��ن الو�س��ائل.
 ث ��م بعثن ��ا ر�س ��لنا متتابعي ��ن ر�س � ً
�ول
ر�س� ً
�ول ،كلم��ا ج��اء �أم� ًة م��ن تل��ك الأم��م
ر�س��ولُها المبع��وث �إليه��ا كذب��وه ،ف�أتبعن��ا
بع�ضه��م ببع���ض باله�ل�اك ،فل��م يبق لهم
وج ��ود �إال �أحادي ��ث النا� ��س عنه ��م،
فه�ل�اكًا لق��وم ال ي�ؤمن��ون بم��ا جاءتهم به
ر�س��لهم م��ن عن��د ربه��م.
 ث�م بعثن�ا مو�س�ى و�أخ�اه ه�ارون
ب�آياتن�ا الت�س�ع( :الع�ص�ا ،اليد ،الجراد،
ال ُق َّم�ل ،ال�ضف�ادع ،ال�دم ،الطوف�ان،
ال�س�نون ،نق��ص الثم�رات) ،وبحج�ة
وا�ضح�ة.
 بعثناهم ��ا �إل ��ى فرع ��ون والأ�ش ��راف
م ��ن قوم ��ه فا�س ��تكبروا ،فل ��م ينق ��ادوا
قوم��ا ُم ْ�س � َت ْع ِلين
للإيم��ان لهم��ا ،وكان��وا ً
عل��ى النا���س بالقه��ر والظل��م.
 فقال ��وا� :أن�ؤم ��ن لب�ش ��رين مثلن ��ا،
ال مزي ��ة لهم ��ا علين ��ا ،وقومهم ��ا (بن ��و
�إ�س ��رائيل) لن ��ا مطيع ��ون خا�ضع ��ون؟!
 فك ّذبوهم ��ا فيم ��ا ج ��اءا ب ��ه م ��ن
عن��د اهلل ،فكان��وا ب�س��بب تكذيبه��م م��ن
ال ُم ْهلَكي ��ن بالغ ��رق.
 ولق ��د �أعطين ��ا مو�س ��ى الت ��وراة
رج��اء �أن يهت��دي به��ا قوم��ه �إل��ى الح��ق،
ويعمل��وا به��ا.
 و�ص ّيرن ��ا عي�س ��ى ب ��ن مري ��م و�أم ��ه
مري��م عالم��ة دال��ة عل��ى قدرتن��ا ،فق��د
حمل��ت ب��ه م��ن غي��ر �أب ،و�آويناهم��ا �إل��ى
م��كان مرتف��ع م��ن الأر���ض ،م�س��ت ٍو �صالح
لال�س��تقرار علي��ه ،فيه ماء جار متجدد.
 ي��ا �أيه��ا الر�س��ل ،كل ��وا مم ��ا �أحلل ��ت
لك��م مم��ا ُي ْ�س� َتطاب �أكل��ه ،واعمل��وا ً
عمل
علي من �أعمالكم �ش��يء.
ً
�صالح��ا مواف ًق��ا لل�ش��رع� ،إن��ي بم��ا تعمل��ون م��ن عمل علي��م ،ال يخفى َّ
نواهي.
واجتناب
أوامري،
�
بامتثال
فاتقوني
غيري،
لكم
رب
ال
ربكم
أنا
�
و
إ�سالم،
ل
ا
وهي
واحدة
ملة
الر�سل
أيها
�
َّتكم
ل
م
إن
�
 و
َّ
ّ
 فتف� ّ�رق �أتباعه��م بعده��م ف��ي الدي��ن ،ف�ص��اروا �أحزا ًب��ا و�ش��ي ًعا ،كل ح��زب معجب بم��ا ي�ؤمن �أنه هو الدين المر�ض��ي عند اهلل ،وال يلتفت
�إلى ما عند غيره.
 فاتركهم � -أيها الر�سول  -فيما هم فيه من الجهل والحيرة �إلى حين نزول العذاب بهم.
�  أيظ � ّ�ن ه ��ؤالء الأح ��زاب الفرح ��ون بم ��ا لديه ��م �أن م ��ا نعطيه ��م م ��ن الأم ��وال والأوالد ف ��ي الحي ��اة الدني ��ا ه ��و تعجي ��ل خي ��ر له ��م
يح�س��ون بذل��ك.
ي�س��تحقونه؟! لي���س الأم��ر كم��ا ظن��وا� ،إنم��ا نعطيه��م ذل��ك �إم�ل�ا ًء وا�س� ً
�تدراجا له��م ،لكنه��م ال ُّ
� إن الذين هم مع �إيمانهم و�إح�سانهم ِ
وجلون من ربهم.
 والذين هم ب�آيات كتابه ي�ؤمنون.
 والذين هم يوحدون ربهم ال ي�شركون به �شيئًا.
اال�ستكبار مانع من التوفيق للحق� .إطابة الم�أكل له �أثر في �صالح القلب و�صالح العمل .التوحيد ملة جميع الأنبياء ودعوتهم.
إكراما له ،و�إنما هو ا�ستدراج.
الإنعام على الفاجر لي�س � ً

 والذي ��ن يجته ��دون ف ��ي �أعم ��ال
الب ��ر ،ويتقرب ��ون �إل ��ى اهلل بالأعم ��ال
ال�صالح��ة وه��م خائف��ون �أال يتقب��ل اهلل
منه��م �إنفاقهم و�أعمالهم ال�صالحة �إذا
رجع��وا �إلي��ه ي��وم القيام��ة.
� أولئك المو�صوفون بهذه ال�صفات
العظيمة يبادرون �إلى الأعمال
ال�صالحة ،وهم �إليها �سابقون ،ومن
�أجلها �سبقوا غيرهم.
نف�سا �إال قدر ما ت�ستطيعه
 وال نكلف ً
من العمل ،وعندنا كتاب �أثبتنا فيه
عمل كل عامل ،ينطق بالحق الذي
ال مرية فيه ،وهم ال يظلمون بنق�ص
ح�سناتهم ،وال زيادة �سيئاتهم.
 ب ��ل قل ��وب الكف ��ار ف ��ي غفل ��ة
م��ن ه��ذا الكت��اب ال��ذي ينط��ق بالح��ق،
والكتاب الذي نزل عليهم ،ولهم �أعمال
�أخ��رى دون م��ا ه��م علي��ه م��ن الكف��ر هم
له��ا عامل��ون.
 حت ��ى �إذا عاقبن ��ا من َّعميه ��م ف ��ي
الدني ��ا بالع ��ذاب ي ��وم القيام ��ة �إذا ه ��م
يرفع ��ون �أ�صواته ��م م�س ��تغيثين.
تيئي�س ��ا له ��م م ��ن
 فيق ��ال له ��م ً
رحمة اهلل :ال ت�صرخوا وال ت�ستغيثوا في
ه��ذا الي��وم ،ف�إن��ه ال نا�ص��ر لك��م يمنعكم
م��ن ع��ذاب اهلل.
 ق ��د كان ��ت �آي ��ات كت ��اب اهلل ُت ْق ��ر�أ
عليك ��م ف ��ي الدني ��ا ،فكنت ��م ترجع ��ون
مو ّلي ��ن عنه ��ا �إذا �س ��معتموها كراهي ��ة
له��ا.
 تفعـلون ذلك م�ستكـبرين على
النا�س بما تزعمونه من �أنكم �أهل
الحرم ول�ستم �أهله؛ لأن �أهله هم
المتقون ،وتت�سامرون حوله بال�سيئ من
القول ،ف�أنتم ال تقد�سونه.
� أفل ��م يتدب ��ر ه ��ؤالء الم�ش ��ركون م ��ا
�أنزل اهلل من القر�آن لي�ؤمنوا به ،ويعملوا بما فيه� ،أم جاءهم ما لم ي�أت �أ�س�ل�افهم من قبلهم ،ف�أعر�ضوا عنه وكذبوا به.
محمدا الذي �أر�سله اهلل �إليهم ،فهم منكرون له ،لقد عرفوه وعرفوا �صدقه و�أمانته.
� أم �إنهم لم يعرفوا
ً
 ب��ل يقول��ون :ه��و مجن��ون ،لق��د كذب��وا ،ب��ل جاءه��م بالح��ق ال��ذي ال ِم ْري��ة في��ه �أنه من عن��د اهلل ،ومعظمه��م كارهون للح��ق ،مبغ�ضون له
ح�سدا من عند �أنف�سهم ،وتع�ص ًبا لباطلهم.
ً
 ول��و �أج��رى اهلل الأم��ور ،ود ّبره��ا عل��ى وف��ق م��ا ته��واه �أنف�س��هم لف�س��دت ال�س��ماوات والأر���ض ،وف�س��د من فيه��ن لجهلهم بعواق��ب الأمور،
وبال�صحيح والفا�س��د من التدبير ،بل �أتيناهم بما فيه عزهم و�ش��رفهم ،وهو القر�آن ،فهم عنه معر�ضون.
 ه��ل طلب��ت � -أيه��ا الر�س��ول � -أج� ًرا م��ن ه��ؤالء عل��ى م��ا جئتهم ب��ه ،وذلك جعلهم يرف�ضون الدعوة؟ هذا ل��م يحدث منك ،فثواب ربك
و�أجره خير من ثواب ه�ؤالء وغيرهم ،وهو � -سبحانه  -خير الرازقين.
 و�إنك � -أيها الر�سول  -لتدعو ه�ؤالء وغيرهم �إلى طريق م�ستقيم ال اعوجاج فيه ،وهو طريق الإ�سالم.
 و�إن الذي��ن ال ي�ؤمن��ون بالآخ��رة وم��ا فيه��ا م��ن ح�س��اب وعق��اب وث��واب ع��ن طري��ق الإ�س�ل�ام لمائل��ون �إل��ى غيره��ا م��ن الط��رق المعوج��ة
المو�صل��ة �إلى النار.
خوف الم�ؤمن من عدم قبول عمله ال�صالح� .سقوط التكليف بما ال ُي ْ�ستطاع رحمة بالعباد.
و�سبب في الهالك .ق�صور عقول الب�شر عن �إدراك كثير من الم�صالح.

الترف مانع من موانع اال�ستقامة

 ول ��و رحمناه ��م ورفعن ��ا عنه ��م
م ��ا به ��م م ��ن قح ��ط وج ��وع لتم ��ادوا
ف ��ي �ضالله ��م ع ��ن الح ��ق يت ��رددون
ويتخ ّبط ��ون.
 ولقد اختبرناهم ب�أنواع الم�صائب،
فما َت َذلَّلوا لر ِّبهم وال خ�ضعوا له ،وما
دعوه خا�شعين ليرفع عنهم الم�صائب
عند نزولها.
 حت ��ى �إذا فتحن ��ا عليه ��م با ًب ��ا م ��ن
العذاب ال�ش��ديد �إذا هم فيه �آي�س��ون من
كل َف� َرج وخير.
ولم ��ا كان �إن ��كار البع ��ث ال يق ��ع مم ��ن
ينتف ��ع ب�س ��معه وب�ص ��ره وعقل ��ه ذكَّره ��م
اهلل بم��ا �أنع��م عليه��م ب��ه منه��ا ،فق��ال:
 واهلل �س ��بحانه ه ��و ال ��ذي خل ��ق
لكم � -أيها المكذبون بالبعث  -ال�س��مع
لت�س��معوا ب��ه ،والأب�ص��ار لتب�ص��روا به��ا،
والقل ��وب لتفقه ��وا به ��ا ،وم ��ع ذل ��ك ال
ت�ش��كرونه عل��ى ه��ذه النع��م �إال قلي�ل ً�ا.
 وه ��و الــــ ��ذي خلقك ��م � -أيه ��ا
النا���س  -ف��ي الأر���ض ،و�إلي��ه وح��ده ي��وم
القيام ��ة تح�ش ��رون للح�س ��اب والج ��زاء.
 وه ��و وح ��ده �س ��بحانه ال ��ذي يحي ��ي
فال محيي غيره ،وهو وحده الذي يميت
ف�ل�ا ممي ��ت �س ��واه ،و�إلي ��ه وح ��ده تقدي ��ر
اخت�ل�اف اللي ��ل والنه ��ار ظلم ��ة و�إن ��ارة
وط � ً
�ول وق�ص � ًرا� ،أف�ل�ا تعقل ��ون قدرت ��ه،
وتف� ّ�رده بالخل��ق والتدبي��ر؟!
 ب ��ل قال ��وا مث ��ل م ��ا ق ��ال �آبا�ؤه ��م
و�أ�س�ل�افهم ف ��ي الكف ��ر.
 قالوا على وجه اال�ستبعاد والإنكار:
وعظاما بالية
�أ�إذا متنا و�صرنا ترا ًبا
ً
�أ�إنا لمبعوثون �أحيا ًء للح�ساب؟!
 لق ��د وعدن ��ا ه ��ذا الوع ��د  -وه ��و
البع��ث بع��د الموت  -و ُو ِعد �أ�س�ل�افنا من
قب� ُل بذل��ك ،ول��م ن��ر ذلك الوع��د تحقق،
م��ا ه��ذا �إال �أباطي��ل الأقدمي��ن و�أكاذيبه��م.
 قل � -أيها الر�سول  -له�ؤالء الكفار المنكرين للبعث :لمن هذه الأر�ض ،ومن عليها �إن كان لكم علم؟
� سيقولون :الأر�ض ومن عليها هلل ،فقل لهم� :أال تتذكرون �أن من له الأر�ض ومن عليها قادر على �إحيائكم بعد موتكم؟
 قل لهم :من رب ال�سماوات ال�سبع؟ ومن رب العر�ش العظيم الذي ال يوجد مخلوق �أعظم منه؟
� س��يقولون :ال�س��ماوات ال�س��بع والعر���ش العظي��م مل��ك هلل ،فق��ل له��م� :أف�ل�ا تتق��ون اهلل بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهي��ه لت�س��لموا م��ن
عذابه؟
 ق��ل له��م :م��ن ال��ذي بي��ده مل��ك كل �ش��يء ،ال ي�ش��ذ ع��ن ملك��ه �ش��يء ،وهو يغيث من �ش��اء من عب��اده ،وال �أحد يمتنع ممن �أراده هو ب�س��وء،
فيدفع عنه العذاب� ،إن كان لكم علم؟
� سيقولون :ملك كل �شيء بيده �سبحانه ،فقل لهم :فكيف تذهب عقولكم ،وتعبدون غيره مع �إقراركم بذلك؟!
عدم اعتبار الكفار بالنعم �أو النقم التي تقع عليهم دليل على ف�ساد فطرهم.
كفران النعم �صفة من �صفات الكفار.
التم�سك بالتقليد الأعمى يمنع من الو�صول للحق.
الإقرار بالربوبية ما لم ي�صحبه �إقرار بالألوهية ال ينجي �صاحبه.

 لي� ��س الأم ��ر كم ��ا ي ّدع ��ون ،ب ��ل
جئناه ��م بالح ��ق ال ��ذي ال مري ��ة في ��ه،
و�إنه ��م لكاذب ��ون فيم ��ا ي ّدعون ��ه هلل م ��ن
ال�ش��ريك والول��د ،تعال��ى اهلل عن قولهم
عل � ًّوا كبي � ًرا.
 م��ا اتخ��ذ اهلل م��ن ول��د كم��ا يزع��م
الكف��ار ،وم��ا كان مع��ه م��ن معب��ود بحق،
ول��و فر���ض �أن��ه مع��ه معب��ود بح��ق لذه��ب
كل معب ��ود بن�صيب ��ه م ��ن الخل ��ق ال ��ذي
بع�ض��ا ،فيف�س��د
خلق��هَ ،و َل َغا َل� َ�ب بع�ضه��م ً
نظام الكون ،والواقع �أن �ش��يئًا من ذلك
ل��م يح��دث ،ف��دل عل��ى �أن المعب��ود بح��ق
واحد وهو اهلل وحده ،تنزه وتقد�س عما
ي�صفه به الم�شركون مما ال يليق به من
الولد وال�ش��ريك.
 عال ��م كل م ��ا غ ��اب ع ��ن خلق ��ه،
وعالم كل ما ي�شاهد ويدرك بالحوا�س،
ال يخف��ى علي��ه �ش��يء م��ن ذل��ك ،فتعال��ى
�س��بحانه �أن يك��ون ل��ه �ش��ريك.
 ق ��ل  -ي��ا �أيه��ا الر�س��ول  :-رب �إم ��ا
تريني في ه�ؤالء الم�شركين ما وعدتهم
من العذاب.
 رب �إن عاقبته ��م و�أن ��ا �أ�ش ��اهد
ذل��ك ف�ل�ا تجعلن��ي فيه��م في�صيبن��ي م��ا
�أ�صابه��م م��ن الع��ذاب.
 و�إن ��ا عل ��ى �أن نجعل ��ك ت�ش ��اهد
وت ��رى م ��ا نعده ��م ب ��ه م ��ن الع ��ذاب
لق ��ادرون ،ال نعج ��ز ع ��ن ذل ��ك وال ع ��ن
غي ��ره.
 ادفع � -أيها الر�سول  -من ي�سيء
�إليك بالخ�صلة التي هي �أح�سن؛
ب�أن ت�صفح عنه ،وت�صبر على �أذاه،
نحن �أعلم بما ي�صفون من ال�شرك
والتكذيب ،وبما ي�صفونك به مما ال
يليق بك كال�سحر والجنون.
 وق ��ل :رب �أعت�ص ��م ب ��ك م ��ن

ن ََزغَ ��ات ال�ش ��ياطين وو�ساو�س ��هم.
 و�أعوذ بك رب �أن يح�ضروني في �شيء من �أموري.
ندم��ا عل��ى م��ا ف��ات م��ن عم��ره ،وم��ا ف� ّ�رط ف��ي جن��ب اهلل :رب
 حت��ى �إذا ج��اء �أح� َ�د ه��ؤالء الم�ش��ركين الم� ُ
�وت ،وعاي��ن م��ا ين��زل ب��ه ق��ال ً
ارجعني �إلى الحياة الدنيا  .لعلّي �أعمل ً
�صالحا �إذا رجعت �إليها ،كال ،لي�س الأمر كما طلب� ،إنها مجرد كلمة هو قائلها ،فلو ُر َّد
عمل
ً
�إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به ،و�سيبقى ه�ؤالء المتو ّفون في حاجز بين الدنيا والآخرة �إلى يوم البعث والن�شور ،فال يرجعون منه
�إلى الدنيا لي�س��تدركوا ما فاتهم ،وي�صلحوا ما �أف�س��دوه  .ف�إذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية الم�ؤذنة بالقيامة،
بع�ض��ا الن�ش��غالهم بم��ا يهمه��م  .فم��ن ثقل��ت موازينه
ف�ل�ا �أن�س��اب بينه��م يتفاخ��رون به��ا الن�ش��غالهم ب�أه��وال الآخ��رة ،وال ي�س��أل بع�ضه��م ً
برجح��ان ح�س��ناته عل��ى �س��يئاته ف�أولئ��ك ه��م المفلح��ون بم��ا ينالون��ه م��ن مطلوبه��م ،وم��ا يج ّنب��ون م��ن مرهوبه��م  .وم��ن خ ّف��ت موازينه
ي�ضره��ا ،وترك ما ينفعها من الإيم��ان والعمل ال�صالح ،فهم
لرجح��ان �س��يئاته عل��ى ح�س��ناته ف�أولئ��ك ه��م الذي��ن �ضيعوا �أنف�س��هم بفعل ما ّ
ف��ي ن��ار جهن��م ماكث��ون ،ال يخرج��ون منه��ا  .تح��رق وجوهه��م الن��ار ،وه��م فيها قد تقلّ�صت �ش��فاههم العليا وال�س��فلى عن �أ�س��نانهم من
�شدة العبو�س.
اال�س��تدالل با�س��تقرار نظ��ام الك��ون عل��ى وحداني��ة اهلل� .إحاط��ة عل��م اهلل ب��كل �ش��يء .معامل��ة الم�س��يء بالإح�س��ان �أدب �إ�س�ل�امي
رفيع له ت�أثيره البالغ في الخ�صم� .ضرورة اال�ستعاذة باهلل من و�ساو�س ال�شيطان و�إغراءاته.

 ويق��ال له��م تقري ًع��ا له��م� :أل��م تك��ن
�آي��ات الق��ر�آن تق��ر�أ عليك��م ف��ي الدني��ا،
فكنت��م به��ا تكذب��ون؟!
 قال ��وا :ربن ��ا غل ��ب علين ��ا م ��ا �س ��بق
قوم ��ا
ف ��ي علم ��ك م ��ن �ش ��قاوتنا ،وكن ��ا ً
�ضالي��ن ع��ن الح��ق.
 ربن ��ا �أخرجن ��ا م ��ن الن ��ار ،ف� ��إن
رجعن ��ا �إل ��ى م ��ا كن ��ا علي ��ه م ��ن الكف ��ر
وال�ض�ل�ال ف�إن ��ا ظالم ��ون لأنف�س ��نا ،ق ��د
انقط ��ع عذرن ��ا.
 ق ��ال اهلل :ا�س ��كنوا �أذالء مهاني ��ن
ف��ي الن��ار ،وال تكلموني.
� إن ��ه كان فري ��ق م ��ن عب ��ادي الذي ��ن
�آمن��وا ب��ي يقول��ون :ربن��ا �آمنا ب��ك فاغفر
لن��ا ذنوبن��ا ،وارحمن��ا برحمت��ك ،و�أن��ت
خي��ر الراحمي��ن.
 فاتخذتم ه�ؤالء الم�ؤمنين الداعين
ربهم ًّ
محل لال�ستهزاء ت�سخرون منهم،
وت�ستهزئون بهم حتى �أن�ساكم االن�شغا ُل
بال�سخرية منهم ذك َر اهلل ،وكنتم
ت�ضحكون منهم �سخرية وا�ستهزاء.
� إن ��ي جزي ��ت ه� ��ؤالء الم�ؤمني ��ن
الف��وز بالجن��ة ي��وم القيام��ة؛ ل�صبره��م
عل��ى طاع��ة اهلل وعل��ى م��ا كان��وا يتلقون��ه
منك ��م م ��ن الأذى.
ولم ��ا �س� ��ألوا الرج ��وع �إل ��ى الدني ��ا
لي�صلح ��وا م ��ا �أف�س ��دوا ،ذكَّره ��م بم ��ا
ع ّم��روا فيه��ا مم��ا يمكنه��م م��ن التوب��ة لو
�أرادوا ذل ��ك.
 ق ��ال :ك ��م مكثت ��م ف ��ي الأر� ��ض م ��ن
ال�س��نين؟ وك��م �أ�ضعت��م فيه��ا م��ن وقت؟
يوم ��ا
 فيجيب ��ون بقوله ��م :مكثن ��ا ً
�أو ج��ز ًءا م��ن ي��وم ،فا�س��أل الذي��ن ُي ْع َن ْون
بح�س��اب الأي��ام وال�ش��هور.
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قليل ي�س��هل ال�صبر فيه على الطاعة لو
�أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم.
� أفح�س��بتم � -أيه��ا النا���س � -أنم��ا خلقناك��م لع ًب��ا دون حكم��ة ،ف�ل�ا ث��واب وال عق��اب مث��ل البهائ��م ،و�أنك��م ال ترجع��ون �إلين��ا ي��وم القيام��ة
للح�ساب والجزاء؟!
 فتن� ّزه اهلل المل��ك المت�ص� ّ�رف ف��ي خلق��ه بم��ا ي�ش��اء ،ال��ذي ه��و ح��ق ،ووع��ده ح��ق ،وقول��ه ح��ق ،ال معب��ود بحق غي��ره ،رب العر���ش الكريم
ال��ذي ه��و �أعظ��م المخلوق��ات ،وم��ن كان ر ًّب��ا لأعظ��م المخلوق��ات فه��و ربه��ا كله��ا.
 وم��ن ي��دع م��ع اهلل معب��و ًدا �آخ��ر ال حج��ة ل��ه عل��ى ا�س��تحقاقه العب��ادة (وه��ذا �ش��أن كل معب��ود غي��ر اهلل) ف�إنم��ا ج��زاء عمل��ه ال�س��يئ عند
رب��ه �س��بحانه ،فه��و ال��ذي يجازي��ه بالع��ذاب عليه� ،إنه ال يفوز الكافرون بنيل م��ا يطلبون ،وال بالنجاة مما يرهبون.
 وقل � -أيها الر�سول  :-رب اغفر لي ذنوبي ،وارحمني برحمتك و�أنت خير من رحم ذا ٍ
ذنب ،فقبل توبته.
الكافر حقير مهان عند اهلل.
اال�ستهزاء بال�صالحين ذنب عظيم ي�ستحق �صاحبه العذاب.
ت�ضييع العمر الزم من لوازم الكفر.
الثناء على اهلل مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء.
لما افتتح اهلل �سبحانه ال�سورة بذكر �صفات فالح الم�ؤمنين نا�سب �أن تختم ال�سورة بذكر خ�سارة الكافرين وعدم فالحهم.

الدعوة �إلى العفاف وحماية الأعرا�ض.
 ه ��ذه �س ��ورة �أنزلناه ��ا ،و�أوجبن ��ا
العم ��ل ب�أحكامه ��ا ،و�أنزلن ��ا فيه ��ا �آي ��ات
بين��ات؛ رج��اء �أن تتذك��روا م��ا فيه��ا م��ن
الأح��كام فتعمل��وا ب��ه.
 الزانية والزاني ال ِبكْران فاجلدوا
كل واحد منهما مئة جلدة ،وال ت�أخذكم
بهما ِرقَّة ورحمة بحيث ال تقيمون
عليهما الحد �أو تخففونه عنهما� ،إن
كنتم ت�ؤمنون باهلل واليوم الآخر،
وليح�ضر �إقامة الحد عليهما جمع من
الم�ؤمنين �إمعانًا في الت�شهير بهما،
وردعا لهما ولغيرهما.
ً
 لتفظي ��ع الزن ��ى ذك ��ر اهلل �أن ال ��ذي
اعتاده ال يرغب في الزواج �إال من زانية
مثله �أو م�شركة ال تتوقى الزنى مع عدم
ج��واز نكاحه��ا ،والت��ي اعت��ادت الزن��ى ال
ترغ��ب ف��ي ال��زواج �إال م��ن زان مثله��ا �أو
م�شرك ال يتوقاه مع حرمة زواجها منه،
وح� ِّرم ن��كاح الزانية و�إنكاح الزاني على
ُ
الم�ؤمنين.
 والذي ��ن يرم ��ون بالفاح�ش ��ة
العفائ��ف م��ن الن�س��اء( ،والأع ّف��اء م��ن
الرج��ال مثله��ن) ،ث��م ل��م ي�أت��وا ب�أربع��ة
�ش��هود عل��ى م��ا رموهم به من الفاح�ش��ة
فاجلدوه ��م � -أيه ��ا الح ��كام  -ثماني ��ن
جل ��دة ،وال تقبل ��وا له ��م �ش ��هادة �أب � ً�دا،
و�أولئ ��ك الذي ��ن يرم ��ون العفائ ��ف ه ��م
الخارج ��ون ع ��ن طاع ��ة اهلل.
� إال الذي ��ن تاب ��وا �إل ��ى اهلل بع ��د
ال��ذي �أقدم��وا عليه من ذل��ك ،و�أ�صلحوا
�أعماله ��م ف� ��إن اهلل يقب ��ل توبته ��م

و�ش ��هادتهم� ،إن اهلل غف ��ور لم ��ن ت ��اب م ��ن عب ��اده ،رحي ��م به ��م.
 والرج��ال الذي��ن يرم��ون زوجاته��م ولي���س له��م �ش��هود غي��ر �أنف�س��هم ي�ش��هدون عل��ى �صح��ة م��ا رموه��ن ب��ه؛ ي�ش��هد الواح��د منه��م �أرب��ع
�ش��هادات ب��اهلل� :إن��ه ل�ص��ادق فيم��ا رم��ى به زوجته م��ن الزنى.
 ثم في �شهادته الخام�سة يزيد الدعاء على نف�سه با�ستحقاق اللعنة �إن كان كاذ ًبا فيما رماها به.
 فت�ستحق هي بذلك �أن ُت َحد حد الزنى ،ويدفع عنها هذا الحد �أن ت�شهد هي �أربع �شهادات باهلل� :إنه لكاذب فيما رماها به.
 ثم في �شهادتها الخام�سة تزيد الدعاء على نف�سها بغ�ضب اهلل عليها �إن كان �صادقًا فيما رماها به.
 ول��وال تف�ض��ل اهلل عليك��م � -أيه��ا النا���س  -ورحمت��ه بك��م ،و�أن��ه ت��واب عل��ى م��ن ت��اب م��ن عب��اده ،حكي��م ف��ي تدبي��ره و�ش��رعه لعاجلك��م
بالعقوب��ة عل��ى ذنوبك��م ،ولف�ضحك��م بها.
التمهيد للحديث عن الأمور العظام بما ي�ؤذن بعظمها.
الزاني يفقد االحترام والرحمة في المجتمع الم�سلم.
الح�صار االجتماعي على الزناة و�سيلة لتح�صين المجتمع منهم ،وو�سيلة لردعهم عن الزنى.
تنويع عقوبة القاذف �إلى عقوبة مادية (الحد) ،ومعنوية (رد �شهادته ،والحكم عليه بالف�سق) دليل على خطورة هذا الفعل.
ال يثبت الزنى �إال ببينة ،وادعا�ؤه دونها قذف.

� إن الذين جا�ؤوا بال ُب ْه َتان (وهو
رمـــــــي �أم الم�ؤمـــنـــين عـــــائــ�شة
بالفاح�شة) جماعة تنت�سب �إليكم �-أيها
الم�ؤمنون -ال تظنوا �أن ما افتروه �شر
لكم ،بل هو خير لما فيه من الثواب
والتمحي�ص للم�ؤمنين ،ولما ي�صحبه
من تبرئة �أم الم�ؤمنين ،لكل واحد
�شارك في رميها بالفاح�شة جزاء ما
اكت�سبه من الإثم لتكلّمه بالإفك ،والذي
تح ّمل معظم ذلك ببدئه به له عذاب
عظيم ،والمق�صود به ر�أ�س المنافقين
عبد اهلل بن �أُ ٍّبي ابن َ�سلُول.
هل �إذ �سمع الم�ؤمنون والم�ؤمنات
َّ 
هـــذا الإفــــك العظــــيم ظــــنـوا �ســـالمة
مـن اف ُت ِـري عليــه ذلك من �إخـــوانهم
الم�ؤمنين ،وقالوا :هذا كذب وا�ضح.
ـــلا �أتـــ�ى المفــــتـ�رون علـــ�ى �أم
 ه َّ
عل�ى فريته�م
الم�ؤمني�ن عائ�ش�ة
العظيم�ة ب�أربع�ة �ش�هود ي�ش�هدون عل�ى
�صح�ة م�ا ن�س�بوا �إليه�ا ،ف��إن ل�م ي�أت�وا
ب�أربـ�عة �شــــ�هود عل�ى ذل�ك  -ول�ن ي�أت�وا
به�م �أب ً�دا  -ف ُه�م كاذب�ون في حكم اهلل.
تف�ض ��ل اهلل عليك ��م � -أيه ��ا
 ول ��وال ّ
الم�ؤمن ��ون  -ورحمت ��ه بك ��م حي ��ث ل ��م
يعاجلك��م بالعقوب��ة ،وت��اب عل��ى من تاب
منكم؛ لأ�صابكم عذاب عظيم ب�سبب ما
خ�ضت��م في��ه م��ن الك��ذب واالفت��راء عل��ى
�أم الم�ؤمني ��ن.
� إذ يروي ��ه بع�ضك ��م ع ��ن بع� ��ض،
وتتناقلون��ه ب�أفواهك��م م��ع بطالن��ه؛ فم��ا
لك ��م ب ��ه عل ��م ،وتظن ��ون �أن ذل ��ك �س ��هل
هي��ن ،وه��و عن��د اهلل عظيم؛ لما فيه من
الك��ذب ورم��ي ب��ريء.
 وه�ل َّ�ا �إذ �س ��معتم ه ��ذا الإف ��ك
قلت��م :م��ا ي�صح لن��ا �أن نتكلم بهذا الأمر
ال�ش ��نيع ،تنزي ًه ��ا ل ��ك ربن��ا ،ه ��ذا ال ��ذي
رم��وا ب��ه �أم الم�ؤمني��ن ك��ذب عظي��م.
 يذكِّركم اهلل وين�صحكم �أن تعودوا لمثل هذا الإفك فترموا بريئًا بالفاح�شة �إن كنتم م�ؤمنين باهلل.
ويو�ض��ح اهلل لك��م الآي��ات الم�ش��تملة عل��ى �أحكام��ه ومواعظ��ه ،واهلل علي��م ب�أفعالك��م ،ال يخف��ى علي��ه منه��ا �ش��يء ،و�س��يجازيكم عليه��ا،
ّ 
حكي��م في تدبيره و�ش��رعه.
� إن الذي��ن يحب��ون �أن تنت�ش��ر المنك��رات  -ومنه��ا الق��ذف بالزن��ى  -ف��ي الم�ؤمني��ن ،له��م ع��ذاب موج��ع ف��ي الدني��ا ب�إقام��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 �إليه �أمر عب��اده ،ويعلم م�صالحهم ،و�أنت��م ال تعلمون ذلك.
تف�ضل اهلل عليكم � -أيها الواقعون في الإفك  -ورحمته بكم ،ولوال �أن اهلل ر�ؤوف رحيم بكم ،لعاجلكم بالعقوبة.
 ولوال ّ
تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع الم�سلم ب�إ�شاعة االتهامات الباطلة.
المنافقون قد ي�ستدرجون بع�ض الم�ؤمنين لم�شاركتهم في �أعمالهم.
تكريم �أم الم�ؤمنين عائ�شة بتبرئتها من فوق �سبع �سماوات.
�ضرورة التثبت تجاه ال�شائعات.

 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل وعمل��وا
ب�ش��رعه ،ال تتبع��وا ط��رق ال�ش��يطان ف��ي
تزيين��ه للباط��ل ،وم��ن يتب��ع طرق��ه ف�إن��ه
ي�أم ��ر بالقبي ��ح م ��ن الأفع ��ال والأق ��وال،
وبم ��ا ينك ��ره ال�ش ��رع ،ول ��وال ف�ض ��ل اهلل
عليك ��م � -أيه ��ا الم�ؤمن ��ون  -م ��ا طه ��ر
منك��م م��ن �أح��د �أب� ً�دا بالتوب��ة �إن ت��اب،
ولكن اهلل يط ّهر من ي�ش��اء بقبول توبته،
واهلل �س��ميع لأقوالك��م ،عليم ب�أعمالكم،
ال يخفى عليه منها �ش��يء ،و�س��يجازيكم
عليها.
 وال يحل��ف �أه��ل الف�ض��ل ف��ي الدي��ن
و�أ�صح��اب ال�س��عة ف��ي الم��ال عل��ى ت��رك
�إعط ��اء �أقربائه ��م المحتاجي ��ن  -لم ��ا
ه��م علي��ه م��ن الفق��ر ،م��ن المهاجري��ن
في �س��بيل اهلل  -لذنب ارتكبوه ،وليعفوا
عنهم ،ولي�صفحوا عنهم� ،أال تحبون �أن
يغفر اهلل لكم ذنوبكم �إذا عفوتم عنهم
و�صفحت��م؟! واهلل غف��ور لم��ن ت��اب م��ن
عب��اده ،رحي��م به��م ،فليت�أ�� ّ�س ب��ه عب��اده.
نزل��ت ه��ذه الآي��ة ف��ي �أب��ي بك��ر ال�صديق
لم��ا حل��ف عل��ى ت��رك الإنف��اق عل��ى
ِم ْ�س��طَ ح لم�ش��اركته ف��ي الإف��ك.
� إن الذين يرمون العفائف
الغافالت عن الفاح�شة التي ال يفطن
لها الم�ؤمنات ،طُ ردوا من رحمة اهلل
في الدنيا والآخرة ،ولهم عذاب عظيم
في الآخرة.
 يح�ص ��ل له ��م ذل ��ك الع ��ذاب ي ��وم
القيامة يوم ت�ش��هد عليهم �أل�س��نتهم بما
نطق��وا ب��ه م��ن الباط��ل ،وت�ش��هد عليه��م
�أيديه��م و�أرجله��م بم��ا كان��وا يعمل��ون.
 ف ��ي ذل ��ك الي ��وم يو ّفيه ��م اهلل
جزاءه ��م بع ��دل ،ويعلم ��ون �أن اهلل
�س��بحانه ه��و الح��ق ،فكل م��ا ي�صدر عنه
م��ن خب��ر �أو وع��د �أو وعي��د ح��ق وا�ضح ال

مري��ة في��ه.
 ك ّل خبيث من الرجال والن�س��اء والأقوال والأفعال منا�س��ب وموافق لما هو خبيث ،وكل طيب من ذلك منا�س��ب وموافق لما هو طيب،
�أولئ��ك الطيب��ون والطيب��ات ُم َب� َّ�ر�ؤون مم��ا يقول��ه عنه��م الخبيث��ون والخبيث��ات ،له��م مغفرة من اهلل يغف��ر بها ذنوبهم ،وله��م رزق كريم وهو
الجنة.
ولم��ا كان االط�ل�اع عل��ى الع��ورات �س��ب ًبا لإث��ارة ال�ش��هوة الم�ؤدي��ة �إل��ى ارت��كاب الزن��ى المذك��ور ف��ي بداية ال�س��ورة� ،أمر اهلل باال�س��تئذان على
البي��وت؛ حماي��ة للنظر من االطالع على العورات ،فقال:
 يا �أيها الذين �آمنوا باهلل وعملوا ب�ش��رعه ،ال تدخلوا بيو ًتا غير بيوتكم حتى ت�س��ت�أذنوا �س��اكنيها في الدخول عليهم ،وت�س�لّموا عليهم
ب�أن تقولوا في ال�سالم واال�ستئذان :ال�سالم عليكم �أ�أدخل؟ ذلك اال�ستئذان الذي �أمرتم به خير لكم من الدخول فج�أة ،لعلكم تتذكرون
ما �أمرتم به فتمتثلوه.
�إغ��راءات ال�ش��يطان وو�ساو�س��ه داعي��ة �إل��ى ارت��كاب المعا�ص��ي ،فليحذره��ا الم�ؤم��ن .التوفي��ق للتوب��ة والعم��ل ال�صال��ح م��ن اهلل ال م��ن
العب��د .العف��و وال�صف��ح ع��ن الم�س��يء �س��بب لغف��ران الذن��وب .ق��ذف العفائ��ف م��ن كبائ��ر الذن��وب .م�ش��روعية اال�س��تئذان لحماي��ة
النظ��ر ،والحفاظ عل��ى حرمة البيوت.

 ف���إن ل ��م تج ��دوا ف ��ي تل ��ك البي ��وت
�أح� ً�دا ف�ل�ا تدخلوه��ا حت��ى ي��ؤذن لكم في
دخوله ��ا مم ��ن يمل ��ك الإذن ،و�إن ق ��ال
لك ��م �أربابه ��ا( :ارجع ��وا) فارجع ��وا وال
تدخلوه ��ا ،ف�إن ��ه �أطه ��ر لك ��م عن ��د اهلل،
واهلل بم��ا تعمل��ون علي��م ال يخف��ى علي��ه
�شيء من �أعمالكم ،و�سيجازيكم عليها.
 لي���س عليك��م ح��رج �أن تدخل��وا دون
ا�س��تئذان بيو ًت��ا عام��ة ال تخت���ص ب�أح��د،
�أع� � ّدت لالنتف ��اع الع ��ام؛ كالمكتب ��ات
والحواني��ت ف��ي الأ�س��واق ،واهلل يعل��م م��ا
تظه��رون م��ن �أعمالك��م و�أحوالك��م وم��ا
تخف��ون ،ال يخف��ى علي��ه �ش��يء م��ن ذلك،
و�س��يجازيكم علي��ه.
ولم ��ا كان النظ ��ر بري � ً�دا �إل ��ى الزن ��ى،
�أم ��ر اهلل بغ� ��ض الب�ص ��ر للوقاي ��ة من ��ه،
فق��ال:
 قــــل � -أيها الر�سول  -للم�ؤمنـــــين
يك ّفوا من �أب�صارهم عن النظر �إلى
ما ال يحل لهم من الن�ساء والعورات،
ويحفظوا فروجهم من الوقوع في
المحرم ،ومن ك�شفها ،ذلك الكف عن
النظر �إلى ما حرمه اهلل وحفظ الفروج
�أطهر لهم عند اهلل� ،إن اهلل خبير بما
ي�صنعون ،ال يخفى عليه �شيء منه،
و�سيجازيهم عليه.
 وقــــ��ل للمــ�ؤمـــ��نات يكــ��ففن مـــ��ن
�أب�صاره��ن ع��ن النظ��ر �إل��ى م��ا ال يح � ّل
له��ن النظ��ر �إليه من العورات ،ويحفظن
فروجهن بالبعد عن الفاح�شة وبال�ستر،
وال ُيظْ ِه��رن زينته��ن للأجان��ب �إال
م��ا ظه��ر منه��ا مم��ا ال يمك��ن �إخف��ا�ؤه
كالثي��اب ،ولي�ضرب��ن ب�أغطيته� ّ�ن عل��ى
فتحات �أعلى ثيابهن لي�س��ترن �ش��عورهن
ووجوهه��ن و�أعنــ��اقهن ،وال ُيظْ ِه��رن
زينته� ّ�ن الخفي��ة �إال لأزواجه� ّ�ن� ،أو
�ائهن الم�أمون��ات،
�آبائه��ن� ،أو �آب��اء �أزواجه��ن� ،أو �أبنائه� ّ�ن� ،أو �أبن��اء �أزواجه� ّ�ن� ،أو �إخوانه� ّ�ن� ،أو �أبن��اء �إخوانه� ّ�ن� ،أو �أبن��اء �أخواته� ّ�ن� ،أو ن�س� ّ
كن �أو كافرات� ،أو ما ملكن من العبيد ذكو ًرا �أو �إناثًا� ،أو التابعين الذين ال غر�ض لهم في الن�ساء� ،أو الأطفال الذين لم يطّ لعوا
م�سلمات ّ
عل��ى ع��ورات الن�س��اء ل�صغره��م ،وال ي�ض��رب الن�س��اء ب�أرجله��ن ق�ص��د �أن ُي ْعلَم ما ي�س��ترن من زينته� ّ�ن مثل الخلخال وما �ش��ابهه ،وتوبوا �إلى
اهلل جمي ًع��ا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -مم��ا يح�ص��ل لك��م م��ن النظ��ر وغي��ره؛ رج��اء �أن تف��وزوا بالمطل��وب ،وتنج��وا م��ن المره��وب.
جواز دخول المباني العامة دون ا�ستئذان.
وجوب غ�ض الب�صر على الرجال والن�ساء عما ال يح ّل لهم.
وجوب الحجاب على المر�أة.
منع ا�ستخدام و�سائل الإثارة.

ولم��ا كان��ت العنو�س��ة �س��ب ًبا م��ن �أ�س��باب
انت�ش��ار الزن��ى� ،أم��ر اهلل ب�إعانة الأيامى
على النكاح ،فقال:
 وز ّوجوا � -أيها الم�ؤمنون  -الرجال
الذين ال زوجات لهم ،والحرائر الالتي
لهن ،وز ّوجوا الم�ؤمنين من
ال �أزواج ّ
عبيدكم ومن �إمائكم� ،إن يكونوا فقراء
يغنهم اهلل من ف�ضله الوا�سع ،واهلل
وا�سع الرزق ،ال ينق�ص رزقه �إغناء
�أحد ،عليم ب�أحوال عباده.
ولـمــــا �أمـــــر اهلل المــ�ؤمنــــين بتــــزويج
ي�ستعف �إذا لم
الأيامى� ،أمر الأ ِّيم �أن
ّ
يجد ما يتزوج به ،فقال:
 وليطل ��ب العف ��ة ع ��ن الزن ��ى الذي ��ن
ال ي�س��تطيعون ال��زواج لفقره��م �إل��ى �أن
يغنيه��م اهلل م��ن ف�ضله الوا�س��ع ،والذين
يطلب��ون مكاتب��ة �أ�س��يادهم م��ن العبي��د
ليتحرروا ،فعلى �أ�سيادهم
على دفع مال ّ
�أن يقبل��وا منه��م ذل��ك �إن علم��وا فيه��م
الق ��درة عل ��ى الأداء وال�ص�ل�اح ف ��ي
الدي��ن ،وعليه��م �أن يعطوه��م م��ن م��ال
يحط��وا عنه��م
اهلل ال��ذي �أعطاه��م ب��أن ّ
ج ��ز ًءا مم ��ا كاتبوه ��م عل ��ى دفع ��ه ،وال
تجب��روا �إماءك��م عل��ى الزن��ى بح ًث��ا ع��ن
الم ��ال  -كم ��ا فع ��ل عب ��د اهلل ب ��ن ُ�أب � ّ�ي
ب� َأم َت ْي��ه حي��ن طلبت��ا التعف��ف والبع��د عن
الفاح�شة  -لتطلبوا ما تك�سبه بفرجها،
يجبرهن منكم على ذلك ف�إن اهلل
ومن
ّ
م��ن بع��د الإجب��ار له��ن غف��ور لذنبه� ّ�ن،
رحي ��م به � ّ�ن؛ لأنه � ّ�ن ُمكره ��ات ،والإث ��م
عل��ى ُمك ِْرهه� ّ�ن.
 ولقـــد �أنـــزلنــا �إليـــكم � -أيها
ـ�صالت
النا�س � -آيات وا�ضحات مف ِّ
الحـق من الباطل ،و�أنزلنا �إليكم
ً
مثل من الذين م�ضوا من قبلكم من
الم�ؤمنين والكافرين ،و�أنزلنا عليكم

موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه.
 اهلل ن�ور ال�س�ماوات والأر��ض ،وه�ادي م�ن فيهم�ا ،مث�ل ن�وره �س�بحانه ف�ي قل�ب الم�ؤم�ن َككُ� َّوة ف�ي حائ�ط غي�ر ناف�ذة ،فيه�ا م�صب�اح،
الم�صب�اح ف�ي زجاج�ة متوهج�ة ك�أنه�ا كوك�ب م�ض�يء كال�در ،يوق�د الم�صب�اح م�ن زي�ت �ش�جرة مبارك�ة ،ه�ي �ش�جرة الزيتون ،ال�ش�جرة ال
م�س�ته؟! ن�ور
ي�س�ترها ع�ن ال�شم��س �ش�يء ،ال ف�ي ال�صب�اح وال ف�ي الم�س�اء ،ي�كاد زيته�ا ل�صفائ�ه ي�ض�يء ،ول�و ل�م تم�س�س�ه ن�ار ،فكي�ف �إذا ّ
الم�صب�اح عل�ى ن�ور الزجاج�ة ،وهك�ذا قل�ب الم�ؤم�ن �إذا �أ�ش�رق فيه نور الهداية ،واهلل يوفق التباع القر�آن من ي�ش�اء من عباده ،ويبين اهلل
الأ�ش�ياء ب�أ�ش�باهها ب�ضرب�ه للأمث�ال ،واهلل ب�كل �ش�يء علي�م ،ال يخف�ى علي�ه �ش�يء.
 يوق��د ه��ذا الم�صب��اح ف��ي م�س��اجد �أم��ر اهلل �أن يعل��و قدره��ا وبنا�ؤه��ا ،ويذكر فيها ا�س��مه ب��الأذان والذكر وال�صالةُ ،ي َ�ص ِّل��ي فيها ابتغاء
مر�ضاة اهلل �أول النهار و�آخره.
اهلل �ضيق �أ�سباب الرق (بالحرب) وو�سع �أ�سباب العتق وح�ض عليه .
التخل�ص من ال ِّرق عن طريق المكاتبة و�إعانة الرقيق بالمال ليعتق حتى ال ي�شكل الرقيق طبقة ُم ْ�س َت ْرذَ لة تمتهن الفاح�شة.
قلب الم�ؤمن َن ِّير بنور الفطرة ،ونور الهداية الربانية.
الم�ساجد بيوت اهلل في الأر�ض �أن�ش�أها ليعبد فيها ،فيجب �إبعادها عن الأقذار الح�سية والمعنوية.
من �أ�سماء اهلل الح�سنى (النور) وهو يت�ضمن �صفة النور له �سبحانه.

 رج��ال ال يلهيه��م �ش��راء وال بي��ع ع��ن
ذك��ر اهلل �س��بحانه ،والإتي��ان بال�ص�ل�اة
عل ��ى �أكم ��ل وج ��ه ،و�إعط ��اء ال ��زكاة
لم�صارفه ��ا ،يخاف ��ون ي ��وم القيام ��ة،
ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب بين
الطم��ع ف��ي النجاة م��ن العذاب والخوف
منه ،وتتقلّب فيه الأب�صار �إلى �أي ناحية
ت�صي��ر.
 عمل ��وا ذل ��ك ليثيبه ��م اهلل عل ��ى
�أعماله��م �أح�س��ن م��ا عمل��وا ،ويزيده��م
م��ن ف�ضل��ه جزاء عليه��ا ،واهلل يرزق من
ي�ش��اء بغي��ر ح�س��اب عل��ى ق��در �أعمالهم،
ب��ل يعطيه��م �أ�ضع��اف م��ا عمل��وا.
 والذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل �أعماله ��م
الت��ي عملوه��ا ال ث��واب له��ا مث��ل ال�س��راب
بمنخف���ض م��ن الأر���ض ي��راه العط�ش��ان
فيظ ّن��ه م��ا ًء ،في�س��ير �إليه حت��ى �إذا جاءه
ووق��ف علي��ه ل��م يج��د م��ا ًء ،وك��ذا الكافر
يظ��ن �أن �أعمال��ه تنفع��ه حت��ى �إذا م��ات
و ُب ِع��ث ل��م يج��د ثوابها ،ووج��د ربه �أمامه
فو ّف��اه ح�س��اب عمل��ه ً
كامل ،واهلل �س��ريع
الح�س��اب.
� أو �أعماله��م مث��ل ظلم��ات ف��ي بح��ر
عمي��ق ،يعل��وه موج ،من ف��وق ذلك الموج
م��وج �آخ��ر ،م��ن فوق��ه �س��حاب ي�س��تر م��ا
يهت��دي ب��ه من النجوم ،ظلم��ات متراكم
بع�ضه��ا ف��وق بع���ض� ،إذا �أخ��رج م��ن وق��ع
ف��ي ه��ذه الظلمات يده ل��م يكد يب�صرها
م��ن �ش��دة الظلم��ة ،وهك��ذا الكاف��ر ،فق��د
تراكم��ت علي��ه ظلم��ات الجه��ل وال�ش��ك
والحي ��رة والطب ��ع عل ��ى قلب ��ه ،وم ��ن ل ��م
يرزق��ه اهلل ه��دى م��ن ال�ضالل��ة ،وعل ًم��ا
بكتاب ��ه ،فم ��ا ل ��ه ه ��دى يهت ��دي ب ��ه ،وال
كت��اب ي�س��تنير به.
� أل ��م تعل ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول � -أن
اهلل ي�س ّبح له من في ال�سماوات ،وي�س ّبح
له من في الأر�ض من مخلوقاته ،وت�س ّبح له الطيور قد �ص ّفت �أجنحتها في الهواء ،كل من تلك المخلوقات علم اهلل �صالة من ي�صلّي منها
كالإن�س��ان ،وت�س��بيح من ي�س� ّبح منها كالطير ،واهلل عليم بما يفعلون ،ال يخفى عليه من �أفعالهم �ش��يء.
 وهلل وحده ملك ال�سماوات وملك الأر�ض ،و�إليه وحده الرجوع يوم القيامة للح�ساب والجزاء.
بع�ضا ،فترى
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� أل��م تعل��م � -أيه��ا الر�س��ول � -أن اهلل ي�س��وق �س��حا ًبا ،ث��م ي�ض� ّ�م �أج��زاء بع�ض��ه �إل��ى بع���ض ،ث��م
ً
ً
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�ش��به الجب��ال في عظمته��ا قط ًعا متجمدة
م��ن الم��اء كالح�ص��ى ،في�صي��ب بذل��ك ال َب� َرد م��ن ي�ش��اء م��ن عب��اده ،وي�صرفه عمن ي�ش��اء منهم ،يكاد �ضوء برق ال�س��حاب من �ش��دة لمعانه
يذهب بالأب�صار.
موازنة الم�ؤمن بين الم�شاغل الدنيوية والأعمال الأخروية �أمر الزم.
بطالن عمل الكافر لفقد �شرط الإيمان.
�أن الكافر ن�شاز من مخلوقات اهلل الم�س ِّبحة المطيعة.
جميع مراحل المطر من خلق اهلل وتقديره.

ُ ي َعا ِقب اهلل بين اللــيل والنـــهار
ً
طول وقـــ�ص ًرا ،ومجــــيئًا وذهـــا ًبا،
�إن في ذلك المذكــــور من الآيات
من دالئل الــــربوبيــة عظة لأ�صحاب
الب�صـــــائر على قدرة اهلل ووحدانيته.
�دب عل ��ى وج ��ه
 واهلل خل ��ق كل م ��ا ي � ّ
الأر���ض م��ن الحيوان م��ن نطفة ،فمنهم
م��ن يم�ش��ي عل��ى بطن��ه زح ًف��ا كالحيات،
ومنهم من يم�شي على رجلين كالإن�سان
والطي��ر ،ومنه��م م��ن يم�ش��ي عل��ى �أرب��ع
كالأنع��ام ،يخل��ق اهلل م��ا ي�ش��اء مم��ا ذكر
ومم��ا ل��م يذك��ر� ،إن اهلل عل��ى كل �ش��يء
قدي��ر ،ال يعجزه �ش��يء.
 لق ��د �أنزلن ��ا عل ��ى محم ��د
�آي ��ات وا�ضح ��ات ّ
دالت عل ��ى طري ��ق
الح��ق ،واهلل يو ّف��ق م��ن ي�ش��اء �إلى طريق
م�س��تقيم ال اعوج��اج في��ه ،فيو�صله ذلك
الطري��ق �إل��ى الجن��ة.
 ويق ��ول المنافق ��ون� :آم ّن ��ا ب ��اهلل،
و�آم ّن��ا بالر�س��ول ،و�أطعن��ا اهلل ،و�أطعن��ا
ر�س��وله ،ث��م تتول��ى طائف��ة منه��م ،ف�ل�ا
يطيعون اهلل ور�سوله في الأمر بالجهاد
ف ��ي �س ��بيل اهلل وغي ��ره بع ��د م ��ا زعم ��وه
م��ن الإيم��ان ب��اهلل ور�س��وله وطاعتهم��ا،
وم ��ا �أولئ ��ك المتو ّل ��ون ع ��ن طاع ��ة اهلل
ور�س ��وله بالم�ؤمني ��ن و�إن ادع ��وا �أنه ��م
م�ؤمن��ون.
 و�إذا دع ��ي ه���ؤالء المنافق ��ون �إل ��ى
اهلل ،و�إل ��ى الر�س ��ول ليحك ��م الر�س ��ول
بينه ��م فيم ��ا يخت�صم ��ون في ��ه� ،إذا ه ��م
معر�ض��ون ع��ن حكم��ه لنفاقه��م.
 و�إن علم ��وا �أن الح ��ق له ��م ،و�أن ��ه
�س��يحكم ل�صالحه��م ي�أتوا �إليه منقادين
خا�ضعين.
� أف ��ي قل ��وب ه� ��ؤالء مر� ��ض الزم
له ��ا� ،أم �ش �كّوا ف ��ي �أن ��ه ر�س ��ول اهلل� ،أم
يخافون �أن يجور اهلل عليهم ور�س��وله في الحكم؟ لي���س ذلك ل�ش��يء مما ذُ كر ،بل لعلة في �أنف�س��هم ب�س��بب �إعرا�ضهم عن حكمه وعنادهم
له.
ولما ذكر موقف المنافقين الراف�ض لحكم اهلل ور�سوله ذكر موقف الم�ؤمنين الرا�ضي به ،فقال:
� إنم��ا كان ق��ول الم�ؤمني��ن �إذا ُد ُع��وا �إل��ى اهلل ،و�إل��ى الر�س��ول ليحك��م بينه��م �أن يقول��وا� :س��معنا قول��ه ،و�أطعن��ا �أمره ،و�أولئ��ك المت�صفون
بتلك ال�صفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة.
 وم��ن يط��ع اهلل ويط��ع ر�س��وله ،وي�ست�س��لم لحكمهم��ا ،و َي َخ� ْ�ف م��ا َت ُج� ُّ�ره المعا�ص��ي ،وي ّت��ق ع��ذاب اهلل بامتث��ال �أم��ره ،واجتن��اب نهي��ه،
ف�أولئ��ك وحده��م ه��م الفائ��زون بخي��ري الدني��ا والآخ��رة.
ليخرجن ،قل لهم
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 وحل��ف المنافق��ون ب��اهلل �أق�ص��ى �أيمانه��م المغلظ��ة ال
ُ
 �أيها الر�س��ول  :-ال تحلفوا ،فكذبكم معروف ،وطاعتكم المزعومة معروفة ،واهلل خبير بما تعملون ،ال يخفى عليه �ش��يء من �أعمالكممهما �أخفيتموها.
تن� ّوع المخلوق��ات دلي��ل عل��ى ق��درة اهلل .م��ن �صف��ات المنافقي��ن الإعرا���ض ع��ن حك��م اهلل �إال �إن كان الحك��م ف��ي �صالحه��م ،وم��ن
�صفاتهم مر�ض القلب وال�شك ،و�سوء الظن باهلل .طاعة اهلل ور�سوله والخوف من اهلل من �أ�سباب الفوز في الدارين .الحلف على
الكذب �س��لوك معروف عند المنافقين.

 قــــل � -أيهــــا الر�ســــول  -لهـــ�ؤالء
المنافقين� :أطيعوا اهلل و�أطيعوا
الر�سول ،في الظاهر والباطن ،ف�إن
تتـــــولوا عمـــا �أمــرتم به من طاعتهما
ف�إنما عليه هو ما ُكلِّف به من التبليغ،
وعليكم �أنتم ما ُكلِّفتم به من الطاعة،
والعمل بما جاء به ،و�إن تطيعوه بفعل
ما �أمركم بفعله وبالكف عما نهاكم عنه
تهتدوا �إلى الحق ،ولي�س على الر�سول
�إال البالغ الوا�ضح ،فلي�س عليه حملكم
على الهداية ،و�إجباركم عليها.
 وع ��د اهلل الذي ��ن �آمن ��وا منك ��م
ب��اهلل وعمل��وا الأعم��ال ال�صالح��ات� ،أن
ين�صره ��م عل ��ى �أعدائه ��م ،ويجعله ��م
خلفاء في الأر�ض مثل ما جعل من قبلهم
م��ن الم�ؤمنين خلف��اء فيها ،ووعدهم �أن
يجع��ل دينه��م ال��ذي ارت�ض��اه له��م  -وهو
دين الإ�س�ل�ام  -مكينًا عزي ًزا ،ووعدهم
�أن ُي َب ِّدله ��م م ��ن بع ��د خوفه ��م �أما ًن ��ا،
يعبدونني وحدي ،ال ي�ش��ركون بي �ش��يئًا،
وم��ن كف��ر بع��د تل��ك النع��م ف�أولئ��ك ه��م
الخارج��ون ع��ن طاع��ة اهلل.
 و�أ ّدوا ال�ص�ل�اة عل ��ى �أكم ��ل وج ��ه،
و�أعطوا زكاة �أموالكم ،و�أطيعوا الر�سول
بفعل ما �أمركم به وترك ما نهاكم عنه؛
رج��اء �أن تنالوا رحمة اهلل.
 ال تظ ّنن � -أيها الر�سول  -الذين
كفروا باهلل يفوتونني �إذا �أردت �أن �أنزل
بهم العذاب ،وم�أواهم يوم القيامة
جهنمَ ،ول ََ�ساء م�صير َم ْن جهنم
م�صيرهم.
�كام
ولم ��ا ذك ��ر اهلل م ��ن قب� � ُل �أح � َ
ا�س��تئذان الأح��رار البالغي��ن ،ذك��ر هن��ا
�أح��كام ا�س��تئذان العبي��د والأح��رار غي��ر
البالغي ��ن ،والأطف ��ال �إذا بلغ ��وا ،فق ��ال:
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل،
وعملوا بما �شرعه لهم ،ليطلب منكم الإذن عبيدكم و�إما�ؤكم والأطفال الأحرار الذين لم يبلغوا �سن االحتالم في ثالثة �أوقات :من قبل
�ص�ل�اة ال�صب��ح وق��ت �إب��دال ثي��اب الن��وم بثي��اب اليقظ��ة ،وف��ي وقت الظهي��رة حين تخلع��ون ثيابكم للقيلول��ة ،وبعد �صالة الع�ش��اء؛ لأنه وقت
نومكم وخلع ثياب اليقظة ولب���س ثياب النوم ،هذه ثالثة �أوقات عورات لكم ،ال يدخلون فيها عليكم �إال بعد �إذن منكم ،لي���س عليكم حرج
في دخولهم دون ا�ستئذان ،وال عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات ،هم كثيرو التطواف عليكم ،بع�ضكم يطوف على بع�ض ،فيتع ّذر
منعهم من الدخول في كل وقت �إال با�ستئذان ،كما ب ّين اهلل لكم �أحكام اال�ستئذان يب ّين لكم الآيات الدالة على ما �شرعه لكم من �أحكام،
واهلل علي��م بم�صال��ح عب��اده ،حكي��م فيم��ا ي�ش��رعه لهم م��ن �أحكام.
اتباع الر�سول عالمة االهتداء.
على الداعية بذل الجهد في الدعوة ،والنتائج بيد اهلل.
الإيمان والعمل ال�صالح �سبب التمكين في الأر�ض والأمن.
ت�أديب العبيد والأطفال على اال�ستئذان في �أوقات ظهور عورات النا�س.

 و�إذا بل ��غ الأطف ��ال منك ��م �س ��ن
االحت�ل�ام فليطلب��وا الإذن عن��د الدخول
على البيوت في كل الأوقات مثل ما ذكر
ب�ش��أن الكب��ار �س��اب ًقا ،كم��ا ب ّي��ن اهلل لكم
�أح��كام اال�س��تئذان يب ّي��ن اهلل لكم �آياته،
واهلل عليم بم�صالح عباده ،حكيم فيما
ي�ش��رعه لهم.
 والعجائ ��ز الالت ��ي قع ��دن ع ��ن
الحي� ��ض والحم ��ل لكبره ��ن ،الالت ��ي ال
عليهن �إثم �أن
يطمعن في النكاح فلي���س
ّ
ي�ضع��ن بع���ض ثيابه� ّ�ن كال��رداء والقناع،
غي ��ر مظه ��رات للزين ��ة الخفي ��ة الت ��ي
�أُ ِم� ْ�رن ب�س��ترها ،و�أن يترك��ن و�ض��ع تل��ك
لهن م��ن و�ضعها �إمعانًا في
الثي��اب خي��ر ّ
ال�س��تر والتعفف ،واهلل �س��ميع لأقوالكم،
عليم ب�أفعالكم ،ال يخفى عليه �شيء من
ذل��ك ،و�س��يجازيكم عليه��ا.
 لي� ��س عل ��ى الأعم ��ى ال ��ذي فق ��د
ب�ص��ره �إث��م ،وال عل��ى الأع��رج �إث��م ،وال
عل ��ى المري� ��ض �إث ��م؛ �إن ترك ��وا م ��ا ال
ي�س ��تطيعون القي ��ام ب ��ه م ��ن التكالي ��ف
كالجه��اد ف��ي �س��بيل اهلل ،ولي���س عليك��م
 �أيه��ا الم�ؤمن��ون � -إث��م ف��ي الأكل م��نبيوتك��م ،ومنه��ا بي��وت �أبنائك��م ،وال ف��ي
الأكل م��ن بي��وت �آبائك��م �أو �أمهاتك��م �أو
�إخوانك ��م �أو �أخواتك ��م �أو �أعمامك ��م �أو
عماتك ��م� ،أو �أخوالك ��م �أو خاالتك ��م،
�أو م ��ا ُوكِّلت ��م عل ��ى حفظ ��ه م ��ن البي ��وت
مث ��ل حار� ��س الب�س ��تان ،وال ح ��رج ف ��ي
الأكل م��ن بي��وت �صديقك��م لطيب نف�س��ه
ع��ادة بذلك ،لي���س عليكم �إث��م �أن ت�أكلوا
مجتمعي��ن �أو ُف� َرا َدى ،ف��إذا دخلتم بيو ًتا
مث��ل البي��وت المذك��ورة وغيرها ف�س�لّموا
عل ��ى م ��ن فيه ��ا ب� ��أن تقول ��وا :ال�س�ل�ام
عليك��م ،ف��إن ل��م يك��ن فيها �أحد ف�س��لموا
على �أنف�س��كم ب�أن تقولوا :ال�س�ل�ام علينا
وعلى عباد اهلل ال�صالحين ،تحية من عند اهلل �شرعها لكم مباركة؛ ِل َما تن�شره من المودة والألفة بينكم ،طيبة تطيب بها نف�س �سامعها،
بمث��ل ه��ذا التبيي��ن المتق��دم ف��ي ال�س��ورة يب ّي��ن اهلل الآي��ات رج��اء �أن تعقلوه��ا ،وتعمل��وا بم��ا فيه��ا.
ثيابهن النتفاء الريبة من ذلك.
جواز و�ضع العجائز بع�ض
ّ
االحتياط في الدين �ش�أن المتقين.
الأعذار �سبب في تخفيف التكليف.
المجتمع الم�سلم مجتمع التكافل والت�آزر والت�آخي.

ولما ذكر اهلل اال�ستئذان عند الدخول
ذكر اال�ستئذان عند االن�صراف ،فقال:
� إنم ��ا الم�ؤمن ��ون ال�صادق ��ون ف ��ي
�إيمانه��م ه��م الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل و�آمن��وا
بر�س��وله ،و�إذا كان��وا م��ع النب��ي ف��ي
�أم��ر يجمعه��م لم�صلح��ة الم�س��لمين ،ل��م
ين�صرف��وا حت��ى يطلب��وا من��ه الإذن ف��ي
االن�ص ��راف� ،إن الذي ��ن يطلب ��ون من ��ك
�أيها الر�سول  -الإذن عند االن�صراف�أولئ��ك الذي��ن ي�ؤمن��ون ب��اهلل ،وي�ؤمن��ون
بر�س��وله ح ًّق��ا ،ف��إذا طلب��وا من��ك الإذن
لبع���ض �أم��ر يهمه��م ف��أْذَ ْن لمن �ش��ئت �أن
ت ��أذن ل��ه منه��م ،واطل��ب له��م المغف��رة
لذنوبه��م� ،إن اهلل غف��ور لذن��وب من تاب
م��ن عب��اده ،رحي��م به��م.
� شَ � � ِّر ُفوا � -أيه ��ا الم�ؤمن ��ون -
ر�س��ول اهلل ،ف ��إذا ناديتم��وه ف�ل�ا تن��ادوه
با�سمه مثل :يا محــ��مد� ،أو با�ســـــ��م �أبيه
مثل :يا ابن عبد اهلل ،كما يفعل بع�ضكم
م��ع بع���ض ،ولك��ن قول��وا :ي��ا ر�س��ول اهلل،
ي��ا نب� ّ�ي اهلل ،و�إذا دعاك��م لأم��ر ع��ام فال
بع�ضا في
تجعلوا دعوته كدعوة بع�ضكم ً
الأم��ور التافه��ة ع��ادة ،ب��ل �س��ارعوا �إل��ى
اال�س ��تجابة له ��ا ،ف ��إن اهلل يعل ��م الذي ��ن
ين�صرف ��ون منك ��م خفي ��ة دون �إذن،
٢٥
فليحذر الذين يخالفون �أمر ر�س��ول اهلل
�أن ي�صيبه��م اهلل بمحن��ة وب�ل�اء� ،أو
ي�صيبه ��م بع ��ذاب موج ��ع ال �صب ��ر له ��م
عليه.
� أال �إن هلل وح��ده م��ا ف��ي ال�س��ماوات
وم��ا ف��ي الأر���ض خل ًق��ا ومل �كًا وتدبي � ًرا،
يعل��م م��ا �أنت��م � -أيه��ا النا���س  -علي��ه من
الأح ��وال ،ال يخف ��ى علي ��ه منه ��ا �ش ��يء،
وي ��وم القيام ��ة  -حي ��ن يرجع ��ون �إلي ��ه
بالبع ��ث بع ��د الم ��وت  -يخبره ��م بم ��ا
عمل��وا م��ن �أعم��ال ف��ي الدني��ا ،واهلل بكل
�ش��يء علي��م ،ال يخف��ى علي��ه �ش��يء ف��ي ال�س��ماوات وال ف��ي الأر���ض.

االنت�صار للر�سول

٧٧

وللقر�آن ودفع �شبه الم�شركين.

 تعاظَ ��م و َك ُث� َر خي� ُر ال��ذي ن� ّزل الق��ر�آن فار ًق��ا بي��ن الح��ق والباط��ل عل��ى عب��ده ور�س��وله محم��د ؛ ليك��ون ر�س� ً
�ول �إل��ى الثقلي��ن الإن���س
ولدا ،ولم يكن له �شريك في ملكه ،وخلق
ّ
والجن ،مخ ّو ًفا لهم من عذاب اهلل  .الذي له وحده ملك ال�سماوات وملك الأر�ض ،ولم ي ّتخذ ً
جمي��ع الأ�ش��ياء ،فق� ّدر خلقه��ا وف��ق ما يقت�ضيه علمه وحكمته تقدي ًرا ،كل بما ينا�س��به.
دي��ن الإ�س�ل�ام دي��ن النظ��ام والآداب ،وف��ي االلت��زام ب��الآداب برك��ة وخي��ر .منزل��ة ر�س��ول اهلل
غيره� .ش�ؤم مخالفة ُ�س َّنة النبي � .إحاطة ملك اهلل وعلمه بكل �شيء.

تقت�ضي توقي��ره واحترامه �أكثر من

 وا ّتخ ��ذ الم�ش ��ركون م ��ن دون
اهلل معب��ودات ال َيخلق��ون �ش��يئًا �صغي� ًرا
�أو كبي � ًرا وه ��م ُيخلق ��ون ،فق ��د خلقه ��م
اهلل م ��ن ع ��دم ،وال ي�س ��تطيعون دف ��ع
�ض� ّ�ر ع��ن �أنف�س��هم ،وال جل��ب نف��ع له��ا،
وال ي�س ��تطيعون �إمات ��ة ح � ّ�ي ،وال �إحي ��اء
م ّي��ت ،وال ي�س��تطيعون بع��ث الموت��ى م��ن
قبوره ��م.
ولمــ ��ا ذَ َّكـ ��رهم �ش ��ركهم ب ��اهلل ذك ��ر
موقفه��م م��ن كتاب��ه ومن ر�س��وله ،فقال:
 وق ��ال الذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل
وبر�س ��وله :م ��ا ه ��ذا الق ��ر�آن �إال ك ��ذب
اختلق��ه محم��د فن�س��به بهتا ًن��ا �إل��ى اهلل،
و�أعان ��ه عل ��ى اختالق ��ه �أنا� ��س �آخ ��رون،
فق ��د افت ��رى ه� ��ؤالء الكاف ��رون ق � ً
�ول
باط�ل ً�ا ،فالق��ر�آن كالم اهلل ،ال يمكن �أن
ي�أت ��ي الب�ش ��ر وال الج ��ن بمثل ��ه.
 وق ��ال ه� ��ؤالء المكذب ��ون بالق ��ر�آن:
الق��ر�آن �أحادي��ث الأولين وما ي�س��طّ رونه
م��ن الأباطي��ل ،ا�ستن�س��خها محمد ،فهي
ُت ْق��ر�أ علي��ه �أول النهار و�آخره.
 قــــ ��ل � -أيه ��ا الر�ســـ ��ول  -لهـــ� ��ؤالء
هلل الذي يعلم
المكذبين� :أنزل القر� َآن ا ُ
كل �ش��يء في ال�سماوات والأر�ض ،ولي�س
ُم ْخ َت َل ًقا كما زعمتم ،ثم قال مرغ ًبا لهم
بالتوب ��ة� :إن اهلل غف ��ور لم ��ن ت ��اب م ��ن
عب��اده ،رحيم بهم.
 وق ��ال الم�ش ��ركون المكذب ��ون
بالنب��ي  :م��ا له��ذا ال��ذي يزع��م �أن��ه
ر�س��ول م��ن عن��د اهلل ي��أكل الطع��ام كم��ا
ي� ��أكل غي ��ره م ��ن النا� ��س ،وي�س ��ير ف ��ي
الأ�س��واق بح ًث��ا ع��ن المعا���ش ،ه�ل َّ�ا �أنزل
اهلل مع ��ه مل� �كًا يك ��ون رفيق ��ه ي�صدق ��ه
وي�س ��اعده.
� أو ين ��زل علي ��ه كن ��ز م ��ن ال�س ��ماء،
�أو تك��ون ل��ه حديق��ة ي ��أكل م��ن ثمره��ا،
في�س��تغني ع��ن الم�ش��ي ف��ي الأ�س��واق وطل��ب ال��رزق ،وق��ال الظالم��ون :م��ا تتبع��ون � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -ر�س� ً
�ول ،و�إنم��ا تتبع��ون رج�ل ً�ا مغلو ًب��ا
عل��ى عقل��ه ب�س��بب ال�س��حر.
 انظ��ر � -أيه��ا الر�س��ول  -لتتعج��ب منه��م كي��ف و�صف��وك ب�أو�ص��اف باطل��ة ،فقال��وا� :س��احر ،وقال��وا :م�س��حور ،وقال��وا :مجن��ون ،ف�ض ّل��وا
ب�س��بب ذلك عن الحق ،فال ي�س��تطيعون �س��لوك طريق للهداية ،وال ي�س��تطيعون �س� ً
�بيل �إلى القدح في �صدقك و�أمانتك.
 تب��ارك اهلل ال��ذي �إن �ش��اء جع��ل ل��ك خي� ًرا مم��ا اقترح��وه ل��ك ،ب��أن يجع��ل ل��ك ف��ي الدني��ا حدائ��ق تج��ري الأنه��ار م��ن تح��ت ق�صوره��ا
و�أ�ش��جارها ت��أكل م��ن ثماره��ا ،ويجع��ل ل��ك ق�صو ًرا ت�س��كن فيه��ا ُم َن َّع ًما.
 ول��م ي�ص��در منه��م م��ا �ص��در م��ن الأق��وال طل ًب��ا للح��ق وبح ًث��ا عن البره��ان ،بل الحا�ص��ل �أنهم كذبوا بي��وم القيامة ،و�أعددن��ا لمن كذب
بيوم القيامة نا ًرا عظيمة �شديدة اال�شتعال.
ات�صاف الإله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء ،وعجز الأ�صنام عن كل ذلك.
�إثبات �صفتي المغفرة والرحمة هلل.
الر�سالة ال ت�ستلزم انتفاء الب�شرية عن الر�سول.
توا�ضع النبي حيث يعي�ش كما يعي�ش النا�س.

� إذا عاي َن ِ�ت الن�ا ُر الكف�ا َر وه�م
ي�ساقون �إليها من مكان بعيد �سمعوا لها
مزعجا من �شدة
�ديدا ،و�صو ًتا
غليانًا �ش ً
ً
غ�ضبه�ا عليه�م.
 و�إذا ُر ِم ��ي ه� ��ؤالء الكف ��ار ف ��ي
جهن ��م ف ��ي م ��كان �ضي ��ق منه ��ا مقرون ��ة
�أيديه��م �إل��ى �أعناقه��م بال�سال�س��ل دع��وا
على �أنف�س��هم باله�ل�اك؛ رجاء الخال�ص
منه��ا.
 ال تدع ��وا � -أيه ��ا الكف ��ار  -الي ��وم
واحدا ،وادعوا هالكًا كثي ًرا ،لكن
هالكًا ً
ل��ن تجاب��وا �إل��ى م��ا تطلبون ،بل �س��تبقون
ف��ي الع��ذاب الأليم خالدين.
 ق��ل له��م � -أيه��ا الر�س��ول � :-أذل��ك
المذك��ور م��ن الع��ذاب ال��ذي ُو ِ�ص��ف لك��م
خي��ر �أم جن��ة الخل��د الت��ي ي��دوم نعيمها،
وال ينقط ��ع �أب � ً�دا؟ وه ��ي الت ��ي وع ��د اهلل
المتقي��ن م��ن عب��اده الم�ؤمني��ن �أن تك��ون
له��م ثوا ًب��ا ،ومرج ًع��ا يرجع��ون �إلي��ه ي��وم
القيام��ة.
 له ��م ف ��ي ه ��ذه الجن ��ة م ��ا ي�ش ��ا�ؤون
م��ن النعي��م ،كان ذل��ك عل��ى اهلل وع� ً�دا،
ي�س��أله �إي��اه عب��اده المتق��ون ،ووع��د اهلل
متحق��ق ،فه��و ال يخل��ف الميع��اد.
 ويـ ��وم يحــ�شـــ ��ر اهلل المــ�شـــركـــ ��ين
المكذبي ��ن ،ويح�شـــ ��ر م ��ا يعبدون ��ه م ��ن
دون اهلل ،فيق ��ول للمعبودي ��ن تــقــــ ��ري ًعا
لعـــــابديـــ ��هم� :أ�أنت ��م �أ�ضللت ��م عب ��ادي
ب�أمرك��م له��م �أن يعبدوك��م� ،أم هم �ضلوا
م��ن تلق��اء �أنف�س��هم؟!
 ق ��ال المعب ��ودون :تنزه ��ت ربن ��ا �أن
يك��ون ل��ك �ش��ريك ،م��ا يليق بن��ا �أن نتخذ
م��ن دون��ك �أولي��اء نتواله��م ،فكيف ندعو
عب��ادك �أن يعبدون��ا م��ن دون��ك؟! ولك��ن
متع ��ت ه� ��ؤالء الم�ش ��ركين بمل ��ذات
الدني ��ا ،ومتع ��ت �آباءه ��م م ��ن قبله ��م
قوم��ا هلك��ى ب�س��بب �ش��قائهم.
�تدراجا له��م حت��ى ن�س��وا ذك��رك ،فعب��دوا مع��ك غي��رك ،وكان��وا ً
ا�س� ً
 فق��د كذبك��م � -أيه��ا الم�ش��ركون  -م��ن عبدتموه��م م��ن دون اهلل فيم��ا ت ّدعون��ه عليه��م ،فم��ا ت�س��تطيعون دف��ع الع��ذاب ع��ن �أنف�س��كم وال
ن�صره��ا لعجزك��م ،وم��ن يظل��م منك��م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -بال�ش��رك باهلل نذقه عذا ًبا عظي ًما مث��ل ما �أذقناه من ذُ ِكر.
ولما ا�ستنكر الم�شركون �أن الر�سول ي�أكل الطعام ويم�شي في الأ�سواق ر ّد اهلل عليهم بقوله:
ِ
 وم��ا بعثن��ا قبل��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -م��ن المر�س��لين �إال ب�ش� ًرا كان��وا ي�أكل��ون الطع��ام ،ويم�ش��ون ف��ي الأ�س��واق ،فل�س��ت ب ْد ًع��ا م��ن الر�س��ل
في ذلك ،وجعلنا بع�ضكم � -أيها النا���س  -لبع�ض اختبا ًرا في الغنى والفقر وال�صحة والمر�ض ب�س��بب هذا االختالف� ،أت�صبرون على ما
ابتليت��م ب��ه فيثيبك��م اهلل عل��ى �صبرك��م؟! وكان رب��ك ب�صي� ًرا بمن ي�صبر ومن ال ي�صبر ،وبم��ن يطيعه ومن يع�صيه.
الجمع بين الترهيب من عذاب اهلل والترغيب في ثوابه.
متع الدنيا ُم ْن ِ�سية لذكر اهلل.
ب�شرية الر�سل نعمة من اهلل للنا�س ل�سهولة التعامل معهم.
تفاوت النا�س في النعم والنقم اختبار �إلــهي لعباده.

