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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

الح�س���اب لاأعم���ال.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

�سبحانه وحده ترجع اأمور الخائق و�سوؤونهم.

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

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



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

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

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

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

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

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

يخفى عليه منه �سيء، و�سيجازيكم عليه. 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

واله���دى.
ويتركون  منكم  يموتون  والذين   
يو�سوا  اأن  عليهم  اأزواًجا  وراءهم 
والنفقة  بال�سكنى  ُيمتَّعن  باأن  لهن 
ورثتكم؛  ُيخرجهن  ال  كامًا  عاًما 
ووفاء  اأ�سابهن،  لما  لهن  جبًرا 
اإكمال  قبل  خ���رجن  فاإن  للميت، 
اإثم  فا  اأنف�سهن  تل��قاء  من  الع���ام 
في  فعلن  فيما  عليه����ن  وال  عليك����م 
اأنف�سه��ن من التزين والتطيب، واهلل 
عزيز ال غالب له، حكيم في تدبيره 
و�س��رعه وق����دره. ه�����ذا وق���د ذهب 
اأن حكم  اإلى  المف�س�����رين  جمه����ور 
تعالى:  بق���وله  من�س���وخ  االآية  ه����ذه 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    }
پ  پ   پ  پ    ڀ} 

)البقرة: ٢٣٤(. 
 وللمطلق�ات مت�اع يمتَّع�ن ب�ه م�ن 
اأو غي�ر ذل�ك، جب�ًرا  م�ال  اأو  ك�س�وة 
بالط�اق،  المنك�س�رة  لخواطره�ن 
ح�ال  مراع�اة  م�ن  المع�روف  وف�ق 
ال�زوج من قلة اأو كثرة، وهذا الحكم 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

ا. كنت���م موؤمنن حقًّ

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

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



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

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

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

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

المر�س���لين م���ن رب العالمي���ن.

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

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

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


