�اف العق ��ول
� س ��يقول الجه ��ال ِخ َف � ُ
م ��ن اليه ��ودَ ،وم � ْ�ن عل ��ى �ش ��اكلتهم م ��ن
المنافقي��ن :م��ا �ص��رف الم�س��لمين ع��ن
قبل��ة بي��ت المقد���س الت��ي كان��ت قبلته��م
م ��ن قب ��ل؟! ق ��ل � -أيه��ا النب��ي  -مجي ًب ��ا
�إياه ��م :هلل وح ��ده مل ��ك الم�ش ��رق
والمغ��رب وغيرهما م��ن الجهات ،يوجه
م��ن �ش��اء م��ن عب��اده �إل��ى �أي جهة �ش��اء،
وهو �سبحانه يهدي من ي�شاء من عباده
�إل��ى طري��ق م�س��تقيم ال اعوج��اج في��ه وال
انح ��راف.
 وكم��ا جعلن��ا لك��م قبل��ة ارت�ضيناه��ا
لكم؛ جعلناكم �أمة خيا ًرا ً
عدول ،و�سطً ا
بي��ن الأمم كله��ا ،في العقائد والعبادات
والمعام�ل�ات؛ لتكون ��وا ي ��وم القيام ��ة
�شهداء لر�سل اهلل �أنهم بلّغوا ما �أمرهم
اهلل بتبليغ��ه لأممه��م ،وليك��ون الر�س��ول
�هيدا عليك ��م �أن ��ه
محم ��د كذل ��ك �ش � ً
بلغك��م م��ا �أُ ْر ِ�س��ل ب��ه �إليك��م .وم��ا جعلن��ا
تحوي��ل القبل��ة الت��ي كن��ت تتج��ه �إليه��ا؛
وه��ي بي��ت المقد���س� ،إال لنعــــ��لم  -عل� َ�م
ظهـــ ��و ٍر يتـ ��رتب علي ��ه الجـ ��زاء  -م ��ن
ير�ض ��ى بم ��ا �ش ��رعه اهلل ،و ُيذع ��ن ل ��ه،
فيتب��ع الر�س��ول ،وم��ن يرت��د ع��ن دين��ه،
ويتب��ع ه��واه ،فال ُيذعن لما �ش��رعه اهلل.
ولق ��د كان �أم ��ر تحوي ��ل القبل ��ة الأول ��ى
عظي ًم ��ا �إال عل ��ى الذي ��ن وفقه ��م اهلل
للإيم ��ان ب ��ه ،وب ��أن م ��ا ي�ش ��رعه لعب ��اده
�إنم��ا ي�ش��رعه ِل ِحك ٍَم بالغ��ة .وما كان اهلل
لي�ضي��ع �إيمانك��م ب��اهلل ،ومن��ه �صالتك��م
الت��ي �ص َلّيتموه��ا قب��ل تحوي��ل القبل��ة� ،إن
اهلل بالنا���س ل��ر�ؤوف رحي��م ،ف�ل�ا ي�ش��ق
عليه��م ،وال ي�ضي��ع ث��واب �أعماله��م.
 ق ��د ر�أين ��ا � -أيه ��ا النب ��ي  -تح� � ُّول
وجهك ونظرك �إلى جهة ال�سماء ،تر ُّق ًبا
وتحر ًي ��ا لن ��زول الوح ��ي ب�ش� ��أن القبل ��ة
وتحويله��ا �إل��ى حي��ث ُتح��ب ،فل ُن َو ِّجهن��ك
�إلى قبلة ترت�ضيها وتحبها  -وهي بيت اهلل الحرام  -بدل بيت المقد�س الآن ،فا�صرف وجهك �إلى جهة بيت اهلل الحرام بمكة المكرمة،
و�أينم��ا كنت��م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -فتوجه��وا �إل��ى جهت��ه عن��د �أداء ال�ص�ل�اة .و�إن الذي��ن �أوت��وا الكت��اب م��ن اليه��ود والن�ص��ارى ليعلم��ون �أن
تحوي��ل القبل��ة ه��و الح��ق المن��زل م��ن خالقه��م ومدبر �أمرهم؛ لثبوته في كتابهم ،ولي���س اهلل بغافل عما يعم��ل ه�ؤالء المعر�ضون عن الحق،
ب��ل ه��و �س��بحانه عال��م بذل��ك ،و�س��يجازيهم عليه.
 وا ِ
هلل لئ��ن جئ� َ�ت � -أيه��ا النب��ي  -الذي��ن �أوت��وا الكت��اب م��ن اليه��ود والن�ص��ارى م�صحو ًب��ا ب��كل �آي��ة وبرهان على �أن تحوي��ل القبلة حق؛ ما
توجهوا �إلى قبلتك عنا ًدا لما جئت به ،وتكب ًرا عن اتباع الحق ،وما �أنت بمتوجه �إلى قبلتهم بعد �أن �صرفك اهلل عنها ،وما بع�ضهم بمتوجه
كل منهم يك ِّفر الفريق الآخر ،ولئن اتبعت �أهواء ه�ؤالء في �ش�أن القبلة وغيرها من ال�شرائع والأحكام من بعد ما
�إلى قبلة بع�ضهم؛ لأن َّ
ج��اءك م��ن العل��م ال�صحي��ح ال��ذي ال مري��ة في��ه؛ �إن��ك حينئذ لمن الظالمين بت��رك الهدى ،واتباع الهوى .وهذا الخط��اب للنبي للداللة
على �شناعة متابعتهم ،و�إال ف�إن اهلل قد ع�صم نبيه من ذلك ،فهو تحذير لأمته من بعده.
ال�س َفه وقلَّة العقل.
�أن االعترا�ض على �أحكام اهلل و�شرعه والتغافل عن مقا�صدها دليل على َّ
ف�ض ُل هذه الأمة و�شرفها ،حيث �أثنى عليها اهلل وو�صفها بالو�سطية بين �سائر الأمم.
التحذير من متابعة �أهل الكتاب في �أهوائهم؛ لأنهم �أعر�ضوا عن الحق بعد معرفته.
جواز ن َْ�س ِخ الأحكام ال�شرعية في الإ�سالم زمن نزول الوحي ،حيث ن ُِ�س َخ التوجه �إلى بيت المقد�س ،و�صار �إلى الم�سجد الحرام.

 الذي ��ن �آتيناه ��م الكت ��اب م ��ن
علم��اء اليه��ود والن�ص��ارى؛ يعرف��ون �أمر
تحوي ��ل القبل ��ة ال ��ذي ه ��و م ��ن عالم ��ات
نب��وة محم��د عنده��م ،كم��ا يعرف��ون
�أوالده��م ويميزونه��م م��ن غيره��م ،وم��ع
ذل��ك ف��إن طائف��ة منه��م ليكتم��ون الح��ق
الذي جاء به ،ح�س� ً�دا من عند �أنف�س��هم،
يفعل��ون ذل��ك وه��م يعلم��ون �أن��ه الح��ق.
 ه ��ذا ه ��و الح ��ق م ��ن رب ��ك ف�ل�ا
تكون��ن � -أيه��ا الر�س��ول  -م��ن ال�ش� ِ
�اكّين
ف��ي �صحت��ه.
 ول��كل �أم��ة م��ن الأم��م جه��ة يتجه��ون
�إليها ح�س��ية كانت �أو معنوية ،ومن ذلك
اختالف الأمم في قبلتهم وما �شرع اهلل
له��م ،ف�ل�ا ي�ض��ر تن��وع وجهاته��م �إن كان
ب�أم ��ر اهلل و�شرعــ ��ه ،فـتـــ ���سابقوا �أنتـ ��م
 �أيه��ا الم�ؤمن��ون � -إل��ى فع��ل الخي��راتالت ��ي �أُمرت ��م بفعله ��ا ،و�س ��يجمعكم اهلل
م��ن �أي م��كان كنت��م في��ه ي��وم القيام��ة؛
ليجازيك ��م عل ��ى عملك ��م� ،إن اهلل عل ��ى
كل �ش��يء قدي��ر ،ف�ل�ا يعج��زه جمعكم وال
مجازاتك��م.
 م ��ن �أي م ��كان خرج � َ�ت و�أينم ��ا
كن ��ت � -أيه ��ا النب ��ي � -أن ��ت و�أتباع ��ك،
و�أردت ال�ص�ل�اة ،فا�س ��تقبل جه ��ة
الم�س��جد الح��رام ،ف�إن��ه الح��ق ال ُموح��ى
ب��ه �إلي��ك م��ن رب��ك ،وم��ا اهلل بغاف��ل عما
تعمل��ون ،بل هو ُمطلع عليه و�س��يجازيكم
به.
 وم ��ن �أي م ��كان خرج ��ت � -أيه ��ا
النبي  -و�أردت ال�صالة ،فا�ستقبل جهة
الم�س ��جد الح ��رام ،وب���أي م ��كان كنت ��م
�أيها الم�ؤمنون  -فا�ستقبلوا بوجوهكمجهت ��ه �إذا �أردت ��م ال�ص�ل�اة؛ لئ�ل�ا يك ��ون
للنا���س حج��ة يحتج��ون به��ا عليك��م� ،إال
الذي ��ن ظلم ��وا منه ��م ،ف�إنه ��م �س ��يبقون
عل��ى عناده��م ،ويحتجون عليك��م ب�أوهى
الحج��ج ،ف�ل�ا تخ�ش��وهم واخ�ش��وا ربك��م وح��ده ،بامتث��ال �أوامره واجتناب نواهيه ،ف�إن اهلل قد �ش��رع ا�س��تقبال الكعبة م��ن �أجل �أن يتم نعمته
عليك��م بتمييزك��م ع��ن �س��ائر الأم��م ،ولأج��ل هدايتك��م �إل��ى �أ�ش��رف قبل��ة للنا���س.
 كم��ا �أنعمن��ا عليك��م نعم��ة �أخ��رى؛ حي��ث �أر�س��لنا �إليكم ر�س� ً
�ول من �أنف�س��كم ،يق��ر�أ عليكم �آياتنا ،ويطهركم بما ي�أمرك��م به من الف�ضائل
وال�س َّنة ،ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من �أمور دينكم ودنياكم.
آن
�
القر
والمعروف ،وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكر ،ويعلمكم
ُّ
 فاذكرون��ي بقلوبك��م وجوارحك��م؛ �أذكرك��م بالثن��اء عليك��م والحف��ظ لك��م ،فالج��زاء م��ن جن���س العم��ل ،وا�ش��كروا لي نعمي الت��ي �أنعمت
بها عليكم ،وال تكفروني بجحودها ،وا�س��تعمالها فيما ُح ِّرم عليكم.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ا�س ��تعينوا بال�صب ��ر وال�ص�ل�اة عل ��ى القي ��ام بطاعت ��ي والت�س ��ليم لأم ��ري� ،إن اهلل م ��ع ال�صابري ��ن يوفقه ��م
ويعينهم.
�إطالة الحديث في �ش�أن تحويل القبلة؛ لما فيه من الداللة على نبوة محمد .
ترك الجدال واال�شتغالُ بالطاعات والم�سارعة �إلى اهلل �أنفع للم�ؤمن عند ربه يوم القيامة.
�أن الأعمال ال�صالحة المو�صلة �إلى اهلل متنوعة ومتعددة ،وينبغي للم�ؤمن �أن ي�سابق �إلى فعلها؛ طل ًبا للأجر من اهلل تعالى.
عظم �ش�أن ذكر اهلل -ج ّل وعال -حيث يكون ثوابه ذكر العبد في الملأ الأعلى.

 وال تقـــــولــ�وا �-أيهـــ�ا المـــ�ؤمنـــــ�ون-
ف�ي �ش��أن م�ن ُيقتل�ون ف�ي الجه�اد ف�ي
�سبيل اهلل� :إنهم �أموات ماتوا كما يموت
غيرهم ،بل هم �أحيا ٌء عند ربهم ،ولكن
ال ُتدرك�ون حياته�م؛ لأنه�ا حي�اة خا�ص�ة
ال �س�بيل لمعرفته�ا �إال بوح�ي م�ن اهلل
تعالى.
 ول َن ْم ِتحن ّنكم ب�أنواع من الم�صائب؛
ب�شيء من الخوف من �أعدائكم،
وبالجوع لقلة الطعام ،وبنق�ص في
الأموال لذهابها �أو م�شقة الح�صول
عليها ،وبنق�ص في الأنف�س ب�سبب
الآفات التي تهلك النا�س� ،أو بال�شهادة
في �سبيل اهلل ،وبنق�ص من الثمرات
وب�شر � -أيها النبي-
التي تنبتها الأر�ضّ ،
ال�صابرين على تلك الم�صائب بما
ي�سرهم في الدنيا والآخرة.
 الذي ��ن �إذا �أ�صابته ��م م�صيب ��ة م ��ن
بر�ضا وت�سليم� :إنا
تلك الم�صائب قالوا ً
مل��كٌ هلل يت�ص��رف فين��ا بم��ا ي�ش��اء ،و�إن��ا
�إلي��ه عائ��دون ي��وم القيام��ة ،فه��و ال��ذي
خلقن��ا وتف�ض��ل علين��ا بمختل��ف النع��م،
و�إلي��ه مرجعن��ا ونهاي��ة �أمرنا.
� أولئ ��ك المت�صف ��ون به ��ذه ال�صف ��ة
له ��م ثن ��اء م ��ن اهلل عليه ��م ف ��ي م�ل��أ
المالئك��ة الأعلى ،ورحم��ة تنزل عليهم،
و�أولئك هم المهتدون �إلى طريق الحق.
َّ � إن الجبلي ��ن المعروفي ��ن بال�صف ��ا
والم ��روة ق ��رب الكعب ��ة م ��ن معال ��م
ال�ش��ريعة الظاه��رة ،فم��ن ق�ص��د البي��ت
لأداء ن�س ��ك الح ��ج �أو ن�س ��ك العم ��رة؛
ف�ل�ا �إث��م علي��ه �أن ي�س��عى بينهم��ا .وف��ي
نف��ي الإث��م هن��ا طم�أن� ٌة لم��ن َت َح� َّرج م��ن
الم�س��لمين م��ن ال�س��عي بينهم��ا اعتق��ا ًدا
�أن��ه م��ن �أم��ر الجاهلي��ة ،وق��د َّبي��ن تعالى
�أن ذل��ك م��ن منا�س��ك الح��ج .وم��ن َف َع��لَ
متطوعا بها
الم�س��تحبات من الطاع��ات
ً
مخل�صا؛ ف�إن اهلل �ش��اكر له ،يقبلها منه ،ويجازيه عليها ،وهو العليم بمن يفعل الخير ،وي�س��تحق الثواب�  .إن الذين يخفون ما �أنزلنا
ً
من الب ِّي َنات الدالة على �صدق النبي وما جاء به ،من اليهود والن�صارى وغيرهم ،من بعد ما �أظهرناه للنا�س في كتبهم؛ �أولئك يطردهم
اهلل م��ن رحمت��ه ،ويدع��و عليه��م المالئك��ة والأنبي��اء والنا���س �أجمع��ون بالط��رد م��ن رحمت��ه�  .إال الذي��ن رجع��وا �إل��ى اهلل نادمي��ن عل��ى
كتم��ان تل��ك الآي��ات الوا�ضح��ات ،و�أ�صلح��وا �أعماله��م الظاه��رة والباطن��ة ،وب َّين��وا م��ا كتموه م��ن الحق واله��دى ،ف�أولئك �أقب��ل رجوعهم �إلى
طاعت��ي ،و�أن��ا الت��واب عل��ى م��ن ت��اب م��ن العباد ،الرحيم بهم�  .إن الذين كف��روا وماتوا على الكفر قبل �أن يتوبوا منه �أولئك عليهم لعنة
اهلل بطرده��م م��ن رحمت��ه ،وعليه��م دع��اء المالئك��ة والنا���س كله��م بالط��رد م��ن رحم��ة اهلل والإبع��اد منه��ا  .مالزمي��ن ه��ذه اللعن��ة ،ال
يوم��ا واح� ً�دا ،وال ُي ْمهل��ون ي��وم القيام��ة.
ُي َخف��ف عنه��م الع��ذاب ،ول��و ً
 ومعبودك��م الح��ق � -أيه��ا النا���س  -واح��د متف� ّ�رد ف��ي ذات��ه و�صفات��ه ،ال معب��ود بح��ق غي��ره ،وه��و الرحـ��من ذو الرحمة الوا�س��عة ،الرحيم
بعباده ،حيث �أنعم عليهم النعم التي ال تح�صى.
االبتالء ُ�س َّنة اهلل تعالى في عباده ،وقد وعد ال�صابرين على ذلك ب�أعظم الجزاء و�أكرم المنازل.
م�شروعية ال�سعي بين ال�صفا والمروة لمن حج البيت �أو اعتمر.
م��ن �أعظ��م الآث��ام و�أ�ش��دها عقوب��ة كتم��ان الح��ق ال��ذي �أنزل��ه اهلل ،والتلبي���س عل��ى النا���س ،و�إ�ضالله��م ع��ن اله��دى ال��ذي ج��اءت ب��ه
الر�سل.

� إن في خلق ال�س�ماوات والأر�ض 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
يحتاج�ون �إلي�ه ،وفيم�ا �أن�زل اهلل م�ن
ال�س�ماء م�ن م�اء ف�أحي�ا ب�ه الأر��ض بم�ا
ينب�ت فيه�ا م�ن ال�زرع وال�كلأ ،وفيم�ا
ن�شره فيها من كائنات حية ،وفي تحويل
الري�اح م�ن جه�ة لجه�ة ،وف�ي ال�س�حاب
المذل�ل بي�ن ال�س�ماء والأر��ض� ،إن ف�ي
كل ذل�ك لدالئ�ل وا�ضح�ة على وحدانيته
الحجج ،ويفهمون
�س�بحانه لمن يعقلون ُ
الأدل�ة والبراهي�ن.
 وم�ع تل�ك الآي�ات الوا�ضح�ة ف��إن
م�ن النا��س م�ن يتخذ م�ن دون اهلل �آلهة
يجعلـــونهم نظـراء هلل تعالى ،يحبـــونهم
كما يحبون اهلل ،والذين �آمنوا �أ�شد ح ًّبا
هلل مـ�ن ه��ؤالء لمعـــبوداتهــ�م؛ لأنهـــ�م
ال ي�ش�ركون م�ع اهلل �أحـــــ ً�دا ،ويحـــ�بونه
فــــ�ي ال�ســــ�راء وال�ضــ�راء ،و�أما �أولئـــ�ك
ف�إنهــ�م يحب�ون �آلهتــ�هم ف�ي حـــ�ال
ال�ســــ�راء� ،أم�ا ف�ي ال�ض�راء فلا يدع�ون
�إال اهلل .ول�و ي�رى الظالم�ون ب�ش�ركهم
وارتكاب ال�سيئات حا َلهــــم في الآخــــرة
حيــــ�ن ي�شـــ�اهدون الع�ذاب؛ لعلم�وا � َّأن
المتف�رد بالق�وة جمي ًع�ا ه�و اهلل ،و�أن�ه
�ش�ديد الع�ذاب لم�ن ع�ص�اه ،ل�و ي�رون
ذل�ك لم�ا �أ�ش�ركوا مع�ه �أح ً�دا.
 وذل�ك حيـــــ�ن يتـــبـــــ�ر�أ الر�ؤ�ســــــ�اء
المتــبوعــ�ون مــــ�ن الــ�ضعـــــ�فاء الـــ�ذين
اتبعوهم؛ ِلما ي�ش�اهدونه من �أهوال يوم
القيامة و�ش�دائده ،وقد تقطعت بهم كل
�أ�س�باب النجاة وو�سائلها.
 وق�ال ال�ضعف�اء والأتب�اع :لي�ت لن�ا
رجع�ة �إل�ى الدني�ا فنتب�ر�أ م�ن ر�ؤ�س�ائنا
كم�ا تب�ر�ؤوا من�ا ،وكم�ا �أراه�م اهلل
الع�ذاب ال�ش�ديد ف�ي الآخ�رة يريه�م عاقب�ة متابعته�م لر�ؤ�س�ائهم عل�ى الباط�ل ن ََدام�ات و�أحزانً�ا ،ولي�س�وا بخارجي�ن �أب ً�دا م�ن الن�ار.
 ي�ا �أيه�ا النا��س كل�وا مم�ا ف�ي الأر��ض م�ن حي�وان ونب�ات و�أ�ش�جار ،مم�ا كان ك�س�به ح ً
لال وكان طي ًب�ا ف�ي نف�س�ه غي�ر خبي�ث ،وال تتبع�وا
م�س�الك ال�ش�يطان الت�ي ي�س�تدرجكم به�ا� ،إن�ه لك�م ع�دو وا�ضح الع�داوة ،وال يجوز لعاق�ل �أن يتبع عدوه الذي يحر�ص عل�ى �إيذائه و�ضالله!
 فه�و �إنم�ا ي�أمرك�م بم�ا ي�س�وء م�ن الآث�ام وم�ا يعظم من الذنوب ،وب��أن تقولوا على اهلل في العقائد وال�ش�رائع بغير علم جاءكم عن اهلل
�أو ر�سله.
أحدا.
الم�ؤمنون باهلل ح ًّقا هم �أعظم الخلق محــبة هلل؛ لأنهم يطيعونه على كل حال في ال�سراء وال�ضراء ،وال ي�شركون معه � ً
خال�صا هلل تعالى.
في يوم القيامة تنقطع كل الروابط ،و َي ْب َر�أُ كل خليل من خليله ،وال يبقى �إال ما كان ً
التحذير من كيد ال�شيطان لتنوع �أ�ساليبه وخفائها وقربها من م�شتهيات النف�س.

 و�إذا قي ��ل له� ��ؤالء الكف ��ار :اتبع ��وا
م��ا �أن��زل اهلل م��ن اله��دى والن��ور ،قال��وا
معاندين :بل نتبع ما وجدنا عليه �آباءنا
م ��ن المعتق ��دات والتقالي ��د� ،أيتبع ��ون
�آباءه��م ول��و كان��وا ال يعقل��ون �ش��يئًا م��ن
اله��دى والن��ور ،وال يهت��دون �إل��ى الح��ق
ال��ذي َي ْر َ�ض��ى اهلل عن��ه؟!
 ومث ��ل الذي ��ن كف ��روا ف ��ي اتباعه ��م
لآبائه��م كالراع��ي ال��ذي ي�صي��ح مناد ًي��ا
عل��ى بهائم��ه ،فت�س��مع �صوت��ه ،وال تفه��م
�سماعا
قوله ،فهم ُ�ص ٌّم عن �سماع الحق ً
ينتفع��ون ب��هُ ،بك� ٌم قد خر�س��ت �أل�س��نتهم
ع��ن النط��ق بالح��قُ ،عم� ٌ�ي ع��ن �إب�صاره،
وله��ذا ال يعقل��ون اله��دى ال��ذي تدعوه��م
�إليه.
 ي�ا �أيه�ا الذي�ن �آمن�وا ب�اهلل واتبع�وا
ر�س�وله ،كل�وا م�ن الطيبات الت�ي رزقكم
اهلل و�أباحه�ا لك�م ،وا�ش�كروا هلل ظاه ًرا
وباطنً�ا م�ا تف�ض�ل به عليكم م�ن النعم،
ِوم�ن �شُ �كره تعال�ى �أن تعمل�وا بطاعت�ه،
و�أن تجتنب�وا مع�صيت�ه� ،إن كنت�م
ح ًّق�ا تعبدون�ه وح�ده ،وال ت�ش�ركون ب�ه
�ش�يئًا.
� إنم�ا ح�رم اهلل عليك�م م�ن الأطعمة
م�ا م�ات بغي�ر ذكاة �ش�رعية ،وال�دم
الم�س�فوح ال�س�ائل ،ولحم الخنزير ،وما
ذُ ِك�ر علي�ه غي� ُر ا�س�م اهلل عن�د تذكيت�ه،
ف��إذا ا�ضطُ � َّر الإن�س�ان �إل�ى �أَ ْكل �ش�يء
وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة،
وال متج�اوز لح�د ال�ض�رورة؛ فلا �إث�م
علي�ه وال عقوب�ةَّ � ،إن اهلل غفور لمن تاب
م�ن عب�اده ،رحيم بهم ،ومن رحمته �أنه
تج�اوز ع�ن �أَ ْكل ه�ذه المحرم�ات عن�د
اال�ضط�رار.
� إن الذي ��ن يكتم ��ون م ��ا �أن ��زل اهلل
من الكتب وما فيها من داللة على الحق
ونب ��وة محم ��د  ،كم ��ا يفع ��ل اليه ��ود
والن�صارى ،وي�شترون بكتمانهم لها ِع َو ً�ضا ً
قليل كرئا�سة �أو جاه �أو مال؛ �أولئك ما ي�أكلون في بطونهم حقيقة �إال ما يكون �سب ًبا لتعذيبهم
بالن��ار ،وال يكلمه��م اهلل ي��وم القيام��ة بم��ا يحب��ون ،ب��ل بم��ا ي�س��و�ؤهم ،وال ُيطهره��م وال ُي ْثن��ي عليه��م ،وله��م ع��ذاب �ألي��م.
� أولئ��ك المت�صف��ون بكتم��ان العل��م ال��ذي يحت��اج �إلي��ه النا���س ه��م الذي��ن ا�س��تبدلوا ال�ضالل��ة باله��دى ل ّما كتم��وا العلم الحق ،وا�س��تبدلوا
ع��ذاب اهلل بمغفرت��ه ،فم��ا �أ�صبره��م عل��ى فعل ما ي�س��بب لهم دخول الن��ار ،ك�أنهم ال يبالون بما فيها من عذاب ل�صبرهم عليها.
 ذل��ك الج��زاء عل��ى كتم��ان العل��م واله��دى ب�س��بب �أن اهلل ن� َّ�زل ال ُكت��ب الإلهي��ة بالح��ق ،وه��ذا يقت�ض��ي �أن ُتب َّي��ن وال ُت ْك َت��م .و�إن الذي��ن
اختلف��وا ف��ي الكت��ب الإلهي��ة ف�آمن��وا ببع�ضه��ا وكتم��وا بع�ضه��ا لف��ي مفارق��ة ومنازع��ة بعي��دة للحق.
�أكثر �ضالل الخلق ب�سبب تعطيل العقل ،ومتابعة من �سبقهم في �ضاللهم ،وتقليدهم بغير وعي.
عدم انتفاع المرء بما وهبه اهلل من نعمة العقل وال�سمع والب�صر ،يجعله مثل من فقد هذه النعم.
من �أ�شد النا�س عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي �أنزله اهلل ،والهدى الذي جاءت به ر�سله تعالى.
من نعمة اهلل تعالى على عباده الم�ؤمنين �أن جعل المحرمات قليلة محدودة ،و�أما المباحات فكثيرة غير محدودة.

 لي� ��س الخي ��ر ال َمر�ض ��ي عن ��د اهلل
مج ��رد االتج ��اه �إل ��ى جه ��ة الم�ش ��رق �أو
المغ ��رب واالخت�ل�اف ف ��ي ذل ��ك ،ولك � ّ�ن
الخي��ر ك َّل الخي��ر فيم��ن �آم��ن ب��اهلل �إل ًه��ا
واح � ً�دا ،و�آم ��ن بي ��وم القيام ��ة ،وبجمي ��ع
المالئك ��ة ،وبجمي ��ع الكت ��ب المنزل ��ة،
وبجمي ��ع الأنبي ��اء دون تفري ��ق ،و�أنف ��ق
الم��ال م��ع حبه والحر�ص عليه على ذوي
قرابت��ه ،وم��ن فق��د �أباه دون �س��ن البلوغ،
وذوي الحاج��ة ،والغري��ب ال��ذي انقط��ع
ف ��ي ال�س ��فر ع ��ن �أهل ��ه ووطن ��ه ،والذي ��ن
تعر�ض لهم حاج ٌة توجب �س��ؤال النا���س،
و�ص ��رف الم ��ال ف ��ي تحري ��ر الرق ��اب
م ��ن ال� � ِّر ِّق والأ�س ��ر ،و�أق ��ام ال�ص�ل�اة
بالإتي ��ان به ��ا تام ��ة عل ��ى م ��ا �أم ��ر اهلل،
ودف��ع ال��زكاة الواجب��ة ،والذي��ن ُيوف��ون
بعهده��م �إذا عاهدوا ،والذين ي�صبرون
على الفقر وال�شدة ،وعلى المر�ض ،وفي
وق��ت �ش��دة القت��ال ف�ل�ا َي ِف� ُّ�رون� ،أولئ��ك
المت�صف��ون به��ذه ال�صف��ات ه��م الذي��ن
�صدق ��وا اهلل ف ��ي �إيمانه ��م و�أعماله ��م،
و�أولئ��ك ه��م المتق��ون الذي��ن امتثل��وا م��ا
�أمره��م اهلل به ،واجتنبوا ما نهاهم اهلل
عنه.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل واتبع��وا
ر�س��ولهُ ،ف ِر� َ��ض عليك��م ف��ي �ش��أن الذي��ن
َيقتل��ون غيره��م عم� ً�دا وعدوا ًن��ا ،معاقب ُة
القات ��ل بمث ��ل جنايت ��ه ،فالح ��ر ُيقت ��ل
بالح ��ر ،والعب ��د ُيقت ��ل بالعب ��د ،والأنث ��ى
ُتقت ��ل بالأنث ��ى ،ف ��إن عف ��ا المقت ��ول قب ��ل
موت��ه �أو عف��ا ول��ي المقت��ول مقاب��ل الدي��ة
 وه��ي مق��دار م��ن الم��ال يدفع��ه القاتلمقاب��ل العف��و عن��ه  -فعلى م��ن َعفا اتبا ُع
القات ��ل ف ��ي طل ��ب الدي ��ة بالمع ��روف ال
بال َم� ِّ�ن والأذى ،وعل��ى القات��ل �أداء الدية
ب�إح�س��ان ،م��ن غي��ر مماطل��ة وت�س��ويف،
وذل��ك العف��و و�أَ ْخ��ذ الدي��ة تخفي��ف م��ن
ربك��م عليك��م ،ورحم��ة به��ذه الأم��ة ،فم��ن اعت��دى عل��ى القات��ل بع��د العف��و وقب��ول الدي��ة؛ فل��ه ع��ذاب �ألي��م م��ن اهلل تعال��ى.
 ولك��م فيم��ا �ش��رعه اهلل م��ن الق�صا���ص حي��اة لك��م؛ بحق��ن دمائك��م ،ودف��ع االعت��داء بينك��م ،ي��درك ذلك �أه��ل العقول الذي��ن يتقون اهلل
تعالى باالنقياد ل�ش��رعه والعمل ب�أمره.
�ات الم��وت و�أ�س��با ُبه� ،إن ت��رك م� ً�ال كثي� ًرا �أن يو�ص��ي للوالدي��ن ول��ذوي القراب��ة بم��ا َح َّده ال�ش��رع
�
م
عال
أحدك��م
ُ
ُ ف ِر� َ��ض عليك��م �إذا ح�ض��ر � َ
لُ
وهو �أال يزيد عن ثلث المال ،و ِف ْع هذا ح ٌّق م�ؤكد على المتقين هلل تعالى .وقد كان هذا الحكم قبل نزول �آيات المواريث ،فلما نزلت �آيات
المواريث ب َّينت َمن يرث الميت ومقدار ما يرث.
 فم��ن غ ّي��ر ف��ي الو�صي��ة بزي��ادة �أو نق���ص �أو من��ع بع��د علم��ه بالو�صي��ة؛ ف�إنم��ا يك��ون �إث��م ذل��ك التبدي��ل عل��ى المغ ّيري��ن ال عل��ى المو�ص��ي،
�إن اهلل �س��ميع لأق��وال عبي��ده ،علي��م ب�أفعالهم ،ال يفوته �ش��يء من �أحوالهم.
ال ِب ُّر الذي يحبه اهلل يكون بتحقيق الإيمان والعمل ال�صالح ،و�أما التم�سك بالمظاهر فقط فال يكفي عنده تعالى.
من �أعظم ما يحفظ الأنف�س ،ويمنع من التعدي والظلم؛ تطبيق مبد�أ الق�صا�ص الذي �شرعه اهلل في النف�س وما دونها.
ِعظَ ُم �ش�أن الو�صية ،وال �سيما لمن كان عنده �شيء ُيو�صي به ،و� ُإثم من غ َّير في و�صية الميت وب َّدل ما فيها.

 فم�ن عل�م م�ن �صاح�ب الو�صي�ة
ميـــــلاً ع�ن الحــــــ�ق� ،أو َجــــــ� ْو ًرا ف�ي
ِ
المو�ص�ي
الو�صي�ة؛ ف�أ�صل�ح م�ا �أف�س�د
بن�صح�ه ،و�أ�صل�ح بي�ن المختلفي�ن عل�ى
الو�صي�ة ،فلا �إث�م علي�ه ،ب�ل ه�و م�أج�ور
عل�ى �إ�صالح�ه� ،إن اهلل غف�ور لم�ن ت�اب
م�ن عب�اده ،رحي�م به�م.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل
واتبع��وا ر�س��وله ُف ِر� َ��ض عليك��م ال�صي��ام
م��ن ربك��م كم��ا ُف ِر� َ��ض عل��ى الأم��م م��ن
قبلك��م؛ لعلك��م تتق��ون اهلل ب ��أن تجعل��وا
بينك ��م وبي ��ن عذاب ��ه وقاي ��ة بالأعم ��ال
ال�صالح ��ة وم ��ن �أعظمه ��ا ال�صي ��ام.
 ال�صـ ��يام المفـ ��رو�ض عليك ��م �أن
ال�س َن ِة ،فمن
ت�صــوموا � ً
أياما قليــلة مــــن َّ
مر�ض ��ا ي�ش ��ق مع ��ه
�ا
�
مري�ض
كان منك ��م ً
ً
ال�صــــ��وم� ،أو م�س��اف ًرا؛ فله �أن يفطـــــ��ر،
ث��م علــــــ��يه �أن يق�ض��ي بق��در ما �أفـــــ��طر
م��ن الأي��ام .وعلـــ��ى الذي��ن ي�س��تطيعون
ال�صي ��ام فدي ��ة �إذا �أفط ��روا ،وه ��ي
�إطع ��ام م�س � ٍ
�كين ع ��ن كل ي ��وم يفط ��رون
في ��ه ،فم ��ن زاد عل ��ى �إطع ��ام م�س ��كين
واح��د� ،أو �أطع��م م��ع ال�صي��ام فه��و خي��ر
ل ��ه .و�صومك ��م خي ��ر لك ��م م ��ن الإفط ��ار
و�إعطاء الفدية� ،إن كنتم تعلمون ما في
ال�ص��وم م��ن الف�ض��ل .وكان ه��ذا الحكم
�أول م��ا �ش��رع اهلل ال�صي��ام ،ف��كان م��ن
�ش��اء �صام ،ومن �ش��اء �أفطر و�أطعم ،ثم
�أوج��ب اهلل ال�صي��ام بعد ذل��ك ،وفر�ضه
عل��ى كل بال��غ ق��ادر.
� ش��هر رم�ض��ان ال��ذي ب��د�أ في��ه ن��زول
الق��ر�آن عل��ى النب��ي ف��ي ليل��ة الق��در،
�أنزل��ه اهلل هداي� ًة للنا���س ،في��ه الدالئ��ل
الوا�ضح��ات م��ن اله��دى ،والفرق��ان بين
الح ��ق والباط ��ل ،فم ��ن حــ�ضـ ��ر �ش ��هر
رم�ض��ان وه��و مقـ��يم �صحي��ح فلي�صم��ه
مري�ض ��ا ي�ش ��ق علي ��ه
وجو ًب ��ا ،وم ��ن كان ً
ال�ص��وم �أو م�س��اف ًرا؛ فل��ه �أن يفط��ر ،و�إذا �أفط��ر فالواج��ب علي��ه �أن يق�ض��ي تلك الأيام التي �أفطرها ،يريد اهلل بما �ش��رع لكم �أن ي�س��لك بكم
�سبيل الي�سر ال الع�سر ،ولتكملوا عدة �صوم ال�شهر كله ،ولتكبروا اهلل بعد ختام �شهر رم�ضان ويوم العيد على �أن وفقكم ل�صومه ،و�أعانكم
عل��ى �إكمال��ه ،ولعلك��م ت�ش��كرون اهلل عل��ى هدايتك��م له��ذا الدي��ن ال��ذي ارت�ض��اه لك��م.
 و�إذا �س ��ألك � -أيه��ا النب��ي  -عبـ��ادي ع��ن قـ��ربي و�إجابت��ي لدعائه��م؛ ف�إن��ي قري��ب منه��م ،عال��م ب�أحواله��م� ،س��امع لدعائه��م ،ف�ل�ا
مخل�صا في دعائه ،فلينق��ادوا لي ولأوامري ،وليثبتوا على
يحتاج��ون �إل��ى و�س��طاء ،وال �إل��ى رف��ع �أ�صواته��م� ،أُجي��ب دعوة الداعي �إذا دعاني
ً
�إيمانه��م؛ ف��إن ذل��ك �أنف��ع و�س��يلة لإجابت��ي ،لعله��م ي�س��لكون بذلك �س��بيل الر�ش��د في �ش��ؤونهم الديني��ة والدنيوية.
يتدار���س القر�آن مع جبريل

َف َّ�ض��لَ اهلل �ش��هر رم�ض��ان بجعل��ه �ش��هر ال�ص��وم وب�إن��زال الق��ر�آن فيه ،فهو �ش��هر الق��ر�آن؛ ولهذا كان النبي
ف��ي رم�ض��ان ،ويجته��د في��ه م��ا ال يجته��د ف��ي غي��ره.
�شريعة الإ�سالم قامت في �أ�صولها وفروعها على التي�سير ورفع الحرج ،فما جعل اهلل علينا في الدين من حرج.
ق ُْرب اهلل تعالى من عباده ،و�إحاطته بهم ،وعلمه التام ب�أحوالهم؛ ولهذا فهو ي�سمع دعاءهم ويجيب �س�ؤالهم.

 ق ��د كان ف ��ي �أول الأم ��ر يح ��رم
عل��ى الرج��ل �إذا نام في ليلة ال�صيام ثم
ا�س��تيقظ قب��ل الفج��ر �أن ي��أكل �أو يق��رب
�أهل��ه ،فن�س��خ اهلل ذل��ك ،و�أب��اح اهلل لك��م
�أيه��ا الم�ؤمن��ون -ف ��ي ليال ��ي ال�صي ��امجماع ن�سائكم ،فهن �ستر و�إعفاف لكم،
و�أنت ��م �س ��تر و�إعف ��اف له ��ن ،ال ي�س ��تغني
بع�ضك ��م ع ��ن بع� ��ضَ ،ع ِل � َ�م اهلل �أنك ��م
كنت��م تخون��ون �أنف�س��كم بفع��ل م��ا نهاك��م
عن ��ه ،فرحمك ��م وت ��اب عليك ��م ،وخف ��ف
عنك ��م ،ف ��الآن جامعوه ��ن ،واطلب ��وا
م ��ا ق�� ّدر اهلل لك ��م م ��ن الذري ��ة ،وكل ��وا
وا�ش��ربوا ف��ي الليل كله ،حت��ى يتبين لكم
طل��وع الفج��ر ال�ص��ادق ببيا���ض الفج��ر
وانف�صال��ه ع��ن �س��واد اللي��ل ،ث��م �أكمل��وا
ال�صي ��ام بالإم�س ��اك ع ��ن المفط ��رات
م��ن طل��وع الفج��ر حت��ى تغي��ب ال�شم���س،
وال تجامع ��وا الن�س ��اء و�أنت ��م معتكف ��ون
ف ��ي الم�س ��اجد؛ لأن ذل ��ك يبطل ��ه .تل ��ك
الأح��كام المذك��ورة ه��ي ح��دود اهلل بي��ن
الح�ل�ال والح ��رام ف�ل�ا تقربوه ��ا �أب � ً�دا؛
ف�إن من اقترب من حدود اهلل يو�شك �أن
يق ��ع ف ��ي الح ��رام ،وبمث ��ل ه ��ذا البي ��ان
الوا�ض��ح الجلي لتل��ك الأحكام يبين اهلل
�آيات��ه للنا���س لعله��م يتقونه بفع��ل ما �أمر
وت��رك م��ا نه��ى.
 وال ي�أخ ��ذ بع�ضك ��م م ��ال بع�ضك ��م
بوج��ه غير م�ش��روع ،كال�س��رقة وال َغ ْ�صب
والغ���ش ،وال تخا�صم��وا به��ا �إل��ى الح��كام
لت�أخ��ذوا طـــــ��ائفة م��ن �أمــــ��وال النــــ��ا�س
متــــل ّبـ ���سين بالمع�صي ��ة ،و�أنت ��م تعلم ��ون
�أن اهلل ح ��رم ذل ��ك ،فالإق ��دام عل ��ى
الذن��ب م��ع العل��م بتحريم��ه �أ�ش��د ُق ْب ًح��ا
و�أعظ��م عقوب��ة.
 ي�س� ��ألونك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
ع��ن تكوي��ن الأهل��ة وتغي��ر �أحواله��ا ،ق��ل
مجي ًبا �إياهــــ��م عن حــ��كمة ذلك� :إنـــ��ها
الحـــــ ْول فــــي الزكـــــاة ،ويعـرفون
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مــ��واقيت للنـــ��ا�س ،يعرفــــ��ون بها �أوقــــ�
َ
َ
َ
�أوقاتهم في المعامالت؛ كتحديد �آجال الديات والديون .ولي�س البر والخير �أن ت�أتوا البيوت من ظهورها حال �إحرامكم بالحج �أو العمرة
كما كنتم تزعمون في الجاهلية -ولكن البر حقيق ًة ُّبر من اتقى اهلل في الظاهر والباطن ،ومجيئكم للبيوت من �أبوابها �أي�سر لكم و�أبعدعن الم�شقة؛ لأن اهلل لم يكلفكم بما فيه ع�سر وم�شقة عليكم ،واجعلوا بينكم وبين عذاب اهلل وقاية بالعمل ال�صالح ،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�صدوك��م ع��ن دي��ن اهلل ،وال تتج��اوزوا ح��دود اهلل بقت��ل ال�صبي��ان
والن�س��اء وال�ش��يوخ� ،أو بالتمثي��ل بالقتل��ى ونح��و ذل��كَّ � ،إن اهلل ال يح��ب المتجاوزي��ن لح��دوده فيم��ا �ش��رع وحكم.
م�شروعية االعتكاف ،وهو لزوم الم�سجد للعبادة؛ ولهذا ُينهى عن كل ما يعار�ض مق�صود االعتكاف ،ومنه مبا�شرة المر�أة.
النهي عن �أكل �أموال النا�س بالباطل ،وتحريم كل الو�سائل والأ�ساليب التي تقود لذلك ،ومنها الر�شوة.
تحريم االعتداء والنهي عنه؛ لأن هذا الدين قائم على العدل والإح�سان.

 واقتلوه ��م حي ��ث لقيتموه ��م،
و�أخرجوهم من المكان الذي �أخرجوكم
ب�ص ِّد
من��ه ،وهو مك��ة ،والفتنة الحا�صلة َ
الم�ؤم��ن ع��ن دين��ه ورجوع��ه �إل��ى الكف��ر
�أعظ ��م م ��ن القت ��ل .وال تبد�ؤوه ��م
بقتال عند الم�س��جد الحرام تعظي ًما له
حت��ى يبد�ؤوك��م بالقت��ال في��ه ،ف��إن بد�ؤوا
بالقتال في الم�سجد الحرام فاقتلوهم،
ومث ��ل ه ��ذا الج ��زاء  -وه ��و قتله ��م �إذا
اعت ��دوا ف ��ي الم�س ��جد الح ��رام -يك ��ون
ج��زاء الكافري��ن  .ف ��إن انته��وا ع��ن
قتالك ��م وكفره ��م فانته ��وا عنه ��م� ،إن
اهلل غف ��ور لم ��ن ت ��اب ف�ل�ا ي�ؤاخذه ��م
بذنوبه ��م ال�س ��ابقة ،رحي ��م به ��م ال
يعاجله��م بالعقوب��ة  .وقاتل��وا الكف��ار
حت ��ى ال يك ��ون منه ��م �ش ��رك وال َ�ص� � ٌّد
للنا���س ع��ن �س��بيل اهلل وال كف��ر ،ويك��ون
الدي ��ن الظاه ��ر دي ��ن اهلل ،ف ��إن انته ��وا
ع ��ن كفره ��م و�صده ��م ع ��ن �س ��بيل اهلل
فاترك��وا قتاله��م ،ف�إنه ال عدوان �إال على
الظالمي ��ن بالكف ��ر وال�ص ��د ع ��ن �س ��بيل
اهلل  .ال�ش��هر الح��رام الـ��ذي م ّك َنك��م
اهلل في ��ه م ��ن دخ ��ول الح ��رم و�أداء
العمرة �سن َة َ�سبع ،هو ِع َو�ض عن ال�شهر
الح��رام ال��ذي �صدك��م في��ه الم�ش��ركون
والحرم ��ات
ع ��ن الح ��رم �س ��ن َة ِ�س � ٍّ�تُ ،
كحرمة البلد الحرام وال�شهر الحراموالإح��رام -يج��ري فيه��ا الق�صا���ص من
المعتدي ��ن ،فم ��ن اعت ��دى عليك ��م فيه ��ا
فعامل��وه بمث��ل فعل��ه ،وال تتج��اوزوا ح��د
المماثل��ة� ،إن اهلل ال يح��ب المتجاوزي��ن
لح��دوده ،وخاف��وا اهلل في تجاوز ما �أذن
لك��م في��ه ،واعلم��وا �أن اهلل م��ع المتقي��ن
له بالتوفيق والت�أييد  .و�أنفقوا المال
ف��ي طاع��ة اهلل م��ن الجه��اد وغي��ره ،وال
تلقوا ب�أنف�سكم �إلى الهالك ،ب�أن تتركوا
الجه��اد والب��ذل في �س��بيله� ،أو ب�أن تلقوا
ب�أنف�س��كم فيما يكون �س��ب ًبا لهالككم ،و�أح�س��نوا في عباداتكم ومعامالتكم و�أخالقكم� ،إن اهلل يحب المح�س��نين في كل �ش��ؤونهم ،فيعظم
لهم الثواب ،ويوفقهم للر�شاد  .و�أدوا الحج والعمرة تا َّمين ،مبتغين وجه اهلل تعالى ،ف�إذا ُم ِن ْع ُتم من �إتمامهما بمر�ض �أو بعد ٍّو �أو نحو
ذل��ك؛ فعليك��م ذب��ح م��ا تي�س��ر م��ن اله��دي  -م��ن الإب��ل �أو البق��ر �أو الغن��م  -لتتح َّلل��وا م��ن �إحرامكم .وال تحلق��وا ر�ؤو�س��كم �أو تق�صروها حتى
ممنوع��ا م��ن الح��رم فليذبح حي��ث ُمنع ،و�إن كان غي��ر ممنوع من الح��رم فليذبح في
يبل��غ اله��دي المو�ض��ع ال��ذي يح� ُّل في��ه ذبح��ه ،ف��إن كان
ً
مري�ضا� ،أو به �أذى من �شعر ر�أ�سه؛ كقمل ونحوهَ ،ف َحلَق ر�أ�سه ب�سبب ذلك،
منكم
كان
الحرم يوم النحر وما بعده من �أيام الت�شريق .فمن
ً
فال حرج عليه ،وعليه �أن يفدي عن ذلك؛ �إما ب�صيام ثالثة �أيام� ،أو ب�إطعام �س��تة م�س��اكين من م�س��اكين الحرم� ،أو بذبح �ش��اة توزع على
فقراء الحرم ،ف�إذا كنتم غير خائفين فمن ا�ستمتع منكم ب�أداء العمرة في �أ�شهر الحج ،وتمتع بما ح ُر َم عليه من محظورات الإحرام �إلى
�أن يح��رم بالح��ج م��ن عام��ه؛ فليذب��ح م��ا تي�س��ر له من �ش��اة �أو ي�ش��ترك �س��بعة ف��ي ذبح بعير �أو بقرة ،ف��إذا لم يقدر على اله��دي فعليه �صيام
ثالثة �أيام من �أيام المنا�سك ً
بدل منه ،وعليه �صيام �سبعة �أيام بعد رجوعه �إلى �أهله ،ليكون مجموع الأيام ع�شرة كاملة ،ذلك التمتع مع
وجوب الهدي �أو ال�صيام للعاجز عن الهدي هو لغير �أهل الحرم ومن يقيم قري ًبا من الحرم ،واتقوا اهلل باتباع ما �شرع ،وتعظيم حدوده،
واعلم��وا �أن اهلل �ش��ديد العق��اب لم��ن خال��ف �أم��ره.
مق�ص��ود الجه��اد وغايت��ه َج ْع��ل الحك��م هلل تعال��ى و�إزال��ة م��ا يمن��ع النا���س م��ن �س��ماع الح��ق والدخ��ول في��ه .ت��رك
الجهاد والقعود عنه من �أ�سباب هالك الأمة؛ لأنه ي�ؤدي �إلى �ضعفها وطمع العدو فيها .وجوب �إتمام الحج والعمرة لمن �شرع فيهما،
وج��واز التحل��ل منهم��ا بذبح هدي لم��ن ُم ِنع عن الحرم.

 وق ��ت الح ��ج �أ�ش ��هر معلوم ��ات،
تب ��د�أ ب�ش ��هر �ش ��وال ،وتنته ��ي بع�ش ��ر ذي
الحج��ة ،فم��ن �أوج��ب عل��ى نف�س��ه الح��ج
ف ��ي ه ��ذه الأ�ش ��هر و�أح ��رم ب ��ه؛ َح� � ُر َم
علي ��ه الجم ��اع ومقدمات ��ه ،ويت�أك ��د ف ��ي
حق ��ه ُح ْرم ��ة الخ ��روج ع ��ن طاع ��ة اهلل
بارت ��كاب المعا�ص ��ي؛ لعظ ��م الزم ��ان
والم��كان ،ويح��رم عليه الج��دال الم�ؤدي
�إل ��ى الغ�ض ��ب والخ�صوم ��ة ،وم ��ا تفعل ��وا
م ��ن خي ��ر يعلم ��ه اهلل فيجازيك ��م ب ��ه.
وا�س ��تعينوا عل ��ى �أداء الح ��ج ب�أخ ��ذ م ��ا
تحتاج ��ون �إلي ��ه م ��ن طع ��ام و�ش ��راب،
واعلموا �أن خير ما ت�س��تعينون به في كل
�ش��ؤونكم هو تقوى اهلل تعالى ،فخافوني
بامتث ��ال �أوام ��ري واجتن ��اب نواه � ّ�ي ي ��ا
ذوي العق ��ول ال�س ��ليمة.
 لي� ��س عليك ��م �إث ��م �أن تطلب ��وا
ال ��رزق الح�ل�ال بالتج ��ارة وغيره ��ا
ف ��ي �أثن ��اء الح ��ج ،ف� ��إذا دفعت ��م م ��ن
عرف��ات بع��د وقوفك��م فيه��ا يوم التا�س��ع،
متوجهي��ن �إل��ى مزدلف��ة ليلة العا�ش��ر من
ذي الحج ��ة؛ فاذك ��روا اهلل بالت�س ��بيح
والتهلي��ل والدع��اء عند الم�ش��عر الحرام
بمزدلفة ،واذكروا اهلل لهدايته لكم �إلى
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
�ش ��ريعته.
 ث ��م ادفع ��وا م ��ن عرف ��ات كم ��ا كان
ي�صن ��ع النــ ��ا�س المقتـــ ��دون ب�إبراهي ��م
 ،ال كم��ا كان ي�صن��ع م��ن ال يق��ف بها
من �أهل الجاهلية ،واطلبوا المغفرة من
اهلل عل��ى تق�صيرك��م ف��ي �أداء م��ا �ش��رع،
�إن اهلل غفور لمن تاب من عباده ،رحيم
بهم.
 ف� ��إذا �أنهيت ��م �أعم ��ال الح ��ج،
وفرغتم منها فاذكروا اهلل ،و�أكثروا من
الثن��اء علي��ه ،ك َف ْخ ِرك��م ب�آبائكم وثنائكم
عليه��م� ،أو �أ�ش��د ذك� ًرا هلل م��ن ذك��ر �آبائك��م؛ لأن كل نعم��ة تتن ّعم��ون به��ا ه��ي من��ه  ،والنا���س مختلف��ون ،فمنه��م الكاف��ر الم�ش��رك ال��ذي
ال ي�ؤم��ن �إال به��ذه الحي��اة الدني��ا ،ف�ل�ا ي�س��أل رب��ه �إال نعيمه��ا وزينته��ا م��ن ال�صح��ة والم��ال والول��د ،ولي���س له��م ن�صي��ب مم��ا �أع��د اهلل لعب��اده
الم�ؤمني��ن ف��ي الآخ��رة ،لرغبته��م ف��ي الدني��ا و�إعرا�ضه��م ع��ن الآخ��رة.
 وفري��ق م��ن النا���س م�ؤم��ن ب��اهلل ي�ؤم��ن بالآخ��رة ،في�س��أل رب��ه نعي��م الدني��ا والعم��ل ال�صال��ح فيه��ا ،كم��ا ي�س��أله الف��وز بالجن��ة وال�س�ل�امة
من ع��ذاب النار.
بخ ْي� َري الدني��ا والآخ��رة له��م ح��ظٌّ م��ن ث��واب عظي��م بم��ا اكت�س��بوا م��ن الأعم��ال ال�صالح��ة ف��ي الدني��ا ،واهلل �س��ريع
� أولئ��ك الداع��ون َ
الح�س��اب للأعم��ال.
يجب على الم�ؤمن التزود في �سفر الدنيا و�سفر الآخرة ،ولذلك ذكر اهلل �أن خير الزاد هو التقوى.
م�شروعية الإكثار من ذكر اهلل تعالى عند �إتمام ن�سك الحج.
اخت�ل�اف مقا�ص��د النا���س؛ فمنه��م م��ن جع��ل ه ّم��ه الدني��ا ،ف�ل�ا ي�س��أل رب��ه غيره��ا ،ومنه��م م��ن ي�س��أله خي��ر الدني��ا والآخ��رة ،وه��ذا ه��و
المو َّفق.

 واذك ��روا اهلل بالتكبي ��ر والتهلي ��ل
ف ��ي �أي ��ام قالئ ��ل؛ ه ��ي :الح ��ادي ع�ش ��ر
والثان ��ي ع�ش ��ر والثال ��ث ع�ش ��ر م ��ن ذي
تعج ��ل وخ ��رج م ��ن من ��ى
الحج ��ة ،فم ��ن َّ
بع��د الرم��ي ف��ي الي��وم الثان��ي ع�ش��ر فل��ه
ذلك ،وال �إثم عليه؛ لأن اهلل خفف عنه،
ومن ت�أخر �إلى الثالث ع�ش��ر حتى يرمي
فل ��ه ذل ��ك ،وال ح ��رج علي ��ه ،وق ��د ج ��اء
بالأكمل ،واتبع فعل النبي  ،كل ذلك
لم��ن اتق��ى اهلل ف��ي حج��ه فج��اء ب��ه كم��ا
�أم ��ر اهلل ،واتق ��وا اهلل بامتث ��ال �أوام ��ره
واجتن ��اب نواهي ��ه ،و�أيقن ��وا �أنك ��م �إلي ��ه
وح��ده ترجع��ون وت�صي��رون ،فيجازيك��م
عل��ى �أعمالك��م.
 ومن النا�س منافق يعجبك � -أيها
النبي  -كـــــالمه فـــــي هــــذه الدنيــا،
فتراه ح�ســــن المنــطـــق ،حتى لتظــــن
�صــــدقه ون�صـــحه ،و�إنما ق َْ�صـــده
ــــظ نف�سه وماله ،و ُي ِ
حف ُ
�شــــهد اهلل
 وهـــو كاذب  -على ما في قلبه من�إيمان وخير ،وهو �شديد الخ�صومة
والعداوة للم�سلمين.
 و�إذا �أدب ��ر عن ��ك وفارق ��ك �س ��عى
مجته� ً�دا ف��ي الأر���ض م��ن �أجل �أن ُيف�س��د
بالمعا�ص ��ي ،و ُي ْت ِل ��ف ال ��زرع ،ويقت ��ل
الموا�ش ��ي ،واهلل ال يح ��ب الف�س ��اد ف ��ي
الأر� ��ض ،وال يح ��ب �أهل ��ه.
 و�إذا قي ��ل لذل ��ك المف�س ��د  -عل ��ى
�س ��بيل الن�ص ��ح  :-ات ��ق اهلل بتعظي ��م
ح��دوده واجتن��اب نواهي��ه ،منعت��ه الأَ َن َف ُة
ِ
والك ْب��ر ع��ن الرجوع �إل��ى الحق ،وتمادى
ف��ي الإث��م ،فج��زا�ؤه ال��ذي يكفي��ه دخ��ول
جهن ��م ،ولبئ� ��س الم�س ��تقر والمق ��ام
لأهله��ا.
 وم ��ن النا� ��س م�ؤم ��ن يبي ��ع نف�س ��ه،
فيبذلها طاعة لربه ،وجها ًدا في �س��بيله
وطل ًب��ا لمر�ضات��ه ،واهلل وا�س��ع الرحم��ة

بعب��اده ،ر�ؤوف به��م.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل واتبع��وا ر�س��وله ادخل��وا فــ��ي الإ�س�ل�ام جميع��ه ،وال تترك��وا من��ه �ش��يئًا ،كم��ا يفع��ل �أه��ل الكت��اب م��ن الإيم��ان
ببع�ض الكتاب والكفر ببع�ضه ،وال تتبعوا م�سالك ال�شيطان؛ لأنه لكم عدو وا�ضح العداوة ُمظْ ِه ُرها.
 ف��إن وق��ع منك��م زل��ل ومي��ل م��ن بع��د م��ا جاءتك��م الدالئل الوا�ضحات التي ال لَب���س فيها؛ فاعلموا �أن اهلل عزيز ف��ي قدرته وقهره ،حكيم
وعظِّ موه.
في تدبيره وت�شريعه ،فخافوه َ
 م��ا ينتظ��ر ه��ؤالء المتبع��ون م�س��الك ال�ش��يطان المائل��ون ع��ن طري��ق الح��ق �إال �أن ي�أتيه��م اهلل يوم القيام��ة �إتيانًا يليق بجالله �س��بحانه،
في ظُ لَل من ال�سحاب للق�ضاء بينهم ،وت�أتيهم المالئكة محيطة بهم من كل جانب ،وعندئذ ُيق�ضى �أمر اهلل فيهم ،و ُيفر ُغ منه ،و�إلى اهلل
�سبحانه وحده ترجع �أمور الخالئق و�ش�ؤونهم.
التقوى حقيقة ال تكون بكثرة الأعمال فقط ،و�إنما بمتابعة هدي ال�شريعة وااللتزام بها.
الحكم على النا�س ال يكون بمجرد �أ�شكالهم و�أقوالهم ،بل بحقيقة �أفعالهم الدالة على ما �أخفته �صدورهم.
الإف�ساد في الأر�ض بكل �صوره من �صفات المتكبرين التي تالزمهم ،واهلل تعالى ال يحب الف�ساد و�أهله.
ال يكون المرء م�سل ًما حقيقة هلل تعالى حتى ُي َ�سلِّم لهذا الدين كله ،ويقبله ظاه ًرا وباطنًا.

 ا�س� ��أل � -أيه ��ا النب ��ي  -بن ��ي
�إ�س ��رائيل �س ��ؤال توبي ��خ له ��م :ك ��م ب َّي ��ن
اهلل تعال��ى لك��م م��ن �آي��ة وا�ضح��ة دال��ة
عل ��ى �ص ��دق الر�س ��ل؟! فكذبتموه ��ا
و�أعر�ضت��م عنه��ا ،وم��ن يب��دل نعم��ة اهلل
كف� ًرا وتكذي ًب��ا بع��د معرفته��ا وظهورها؛
ف� ��إن اهلل �ش ��ديد العق ��اب للكافري ��ن
المكذبي ��ن.
ُ ح ِّ�س��ن للذي��ن كف��روا ب��اهلل الحي��اة
الدني��ا وم��ا فيها من ُم َتع زائلة ،وملذات
منقطع ��ة ،وي�س ��تهزئون بالذي ��ن �آمن ��وا
ب��اهلل والي��وم الآخ��ر ،والذي��ن اتق��وا اهلل
بفع��ل �أوام��ره وت��رك نواهي��ه ف��وق ه�ؤالء
الكافري ��ن ف ��ي الآخ ��رة ،حي ��ث ينزله ��م
اهلل ف��ي جن��ات ع��دن ،واهلل يعط��ي م��ن
ي�ش��اء م��ن خلق��ه ب�ل�ا ع� ّد وال ح�س��اب.
 كان النا� ��س �أم ��ة واح ��دة متفقي ��ن
على الهدى ،على دين �أبيهم �آدم ،حتى
�أ�ضلته ��م ال�ش ��ياطين ،فاختلف ��وا بي ��ن
م�ؤم��ن وكاف��ر ،فلأج��ل ذل��ك بع��ث اهلل
الر�س��ل مب�ش��رين �أهل الإيمان والطاعة
بما �أعد اهلل لهم من رحمته ،ومنذرين
�أه ��ل الكف ��ر بم ��ا �أوعده ��م اهلل ب ��ه م ��ن
�ش��ديد عقاب��ه ،و�أن��زل م��ع ر�س��له الكت��ب
م�ش��تملة عل��ى الح��ق ال��ذي ال �ش��ك في��ه؛
ليحكموا بين النا���س فيما اختلفوا فيه.
وم��ا اختل��ف ف��ي الكت��اب ،ال��ذي �أنـ��زله
اهلل  -وه��و الت��وراة � -إال الذي��ن �أُعط��وا
علم ��ه م ��ن اليه ��ود ،بع ��د م ��ا جاءته ��م
حجج اهلل �أنه حق من عنده ،ال ي�س��عهم
االخت�ل�اف في��ه ،ظل ًما منهم ،فو ّفق اهلل
الم�ؤمني��ن لمعرف��ة اله��دى م��ن ال�ضالل
ب�إذنه و�إرادته ،واهلل يهـــ��دي من ي�شـــاء
�إل��ى طـــ��ريق م�س��تقيم ال اعوج��اج في��ه،
وه��و طري��ق الإيم��ان.
� أم ظننت ��م � -أيه ��ا الم�ؤمن ��ون-
�أن تدخـــ ��لوا الجــــ ��نة ول ��م ي�صبك ��م
ابتال ٌء مثل ابتـــ�ل�اء المـــا�ضــ��ين مـــ��ن قـبلـــ��كم ،حـــ��يث �أ�صابهم �شدة الفقر والمر�ض ،وزلزلتهم المخـــ��اوف ،حتـــى بلــــغ بهــــم الـــبالء �أن
ي�ستعجلوا ن�صر اهلل ،فيقول الر�سول والم�ؤمنون معه :متى ي�أتي ن�صر اهلل؟ �أال �إن ن�صر اهلل قريب من الم�ؤمنين به ،المتوكلين عليه.
 ي�س��ألك �أ�صحاب��ك � -أيه��ا النب��ي  :-م��اذا ينفق��ون م��ن �أمواله��م المتنوعة ،و�أي��ن ي�ضعونها؟ قل مجي ًبا �إياهم :ما �أنفقتم من خير  -وهو
الحالل الطيب  -فلي�صرف للوالدين ،وللأدنى منكم من قراباتكم بح�سب الحاجة ،وللمحتاج من اليتامى ،ولل ُم ِعدمين الذين لي�س لهم
مال ،وللم�س��افر الذي انقطع به ال�س��فر عن �أهله ووطنه ،وما تفعلوا � -أيها الم�ؤمنون  -من خير ً
قليل كان �أو كثي ًرا ف�إن اهلل به عليم ،ال
يخفى عليه منه �شيء ،و�سيجازيكم عليه.
به.

ترك �شكر اهلل تعالى على نعمه وترك ا�ستعمالها في طاعته يعر�ضها للزوال ويحيلها بال ًء على �صاحبها.
الأ�ص��ل �أن اهلل خل��ق عب��اده عل��ى فط��رة التوحي��د والإيم��ان ب��ه ،و�إبلي���س و�أعوان��ه ه��م الذي��ن �صرفوه��م ع��ن ه��ذه الفط��رة �إل��ى ال�ش��رك
بع�ضا.
بع�ضا ،ويلعن ُ
�أعظم الخذالن الذي ي�ؤدي للف�شل �أن تختلف الأمة في كتابها و�شريعتها ،فيك ّفر ُ
بع�ضها ً
بع�ضها ً
الهداية للحق الذي يختلف فيه النا�س ،ومعرفة وجه ال�صواب بيد اهلل ،و ُيطلب منه تعالى بالإيمان به واالنقياد له.
االبتالء ُ�س َّنة اهلل تعالى في �أوليائه ،فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه.
من �أعظم ما يعين على ال�صبر عند نزول البالء ،االقتداء بال�صالحين و�أخذ الأ�سوة منهم.

ُ فــــ � ِ�ر�ض عليـــــــــــكــ ��م � -أيهـــــ ��ا
الم�ؤمنــ��ون  -القتال في �سبيل اهلل وهو
مكروه للنف�س بطبعها؛ لما فيه من بذل
الم��ال والنف���س ،ولعلك��م تكره��ون �ش��يئًا
وه��و ف��ي الواقع خير ونف��ع لكم؛ كالقتال
ف ��ي �س ��بيل اهلل ،فم ��ع ِعظ ��م ثواب ��ه في ��ه
الن�ص��ر عل��ى الأع��داء ورف��ع كلم��ة اهلل،
ولعلك ��م تحب ��ون �ش ��يئًا وه ��و �ش ��ر ووب ��ال
عليك��م؛ كالتخلف ع��ن الجهاد ،ف�إن فيه
الخ ��ذالن وت�س ��لط الأع ��داء ،واهلل يعل ��م
عل ًم��ا تا ًّم��ا خير الأمور و�ش��رها ،و�أنتم ال
تعلم��ون ذل��ك ،فا�س��تجيبوا لأم��ره؛ ففي��ه
الخي��ر لكم.
 ي�س�ألك النا�س � -أيها النبي  -عن
حكم القتال في الأ�شهر الحرم :ذي
القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب،
قل مجي ًبا �إياهم :القتال في هذه
الأ�شهر عظيم عند اهلل وم�ستنكر،
كما �أن ما يقوم به الم�شركون من �صد
عن �سبيل اهلل م�ستقبح كذلك ،ومنــــع
الم�ؤمنـــين عــــن الم�سجــد الحــــرام،
و�إخراج �أهل الم�سجد الحرام منه
�أعظم عند اهلل من القتال في ال�شهر
الحرام ،وال�شرك الذي هم فيه �أعظم
من القتل .وال يزال الم�شركون على
ظلمهم يقاتلونكم � -أيها الم�ؤمنون-
حتى يردوكم عن دينكم الحق �إلى
دينهم الباطل �إن ا�ستطاعوا �إلى ذلك
ً
�سبيل ،ومن يرجع منكم عن دينه،
ويمت وهو على الكفر باهلل؛ فقد بطل
عمله ال�صالح ،وم�آله في الآخرة دخول
النار ومالزمتها � ًأبدا.
� إن الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل ور�س ��وله،
والذي��ن ترك��وا �أوطانه��م مهاجري��ن �إل��ى
اهلل ور�س��وله ،وقاتل��وا لتك��ون كلم��ة اهلل
ه��ي العلي��ا؛ �أولئ��ك يطمع��ون ف��ي رحم��ة
اهلل ومغفرته ،واهلل غفور لذنوب عباده

رحي��م بهم.
 ي�س��ألك �أ�صحاب��ك � -أيه��ا النب��ي  -ع��ن الخم��ر (وه��ي :كل م��ا غط��ى العق��ل و�أذهب��ه)؛ ي�س��ألونك ع��ن حك��م �ش��ربها وبيعه��ا و�ش��رائها؟
ِ
الم�شتركَين في المناف�سة)؟
وي�س�ألونك عن حكم ال ِقمار (وهو :ما ُي�ؤخذ من المال عن طريق المناف�سات التي فيها عو�ض من الطرفين
ق��ل مجي ًب��ا �إياه��م :فيهم��ا م�ض��ار ومفا�س��د ديني��ة ودنيوي��ة كثي��رة؛ من ذه��اب العقل والم��ال ،والوقوع في الع��داوة والبغ�ض��اء ،وفيهما منافع
قليل��ة كالمكا�س��ب المالي��ة ،و�ضررهم��ا والإث��م الحا�ص��ل بهم��ا �أكب��ر م��ن نفعهم��ا ،وم��ا كان �ض� ّ�ره �أكث��ر م��ن نفعه؛ ف��إن العاقل يجتنب��ه ،وهذا
البيان من اهلل فيه تمهيد لتحريم الخمر .وي�س�ألك �أ�صحابك � -أيها النبي  -عن قدر ما ينفقونه من �أموالهم على وجه التطوع والتبرع؟
قل مجي ًبا �إياهم� :أنفقوا من �أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم (وقد كان هذا �أول الأمر ،ثم �شرع اهلل بعد ذلك الزكاة الواجبة في �أموال
مخ�صو�ص��ة و�أن�صب��ة معين��ة) ،وبمث��ل ه��ذا البيان الذي ال لب���س فيه يبين اهلل لكم �أحكام ال�ش��رع لعلكم تتفكرون.
الجهل بعواقب الأمور قد يجعل المرء يكره ما ينفعه ويحب ما ي�ضره ،وعلى المرء �أن ي�س�أل اهلل الهداية للر�شاد.
جاء الإ�سالم بتعظيم الحرمات والنهي عن االعتداء عليها ،ومن �أعظمها �صد النا�س عن �سبيل اهلل تعالى.
ال يزال الكفار �أبدً ا حر ًبا على الإ�سالم و�أهله حتَّى يخرجوهم من دينهم �إن ا�ستطاعوا ،واهلل موهن كيد الكافرين.
الإيمان باهلل تعالى ،والهجرة �إليه ،والجهاد في �سبيله؛ �أعظم الو�سائل التي ينال بها المرء رحمة اهلل ومغفرته.
حرمت ال�شريعة كل ما فيه �ضرر غالب و�إن كان فيه بع�ض المنافع؛ مراعاة لم�صلحة العباد.
ّ

� ش ��رع ذل ��ك لك ��ي تتفك ��روا فيم ��ا
ينفعك��م ف��ي الدني��ا والآخ��رة .وي�س ��ألك
�أ�صحاب��ك � -أيه��ا النب��ي  -ع��ن قيامه��م
بالوالي��ة عل��ى اليتام��ى :كي��ف يت�صرفون
ف ��ي التعام ��ل معه ��م؟ وه ��ل يخلط ��ون
�أمواله��م معه��م ف��ي النفق��ة والمطاعم��ة
تف�ضلكم
والم�س��اكنة؟ قل مجي ًبا �إياهمُّ :
عليهم ب�إ�صالح �أموالهم من غير عو�ض
�أو مخالط��ة ف��ي �أمواله��م؛ خير لكم عند
اهلل و�أعظ� ُ�م �أج � ًرا ،وه��و خي��ر له��م ف��ي
�أمواله��م؛ لم��ا في��ه م��ن حف��ظ �أمواله��م
عليه ��م ،و� ْإن ت�ش ��اركوهم ب�ض ��م ماله ��م
�إل��ى مالكم في المعا���ش والم�س��كن ونحو
ذلك؛ فال حرج في ذلك ،فهم �إخوانكم
ف ��ي الدي ��ن ،والإخـــ ��وة يعي ��ن بع�ضـــ ��هم
بع�ض ��ا ،ويقـــ ��وم بع�ضــ ��هم عل ��ى �ش���ؤون
ً
بع�ض ،واهلل يعلم من يريد الإف�س��اد من
الأولياء بم�شاركة اليتامى �أموالهم ممن
يريد الإ�صالح ،ولو �شاء �أن ي�شق عليكم
ف��ي �ش ��أن اليتام��ى ل�ش� ّ�ق عليك��م ،ولكن��ه
ي�س ��ر لك ��م �س ��بيل التعام ��ل معه ��م؛
لأن �ش��ريعته مبني��ة عل��ى الي�س��ر� ،إن اهلل
عزي��ز ال يغالب��ه �ش��يء ،حكي��م ف��ي َخ ْل ِق��ه
وتدبي��ره وت�ش��ريعه  .وال تتـــــ��زوجوا
�أيــــ ��ها الم�ؤمنــ ��ون -الم�ش ��ركات ب ��اهللحت��ى ي�ؤم� ّ�ن ب��اهلل وح��ده ،ويدخل��ن ف��ي
دين الإ�سالم ،و� َّإن امر�أة مملوكة م�ؤمنة
ب��اهلل ور�س��وله خير من ام��ر�أة حرة تعبد
الأوث��ان ،ول��و �أعجبتكم بجمالها ومالها،
وال تز ِّوجوا الم�س��لمات ً
رجال م�ش��ركين،
ولعب��د ممل��وك م�ؤمن باهلل ور�س��وله خير
م��ن ح� ٍّر م�ش��رك ،ول��و �أعجبك��م� ،أولئ��ك
المت�صف ��ون بال�ش ��رك -رج � ً�ال ون�س ��ا ًء-
يدع ��ون ب�أقواله ��م و�أفعاله ��م �إل ��ى م ��ا
يق��ود �إل��ى دخ��ول الن��ار ،واهلل يدع��و �إل��ى
الأعم��ال ال�صالحة التي تقود �إلى دخول
الجن ��ة والمغف ��رة م ��ن الذن ��وب ب�إذن ��ه
وف�ضل��ه ،ويبي��ن �آيات��ه للنا���س لعله��م يعتب��رون بم��ا دل��ت علي��ه فيعمل��ون به��ا  .وي�س��ألك �أ�صحاب��ك � -أيه��ا النب��ي  -ع��ن الحي���ض (وه��و دم
طبيعي يخرج من رحم المر�أة في �أوقات مخ�صو�صة)؟ قل مجي ًبا �إياهم :الحي�ض �أذى للرجل والمر�أة ،فاجتنبوا جماع الن�ساء في وقته،
وال تقربوه��ن بال��وطء حت��ى ينقط��ع ال��دم عنهن ،ويتطهرن منه بال ُغ�س��ل ،ف��إذا انقطع وتطهرن منه فجامعوهن على الوجه الذي �أباح لكم:
طاه��رات ف��ي ُق ُبله��ن� ،إن اهلل يح��ب المكثري��ن م��ن التوب��ة م��ن المعا�ص��ي ،والمبالغي��ن ف��ي الطه��ارة م��ن الأخب��اث  .زوجاتك��م محل زرع
لكم يلدن لكم الأوالد؛ كالأر�ض التي تخرج الثمار ،ف�أتوا محل الزرع  -وهو ال ُقبل ِ -من �أي جهة �ش��ئتم وكيفما �ش��ئتم �إذا كان في ال ُقبل،
وقدم��وا لأنف�س��كم بفع��ل الخي��رات ،ومن��ه �أن يجام��ع الرج��ل امر�أت��ه بق�صد التقرب �إل��ى اهلل ،ورجاء الذرية ال�صالح��ة ،واتقوا اهلل بامتثال
�أوام��ره واجتن��اب نواهي��ه ،ومنه��ا م��ا �ش��رع لكم في �ش��أن الن�س��اء ،واعلمــ��وا �أنكم مالقوه يوم القيــــ��امة ،واقفون بين يدي��ه ،ومجازيكم على
وب�ش��ر � -أيه��ا النب��ي  -الم�ؤمني��ن بم��ا ي�س��رهم عن��د لق��اء ربه��م م��ن النعي��م المقي��م ،والنظر �إل��ى وجهه الكري��م  .وال تجعلوا
�أعمـــ��الكمّ ،
الحل��ف ب��اهلل حج��ة مانع��ة ،م��ن فع��ل الب��ر والتقوى والإ�صالح بين النا���س ،بل �إذا حلفتم على ترك البر؛ فافعل��وا البر وك ِّفروا عن �أيمانكم،
واهلل �س��ميع لأقوالك��م ،علي��م ب�أفعالك��م ،و�س��يجازيكم عليه��ا.
تحري��م الن��كاح بي��ن الم�س��لمين والم�ش��ركين ،وذل��ك ل ُبع��د م��ا بي��ن ال�ش��رك والإيم��ان .دل��ت الآي��ة عل��ى ا�ش��تراط
الول��ي عن��د عق��د الن��كاح؛ لأن اهلل تعال��ى خاط��ب الأولي��اء ل ّم��ا نه��ى ع��ن تزوي��ج الم�ش��ركين .ح��ث ال�ش��ريعة عل��ى الطه��ارة الح�س��ية م��ن
النجا�س��ات والأق��ذار ،والطه��ارة المعنوي��ة م��ن ال�ش��رك والمعا�ص��ي .ترغي��ب الم�ؤم��ن ف��ي �أن يك��ون نظ��ره ف��ي �أعمال��ه  -حت��ى م��ا يتعل��ق
بالمل��ذات � -إل��ى ال��دار الآخ��رة ،فيق��دم لنف�س��ه م��ا ينفع��ه فيها.

 ال يحا�س ��بكم اهلل ب�س ��بب الأيم ��ان
الت ��ي تج ��ري عل ��ى �أل�س ��نتكم م ��ن غي ��ر
ق�ص ��د؛ كق ��ول �أحدك ��م :ال واهلل ،وبل ��ى
واهلل ،ف�ل�ا كف ��ارة عليك ��م وال عقوب ��ة
ف ��ي ذل ��ك ،ولك ��ن يحا�س ��بكم عل ��ى م ��ا
ق�صدتم ��وه م ��ن تل ��ك الأيم ��ان ،واهلل
غف��ور لذن��وب عب��اده ،حلي��م ال يعاجلهم
بالعقوبة  .للذين يحلفون على ترك
جم ��اع ن�س ��ائهم انتظ ��ار م ��دة ال تزي ��د
ع��ن �أربع��ة �أ�ش��هر ،ابت��داء م��ن حلفه��م،
وه ��و م ��ا ُيع ��رف بالإي�ل�اء ،ف ��إن رجع ��وا
�إل��ى جم��اع ن�س��ائهم بع��د حلفه��م عل��ى
ترك��ه ف��ي م��دة �أربع��ة �أ�ش��هر فم��ا دون؛
ف ��إن اهلل غف ��ور يغف ��ر له ��م م ��ا ح�ص ��ل
منه��م ،ورحي��م بهم حيث �ش��رع الكفارة
مخرج ��ا م ��ن ه ��ذا اليمي ��ن  .و�إن
ً
ق�ص ��دوا الط�ل�اق با�س ��تمرارهم عل ��ى
ت ��رك جم ��اع ن�س ��ائهم وع ��دم الرج ��وع
�إليه ف�إن اهلل �سميع لأقوالهم التي منها
الطالق ،علي��م ب�أحوالهم ومقا�صدهم،
و�س��يجازيهم عليه��ا  .والمطـــ��لقات
ينتظـــــ ��رن ب�أنف�س ��هن ث�ل�اث ِح َي� ٍ��ض ال
يتزوج ��ن خالله ��ا ،وال يج ��وز له ��ن �أن
ُيخفي ��ن م ��ا خل ��ق اهلل ف ��ي �أرحامه ��ن
م ��ن الحم ��ل� ،إن ك ��ن �صادق ��ات ف ��ي
الإيم��ان باهلل والي��وم الآخر ،و�أزواجهن
المطلق��ون له��ن �أح��ق بمراجعته��ن ف��ي
م ��دة الع ��دة� ،إن ق�ص ��دوا بالمراجع ��ة
الألف��ة و�إزال��ة م��ا وق��ع ب�س��بب الط�ل�اق،
وللزوج ��ات م ��ن الحق ��وق والواجب ��ات
مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف
علي ��ه النا� ��س ،وللرج ��ال درج ��ة �أعل ��ى
عليه ��ن ،م ��ن ال ِق َوام ��ة و�أم ��ر الط�ل�اق،
واهلل عزي��ز ال يغلب��ه �ش��يء ،حكي��م ف��ي
�ش ��رعه وتدبي ��ره  .الط�ل�اق ال ��ذي
يمتل��ك في��ه الزوج الرجعة طلقتان ،ب�أن
يطلق ،ثم يراجع ،ثم يطلق ،ثم يراجع،
ث��م بع��د الطلقتي��ن �إم��ا �أن يم�س��كها ف��ي ع�صمت��ه م��ع المعا�ش��رة بالمع��روف� ،أو يطلقه��ا الثالث��ة م��ع الإح�س��ان �إليه��ا و�أداء حقوقه��ا ،وال ِ
يح� ُّل
لك��م � -أيه��ا الأزواج � -أن ت�أخ��ذوا مم��ا دفعت��م �إل��ى زوجاتك��م م��ن المه��ر �ش��يئًا� ،إال �أن تك��ون الم��ر�أة كاره� ًة لزوجه��ا ب�س��بب ُخ ُلق��ه �أو َخ ْلق��ه،
ويظ��ن الزوج��ان ب�س��بب ه��ذا ال ُك��ره ع��دم وفائهم��ا بم��ا عليهما من الحق��وق ،فليعر�ضا �أمرهما عل��ى من له بهما �صلة قراب��ة �أو غيرها ،ف�إن
خ��اف الأولي��اء ع��دم قيامهم��ا بالحق��وق الزوجي��ة بينهم��ا ،ف�ل�ا ح��رج عليهم��ا �أن َت ْخ َل��ع الم��ر�أة نف�س��ها بم��ال تدفع��ه لزوجه��ا مقاب��ل فراقها.
تل��ك الأح��كام ال�ش��رعية ه��ي الفا�صل��ة بي��ن الح�ل�ال والح��رام ،فال تتجاوزوه��ا ،ومن يتجاوز ح��دود اهلل بين الحالل والح��رام؛ ف�أولئك هم
الظالم��ون لأنف�س��هم ب�إيراده��ا م��وارد اله�ل�اك ،وتعري�ضه��ا لغ�ض��ب اهلل وعقاب��ه  .ف��إن طلقه��ا زوجه��ا طلق��ة ثالث��ة ل��م يح��ل ل��ه نكاحه��ا
�صحيحا لرغب��ة ال لق�صد التحليل ،ويجامعها في هذا النكاح ،ف�إن طلقها الزوج الثاني �أو توفي
زواجا
ً
م��ن جدي��د حت��ى تت��زوج رج�ل ً�ا غي��ره ً
عنه��ا؛ ف�ل�ا �إث��م عل��ى الم��ر�أة وزوجه��ا الأول �أن يتراجع��ا بعق��د ومهر جديدين� ،إن غلب على ظنهما �أنهما يقوم��ان بما يلزمهما من الأحكام
ال�ش��رعية ،وتل��ك الأح��كام ال�ش��رعية يبينه��ا اهلل لأنا���س يعلم��ون �أحكام��ه وح��دوده؛ لأنه��م ه��م الذي��ن ينتفع��ون به��ا.
ب َّي��ن اهلل تعال��ى �أح��كام الن��كاح والط�ل�اق بيا ًن��ا �ش� ً
�امل حت��ى يع��رف النا���س ح��دود الح�ل�ال والحرام ف�ل�ا يتجاوزونها.
ع َّـظــــم اهلل �ش�أن النكاح وحرم التالعب فيه بالألفاظ فجعلها ملزمة ،و�ألغى التالعب بكثرة الطالق والرجعة فجعل لها ح ًّدا بطلقتين
رجعيتين ثم تحرم عليه �إال �أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها� ،أو يموت عنها .المعا�شرة الزوجية تكون بالمعروف ،ف�إن تعذر ذلك فال
ب�أ�س من الطالق ،وال حرج على �أحد الزوجين �أن يطلبه.

 و�إذا طلــقتم ن�ساءكم فقـــار ْب َن
انتهاء عدتهن؛ فلكم �أن ُتراجعوهن
�أو تتركوهن بالمعروف دون رجعة
حتى تنق�ضي عدتهن ،وال ُتراجعوهن
لأجل االعتداء عليهن والإ�ضرار بهن
كما كان ُيفعل في الجاهلية ،ومن
يفعل ذلك بق�صد الإ�ضرار بهن؛
فقد ظلم نف�سه بتعري�ضها للإثم
والعقوبة ،وال تجعلوا �آيات اهلل محل
ا�ستهزاء بالتالعب بها والتجر�ؤ
عليها ،واذكروا نعم اهلل عليكم،
ومن �أعظمها ما �أنزل عليكم من
وال�س َّنة ،يذكركم بهذا
القر�آن
ُّ
ترغي ًبا لكم وترهي ًبا ،وخافوا اهلل
بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه،
واعلموا �أن اهلل بكل �شيء عليم،
فال يخفى عليه �شيء ،و�سيجازيكم
ب�أعمالكم.
 و�إذا طلقت ��م ن�س ��اءكم �أق ��ل م ��ن
ثالث طلــ��قات ،وانتهت عدتهن ،فال
تمنعــ��وهن � -أيه��ا الأولي��اء  -حينئ��ذ
من العودة �إلى �أزواجهن بعقد ونكاح
جديد �إذا رغبن في ذلك ،وترا�ضين
م ��ع �أزواجه ��ن علي ��ه ،ذل ��ك الحك ��م
المت�ضم��ن النه��ي ع��ن منعه��ن ُيذ َّك��ر
ب��ه م��ن كان منكم ي�ؤم��ن باهلل واليوم
الآخر ،ذلكم �أكثر نماء للخير فيكم،
و�أ�ش��د طُ ْه� ًرا لأعرا�ضك��م و�أعمالك��م
م ��ن الأدنا� ��س ،واهلل يعل ��م حقائ ��ق
الأم ��ور وعواقبه ��ا و�أنت ��م ال تعلم ��ون
ذلك.
 والوال ��دات ير�ضع ��ن �أوالده ��ن
�س ��نتين كاملتي ��ن ،ذل ��ك التحدي ��د
ب�س ��نتين لم ��ن ق�ص ��د �إكم ��ال مـ ��دة
الر�ضاع��ة ،وعل��ى وال��د الطف��ل نفق��ة
الوال ��دات المر�ضع ��ات المطلق ��ات
نف�سا �أكثر من �سعتها وقدرتها ،وال يحل لأحد الأبوين �أن
اهلل
يكلف
ال
ال�شرع،
يخالف
ال
مما
النا�س
ولبا�سهن ،بح�سب ما تعارف عليه
ً
يتخذ الولد و�سيلة �إ�ضرار للآخر ،وعلى وارث الطفل �إذا ُع ِد َم الأب ،وكان الطفل لي�س له مال مثل ما على الأب من الحقوق .ف�إن �أراد
الأب��وان فط��ام الول��د قب��ل تم��ام ال�س��نتين ف�ل�ا �إث��م عليهم��ا ف��ي ذل��ك� ،إذا كان بعد ت�ش��اورهما وترا�ضيهم��ا على ما فيه م�صلح��ة المولود،
و�إن �أردت��م �أن تطلب��وا لأوالدك��م مر�ضع��ات غي��ر الأمه��ات؛ فال �إثم عليكم �إذا �س��لمتم ما اتفقت��م عليه مع المر�ضعة من �أجرة بالمعروف
بال نق�ص �أو مماطلة ،واتقوا اهلل بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه ،واعلموا �أن اهلل بما تعملون ب�صير ،فال يخفى عليه �شيء من ذلك،
و�سيجـــ��ازيكم عل��ى م��ا قدمت��م م��ن �أعم��ال.
نهي الرجال عن ظلم الن�ساء �سواء كان ِب َع ْ�ض ِل َم ْو ِل َّي ِته عن الزواج� ،أو �إجبارها على ما ال تريد.
َح ِف َظ ال�شرع للأم حق الر�ضاع ،و�إن كانت مطلقة من زوجها ،وعليه �أن ينفق عليها ما دامت تر�ضع ولده.
نهى اهلل تعالى الزوجين عن اتخاذ الأوالد و�سيلة يق�صد بها �أحدهما الإ�ضرار بالآخر.
الحث على �أن تكون كل ال�ش�ؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على الت�شاور والترا�ضي بين الزوجين.

 والذي ��ن يموت ��ون ويترك ��ون
وراءهم زوجــــات غـيــــــر حـــــوامــل؛
ينتـظرن ب�أنف�ســـــهن وجـــــو ًبا مــــــدة
�أربعـــ ��ة �أ�شــ ��هر وع�شــ ��رة �أيــ ��ام،
يمتــ ��نعن فــ ��يها عــ ��ن الخــ ��روج
مــ��ن بيـت الــزوج ،وعـــــــن الــزيـنـــــة
والــ ��زواج ،فـــ� ��إذا انقـــ ���ضت هــ ��ذه
المــ ��دة؛ ف�ل�ا �إث ��م عليـــ ��كم � -أيه ��ا
الأولي��اء  -فيم��ا فعلن ب�أنف�س��هن مما
ممنوع��ا عليه��ن في تل��ك المدة،
كان
ً
�رعا وعر ًفا،
على الوجه المعروف �ش� ً
واهلل بم ��ا تعمل ��ون خبي ��ر ال يخف ��ى
علي��ه �ش��يء م��ن ظاهرك��م وباطنكم،
و�س ��يجازيكم علي ��ه.
 وال �إث ��م عليك ��م ف ��ي التلمي ��ح
بالرغب ��ة ف ��ي خطب ��ة المعت ��دة م ��ن
وف��اة �أو ط�ل�اق بائ��ن ،دون الت�صري��ح
بالرغب ��ة؛ ك�أن يق ��ول� :إذا انق�ض ��ت
ِع َّد ُت � ِ�ك ف�أخبرين ��ي ،وال �إث ��م عليك ��م
فيما �أخفيتم في �أنف�سكم من الرغبة
ف ��ي ن ��كاح المعت ��دة بع ��د انق�ض ��اء
عدته��ا ،عل��م اهلل �أنكم �س��تذكرونهن
ل�ش ��دة رغبتك ��م فيه ��ن ،ف�أب ��اح لك ��م
التلمي ��ح دون الت�صري ��ح ،واح ��ذروا
�أن تتواع��دوا �س� ًّرا عل��ى الن��كاح وه��ن
ف��ي م��دة الع��دة� ،إال وف��ق المع��روف
من القول وهو التعري�ض ،وال ُتبرموا
عقد النكاح في زمن العدة ،واعلموا
�أن اهلل يعل ��م م ��ا ت�ضمرون ��ه ف ��ي
�أنف�س��كم مما �أب��اح لكم وحرم عليكم
فاحذروه ،وال تخالفوا �أمره ،واعلموا
�أن اهلل غف��ور لم��ن ت��اب م��ن عب��اده،
حلي��م ال يعاج��ل بالعقوب��ة.
 ال �إث ��م عليك ��م �إن طلقت ��م
زوجاتك ��م الالئ ��ي عقدت ��م عليه ��ن
قب��ل �أن تجامعوه��ن وقب��ل �أن توجب��وا
مه� ًرا مح��د ًدا له��ن ،ف��إذا طلقتموه��ن عل��ى ه��ذه الحال ف�ل�ا يجب لهن عليكم مهر ،و�إنما يجب �إعطا�ؤهن �ش��يئًا يتمتعن به ،ويجبر ك�س��ر
و�س� ًعا عليه كثير المال �أو ُم َ�ض ّي ًقا عليه قليل المال ،وهذا العطاء حق ثابت على المح�س��نين
نفو�س��هن ،بح�س��ب اال�س��تطاعة �س��واء كان ُم َّ
ف��ي �أفعاله��م ومعامالته��م.
 و�إن طلقت��م زوجاتك��م الالئ��ي عقدت��م عليه��ن قب��ل جماعه��ن وق��د �أوجبت��م له��ن مه� ًرا مح��د ًدا ،فيج��ب عليك��م دف��ع ن�ص��ف المه��ر
الم�س��مى �إليه��ن� ،إال �أن ي�س��محن لك��م ب��ه � -إن ك� ّ�ن ر�ش��يدات � -أو ي�س��مح الأزواج �أنف�س��هم بب��ذل المه��ر كام�ل ً�ا له��ن ،و�أن تت�س��امحوا ف��ي
الحقوق بينكم �أقرب �إلى خ�شية اهلل وطاعته ،وال تتركوا � -أيها النا�س  -تف�ضل بع�ضكم على بع�ض ،والم�سامحة في الحقوق ،ف�إن اهلل
بم��ا تعمل��ون ب�صي��ر ،فاجته��دوا ف��ي ب��ذل المعروف لتنالوا ث��واب اهلل عليه.
م�شروعية ال ِعدة على من توفي عنها زوجها ب�أن تمتنع عن الزينة والزواج مدة �أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام.
معرفة الم�ؤمن باطالع اهلل عليه َت ْح ِملُه على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده.
الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب ،و�أن يكون العفو والم�سامحة �أ�سا�س تعاملهم فيما بينهم.

 حافظــــ ��وا عل ��ى ال�صل ��وات
ب�أدائه ��ا تام ��ة كمـــ ��ا �أمــــ ��ر اهلل،
وحــافــ ��ظوا عل ��ى ال�صــــ�ل�اة
الو�سطـــــ ��ى بيـ ��ن الـ�صـ ��لوات وهــ ��ي
�صــ�ل�اة العــ ���صر ،وقــومــ ��وا هلل ف ��ي
�صالتك ��م مطيعي ��ن خا�ش ��عين.
 ف� ��إن خفت ��م م ��ن ع ��د ٍّو ونح ��وه،
فل��م تقدروا عل��ى �أدائها تام ًة ف�صلوا
م�شــاة على �أرجــلكم �أو راكــبين على
الإب��ل والخيــ��ل ونحــ��وها� ،أو عل��ى �أي
�صفـــ ��ة تـقــ ��درون علــ ��يها ،فــــ� ��إذا
زال الخـــــــ��وف عنك��م فاذك��روا اهلل
بجمي��ع �أن��واع الذك��ر ،ومن��ه ال�ص�ل�اة
على كمالها وتمامها ،مثل ما علمكم
م ��ا ل ��م تكون ��وا تعلمون ��ه م ��ن الن ��ور
واله��دى.
 والذين يموتون منكم ويتركون
أزواجا عليهم �أن يو�صوا
وراءهم � ً
لهن ب�أن ُيم َّتعن بال�سكنى والنفقة
عاما ً
كامل ال ُيخرجهن ورثتكم؛
ً
جب ًرا لهن لما �أ�صابهن ،ووفاء
للميت ،ف�إن خـــرجن قبل �إكمال
العـــام من تلــقاء �أنف�سهن فال �إثم
عليكــــم وال عليهــــن فيما فعلن في
�أنف�سهــن من التزين والتطيب ،واهلل
عزيز ال غالب له ،حكيم في تدبيره
و�شــرعه وقــــدره .هـــــذا وقـــد ذهب
جمهــــور المف�ســـــرين �إلى �أن حكم
هــــذه الآية من�ســـوخ بقـــوله تعالى:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ{

(البقرة.)٢٣٤ :
 وللمطلق�ات مت�اع يم َّتع�ن ب�ه م�ن
ك�س�وة �أو م�ال �أو غي�ر ذل�ك ،جب� ًرا
لخواطره�ن المنك�س�رة بالطلاق،
وف�ق المع�روف م�ن مراع�اة ح�ال
ال�زوج من قلة �أو كثرة ،وهذا الحكم
ح�ق ثاب�ت عل�ى المتقي�ن هلل تعال�ى بامتث�ال �أم�ره واجتن�اب نهي�ه.
 مث��ل ذل��ك البي��ان ال�س��ابق يبي��ن اهلل لك��م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون � -آيات��ه الم�ش��تملة عل��ى ح��دوده و�أحكام��ه؛ لعلكم تعقلونه��ا وتعملون بها؛
فتنالون الخير في الدنيا والآخرة.
� أل��م يبل��غ علم��ك � -أيه��ا النب��ي  -خب��ر الذي��ن خرج��وا م��ن بيوته��م وه��م خل��ق كثي��ر خو ًف��ا م��ن الم��وت ب�س��بب الوب��اء �أو غي��ره ،وه��م
طائف��ة م��ن بن��ي �إ�س��رائيل ،فق��ال له��م اهلل :موت��وا ؛ فمات��وا ،ث��م �أعادهم �أحياء ،ليبين له��م �أن الأمر كله بيده �س��بحانه ،و�أنهم ال يملكون
لأنف�س��هم نف ًعا وال �ض ًّرا� ،إن اهلل لذو عطاء وف�ضل على النا���س ،ولكن �أكثر النا���س ال ي�ش��كرون اهلل على نعمه.
 وقاتل��وا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون � -أع��داء اهلل ،ن�ص��رة لدين��ه ورفع��ة لكلمت��ه ،واعلم��وا �أن اهلل �س��ميع لأقوالك��م ،علي��م بنياتك��م و�أفعالك��م،
و�سيجازيكم عليها.
 م��ن ذا ال��ذي يعم��ل عم��ل ال ُمقر���ض ،فينف��ق مال��ه ف��ي �س��بيل اهلل بني��ة ح�س��نة ونف���س طيبة؛ ليع��ود علي��ه �أ�ضعا ًفا كثي��رة؟ واهلل ي�ض ِّيق
في الرزق وال�صحة وغيرها ،ويو�س��ع في ذلك كله بحكمته وعدله ،و�إليه وحده ترجعون في الآخرة ،فيجازيكم على �أعمالكم.
الحث على المحافظة على ال�صالة و�أدائها تامة الأركان وال�شروط ،ف�إن �شق عليه �صلَّى على ما تي�سر له من الحال.
رحمة اهلل تعالى بعباده ظاهرة ،فقد بين لهم �آياته �أتم بيان للإفادة منها.
�أن اهلل تعالى قد يبتلي بع�ض عباده في�ض ِّيق عليهم الرزق ،ويبتلي �آخرين ب�سعة الرزق ،وله في ذلك الحكمة البالغة.

� أمل يبل ��غ علم ��ك � -أيه ��ا
النب ��ي  -خ�ب�ر الأ�ش ��راف م ��ن بن ��ي
�إ�س ��رائيل بع ��د زم ��ن مو�س ��ى ،
ح�ي�ن قال��وا لنب��ي له��م� :أق��م لن��ا َم ِل�كًا
نقات ��ل مع ��ه يف �س ��بيل اهلل ،فق ��ال
له ��م نبيه ��م :لعلك ��م �إن فر� ��ض اهلل
عليك ��م القت ��ال �أال تقاتل ��وا يف �س ��بيل
اهلل! قال��وا منكري��ن ظن��ه فيه��مّ � :أي
مان ��ع مينعن ��ا م ��ن القت ��ال يف �س ��بيل
اهلل م��ع وج��ود ما يقت�ض��ي ذلك منا؟
خرجن��ا �أعدا�ؤن��ا م��ن �أوطانن��ا،
فق��د �أَ َ
و�أ�س ��روا �أبناءن ��ا ،فنقات ��ل ال�س ��تعادة
�أوطانن ��ا وتخلي� ��ص َ�أ ْ�س� � َرانا ،فلم ��ا
فر���ض اهلل عليه��م القت��ال �أعر�ض��وا
�إذ مل يو ّف ��وا مب ��ا وع ��دوا ب ��ه �إال
قل ��ة منه ��م ،واهلل علي ��م بالظامل�ي�ن
املعر�ض�ي�ن ع ��ن �أم ��ره ،الناق�ض�ي�ن
لعه ��ده ،و�س ��يجازيهم عل ��ى ذل ��ك.
 وق ��ال له ��م نبيه ��م� :إن اهلل ق ��د
�أقـــ��ام لكم طــــالـــ��وت ملـــ�كًا عليـــكم
لتقاتلوا حتـــت رايته ،قــال �أ�شرافهم
م�ستنكرين هذا االختيار ومعرت�ضني
علي��ه :كيــ��ف يك��ون ل��ه املُل��ك علين��ا،
ونح��ن �أوىل باملُل��ك من��ه؛ �إذ ل��م يك��ن
من �أبنــــاء المــــلوك ،ولـــم ُي ْع َط ً
مال
وا�س� ًعا ي�س��تعين به على الملك؟! قال
له��م نبيه��م� :إن اهلل اخت��اره عليك��م،
وزاده عليكم �سعة في العلم وقوة في
الج�س��م ،واهلل ي�ؤت��ي ملك��ه م��ن ي�ش��اء
بحكمته ورحمته ،واهلل وا�سع الف�ضل
يعطي من ي�شاء ،عليم بمن ي�ستحقه
من خلقه.
 وق ��ال له ��م نبيه ��م� :إن عالم ��ة
�ص��دق اختي��اره مل�كًا عليك��م؛ �أن َي� ُرد
اهلل عليكم التابوت  -وكان �صندوقًا
يعظـــ��مه بنو �إ�ســـ��رائيل �أُخذ منهم -
في��ه طم�أنين��ة ت�صاحب��ه ،وفي��ه بقاي��ا مم��ا ترك��ه �آل مو�س��ى و�آل هارون ،مث��ل الع�صا ،وبع�ض من الألواح� ،إن يف ذل��ك لعالمة بينة لكم �إن
كنت��م م�ؤمنني ح ًّقا.
قائدا فيه ،والقوة عليه.
التنبيه �إلى �أهم �صفات القائد التي ت�ؤهله لقيادة النا�س؛ وهي العلم بما يكون ً
�إر�شاد من يتولى قيادة النا�س �إلى �أال يغتر ب�أقوالهم حتى يبلوهم ،ويختبر �أفعالهم بعد �أقوالهم.
�أن االعتب��ارات الت��ي ق��د ت�ش��تهر بي��ن النا���س ف��ي وزن الآخري��ن والحك��م عليه��م قد ال تك��ون هي الموازين ال�صحيح��ة عند اهلل تعالى،
بل هو �سبحانه ي�صطفي من ي�شاء من خلقه بحكمته وعلمه.

 فلم ��ا خ ��رج طال ��وت بالجن ��ود
عن البلد قال لهم� :إن اهلل مختبركم
بنه��ر ،فم��ن �ش��رب من��ه فلي���س عل��ى
طريقت��ي ،وال ي�صاحبن��ي ف��ي قت��ال،
وم ��ن ل ��م ي�ش ��رب من ��ه ف�إن ��ه عل ��ى
طريقت ��ي ،وي�صاحبن ��ي ف ��ي القت ��ال،
�إال م��ن ا�ضط��ر ف�ش��رب مق��دار غرفة
بك� ِّ�ف ي��ده ف�ل�ا �ش��يء علي��ه ،ف�ش��رب
الجن��ود �إال قلي�ل ً�ا منه��م �صب��روا على
عدم ال�ش��رب مع �ش��دة العط�ش ،فلما
ج��اوز طال��وت النه��ر ه��و والم�ؤمن��ون
مع��ه ،ق��ال بع���ض جنوده :ال ق��درة لنا
الي ��وم عل ��ى قت ��ال جال ��وت وجن ��وده،
وعندئ ��ذ ق ��ال الذي ��ن يوقن ��ون �أنه ��م
مالق ��و اهلل ي ��وم القيام ��ة :ك ��م م ��ن
طائف��ة م�ؤمن��ة قليل��ة العـــ��دد غلـــ��بت
طـــ��ائفة كافــ��رة كثي��رة الع��دد ب��إذن
اهلل وعون ��ه ،فالعب ��رة ف ��ي الن�ص ��ر
بالإيم ��ان ال بالكث ��رة ،واهلل م ��ع
ال�صابري ��ن م ��ن عب ��اده ي�ؤيده ��م
وين�صره ��م.
 ولما خرجوا ظاهرين لجالوت
وجنوده توجهوا �إلى اهلل بالدعاء
قـــائلــــين :ربـنـــا ُ�ص َّب علـــى قلــــوبنا
ال�صبــــر �صــ ًّبا ،وثـبت �أقــدامنا
حتى ال َن ِف ّر وال ننهزم �أمام عدونا،
وان�صرنا بقوتك وت�أييدك على
القوم الكافرين.
 فهزموه ��م ب� ��إذن اهلل ،وقت ��ل
قائده ��م جال ��وت ،و�آت ��اه اهلل
داو ُد َ
المل ��ك والنب ��وة ،وعلم ��ه مم ��ا ي�ش ��اء
م��ن �أن��واع العل��وم ،فجم��ع ل��ه بي��ن م��ا
ي�صل��ح الدني��ا والآخرة .ول��وال � َّأن من
ُ�س� َّنة اهلل �أن يـــ��ر َّد ببـــ��ع�ض الــــ��نا�س
ف�ســــاد بع�ضــــــهم؛ لفـــ�سدت الأر�ض
بت�ســـــ ��لط المف�س ��دين فيه ��ا ،ولك ��ن
اهلل ذو ف�ض ��ل عل ��ى جمي ��ع المخلوق ��ات.
 تلـــ��ك �آي��ات اهلل الوا�ضحــــ��ة البين��ة نتلوه��ا علي��ك � -أيه��ا النب��ي  -مت�ضمن��ة �صد ًق��ا ف��ي الأخب��ار ،وع� ً
�دل ف��ي الأح��كام ،و�إن��ك لم��ن
المر�س��لين م��ن رب العالمي��ن.
من حكمة القائد �أن ُيع ِّر�ض جي�شه لأنواع االختبارات التي يتميز بها جنوده ويعرف الثابت من غيره.
العبرة في الن�صر لي�ست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط ،و�إنما معونة اهلل وتوفيقه �أعظم الأ�سباب للن�صر والظَّ َفر.
اليقين باهلل قلو َبهم ،فمثل �أولئك ي�صبرون عند كل محنة ،ويثبتون عند كل بالء.
ال يثبت عند الفتن وال�شدائد �إال من َع َم َر
ُ
ال�ضراعة �إلى اهلل تعالى بقلب �صادق متعلق به من �أعظم �أ�سباب �إجابة الدعاء ،وال �سيما في مواطن القتال.
من ُ�س َّنة اهلل تعالى وحكمته �أن يدفع �شر بع�ض الخلق وف�سادهم في الأر�ض ببع�ضهم.

