
م���ا عمل���وه  �س���يئات  له���م   وظه���ر 

ف���ي الدني���ا م���ن الكف���ر والمعا�سي، ونزل 
به���م الع���ذاب ال���ذي كان���وا ي�س���تهزئون به 

رون من���ه. عندم���ا ُيَح���ذَّ
الي���وم نتركك���م  له���م اهلل:  وق���ال   

ف���ي الن���ار كم���ا اأنكم ن�س���يتم لق���اء يومكم 
ه���ذا، فل���م ت�س���تعدوا له بالإيم���ان والعمل 
ال�سال���ح، وم�س���تقّركم ال���ذي ت���اأوون اإليه 
ه���و الن���ار، ولي����س لك���م م���ن نا�سري���ن 

يدفع���ون عنك���م ع���ذاب اهلل.
 ذلك���م الع���ذاب ال���ذي عذبت���م ب���ه 

ب�س���بب اأنك���م اتخذت���م اآي���ات اهلل ه���زوؤًا 
الحي���اة  ت�س���خرون منه���ا، وخدعتك���م 
بلّذاته���ا و�س���هواتها، فالي���وم ل يخ���رج 
ه���وؤلء الكف���ار الم�س���تهزئون باآي���ات اهلل 
من النار، بل يبقون فيها خالدين اأبًدا، 
ول ي���رّدون اإل���ى الحي���اة الدني���ا ليعمل���وا 
عم���ًا �سالًح���ا، ول ير�س���ى عنهم ربهم.
ال�سماوات  رب  الحمد،  وحده  فللَّه   

ورب الأر�س، ورب جميع المخلوقات.
 وله الجال والعظمة في ال�سماوات 

ل  الذي  العزيز  وهو  الأر�س،  وفي 
يغالبه اأحد، الحكيم في خلقه وتقديره 

وتدبيره و�سرعه.

بي���ان حاج���ة الب�س���رّية للر�س���الة واإن���ذار 
المعر�سين عنها.

  ت�قدم الكام على نظائرها 

في بداية �سورة البقرة.
 تنزي���ل الق���راآن م���ن اهلل العزي���ز 

ال���ذي ل يغالب���ه اأح���د، الحكي���م في خلقه 
وتقدي���ره و�س���رعه.

 م���ا خلقن���ا ال�س���ماوات والأر����س وم���ا بينهم���ا عبًث���ا، ب���ل خلقن���ا ذل���ك كل���ه بالح���ق لحك���م بالغ���ة، منه���ا اأن يع���رف العب���اد ربه���م م���ن خاله���ا 

فيعبدوه وحده، ول ي�س���ركوا به �س���يًئا، وليقوموا بمقت�سيات ا�س���تخافهم في الأر�س اإلى اأمد محدد يعلمه اهلل وحده، والذين كفروا باهلل 
معر�س���ون عم���ا اأن���ذروا به في كت���اب اهلل، ل يبالون به.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤلء الم�س���ركين المعر�سي���ن ع���ن الح���ق: اأخبرون���ي عن اأ�سنامكم التي تعبدونها م���ن دون اهلل ماذا خلقوا من 

اأجزاء الأر�س؟ هل خلقوا جبًا؟ هل خلقوا نهًرا؟ اأم لهم �سرك ون�سيب مع اهلل في خلق ال�سماوات؟ جيئوني بكتاب منزل من عند اهلل 
من قبل القراآن، اأو ببقية علم مما تركه الأولون اإن كنتم �سادقين في دعواكم اأن اأ�سنامكم ت�ستحق العبادة.

 ول اأح���د اأ�س���ّل مم���ن يعب���د م���ن دون اهلل �سنًم���ا ل ي�س���تجيب لدعائ���ه اإلى يوم القيامة، وهذه الأ�سنام الت���ي يعبدونها من دون اهلل غافلة 

ادها لها؛ ف�سًا اأن تنفعهم اأو ت�سرهم. عن دعاء ُعبَّ
 

   ال�ستهزاء باآيات اهلل كفر.
   خطر الغترار بلذات الدنيا و�سهواتها.

   ثبوت �سفة الكبرياء هلل تعالى.
   اإجابة الدعاء من اأظهر اأدلة وجود اهلل  وا�ستحقاقه العبادة.

٤٦٣٥



الدنيا  في  تنفعهم  ل  كونها  ومع   
يكونون  القيامة  يوم  ُح�ِسروا  اإذا  فاإنهم 
ويتبروؤون  يعبدونهم،  كانوا  لمن  اأعداء 
علم  على  كانوا  اأنهم  وينكرون  منهم، 

بعبادتهم اإياهم.
ُتْق��راأ عليه��م اآياتن��ا المنزل��ة   واإذا 

عل��ى ر�س��ولنا ق��ال الذي��ن كف��روا للق��راآن 
لما جاءهم على يد ر�سولهم: هذا �سحر 

وا�س��ح، ولي���س وحًي��ا من اهلل.
اإن  الم�سركون:  هوؤلء  يقول  هل   

اإلى  محمًدا اختلق هذا القراآن، ون�سبه 
اهلل؟! ق��ل له���م - اأيها الر�س��ول -: اإن 
اختلقته من تلقاء نف�سي فا تملكون لي 
فكيف  يعذبني،  اأن  اهلل  اأراد  اإن  حيلة 
اأعّر�س نف�سي للعذاب بالختاق عليه؟! 
اهلل اأعلم بما تخو�سون فيه من الطعن 
في قراآنه والقدح فّي، كفى به �سبحانه 
�سهيًدا بيني وبينكم، وهو الغفور لذنوب 

من تاب من عباده، الرحيم بهم.
 ق�����ل - اأي�ه������ا ال��ر�س����ول - ل�ه������وؤلء 

بنبوتك: ما كنت  المكذبين  الم�سركين 
اأول ر�سول يبعثه اهلل فت�ستغربوا دعوتي 
لكم، ف��قد �سبق��ني ر�س��ل كث��يرون، ول 
يفعله  ما  ول  بي،  اهلل  يفعله  ما  اأعلم 
يوحيه  ما  اإل  اأتبع  اإن  الدنيا،  في  بكم 
اهلل اإلّي، فا اأقول ول اأفعل اإل وفق ما 
يوحيه، وما اأنا اإل نذير اأنذركم عذاب 

اهلل، بّين النذارة.
 ق���ل - اأي�ه������ا ال��ر�س�������ول - ل�ه������وؤلء  

المكذبين: اأخبروني اإن كان هذا القراآن 
من عند اهلل، وكفرتم به، و�سهد �ساهد 
من بني اإ�سرائيل على اأنه من عند اهلل؛ 
اعتماًدا على ما جاء في التوراة ب�ساأنه، 
الإيمان  عن  وا�ستكبرتم  به،  هو  فاآمن 
به - األ�ستم حينئذ ظالمين؟! اإن اهلل ل 

يوّفق القوم الظالمين للحق.
ا يهدي اإلى الخير ما �سبقنا اإليه هوؤلء   وقال الذين كفروا بالقراآن وبما جاءهم به ر�سولهم للذين اآمنوا: لو كان ما جاء به محمد حقًّ

الفقراء والعبيد وال�سعفاء. ولأنهم لم يهتدوا بما جاءهم به ر�سولهم ف�سيقولون: هذا الذي جاءنا به كذب قديم، ونحن ل نتبع الكذب.
 ومن قبل هذا القراآن التوراُة الكتاب الذي اأنزله اهلل على مو�سى  اإماًما ُيْقَتدى به في الحق، ورحمة لمن اآمن به واتبعه من بني 

اإ�سرائيل، وهذا القراآن المنزل على محمد  كتاب م�سدق لما �سبقه من الكتب بل�سان عربي؛ لينذر به الذين ظلموا اأنف�سهم بال�سرك 
باهلل وبفعل المعا�سي، وهو ب�سارة للمح�سنين الذين اأح�سنوا عاقتهم مع خالقهم وعاقتهم مع خلقه.

 اإن الذين قالوا: ربنا اهلل ل رب لنا غيره، ثم ا�ستقاموا على الإيمان والعمل ال�سالح، فا خوف عليهم فيما ي�ستقبلونه في الآخرة، 

ول هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا، ول على ما خلفوه وراءهم.
 اأولئك المو�سوفون بتلك ال�سفات اأ�سحاب الجنة ماكثون فيها اأبًدا؛ جزاء لهم على اأعمالهم ال�سالحة التي قدموها في الدنيا.

 
   كل من ُعِبد من دون اهلل ينكر على من عبده من الكافرين.

   عدم معرفة النبي  بالغيب اإل ما اأطلعه اهلل عليه منه.
   وجود ما يثبت نبّوة نبينا  في الكتب ال�سابقة.

   بيان ف�سل ال�ستقامة وجزاء اأ�سحابها.



 واأمرن���ا الإن�س���ان اأم���ًرا موؤك���ًدا اأن 

يح�س���ن اإل���ى والدي���ه، ب���اأن يبّرهم���ا ف���ي 
حياتهم���ا، وبع���د موتهم���ا بم���ا ل مخالف���ة 
في���ه لل�س���رع، وعلى وج���ه الخ�سو�س اأمه 
الت���ي حملت���ه بم�س���قة وو�سعت���ه بم�س���قة، 
وم���دة حمل���ه الت���ي مكثه���ا وب���دء فطام���ه: 
ثاث���ون �س���هًرا، حت���ى اإذا بل���غ اكتم���ال 
قوتيه العقلية والبدنية وبلغ اأربعين �سنة 
قال: رب، األهمني اأن اأ�سكر نعمتك التي 
، واألهمني  اأنعم���ت به���ا عل���ّي وعلى وال���ديَّ
له  اأن اأعم���ل عم���ًا �سالًح���ا تر�س���اه، وتقبَّ
من���ي، واأ�سل���ح ل���ي اأولدي، اإن���ي تب���ت 
اإلي���ك م���ن ذنوب���ي، واإن���ي م���ن المنقادي���ن 

لطاعت���ك، الم�ست�س���لمين لأوام���رك.
اأح�سن  عنهم  نتقبل  الذين  اأولئك   

ال�سالحات،  الأعمال  من  عملوا  ما 
نوؤاخذهم  فا  �سيئاتهم،  عن  ونتجاوز 
هذا  الجنة،  اأهل  جملة  في  وهم  بها، 
�سدق،  وعد  به  وعدوا  الذي  الوعد 

�سيتحقق ل محالة.
ولم���ا ذك���ر مث���اًل للب���اّر باأبوي���ه ترغيًب���ا 
، ذك���ر مث���اًل للع���اق تنفي���ًرا م���ن  ف���ي الِب���ِرّ

العق���وق، فق���ال:
 وال���ذي ق���ال لوالدي���ه: تبًّ���ا لكم���ا، 

���ا بعد  اأتعدانن���ي اأن اأخ���رج م���ن قب���ري حيًّ
موت���ي، وق���د م�س���ت الق���رون الكثي���رة، 
ومات النا�س فيها فلم يبعث اأحد منهم 
���ا؟! ووال���داه يطلب���ان الغ���وث م���ن اهلل  حيًّ
اأن يه���دي ابنهم���ا لاإيم���ان، ويق���ولن 
لبنهما: هاك لك اإن لم توؤمن بالبعث 
فاآِم���ن ب���ه، اإن وع���د اهلل بالبع���ث ح���ق ل 
ِمْري���ة في���ه، فيق���ول ه���و مج���دًدا اإن���كاره 
للبع���ث: م���ا ه���ذا ال���ذي يق���ال ع���ن البع���ث 
اإل منق���ول م���ن كت���ب المتقدمي���ن وم���ا 

�س���طروه، ل يثب���ت ع���ن اهلل.
 اأولئ���ك الذي���ن وج���ب له���م الع���ذاب 

في جملة اأمم من قبلهم من الجن والإن����س، اإنهم كانوا خا�س���رين؛ حيث خ�س���روا اأنف�س���هم واأهليهم بدخولهم النار.
 ول���كا الفريقي���ن - فري���ق الجن���ة، وفري���ق ال�س���عير - مرات���ب ح�س���ب اأعماله���م، فمرات���ب اأه���ل الجن���ة درج���ات عالي���ة، ومرات���ب اأهل النار 

دركات �س���افلة، وليوفيهم اهلل جزاء اأعمالهم، وهم ل يظلمون يوم القيامة بنق�س ح�س���ناتهم، ول بزيادة �س���يئاتهم.
 وي���وم يعر����س الذي���ن كف���روا ب���اهلل وكذب���وا ر�س���له عل���ى الن���ار ليعذب���وا فيه���ا، ويق���ال له���م توبيًخ���ا له���م وتقريًع���ا: اأذهبت���م طيباتك���م ف���ي 

حياتك���م الدني���ا، وا�س���تمتعتم بم���ا فيه���ا م���ن المل���ذات، اأم���ا في هذا اليوم فتجزون الع���ذاب الذي يهينكم ويذلكم ب�س���بب تكبركم في الأر�س 
بغي���ر الح���ق، وب�س���بب خروجك���م عن طاع���ة اهلل بالكف���ر والمعا�سي.

 
   بيان مكانة ِبِرّ الوالدين في الإ�سام، بخا�سة في حق الأم، والتحذير من العقوق.

   بيان خطر التو�سع في ماّذ الدنيا؛ لأنها ت�سغل عن الآخرة.
   بيان الوعيد ال�سديد لأ�سحاب الكبر والف�سوق.



 واذك�����ر - اأيه�������ا الر�س���ول - ه����وًدا 

اأخا عاد في الن�سب حين اأنذر قومه من 
وقوع عذاب اهلل عليهم، وهم بمنازلهم 
العربية،  الجزيرة  جنوب  بالأحقاف 
وقد م�ست الر�سل منذرين قومهم قبل 
هود وبعده، قائلين لأقوامهم: ل تعبدوا 
غيره،  معه  تعبدوا  فا  وحده،  اهلل  اإل 
اإني اأخ����اف علي����كم - يا ق����وم - عذاب 

يوم عظيم هو يوم القيامة.
 ق���ال ل���ه قوم���ه: اأجئتن���ا لت�سرفن���ا 

ع���ن عب���ادة اآلهتن���ا؟! لن يك���ون لك ذلك، 
فاأتن���ا بم���ا تعدن���ا به من الع���ذاب اإن كنت 

�سادًق���ا فيم���ا تّدعيه.
 ق���ال: اإنم���ا عل���م وق���ت الع���ذاب عن���د 

اهلل، واأنا ل علم لي به، واإنما اأنا ر�س���ول 
اأبلغك���م م���ا اأر�س���لت ب���ه اإليك���م، ولكن���ي 
اأراك���م قوًم���ا تجهل���ون م���ا في���ه نفعك���م 

فتتركون���ه، وم���ا في���ه �سّرك���م فتاأتون���ه.
 فلم���ا جاءه���م م���ا ا�س���تعجلوا ب���ه 

ا في  م���ن العذاب، فراأوه �س���حاًبا معتر�سً
جهة من ال�سماء متجًها لأوديتهم قالوا: 
ه���ذا عار����س م�سيبن���ا بالمط���ر، ق���ال 
له���م ه���ود: لي����س الأم���ر كم���ا ظننت���م م���ن 
اأن���ه �س���حاب ممطرك���م، ب���ل ه���و الع���ذاب 
الذي ا�ستعجلتموه، فهو ريح فيها عذاب 

لم. موؤ
 تدم���ر كل �س���يء م���رت علي���ه مم���ا 

اأمره���ا اهلل باإهاك���ه، فاأ�سبح���وا هلك���ى، 
ل ُي���َرى اإل بيوته���م الت���ي كانوا ي�س���كنونها 
�س���اهدة عل���ى وجوده���م فيه���ا م���ن قب���ل، 
نج���زي  الموؤل���م  الج���زاء  ه���ذا  مث���ل 
ي���ن عل���ى كفره���م  ِرّ المجرمي���ن الُم�سِ

ومعا�سيه���م.
م���ن  ه���ود  ق���وم  اأعطين���ا  ولق���د   

اأ�س���باب التمكي���ن م���ا ل���م نعطك���م اإي���اه، 
وجعلن���ا له���م اأ�س���ماًعا ي�س���معون به���ا، 

واأب�س���اًرا يب�س���رون به���ا، وقلوًب���ا يعقل���ون به���ا، فم���ا اأغنت عنهم اأ�س���ماعهم ول اأب�سارهم ول عقولهم من �س���يء، فلم تدفع عنهم عذاب اهلل 
. لم���ا جاءه���م، اإذ كان���وا يكف���رون باآي���ات اهلل، ون���زل به���م م���ا كان���وا ي�س���تهزئون ب���ه م���ن الع���ذاب ال���ذي خّوفه���م من���ه نبيه���م ه���ود 

 ولق���د اأهلكن���ا م���ا حولك���م - ي���ا اأه���ل مك���ة - م���ن الق���رى، فق���د اأهلكن���ا ع���اًدا وثم���ود وق���وم ل���وط واأ�سح���اب َمْدي���ن، ونّوعن���ا له���م الحج���ج 

والبراهي���ن؛ رج���اء اأن يرجع���وا ع���ن كفره���م.
 فه���اَّ ن�سرته���م الأ�سن���ام الت���ي اتخذوه���ا اآله���ة م���ن دون اهلل يتقرب���ون اإليه���ا بالعب���ادة والذب���ح؟! ل���م تن�سره���م قطًع���ا، ب���ل غاب���ت عنه���م 

اأح���وج م���ا كان���وا اإليه���ا، وذل���ك كذبه���م وافتراوؤه���م ال���ذي مّنوا به اأنف�س���هم اأن هذه الأ�سنام تنفعهم وت�س���فع لهم عند اهلل.
 

   ل علم للر�سل بالغيب اإل ما اأطلعهم ربهم عليه منه.
   اغترار قوم هود حين ظنوا العذاب النازل بهم مطًرا، فلم يتوبوا قبل مباغتته لهم.

   قوة قوم عاد فوق قوة قري�س، ومع ذلك اأهلكهم اهلل.
   العاقل من يتعظ بغيره، والجاهل من يتعظ بنف�سه.



حي��ن   - الر�س���ول  اأيها   - واذك���ر   

اأر�سلنا اإليك فريًقا من الجن ي�ستمعون 
ح�سروا  فلما  عليك،  المنزل  القراآن 
اأن�ستوا  لبع�س:  بع�سهم  قال  ل�سماعه 
اأنهى  فلما  �سماعه،  من  نتمكن  حتى 
اإلى قومهم  الر�سول  قراءته رجعوا 
ينذرونهم من عذاب اهلل اإن لم يوؤمنوا 

بهذا القراآن.
 قال���وا له���م: ي���ا قومن���ا، اإن���ا �س���معنا 

كتاًبا اأنزله اهلل من بعد مو�سى م�سدًقا 
لم���ا �س���بقه م���ن الكت���ب المنزلة م���ن عند 
اهلل، ه���ذا الكت���اب الذي �س���معناه ير�س���د 
اإلى الحق، ويهدي اإلى طريق م�س���تقيم، 

وهو طريق الإ�س���ام.
 ي���ا قومن���ا، اأجيب���وا محم���ًدا اإل���ى 

م���ا دعاك���م اإلي���ه م���ن الح���ق، واآمن���وا اأن���ه 
ر�س���ول م���ن ربه، يغف���ر لكم اهلل ذنوبكم، 
وي�س���ّلمكم م���ن ع���ذاب موج���ع ينتظرك���م 
اإذا ل���م تجيب���وه اإل���ى م���ا دعاك���م اإلي���ه م���ن 
الح���ق، ول���م توؤمن���وا اأن���ه ر�س���ول م���ن ربه.

 وم���ن ل يج���ب محم���ًدا   اإل���ى 

م���ا يدع���وه اإلي���ه من الحق فلن يفوت اهلل 
باله���رب ف���ي الأر����س، ولي����س ل���ه من دون 
اهلل م���ن اأولي���اء ينقذون���ه م���ن الع���ذاب، 

اأولئ���ك ف���ي �س���ال ع���ن الح���ق وا�سح.
 اأََولم ير هوؤلء الم�سركون المكذبون 

ال�سماوات  خلق  الذي  اهلل  اأن  بالبعث 
خلقهّن  عن  يعجز  ولم  الأر�س  وخلق 
مع �سخامتهن وات�ساعهّن قادر على اأن 
يحيي الموتى للح�ساب والجزاء؟! بلى، 
�سبحانه  اإنه  اإحيائهم،  على  لقادر  اإنه 
عن  يعجز  فا  قدير،  �سيء  كل  على 

اإحياء الموتى.
 وي���وم يعر����س الذي���ن كف���روا ب���اهلل 

وبر�س���له على الن���ار ليعذبوا فيها، ويقال 
توبيًخا لهم: األي�س هذا الذي ت�ساهدونه 
���ا؟! اأم اأن���ه ك���ذب كم���ا كنت���م تقولون في الدنيا؟! قالوا: بلى وربنا اإنه لحّق، فيقال لهم: ذوقوا العذاب ب�س���بب كفركم باهلل. م���ن الع���ذاب حًقّ

، ول   فا�سب���ر - اأيه���ا الر�س���ول - عل���ى تكذي���ب قوم���ك ل���ك مث���ل م���ا �سب���ر اأول���و الع���زم م���ن الر�س���ل: ن���وح واإبراهي���م ومو�س���ى وعي�س���ى 

ت�س���تعجل له���م الع���ذاب، كاأن المكذبي���ن م���ن قوم���ك ي���وم ي���رون م���ا يوع���دون م���ن الع���ذاب في الآخ���رة لم يمكثوا ف���ي الدنيا اإل �س���اعة من نهار 
لط���ول عذابه���م، ه���ذا الق���راآن المن���زل عل���ى محم���د  ب���اغ وكفاية لاإن����س والج���ن، فاإنه ل ُيْهَلُك بالع���ذاب اإل الق���وم الخارجون عن طاعة 

اهلل بالكف���ر والمعا�سي.
 

   من ح�سن الأدب ال�ستماع اإلى المتكلم والإن�سات له.
   �سرعة ا�ستجابة المهتدين من الجّن اإلى الحق ر�سالة ترغيب اإلى الإن�س.

   ال�ستجابة اإلى الحق تقت�سي الم�سارعة في الدعوة اإليه.
.    ال�سبر خلق الأنبياء 

٤٧٣٨



تقويًة  القتال،  على  الموؤمنين  تحري�س 
لهم وتوهيًنا للكافرين.

 الذين كفروا باهلل و�سرفوا النا�س 

عن دين اهلل، اأبطل اهلل اأعمالهم.
 وال������ذين اآم�����نوا ب���اهلل، وع�م������لوا 

الأعم���ال ال�سالح���ات، واآمن���وا بم���ا نزل���ه 
اهلل على ر�سوله محمد  - وهو الحق 
م���ن ربه���م - كّف���ر عنه���م �س���يئاتهم ف���ا 
يوؤاخذه���م به���ا، واأ�سل���ح له���م �س���وؤونهم 

الدنيوي���ة والأخروي���ة.
 ذلك الج���زاء الم��ذك��ور للفريق��ين 

باهلل  ك�ف��روا  الذين  اأن  ب�س�بب  ه�و 
باهلل  اآمنوا  الذين  واأن  الباطل،  اتبعوا 
اتبع����وا الح����ق من ربه����م،  وبر�س����وله 
�سعيهما،  لختاف  جزاوؤهما  فاختلف 
كما بّين اهلل حكمه في الفريقين: فريق 
ي�سرب  الكافرين،  وفريق  الموؤمنين، 
النظير  فيلحق  اأمثالهم،  للنا�س  اهلل 

بالنظير.
 - الموؤمنون  اأيها   - لقي���تم  فاإذا   

فا�سربوا  كفروا  الذين  من  المحاربين 
رقابهم ب�سيوفكم، وا�ستمّروا في قتالهم 
فت�ستاأ�سلوا  القتل،  فيهم  تكثروا  حتى 
القتل  فيهم  اأكثرتم  فاإذا  �سوكتهم، 
اأ�سرتموهم  فاإذا  الأ�سرى،  ف�سدوا قيود 
فل���ك���م الخ������يار ح��س����ب ما تق��ت��سيه 
باإطاق  عليهم  الَم���ّن  بين  الم�سلحة؛ 
مفاداتهم  اأو  مقابل،  دون  �سراحهم 
ُلوا قتاَلهم واأَ�ْسَرهم  بمال اأو غيره، َوا�سِ
اأو  الكفار  باإ�سام  الحرب  تنتهي  حتى 
ابتاء  من  المذكور  ذلك  معاهدتهم. 
الأيام  ومداولة  بالكافرين  الموؤمنين 

ليختبر  الجهاد  لكنه �سرع  الكفار دون قتال لنت�سر منهم،  النت�سار من  ي�ساء اهلل  ولو  وانت�سار بع�سهم على بع�س، هو حكم اهلل، 
بع�سكم ببع�س، فيختبر من يقاتل من الموؤمنين ومن ل يقاتل، ويختبر الكافر بالموؤمن، فاإن قتل الموؤمن دخل الجنة، واإن قتله الموؤمن 

دخل هو النار، والذين قتلوا في �سبيل اهلل فلن يبطل اهلل اأعمالهم.
 �سيوفقهم لتباع الحق في حياتهم الدنيا، وي�سلح �ساأنهم.

 ي���ا اأيه���ا الذي���ن   ويدخله���م الجن���ة ي���وم القيام���ة، بّينه���ا له���م باأو�سافه���ا ف���ي الدني���ا فعرفوه���ا، وعرفه���م منازله���م فيه���ا ف���ي الآخ���رة. 

اآمنوا باهلل، وعملوا بما �س���رع لهم، اإن تن�سروا اهلل بن�سر نبيه ودينه، وبقتال الكفار، ين�سركم بمنحكم الغلبة عليهم، ويثّبت اأقدامكم 
 ذل���ك العق���اب   والذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�س���وله فله���م الخ�س���ران واله���اك، واأبط���ل اهلل ث���واب اأعماله���م.   ف���ي الح���رب عن���د لقائه���م. 
الواق���ع به���م ب�س���بب اأنه���م كره���وا م���ا اأن���زل اهلل عل���ى ر�س���وله م���ن القراآن لما في���ه من توحيد اهلل، فاأحب���ط اهلل اأعمالهم، فخ�س���روا في الدنيا 
 اأفلم ي�سر هوؤلء المكذبون في الأر�س، فيتاأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم، فقد كانت نهاية موؤلمة، دمر اهلل  والآخرة.  
 ذلك الجزاء المذكور  عليه���م م�س���اكنهم، فاأهلكه���م واأهل���ك اأولده���م واأمواله���م، وللكافرين في كل زمان ومكان اأمثال تل���ك العقوبات.  

للفريقي���ن؛ لأن اهلل نا�س���ر الذي���ن اآمن���وا ب���ه، واأن الكافرين ل نا�سر لهم.
 

   النكاي���ة ف���ي الع���دّو بالقت���ل و�س���يلة ُمْثل���ى لإخ�ساع���ه.     الم���ن والف���داء والقت���ل وال�س���ترقاق خي���ارات ف���ي الإ�س���ام للتعام���ل م���ع الأ�س���ير 
الكاف���ر، يوؤخ���ذ منه���ا م���ا يحق���ق الم�سلح���ة.     عظ���م ف�س���ل ال�س���هادة ف���ي �س���بيل اهلل.     ن�س���ر اهلل للموؤمني���ن م�س���روط بن�سره���م لدين���ه.



 اإن اهلل يدخ���ل الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل 

وبر�س���وله وعمل���وا الأعم���ال ال�سالحات، 
جن���ات تج���ري م���ن تح���ت ق�سوره���ا 
واأ�س���جارها الأنهار، والذين كفروا باهلل 
وبر�س���وله يتمتع���ون ف���ي الدني���ا باتب���اع 
�سهواتهم، وياأكلون كما تاأكل الأنعام، ل 
ه���ّم له���م اإل بطونه���م وفروجه���م، والنار 
يوم القيامة هي م�ستقّرهم الذي ياأوون 

اإليه.
 وك���م م���ن قري���ة م���ن ق���رى الأم���م 

المتقدم���ة ه���ي اأ�س���ّد ق���وة واأكث���ر اأم���واًل 
واأولًدا م���ن مك���ة الت���ي اأخرج���ك اأهله���ا 
منها، اأهلكناهم لما كذبوا ر�سلهم، فا 
نا�س���ر له���م ينقذهم من ع���ذاب اهلل لما 
جاءه���م، ف���ا يعجزن���ا اإه���اك اأهل مكة 

اإذا اأردن���اه.
بّي���ن  بره���ان  ل���ه  كان  م���ن  ه���ل   

وحجة وا�سحة من ربه، فهو يعبده على 
���ن ل���ه ال�س���يطان �س���وء  ب�سي���رة، كم���ن َزيَّ
عمله، واتبعوا ما تمليه عليهم اأهواوؤهم 
م���ن عب���ادة الأ�سن���ام وارت���كاب الإث���م، 

والتكذي���ب بالر�س���ل؟
اهلل  وع���د  الت���ي  الجن���ة  �سف���ة   

المتقي���ن ل���ه - بامتثال اأوام���ره واجتناب 
نواهي���ه - اأن يدخله���م فيه���ا: فيه���ا اأنه���ار 
م���ن م���اء غي���ر متغي���ر ريًح���ا ول طعًم���ا 
لط���ول ُمْك���ث، وفيه���ا اأنه���ار م���ن لب���ن ل���م 
يتغّي���ر طعم���ه، وفيه���ا اأنه���ار م���ن خم���ر 
لذي���ذة لل�س���اربين، واأنه���ار م���ن ع�س���ل ق���د 
���ي م���ن ال�س���وائب، وله���م فيها من كل  ِفّ �سُ
وله���م  ي�س���اوؤون،  م���ا  الثم���رات  اأن���واع 
ف���وق ذل���ك كل���ه مح���و م���ن اهلل لذنوبه���م، 
ف���ا يوؤاخذه���م بها، هل ي�س���توي من كان 
ه���ذا ج���زاءه م���ع من ه���و ماكث ف���ي النار 
ل يخ���رج منه���ا اأب���ًدا، و�ُس���قوا م���اًء �س���ديد 
الح���رارة، فقّط���ع اأمع���اء بطونه���م م���ن 

�س���ّدة ح���ّره؟!
 وم���ن المنافقي���ن م���ن ي�س���تمع اإلي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - �س���ماًعا ل قب���ول مع���ه، ب���ل م���ع اإعرا����س، حت���ى اإذا خرجوا من عن���دك قالوا للذين 

ا، اأولئك هم الذين ختم اهلل عل���ى قلوبهم فا ي�سل اإليها خير،  اأعطاه���م اهلل علًم���ا: م���اذا ق���ال ف���ي حديث���ه قريًب���ا؟ تجاه���ًا منهم واإعرا�سً
واتبع���وا اأهواءهم فاأعمتهم عن الحق.

، زاده���م ربه���م هداي���ة وتوفيًق���ا للخي���ر، واألهمه���م العم���ل بم���ا يقيه���م   والذي���ن اهت���دوا اإل���ى طري���ق الح���ق، واتب���اع م���ا ج���اء ب���ه الر�س���ول 

من النار.
، وان�س���قاق   فه���ل ينتظ���ر الكف���ار اإل اأن تاأتيه���م ال�س���اعة فج���اأة م���ن غي���ر �س���ابق عل���م له���م به���ا؟! فق���د ج���اءت عاماته���ا، ومنه���ا بعثت���ه 

القم���ر، فكي���ف له���م اأن يتذك���روا اإذا جاءته���م ال�س���اعة؟
 فاأيق���ن - اأيه���ا الر�س���ول - اأن���ه ل معب���ود بح���ق غي���ر اهلل، واطل���ب م���ن اهلل المغف���رة لذنوب���ك، واطل���ب المغف���رة من���ه لذن���وب الموؤمني���ن 

وذن���وب الموؤمن���ات، واهلل يعل���م ت�سرفك���م ف���ي نهارك���م، وم�س���تقّركم بليلك���م، ل يخف���ى عليه �س���يء من ذلك.
 

   اقت�س���ار ه���ّم الكاف���ر عل���ى التمت���ع ف���ي الدني���ا بالمت���ع الزائل���ة.  المقابل���ة بي���ن ج���زاء الموؤمني���ن وج���زاء الكافري���ن تبّي���ن الف���رق ال�سا�س���ع 
. بينهم���ا؛ ليخت���ار العاق���ل اأن يك���ون موؤمًن���ا، ويخت���ار الأحم���ق اأن يك���ون كاف���ًرا.       بي���ان �س���وء اأدب المنافقي���ن م���ع ر�س���ول اهلل 

   العلم قبل القول والعمل.



اآمنوا باهلل -متمنين   ويقول الذين 

اأن ينزل اهلل على ر�سوله �سورة ت�ستمل 
اهلل  اأنزل  هاَّ   :- القتال  حكم  على 
اأنزل  فاإذا  القتال،  ِذْكر  فيها  �سورة 
اهلل �سورة محكمة في بيانها واأحكامها 
م�ستملة على ذكر القتال، راأيت - اأيها 
قلوبهم �سك من  الذين في  الر�سول - 
من  نظر  اإليك  ينظرون  المنافقين 
والرعب،  الخوف  �سدة  من  عليه  غ�سي 
َوِلَيُهم  قد  عذابهم  باأن  اهلل  فتوعدهم 
وَقُرَب منهم ب�سبب النكو�س عن القتال 

والخوف منه.
 اأن يطيع���وا اأم���ر اهلل، واأن يقول���وا 

ق���وًل معروًف���ا ل نك���ر فيه خير له���م، فاإذا 
فر����س القت���ال وج���ّد الج���ّد، فل���و �سدق���وا 
اهلل ف���ي اإيمانه���م ب���ه، وطاعته���م له لكان 
خي���ًرا له���م م���ن النف���اق وع�سي���ان اأوام���ر 

اهلل.
 ويغل���ب عل���ى حالك���م اإن اأعر�ست���م 

اأنك���م  وطاعت���ه  ب���اهلل  الإيم���ان  ع���ن 
تف�سدون في الأر�س بالكفر والمعا�سي، 
وتقطع������ون اأوا�س���ر الرح���م؛ كم���ا كان���ت 

حالك���م ف���ي الجاهلي���ة.
ف���ون بالإف�س���اد في   اأولئ���ك المتَّ�سِ

الأر����س وتقطي���ع الأرح���ام ه���م الذين 
اأبعدهم اهلل عن رحمته، واأ�س�ّم اآذانهم 
عن �س���ماع الحق �س���ماع َقبول واإذعان، 
واأعمى اأب�سارهم ع���ن اإب�ساره اإب�سار 

اعتبار.
الُمْعِر�س���ون  ه���وؤلء  تدب���ر  فه���اَّ   

ل���وا م���ا في���ه؟! فل���و تدب���روه  الق���راآَن وتاأَمّ
لدّله���م عل���ى كل خي���ر، واأبعده���م ع���ن 
كل �س���ّر، اأم عل���ى قل���وب ه���وؤلء اأقفاله���ا 
ق���د اأحك���م اإغاقه���ا، ف���ا ت�س���ل اإليه���ا 

موعظ���ة، ول تنفعه���ا ذك���رى؟!
اإيمانه���م  ارت���دوا ع���ن  الذي���ن  اإن   

له لهم،  ، ال�سيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق و�سَهّ اإلى الكفر والنفاق، من بعد ما قامت عليهم الحجة، وتبّين لهم �سدق النبي 
ومّناه���م بط���ول الأمل.

ا للم�س���ركين الذي���ن كره���وا م���ا ن���ّزل اهلل عل���ى ر�س���وله م���ن الوح���ي: �س���نطيعكم في   ذل���ك الإ�س���ال الحا�س���ل له���م ب�س���بب اأنه���م قال���وا �س���رًّ

. بع����س الأم���ر كالتثبي���ط ع���ن القت���ال. واهلل يعل���م م���ا ي�س���رونه ويخفون���ه، ل يخف���ى علي���ه �س���يء، فيظه���ر م���ا �س���اء من���ه لر�س���وله 
 فكي���ف ت���رى م���ا ه���م في���ه م���ن الع���ذاب والح���ال ال�س���نيعة الت���ي ه���م عليه���ا اإذا قب�س���ت اأرواحه���م المائك���ة الموكل���ون بقب����س اأرواحه���م، 

ي�سرب���ون وجوهه���م واأدباره���م بَمَقاِم���ع الحديد.
 ذل���ك الع���ذاب ب�س���بب اأنه���م اتبع���وا كل م���ا اأغ�س���ب اهلل عليه���م؛ م���ن الكفر والنفاق ومحاّدة اهلل ور�س���وله، وكرهوا م���ا يقربهم من ربهم، 

ويحّل عليهم ر�سوانه؛ من الإيمان باهلل واتباع ر�سوله، فاأبطل اأعمالهم.
 ه���ل يظ���ّن الذي���ن ف���ي قلوبه���م �س���ك م���ن المنافقي���ن اأن ل���ن يخ���رج اهلل اأحقاده���م ويظهره���ا؟! ليخرجّنه���ا بالبت���اء بالمح���ن؛ ليتمي���ز 

�س���ادق الإيم���ان م���ن ال���كاذب، ويت�س���ح الموؤم���ن، ويفت�س���ح المنافق.
 

   التكليف بالجهاد في �سبيل اهلل يمّيز المنافقين من �سّف الموؤمنين.
   اأهمية تدبر كتاب اهلل، وخطر الإعرا�س عنه.

   الإف�ساد في الأر�س وقطع الأرحام من اأ�سباب قلة التوفيق والبعد عن رحمة اهلل.



اأيه��ا   - تع����ريف�����ك  ن�س�����اء  ول��و   

الر�سول- المناف�������قين لعّرفن�����اك����هم، 
و�س�������وف  بع���امت�����هم،  فلعرفت������هم 
واهلل  كامه��م،  باأ�س��لوب  تع������رفهم 
يعل��م اأعمالك��م، ل يخف��ى علي��ه منه��ا 

�س��يء، و�س��يجازيكم عليه��ا.
 ولنختبرّنك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون- 

بالجه���اد وقت���ال الأع���داء والقت���ل حت���ى 
نعل���م المجاهدين منكم في �س���بيل اهلل، 
وال�سابري���ن منك���م عل���ى قت���ال اأعدائ���ه، 
ونختبرك���م فنع���رف ال�س���ادق منك���م 

وال���كاذب.
 اإن الذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�س���وله، 

و�سدوا عن دين اهلل باأنف�س���هم، و�سدوا 
عن���ه غيره���م، وخالف���وا ر�س���وله َوَع���اَدْوه 
م���ن بع���د م���ا تبّي���ن اأن���ه نب���ي - ل���ن ي�سّروا 
اهلل �س���يًئا، واإنم���ا ي�س���رون اأنف�س���هم، 

و�س���يبطل اهلل اأعماله���م.
ب���اهلل،  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

وعملوا بما �س���رع، اأطيعوا اهلل، واأطيعوا 
الر�س���ول باأن تمتثل���وا اأمرهما، وتجتنبوا 
نهيهم���ا، ول تبطل���وا اأعمالك���م بالكف���ر 

والري���اء وغي���ر ذل���ك.
 اإن الذي���ن كف���روا ب���اهلل، و�سرف���وا 

اأنف�س���هم و�سرفوا النا����س عن دين اهلل، 
ث���م مات���وا عل���ى كفره���م قب���ل التوب���ة - 
فل���ن يتج���اوز اهلل ع���ن ذنوبه���م ب�س���ترها، 
ب���ل �س���يوؤاخذهم به���ا، ويدخله���م الن���ار 

خالدي���ن فيه���ا اأب���ًدا.
 - الموؤمنون  اأيها   - ت�سعفوا  فا   

اإلى  وتدع�وهم  ع��دّوكم،  مواج��هة  عن 
واأنتم  اإليه،  يدع��وكم  اأن  قب��ل  ال�سلح 
واهلل  له��م،  الغ��الب��ون  القاه�رون 
مع�ك��م بن��س�ره وتاأييده، ولن ينق�سكم 
يزيدكم  بل  �سيًئا،  اأعمالكم  ثواب  من 

ا منه وتف�سًا. منًّ
 اإنم���ا الحي���اة الدني���ا لع���ب وله���و، ف���ا ين�س���غل به���ا عاق���ل ع���ن العم���ل لآخرت���ه، واإن توؤمن���وا ب���اهلل ور�س���وله، وتتق���وا اهلل بامتث���ال اأوام���ره، 

واجتن���اب نواهي���ه، يعطك���م ث���واب اأعمالك���م كام���ًا غي���ر منقو����س، ول يطل���ب منك���م اأموالك���م كله���ا، واإنم���ا يطلب منك���م الواجب م���ن الزكاة.
 اإن يطل���ب منك���م جمي���ع اأموالك���م ويل���ّح ف���ي طلبه���ا منك���م، تبخل���وا به���ا، ويخ���رج م���ا ف���ي قلوبك���م م���ن كراهي���ة الإنف���اق ف���ي �س���بيله، فت���رك 

طلبه���ا منك���م رفًقا بكم.
 ه���ا اأنت���م ه���وؤلء ُتْدَع���ون لتنفق���وا ج���زًءا م���ن اأموالك���م ف���ي �س���بيل اهلل، ول يطل���ب منك���م اإنف���اق اأموالك���م كله���ا، فمنك���م م���ن يمن���ع الإنف���اق 

المطل���وب بخ���ًا من���ه، وم���ن يبخ���ل باإنف���اق ج���زء من ماله في �س���بيل اهلل، فاإنما يبخل في الواقع على نف�س���ه؛ بحرمانها ث���واب الإنفاق، واهلل 
الغني فا يحتاج اإلى اإنفاقكم، واأنتم الفقراء اإليه، واإن ترجعوا عن الإ�سام اإلى الكفر يهلككم، وياأت بقوم غيركم، ثم ل يكونوا اأمثالكم، 

ب���ل يكونون مطيعين له.
 

   �سرائر المنافقين وخبثهم يظهر على ق�سمات وجوههم واأ�سلوب كامهم.
ة اإلهية لتمييز الموؤمنين من المنافقين.    الختبار �ُسنَّ

   تاأييد اهلل لعباده الموؤمنين بالن�سر والت�سديد.
   من رفق اهلل بعباده اأنه ل يطلب منهم اإنفاق كل اأموالهم في �سبيل اهلل.



بالفت���ح  والموؤمني���ن  النب���ي  تب�س���ير 
والتمكي���ن.

 اإن���ا فتحن���ا ل���ك - اأيه���ا الر�س���ول - 

فتًح���ا مبيًنا ب�سلح الحديبية.
قب���ل  تق���دم  م���ا  اهلل  ل���ك  ليغف���ر   

ه���ذا الفت���ح م���ن ذنب���ك، وما تاأخ���ر بعده، 
ويكم���ل نعمت���ه علي���ك بن�س���ر دين���ك، 
ويهدي���ك طريًق���ا م�س���تقيًما، ل اعوج���اج 
في���ه، وه���و طري���ق الإ�س���ام الم�س���تقيم.

 وين�سرك اهلل على اأعدائك ن�سًرا 

عزيًزا، ل يدفعه اأحد.
الثب���ات  اأن���زل  ال���ذي  ه����و  اهلل   

الموؤمني���ن  قل���وب  ف���ي  والطماأنين���ة 
لي���زدادوا اإيماًن���ا عل���ى اإيمانه���م، وهلل 
وح���ده جن���ود ال�س���ماوات والأر����س، يوؤي���د 
به���ا م���ن ي�س���اء م���ن عب���اده، وكان اهلل 
عليًم���ا بم�سال���ح عب���اده، حكيًم���ا فيم���ا 

يجري���ه م���ن ن�س���ر وتاأيي���د.
 ليدخ���ل الموؤمني���ن ب���اهلل وبر�س���وله 

والموؤمن���ات جن���ات تج���ري الأنه���ار م���ن 
تح���ت ق�سوره���ا واأ�س���جارها، ويمح���و 
عنه���م �س���يئاتهم، ف���ا يوؤاخذه���م به���ا، 
وكان ذلك المذكور - من نيل المطلوب 
وه���و الجن���ة، واإبع���اد المره���وب وه���و 
الموؤاخ���ذة بال�س���يئات - عن���د اهلل ف���وًزا 

عظيًم���ا ل يداني���ه ف���وز.
 ويع���ذب المنافقي���ن والمنافق���ات، 

ويع���ذب الم�س���ركين ب���اهلل والم�س���ركات، 
الظاني���ن ب���اهلل اأن���ه ل ين�س���ر دين���ه، ول 
يعل���ي كلمت���ه، فع���ادت دائ���رة الع���ذاب 
عليه���م، وغ�س���ب اهلل عليه���م ب�س���بب 

كفرهم وظنهم ال�س���يئ، وطردهم من رحمته، واأعّد لهم في الآخرة جهنم يدخلونها خالدين فيها اأبًدا، و�س���اءت جهنُم م�سيًرا يرجعون 
ليه. اإ

 وهلل جنود ال�سماوات والأر�س يوؤيد بها من ي�ساء من عباده، وكان اهلل عزيًزا ل يغالبه اأحد، حكيًما في خلقه وتقديره وتدبيره.

 اإن���ا بعثن���اك - اأيه���ا الر�س���ول - �س���اهًدا ت�س���هد عل���ى اأمت���ك ي���وم القيام���ة، ومب�س���ًرا الموؤمني���ن بم���ا اأع���ّد له���م ف���ي الدني���ا م���ن الن�س���ر 

والتمكين، وبما اأعد لهم في الآخرة من النعيم، ومخّوًفا الكافرين بما اأعّد لهم في الدنيا من الذلة والهزيمة على اأيدي الموؤمنين، وبما 
اأع���ّد ف���ي الآخ���رة من الع���ذاب الأليم ال���ذي ينتظرهم.

موا ر�سوله وُتِجّلوه، وت�سِبّحوا اهلل اأول النهار واآخره.  رجاء اأن توؤمنوا باهلل، وتوؤمنوا بر�سوله، وتعِظّ

 
   �سلح الحديبية بداية فتح عظيم على الإ�سام والم�سلمين.
   ال�سكينة اأثر من اآثار الإيمان تبعث على الطماأنينة والثبات.

   خطر ظن ال�سوء باهلل، فاإن اهلل يعامل النا�س ح�سب ظنهم به �سبحانه.
.    وجوب تعظيم وتوقير ر�سول اهلل 

٤٨٢٩



اأيه��ا   - يبايع������ونك  ال��������ذين  اإن   

الر�سول - بي�����عة الر�س����وان على قتال 
الم�س��ركين م��ن اأهل مكة، اإنم��ا يبايعون 
بقت��ال  اأمره��م  ال��ذي  ه��و  لأن��ه  اهلل؛ 
الم�س��ركين، وه��و ال��ذي يجازيه��م، ي��د 
لع  اهلل فوق اأيديهم عند البيعة، وهو مَطّ
عليه��م ل يخف��ى عليه منهم �س��يء، فمن 
نق���س بيعت��ه، ول��م َي��ِف بم��ا عاه��د علي��ه 
�س��رر  فاإنم��ا  دين��ه،  ن�س��رة  م��ن  اهلل 
لعه��ده، عائ��د  ونق�س��ه  لبيعت��ه  نق�س��ه 
علي��ه، ف��اهلل ل ي�س��ّره ذل��ك، وم��ن اأوف��ى 
بم��ا عاه��د علي��ه اهلل م��ن ن�س��رة دين��ه، 

ف�س��يعطيه ج��زاًء عظيًم��ا وه��و الجن��ة.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - ل���ك  �س���يقول   

الذي���ن خّلفه���م اهلل م���ن الأع���راب ع���ن 
مرافقت���ك ف���ي �س���فرك اإل���ى مك���ة اإذا 
عاتبتهم: �س���غلتنا رعاية اأموالنا ورعاية 
اأولدن���ا ع���ن الم�س���ير مع���ك، فاطل���ب 
لن���ا المغف���رة م���ن اهلل لذنوبن���ا، يقول���ون 
باأل�س���نتهم ما لي����س في قلوبهم من طلب 
ا�ستغفار النبي  لهم؛ لأنهم لم يتوبوا 
من ذنوبهم، قل لهم: ل اأحد يملك لكم 
م���ن اهلل �س���يًئا اإن اأراد بك���م خي���ًرا، اأو 
ا، ب���ل كان اهلل بما تعملون  اأراد بك���م �س���رًّ
خبيًرا ل يخفى عليه �سيء من اأعمالكم 

مهم���ا اأخفيتموه���ا.
م���ن  ب���ه  اعتذرت���م  م���ا  لي����س   

الن�سغال برعاية الأموال والأولد �سَبَب 
تخلفكم عن الم�سير معه، بل ظننتم اأن 
الر�س���ول واأ�سحاب���ه �س���يهلكون جميًع���ا، 
ول يرجع���ون اإل���ى اأهليه���م ف���ي المدين���ة، 
���ن ذل���ك ال�س���يطان ف���ي قلوبك���م،  وح�سَّ
���ا �س���يًئا بربك���م اأن���ه ل���ن  وظننت���م ظنًّ
ين�س���ر نبّي���ه، وكنت���م قوًم���ا هلك���ى ب�س���بب 
م���ا اأقدمت���م علي���ه م���ن ظ���ن ال�س���وء ب���اهلل 

ر�س���وله. ع���ن  والتخل���ف 
 ومن لم يوؤمن باهلل ور�سوله فهو كافر، وقد اأعددنا يوم القيامة للكافرين باهلل ناًرا م�ستعرة يعذبون فيها.

 وهلل وح�ده مل�ك ال�س�ماوات والأر��س، يغف�ر ذن�وب م�ن ي�س�اء م�ن عب�اده، فيدخل�ه الجن�ة بف�سل�ه، ويعذب من ي�س�اء من عب�اده بعدله، 

وكان اهلل غف�وًرا لذن�وب م�ن ت�اب من عب�اده، رحيًما بهم.
 �س���يقول الذي���ن خلفه���م اهلل: اإذا انطلقت���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - اإل���ى غنائ���م خيب���ر الت���ي وعدك���م اهلل اإياه���ا بع���د �سل���ح الحديبي���ة 

لت�����اأخذوها - اتركون���ا نخ���رج معك���م لن�سي���ب منه���ا؛ يري���د ه���وؤلء الُمَخلَّف���ون اأن يبدل���وا بطلبه���م ه���ذا وع���د اهلل ال���ذي وعد ب���ه الموؤمنين بعد 
�سلح الحديبية اأن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر، قل لهم - اأيها الر�سول -: لن تتبعونا اإلى تلك الغنائم، فقد وعدنا اهلل اأن غنائم خيبر 
خا�سة بمن �س���هد الحديبية، ف�س���يقولون: َمْنُعكم لنا من اتباعكم اإلى خيبر لي����س باأمر من اهلل، بل ب�س���بب ح�س���دكم لنا. ولي����س الأمر كما 

زع���م ه���وؤلء الُمَخ����لَّفون، ب���ل ه���م ل يفقه���ون اأوام���ر اهلل ونواهي���ه اإل قلي���ًا؛ لذلك وقعوا ف���ي مع�سيته.
 

   مكانة بيعة الر�سوان عند اهلل عظيمة، واأهلها من خير النا�س على وجه الأر�س.
   �سوء الظن باهلل من اأ�سباب الوقوع في المع�سية وقد يو�سل اإلى الكفر.

   �سعاف الإيمان قليلون عند الفزع، كثيرون عند الطمع.



للذي���ن   - الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

تخلَّف���وا م���ن الأع���راب ع���ن الم�س���ير معك 
اإل���ى مك���ة مختب���ًرا اإياه���م: �س���ُتدعون اإلى 
قتال قوم اأ�سحاب باأ�س قوي في القتال، 
تقاتلونهم في �سبيل اهلل، اأو يدخلون في 
الإ�سام من غير قتال، فاإن تطيعوا اهلل 
فيم���ا دعاك���م اإلي���ه م���ن قتاله���م يعطك���م 
اأج���ًرا ح�س���ًنا ه���و الجن���ة، واإن تتول���وا ع���ن 
طاعت���ه  - كتوِلّيك���م عنه���ا حي���ن تخلفت���م 
ع���ن ال�س���ير مع���ه اإل���ى مك���ة - يعذبك���م 

عذاًب���ا موجًع���ا.
 لي����س عل���ى المع���ذور بعًم���ى اأو ع���رج 

اأو مر����س اإث���م اإذا تخل���ف ع���ن القتال في 
�س���بيل اهلل، وم���ن يط���ع اهلل ويطع ر�س���وله 
يدخل���ه جن���ات تج���ري الأنه���ار م���ن تح���ت 
ق�سوره���ا واأ�س���جارها، وم���ن يعر����س عن 

طاعتهم���ا يعذب���ه اهلل عذاًب���ا موجًعا.
الموؤمني���ن  ع���ن  اهلل  ر�س���ي  لق���د   

وه���م يبايعون���ك ف���ي الحديبي���ة بيع���ة 
الر�س���وان تح���ت ال�س���جرة، فعل���م م���ا 
ف���ي قلوبه���م م���ن الإيم���ان والإخا����س 
عل���ى  الطماأنين���ة  فاأن���زل  وال�س���دق، 
قلوبهم، وجزاهم على ذلك فتًحا قريًبا 
ا له���م عما فاتهم  ه���و فت���ح خيب���ر؛ تعوي�سً

م���ن دخ���ول مك���ة.
ياأخذونها  كثيرة  مغانم  واأعطاهم   

ل  عزيًزا  اهلل  وكان  خيبر،  اأهل  من 
وتقديره  خلقه  في  حكيًما  اأحد،  يغالبه 

وتدبيره.
 - الموؤمن�ون  اأيه�ا   - اهلل  وعدك�م   

مغ���انم ك��ثيرة تاأخذونه�ا ف�ي الفتوحات 
فعج�ل  الم�ست���قبل،  ف���ي  الإ�سامي����ة 
لك�م مغان�م خيب�ر، وَمَن�ع اأي�دي اليه�ود 
�ا هم�وا اأن ي�سيب�وا عيالك�م بعدك�م،  لَمّ
المعجل�ة عام�ة  المغان�م  ولتك�ون ه�ذه 
لك�م،  وتاأيي�ده  اهلل  ن�س�ر  عل�ى  لك�م 

في�ه. اعوج�اج  ل  م�س�تقيًما  طريًق�ا  اهلل  ويهديك�م 
 ووع�دك����م اهلل مغ��ان����م اأخ���رى ل���م تق���دروا عليه���ا ف���ي ه���ذا الوق���ت، اهلل وح���ده ه���و القادر عليها، وه���ي في علمه وتدبي���ره، وكان اهلل على 

كل �سيء قديًرا، ل يعجزه �سيء.
���ا يتول���ى اأمره���م، ول   ول���و قاتلك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - الذي���ن كف���روا ب���اهلل ور�س���وله لوّل���وا هاربي���ن منهزمي���ن اأمامك���م، ث���م ل يج���دون وليًّ

يج���دون ن�سيًرا ين�سرهم على قتالكم.
ة اهلل ف���ي الأم���م الت���ي م�س���ت قب���ل ه���وؤلء المكذبي���ن، ول���ن   وغلب���ة الموؤمني���ن وهزيم���ة الكافري���ن، ثابت���ة ف���ي كل زم���ان وم���كان، فه���ي �ُس���نَّ

ة اهلل تبدي���ًا. تج���د - اأيه���ا الر�س���ول - ل�ُس���نَّ
 

   اإخبار القراآن بمغيبات تحققت فيما بعد - مثل الفتوح الإ�سامية - دليل قاطع على اأن القراآن الكريم من عند اهلل.
   تقوم اأحكام ال�سريعة على الرفق والي�سر.

خر لهم في الآخرة.    جزاء اأهل بيعة الر�سوان منه ما هو معجل، ومنه ما هو مدَّ
ة اإلهية.    غلبة الحق واأهله على الباطل واأهله �ُسنَّ



 وه���و ال���ذي من���ع اأي���دي الم�س���ركين 

عنك���م حي���ن ج���اء نح���و ثماني���ن رج���ًا 
ب�س���وء  اإ�سابتك���م  يري���دون  منه���م 
بالحديبي���ة، وك���ّف اأيديك���م عنه���م فل���م 
تقتلوه���م ول���م توؤذوه���م، ب���ل اأطلقت���م 
�َسَراَحهم بعد اأن اأَْقَدَركم على اأَ�ْسِرهم، 
وكان اهلل بم���ا تعمل���ون ب�سيًرا، ل يخفى 

علي���ه م���ن اأعمالك���م �س���يء.
 ه���م الذي���ن كف���روا ب���اهلل ور�س���وله، 

ومنعوكم عن الم�س���جد الحرام، ومنعوا 
اله���دي فبق���ي محبو�ًس���ا ع���ن الو�س���ول 
اإل���ى الح���رم مح���ّل ذبح���ه، ول���ول وج���ود 
رج���ال موؤمني���ن ب���اهلل ون�س���اء موؤمن���ات 
ب���ه ل تعرفونه���م اأن تقتلوه���م مع الكفار، 
في�سيبك���م م���ن قتله���م اإث���م ودي���ات بغي���ر 
عل���م منك���م؛ لأذن لك���م ف���ي فت���ح مك���ة 
ليدخ���ل اهلل ف���ي رحمت���ه م���ن ي�س���اء مث���ل 
الموؤمني���ن ف���ي مك���ة، ل���و تمّي���ز الذي���ن 
كف���روا ع���ن الموؤمني���ن ف���ي مك���ة لعذبن���ا 
الذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�س���وله عذاًب���ا 

موجًع���ا.
ب���اهلل  ك����فروا  ال����ذين  ج����عل  اإذ   

اأََنف���ة  الأََنف���ة  قلوبه���م  ف���ي  ور�س���وله 
الجاهلي���ة الت���ي ل ترتب���ط باإحقاق الحق 
واإنم���ا ترتب���ط بالهوى، فاأنفوا من دخول 
ر�س���ول اهلل  عليه���م ع���ام الحديبي���ة؛ 
خوًف���ا م���ن تعييره���م باأن���ه غلبه���م عليها، 
فاأن���زل اهلل الطماأنين���ة م���ن عن���ده عل���ى 
ر�س���وله واأنزله���ا عل���ى الموؤمني���ن، فل���م 
يوؤّد بهم الغ�سب اإلى مقابلة الم�س���ركين 
بمث���ل فعلهم، واألزم اهلل الموؤمنين كلمة 
الح���ق وه���ي ل اإل����ه اإل اهلل، واأن يقوم���وا 
بحقه���ا فقام���وا ب���ه، وكان الموؤمن���ون 
اأح���ق به���ذه الكلم���ة م���ن غيره���م، وكان���وا 
اأهله���ا الم�س���تاأهلين له���ا لما علم اهلل في 
قلوبهم من الخير، وكان اهلل بكل �س���يء 

عليًم���ا، ل يخف���ى علي���ه �س���يء.
 لق���د �س���دق اهلل ر�س���وله الروؤي���ا بالح���ق حي���ن اأراه اإياه���ا ف���ي منام���ه واأخب���ر به���ا اأ�سحاب���ه، وه���ي اأن���ه ه���و واأ�سحاب���ه يدخل���ون بي���ت اهلل 

���رون اإيذاًن���ا بنهاي���ة النُّ�ُس���ك. فَعل���م اهلل م���ن م�سلحتك���م - اأيه���ا  ّ الح���رام اآمني���ن م���ن عدّوه���م، منه���م المحِلّق���ون روؤو�س���هم، ومنه���م المق�سِ
َنَة فتًحا قريًبا، وهو ما اأجراه اهلل من �سلح الحديبية،  الموؤمنون - ما لم تعلموا اأنتم، فجعل من دون تحقيق الروؤيا بدخول مكة تلك ال�سَّ

وم���ا تبع���ه م���ن فت���ح خيبر عل���ى اأيدي الموؤمني���ن الذين ح�س���روا الحديبية.
 اهلل ه���و ال���ذي اأر�س���ل ر�س���وله محم���ًدا  بالبي���ان الوا�س���ح ودي���ن الح���ق ال���ذي هو دين الإ�س���ام؛ ليعلي���ه على الأدي���ان المخالفة له كلها، 

وقد �سهد اهلل على ذلك، وكفى باهلل �ساهًدا.
 

   ال�سد عن �سبيل اهلل جريمة ي�ستحق اأ�سحابها العذاب الأليم.
   تدبير اهلل لم�سالح عباده فوق م�ستوى علمهم المحدود.

   التحذير من ا�ستبدال رابطة الدين بحمية الن�سب اأو الجاهلية.
ة ووعد اإلهي تحقق.    ظهور دين الإ�سام �ُسنَّ



و�سحابت���ه  اهلل  ر�س���ول  محم���د   

الذي���ن ه���م مع���ه، اأ�س���ّداء عل���ى الكف���ار 
المحاربي���ن، رحم���اء بينه���م متعاطف���ون 
ًعا  ون، تراه���م - اأيه���ا الناظر - ركَّ مت���وادُّ
ًدا هلل �س���بحانه، يطلب���ون م���ن اهلل  �ُس���جَّ
اأن يتف�س���ل عليه���م بالمغف���رة والث���واب 
الكري���م، واأن ير�س���ى عنه���م، عامته���م 
في وجوههم من اآثار ال�س���جود ما يظهر 
م���ن اله���دي وال�س���مت ون���ور ال�س���اة ف���ي 
وجوهه���م، ذلك و�سفهم الذي و�سفتهم 
ب���ه الت���وراة الكت���اب المن���زل عل���ى مو�س���ى 
، واأم���ا مثله���م ف���ي الإنجي���ل الكت���اب 
المن���زل عل���ى عي�س���ى  فه���و اأنه���م ف���ي 
تعاونه���م وكماله���م ك���زرع اأخ���رج �سغاره، 
فق���وي فغل���ظ فا�س���توى عل���ى �س���يقانه، 
راع قوته وكمال���ه؛ ليغيظ بهم  يعج���ب ال���زُّ
اهلل الكف���ار لم���ا يرون���ه فيه���م م���ن الق���وة 
والتما�س���ك والكم���ال، وع���د اهلل الذي���ن 
اآمنوا باهلل، وعملوا الأعمال ال�سالحات 
م���ن ال�سحاب���ة مغف���رة لذنوبه���م، ف���ا 
يوؤاخ���ذون به���ا، وثواًب���ا عظيًم���ا م���ن عنده 

وه���و الجن���ة.

عل���ى  اأث���ره  وبي���ان  الل�س���ان  معالج���ة 
اإيم���ان الف���رد واأخ���اق المجتم���ع.

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

واتبع���وا م���ا �س���رع، ل تتقدم���وا بي���ن ي���دي 
اهلل ور�س���وله بق���ول اأو فع���ل، واتق���وا اهلل 
بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، اإن 
اهلل �س���ميع لأقوالك���م، علي���م باأفعالك���م، 
ل يفوته منها �سيء، و�سيجازيكم عليها.

 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل، واتبع���وا م���ا �س���رع، تاأدب���وا م���ع ر�س���وله، ول تجعل���وا اأ�سواتك���م تعل���و عل���ى �س���وت النبي  عن���د مخاطبته، ول 

���ا، ب���ل نادوه بالنبوة والر�س���الة بخطاب لين؛ خوف اأن َيبُطل ثواُب اأعمالكم ب�س���بب ذلك واأنتم ل  تعلن���وا ل���ه با�س���مه كم���ا ين���ادي بع�سك���م بع�سً
تح�ّس���ون ببطان ثوابها.

، اأولئ���ك ه���م الذي���ن امتح���ن اهلل قلوبه���م لتق���واه، واأخل�سه���م له���ا، له���م مغف���رة   اإن الذي���ن يخف�س���ون اأ�سواته���م عن���د ر�س���ول اهلل 

لذنوبه���م ف���ا يوؤاخذه���م، وله���م ث���واب عظي���م ي���وم القيام���ة، وه���و اأن يدخله���م اهلل الجن���ة.
 اإن الذين ينادونك - اأيها الر�سول - من الأعراب من وراء حجرات ن�سائك معظمهم ل يعقلون.

 
   ت�سرع الرحمة مع الموؤمن، وال�سدة مع الكافر المحارب.

.    التما�سك والتعاون من اأخاق اأ�سحابه 
   من يجد في قلبه كرًها لل�سحابة الكرام ُيْخ�سى عليه من الكفر.

ته، ومع ورثته )العلماء(. ، ومع �ُسنَّ    وجوب التاأدب مع ر�سول اهلل 

٤٩١٨



ينادون���ك  الذي���ن  ه���وؤلء  اأن  ول���و   

-اأيه���ا الر�س���ول - م���ن وراء حج���رات 
ن�س���ائك، �سب���روا فل���م ين���ادوك حت���ى 
تخ���رج اإليه���م، فيخاطب���وك مخفو�س���ة 
اأ�سواته���م؛ ل���كان ذل���ك خي���ًرا له���م م���ن 
ندائ���ك م���ن ورائها؛ لم���ا فيه من التوقير 
م���ن  لذن���وب  والتعظي���م، واهلل غف���ور 
ت���اب منه���م وم���ن غيره���م، وغف���ور له���م 

لجهله���م، رحي���م به���م.
ب���اهلل،  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

وعمل���وا بم���ا �س���رع، اإن جاءك���م فا�س���ق 
بخب���ر ع���ن ق���وم، فتثبت���وا م���ن �سح���ة 
ت�سديق���ه؛  اإل���ى  تب���ادروا  ول  خب���ره، 
�سّدقت���م  اإذا   - ت�سيب���وا  اأن  خ���وف 
خب���ره دون تثب���ت- قوًم���ا بجناي���ة واأنت���م 
جاهل���ون حقيق���ة اأمره���م، فت�سبح���وا 
بعد اإ�سابتكم لهم نادمين عندما يتبين 

لك���م ك���ذب خب���ره.
 واعلم���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون - اأن 

فيك���م ر�س���ول اهلل ين���زل علي���ه الوح���ي، 
فاح���ذروا اأن تكذب���وا فينزل عليه الوحي 
يخب���ره بكذبك���م، وه���و اأعل���م بم���ا في���ه 
م�سلحتك���م، ل���و يطيعك���م ف���ي كثي���ر مم���ا 
تقترحون���ه لوقعت���م ف���ي الم�س���قة الت���ي ل 
ير�ساه���ا لك���م، ولك���ّن اهلل م���ن ف�سل���ه 
حبب اإليكم الإيمان، وح�ّسنه في قلوبكم 
فاآمنت���م، وك���ّره اإليك���م الكف���ر، والخ���روج 
ع���ن طاعت���ه، وك���ره اإليك���م مع�سيت���ه، 
اأولئ���ك المت�سف���ون به���ذه ال�سف���ات ه���م 

ال�س���الكون طري���ق الر�س���د وال�س���واب.
 وم���ا ح�س���ل لك���م - م���ن تح�س���ين 

الخير في قلوبكم، وتكريه ال�س���ّر - اإنما 
ه���و ف�س���ل م���ن اهلل، تف�س���ل ب���ه عليك���م، 
ونعم���ة اأنعمه���ا عليك���م، واهلل علي���م بم���ن 
ي�س���كره م���ن عب���اده فيوفق���ه، وحكي���م اإذ 
ي�س���ع كل �س���يء ف���ي محّل���ه المنا�س���ب له.

 واإْن ِفرقت���ان م���ن الموؤمني���ن تقاتلت���ا فاأ�سلح���وا - اأيه���ا الموؤمن���ون - بينهم���ا بدعوتهم���ا اإل���ى تحكي���م �س���رع اهلل ف���ي خافهم���ا، ف���اإن اأب���ت 

اإحداهم���ا ال�سل���ح واعت���دت فقاتل���وا المعتدي���ة حت���ى ترج���ع اإل���ى حك���م اهلل، فاإن رجع���ت اإلى حك���م اهلل فاأ�سلحوا بينهما بالع���دل والإن�ساف، 
واعدل���وا ف���ي حكمك���م بينهم���ا، اإن اهلل يح���ّب العادلين في حكمهم.

 اإنم���ا الموؤمن���ون اإخ���وة ف���ي الإ�س���ام، والأخ���وة ف���ي الإ�س���ام تقت�س���ي اأن ت�سلح���وا - اأيه���ا الموؤمنون - بي���ن اأخويك���م المتنازعين، واتقوا 

اهلل بامتثال اأوامره، واجتناب نواهيه؛ رجاء اأن ترحموا.
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل، وعمل���وا بم���ا �س���رع، ل ي�س���تهزئ ق���وم منك���م بق���وم، ع�س���ى اأن يك���ون الم�س���تهَزاأ به���م خي���ًرا عن���د اهلل، والعبرة 

ْر  بما عند اهلل، ول ي�ستهزئ ن�ساء من ن�ساء ع�سى اأن يكون الم�ستهَزاأ بهن خيًرا عند اهلل، ول تعيبوا اإخوتكم فهم بمنزلة اأنف�سكم، ول ُيَعِيّ
، وم���ن فعل ذلك منكم فهو فا�س���ق، بئ�س���ت ال�سفة  ���ا بلق���ب يكره���ه، كم���ا كان ح���ال بع����س الأن�س���ار قب���ل مج���يء ر�س���ول اهلل  بع�سك���م بع�سً
�سف���ة الف�س���ق بع���د الإيم���ان، وم���ن ل���م يت���ب من هذه المعا�س���ي فاأولئك هم الظالمون لأنف�س���هم باإيرادها موارد الهاك ب�س���بب ما فعلوه من 

المعا�سي.
 

   وجوب التثبت من �سحة الأخبار، خا�سة التي ينقلها من ُيتَّهم بالف�سق.
   وجوب الإ�ساح بين من يتقاتل من الم�سلمين، وم�سروعية قتال الطائفة التي ت�سر على العتداء وترف�س ال�سلح.

   من حقوق الأخوة الإيمانية: ال�سلح بين المتنازعين والبعد عما يجرح الم�ساعر من ال�سخرية والعيب والتنابز بالألقاب.



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

وعمل���وا بم���ا �س���رع، ابتعدوا ع���ن كثير من 
الته���م الت���ي ل ت�س���تند لم���ا يوجبه���ا م���ن 
اأ�س���باب وقرائ���ن، اإن بع����س الظ���ن اإث���م، 
ك�س���وء الظ���ن بم���ن ظاه���ره ال�س���اح، ول 
تتبع���وا ع���ورات الموؤمني���ن م���ن ورائه���م، 
ول يذك���ر اأحدك���م اأخ���اه بم���ا يك���ره، ف���اإّن 
ِذْك���ره بم���ا يك���ره مث���ل اأكل لحم���ه ميًت���ا، 
اأيحب اأحدكم اأن ياأكل لحم اأخيه ميًتا؟! 
فاكره���وا اغتياب���ه فه���و مثل���ه، واتقوا اهلل 
بامتث���ال اأوام���ره، واجتن���اب نواهي���ه، اإن 
اهلل ت���واب عل���ى م���ن ت���اب م���ن عب���اده، 

رحي���م به���م.
 ي���ا اأيه���ا النا����س، اإن���ا خلقناك���م م���ن 

ذكر واحد وهو اأبوكم اآدم، واأنثى واحدة 
وه���ي اأمك���م ح���واء، فن�س���بكم واح���د، ف���ا 
يفخ���ر بع�سك���م عل���ى بع����س ف���ي الن�س���ب، 
و�سّيرناك���م بع���د ذل���ك �س���عوًبا كثي���رة 
ا،  وقبائل منت�سرة؛ ليعرف بع�سكم بع�سً
ل ليفخ���ر علي���ه؛ لأن التماي���ز ل يك���ون اإل 
بالتق���وى، ل���ذا قال: اإن اأكرمكم عند اهلل 
اأتقاك���م، اإن اهلل علي���م باأحوالك���م، خبي���ر 
بم���ا تكون���ون علي���ه م���ن كم���ال ونق����س، ل 

يخف���ى عليه �س���يء م���ن ذلك.
 ق���ال بع����س اأه���ل البادي���ة لم���ا قدم���وا 

: اآمّنا باهلل وبر�س���وله. قل  على النبي 
لهم - اأيها الر�سول-: لم توؤمنوا، ولكن 
قول���وا: ا�ست�س���لمنا وانقدن���ا، ول���م يدخ���ل 
الإيم���ان ف���ي قلوبك���م بع���ُد، وُيتوق���ع ل���ه اأن 
يدخله���ا، واإن تطيع���وا - اأيه���ا الأع���راب- 
والعم���ل  الإيم���ان  ف���ي  ور�س���وله  اهلل 
ل  المحرم���ات،  واجتن���اب  ال�سال���ح، 
ينق�سكم اهلل �س���يًئا من ثواب اأعمالكم، 
اإن اهلل غفور لمن تاب من عباده، رحيم 

بهم.
 اإنم���ا الموؤمن���ون ه���م الذي���ن اآمن���وا 

، وجاهدوا باأموالهم واأنف�سهم في �سبيل اهلل، لم يبخلوا ب�سيء منها، اأولئك المت�سفون بتلك  باهلل وبر�سوله، ثم لم يخالط اإيماَنهم �سكٌّ
ال�سف���ات ه���م ال�سادقون في اإيمانهم.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���وؤلء الأع���راب: اأتعّلم���ون اهلل، وُت�س���عرونه بدينك���م؟! واهلل يعل���م م���ا ف���ي ال�س���ماوات، ويعلم ما ف���ي الأر�س، واهلل 

بكل �سيء عليم، ل يخفى عليه �سيء، فا يحتاج اإلى اإعامكم اإياه بدينكم.
 يم���ّن علي���ك - اأيه���ا الر�س���ول - ه���وؤلء الأع���راب باإ�س���امهم، ق���ل له���م: ل تمن���وا عل���ّي بدخولك���م ف���ي دي���ن اهلل، فنف���ع ذل���ك - اإن ح�س���ل - 

عائ���د عليك���م، ب���ل اهلل ه���و ال���ذي يم���ّن عليكم باأن وّفقكم لاإيمان به اإن كنتم �سادقين في دعواكم اأنكم دخلتم فيه.
 اإن اهلل يعل���م غي���ب ال�س���ماوات، ويعل���م غي���ب الأر����س، ل يخف���ى علي���ه �س���يء من���ه، واهلل ب�سي���ر بم���ا تعمل���ون، ل يخف���ى علي���ه م���ن اأعمالك���م 

�س���يء، و�سيجازيكم على ح�سنها و�سيئها.
 

   �سوء الظن باأهل الخير مع�سية، ويجوز الحذر من اأهل ال�سر ب�سوء الظن بهم.
   وحدة اأ�سل بني الب�سر تقت�سي نبذ التفاخر بالأن�ساب.

   الإيمان لي�س مجرد نطق ل يوافقه اعتقاد، بل هو اعتقاد بالَجنان، وقول بالل�سان، وعمل بالأركان.
ا لأحد.    هداية التوفيق بيد اهلل وحده وهي ف�سل منه �سبحانه لي�ست حقًّ



وعظ القلوب بالموت والبعث.

  ت��ق�����دم الك�������ام ع�ل�������ى 

نظائره���ا ف���ي بداي���ة �س���ورة البق���رة. 
اأق�س���م اهلل بالق���راآن الكري���م لما فيه من 
المعان���ي وكث���رة الخي���ر والبرك���ة؛ لتبعثّن 

ي���وم القيام���ة للح�س���اب والج���زاء.
����ُعهم   ل���م يك���ن �س���بَب رف�سه���م توقُّ

اأن َتْك���ِذَب فه���م يعرف���ون �سدق���ك، ب���ل 
تعجب���وا اأن ياأتيه���م ر�س���ول من���ذر م���ن 
جن�س���هم، ولي����س م���ن جن����س المائك���ة، 
به���م: مج���يء ر�س���ول من  وقال���وا ِم���ن تعجُّ

الب�س���ر اإلين���ا �س���يء عجي���ب!
 اأنبع���ث اإذا متن���ا و�سرن���ا تراًب���ا؟! 

اإل���ى  الحي���اة  ورج���وع  البع���ث  ذل���ك 
اأج�س���امنا بعدما بليت �سيء م�ستبعد، ل 

يمك���ن اأن يق���ع.
 ق���د عل������منا م���ا تاأك����ل الأر����س م���ن 

اأج�س���امهم بعد موتهم وتفنيه، لم يخف 
علين���ا من���ه �س���يء، وعندن���ا كت���اب حاف���ظ 
ل���كل م���ا يق���دره اهلل عليه���م ف���ي حياته���م 

وبع���د موتهم.
 بل كذب هوؤلء الم�سركون بالقراآن 

اأمر  في  فهم  الر�سول،  به  جاءهم  لما 
م�سطرب، ل يثبتون على �سيء ب�ساأنه.

ولم���ا ذك���ر اإن���كار الم�س���ركين للبع���ث 
ذّكره���م بالأدل���ة عل���ى وقوع���ه فق���ال:

المكذب���ون  ه���وؤلء  يتاأم���ل  اأفل���م   

بالبع���ث ال�س���ماء فوقه���م؛ كي���ف خلقناها 
وبنيناه���ا وزيناه���ا بم���ا و�سعن���ا فيه���ا من 
نجوم، ولي�س لها �سقوق تعيبها؟! فالذي 
خل���ق ه���ذه ال�س���ماء ل يعج���ز ع���ن بع���ث 

الموت���ى اأحياء.
 والأر�س ب�سطناها �سالحة لل�سكنى عليها، واألقينا فيها جباًل ثوابت حتى ل ت�سطرب، واأنبتنا فيها من كل �سنف من النبات وال�سجر 

ح�سن المنظر.
 خلقنا ذلك كله ليكون تب�سرة وتذكيًرا لكل عبد راجع اإلى ربه بالطاعة.

 ونزلنا من ال�سماء ماًء كثير النفع والخير، فاأنبتنا بذلك الماء ب�ساتين، واأنبتنا ما تح�سدونه من حب ال�سعير وغيره.

 اأنبتنا م���ا اأنبتنا من ذلك رزًقا للعباد ياأكل���ون منه، واأحيينا   واأنبتن���ا ب���ه النخ���ل ِط���واًل عالي���ات، له���ا طل���ع متراك���ب بع�س���ه فوق بع�س. 

 كذبت قبل ه���وؤلء المكذبين بك  ب���ه بل���دة ل نب���ات فيه���ا، كم���ا اأحيين���ا به���ذا المط���ر بل���دة ل نب���ات فيها نحيي الموت���ى، فيخرجون اأحي���اء. 
 وكذب   وكذب���ت عاد وفرعون، وق���وم لوط.  - اأيه���ا الر�س���ول - اأق����وام باأنبي����ائهم، فكذب���ت ق���وم ن���وح واأ�سح���اب البئ���ر، وكذب���ت ثم���ود. 
ب���وا ر�س���ل اهلل الذي���ن اأر�س���لهم، فثب���ت عليهم م���ا وعدهم اهلل من  ���ٍع مل���ك اليم���ن، كل ه���وؤلء الأق���وام كذَّ ق���وم �س���عيب اأ�سح���اب الأيك���ة وق���وم ُتبَّ

 اأفعجزن���ا ع���ن خلقك���م اأول م���رة حت���ى نعج���ز عن بعثكم؟! بل هم في حيرة من خل���ق جديد بعد خلقهم الأول. الع���ذاب. 
 

   الم�س���ركون ي�س���تعظمون النب���وة عل���ى الب�س���ر، ويمنح���ون �سف���ة الألوهي���ة للحج���ر!     خل���ق ال�س���ماوات، وخل���ق الأر����س، واإن���زال المط���ر، 
ة اإلهية. واإنبات الأر�س القاحلة، والخلق الأول: كلها اأدلة على البعث.     التكذيب بالر�س���ل عادة الأمم ال�س���ابقة، وعقاب المكذبين �ُس���نَّ

٥٠٤٥



 ولق���د خل�����قنا الإن�س���ان، ونعل���م م���ا 

تح���دث ب���ه نف�س���ه م���ن خ����واطر واأف���كار، 
ونح���ن اأق���رب اإلي���ه م���ن الِع���رق الموج���ود 

ف���ي العن���ق المت�س���ل بالقل���ب.
المتل������قيان  الملك������ان  يتل����قى  اإذ   

عمله، اأحدهما قعيد عن يمينه، والثاني 
قعيد عن �س���ماله.

 م���ا يق���ول م���ن ق���ول اإل لدي���ه مل���ك 

رقي���ب عل���ى م���ا يقول���ه حا�سر.
بالح���ق  الم���وت  �س���دة  وج���اءت   

الذي ل مهرب منه، ذلك ما كنت -اأيها 
الإن�س���ان الغاف���ل - تتاأخ���ر عن���ه، وتف���ر.

بالن�������فخ  الم���وكل  المل���ك  ونف���خ   

ف���ي الق���رن النفخ���ة الثاني���ة، ذل���ك ي���وم 
القيام���ة، ي���وم الوعي���د للكف���ار والع�س���اة 

بالع���ذاب.
َمَل���ك  مع�����ها  نف������س  كل  وج���اءت   

ي�س���وقها، وَمَل���ك ي�س���هد عليه���ا باأعمالها.
الَم�ُس���وق:  الإن�س���ان  له���ذا  ويق���ال   

لق���د كن���ت ف���ي الدني���ا ف���ي غفل���ة ع���ن 
ه���ذا الي���وم ب�س���بب اغت���رارك ب�س���هواتك 
ولذات���ك، فك�س���فنا عن���ك غفلت���ك بم���ا 
تعاين���ه م���ن الع���ذاب والك���رب، فب�س���رك 
الي���وم ح���ادٌّ  ت���درك ب���ه م���ا كنت ف���ي غفلة 

عن���ه.
م���ن  ب���ه  الم����وكل  ق������رينه  وق���ال   

المائكة: هذا ما لدي من عمله حا�سر 
دون نق����س ول زي���ادة.

ال�س�����ائق  للمل�������كين  اهلل  ويق�����ول   

وال�س���اهد: األقي���ا ف���ي جهن���م كل كف���ور 
للح���ق، معان���د ل���ه.

 كثي���ر المن���ع لم���ا اأوج���ب اهلل علي���ه 

م���ن ح���ق، متج���اوز لح���دود اهلل، �س���اّك 
فيم���ا يخب���ر ب���ه م���ن وع���د اأو وعي���د.

 ال���ذي جع���ل م���ع اهلل معب���وًدا اآخ���ر 

ي�س���ركه مع���ه ف���ي العب���ادة، فاألقي���اه ف���ي 
الع���ذاب ال�س���ديد.

 قال قرينه من ال�سياطين متبرًئا منه: ربنا ما اأ�سللته، ولكن كان في �سال بعيد عن الحق.

 ق���ال اهلل: ل تخت�سم���وا ل���دّي، ف���ا فائ���دة م���ن ذل���ك، فق���د قدم���ت لك���م ف���ي الدني���ا م���ا ج���اءت به ر�س���لي من الوعيد ال�س���ديد لم���ن كفر بي 

وع�ساني.
 ما يغير القول لدي، ول يخلف وعدي، ول اأظلم العبيد بنق�س ح�سناتهم، ول بزيادة �سيئاتهم، بل اأجزيهم بما عملوا.

 يوم نقول لجهنم: هل امتاأت بمن األقي فيك من الكفار والع�ساة؟ فتجيب ربها: هل من مزيد؟ طلًبا للزيادة؛ غ�سًبا لربها.

ب���ت الجنة للمتقي���ن لربهم بامتثال اأوام���ره واجتناب   وُقرِّ ولم���ا ذك���ر اهلل الوعي���د ال�س���ديد للكف���ار ذك���ر م���ا اأع���ّده لعب���اده الموؤمني���ن فقال: 
اع اإلى ربه بالتوبة، حافظ لما األزمه   ويقال لهم: هذا ما وعدكم اهلل ل���كل رجَّ نواهي���ه، ف�س���اهدوا م���ا فيه���ا م���ن النعي���م غي���ر بعي���د منهم. 
 ويقال لهم: ادخلوا   م���ن خ���اف اهلل بال�س���ر حي���ث ل ي���راه اإل اهلل، ولق���ي اهلل بقلب �س���ليم مقبل على اهلل، كثير الرج���وع اإليه.  رب���ه ب���ه. 
 لهم ما ي�س���اوؤون فيها م���ن النعيم الذي ل ينفد،  الجن���ة دخ���وًل م�سحوًب���ا بال�س���امة مم���ا تكره���ون، ذل���ك ي���وم البق���اء الذي ل فناء بعده. 

ولدين���ا مزي���د م���ن النعي���م مم���ا ل عي���ن راأت، ول اأذن �س���معت، ول خط���ر على قلب ب�س���ر، ومنه روؤية اهلل �س���بحانه.
 

   علم اهلل بما يخطر في النفو�س من خير و�سر.     خطورة الغفلة عن الدار الآخرة.     ثبوت �سفة العدل هلل تعالى.



 وم���ا اأكث���ر الأم���م الت���ي اأهلكناه���ا 

المكذبي���ن  الم�س���ركين  ه���وؤلء  قب���ل 
م���ن اأه���ل مك���ة، كان���وا اأ�س���د منه���م ق���وة، 
ففت�س���وا في الباد لعلهم يجدون مهرًبا 

م���ن الع���ذاب فل���م يج���دوه.
 اإن ف���ي ذل���ك المذك���ور م���ن اإه���اك 

الأم���م ال�س���ابقة لتذكي���ًرا وموعظ���ة لم���ن 
كان ل���ه قل���ب يعقل به، اأو اأن�ست ب�س���معه 

حا�س���ر القل���ب، غير غافل.
 ولق���د خلقن���ا ال�س���ماوات، وخلقن���ا 

الأر����س، وم���ا بي���ن ال�س���ماوات والأر����س؛ 
في �س���تة اأيام مع قدرتنا على خلقها في 
لحظ���ة، وم����ا اأ�سابن���ا من تع���ب كما تقول 

اليهود.
 فا�سب���ر - اأيه���ا الر�س���ول - عل���ى 

م���ا يقول���ه اليه���ود وغيرهم، و�س���ّل لربك 
حام���ًدا اإي���اه �س���اة الفج���ر قب���ل طل���وع 

ال�سم����س، و�س���ّل الع�س���ر قب���ل غروبه���ا.
 وم���ن اللي���ل ف�س���ّل ل���ه، و�س���ِبّحه 

بع���د ال�سل���وات.
 وا�س���تمع - اأيه���ا الر�س���ول - ي���وم 

ور  ينادي الَمَلك الموكل بالنفخ في ال�سُّ
النفخ���ة الثانية، م���ن مكان قريب.

�سيح���ة  الخائ���ق  ي�س���مع  ي���وم   

البع���ث بالح���ق ال���ذي ل ِمْري���ة في���ه، ذل���ك 
الي���وم ال���ذي ي�س���معونها في���ه ه���و ي���وم 
خ���روج الأم���وات م���ن قبوره���م للح�س���اب 
 اإن���ا نح���ن نحي���ي ونمي���ت،  والج���زاء. 
واإلين���ا  ممي���ت،  ول  غيرن���ا  محي���ي  ل 
القيام���ة  ي���وم  العب���اد  رج���وع  وحدن���ا 
 ي���وم تت�س���قق  للح�س���اب والج���زاء. 
عنه���م الأر����س فيخرج���ون م�س���رعين، 
 نح���ن  ذل���ك ح�س���ر علين���ا �س���هل. 
اأعل���م بم���ا يقول���ه ه���وؤلء المكذب���ون، وم���ا 
اأن���ت - اأيه���ا الر�س���ول - بُم�َس���لَّط عليه���م 
فتجبرهم على الإيمان، واإنما اأنت مبلغ 
م���ا اأم���رك اهلل بتبليغ���ه، فذّك���ر بالق���راآن م���ن يخ���اف وعي���دي للكافري���ن والع�س���اة؛ لأن الخائ���ف ه���و ال���ذي يتع���ظ، ويتذك���ر اإذا ُذّك���ر.

تعريف الجن والإن�س باأن م�سدر رزقهم من اهلل وحده؛ ليخل�سوا له العبادة.

 وبال�س���فن الت���ي تج���ري ف���ي البح���ر ب�س���هولة  ���حب الت���ي تحم���ل الم���اء الغزي���ر.   وبال�سُّ  يق�س���م اهلل بالري���اح الت���ي ت���ذرو الت���راب.    

 اإن ما يعدكم ربكم به من الح�ساب والجزاء َلَحّق ل ِمْرية   وبالمائكة التي تق�سم ما اأمرها اهلل بتق�سيمه من اأمور العباد.  وي�سر.  
 واإن ح�س���اب العباد لواقع يوم القيامة ل محالة. فيه.  

 
ة     العتب���ار بوقائ���ع التاري���خ م���ن �س���اأن ذوي القل���وب الواعي���ة.     خل���ق اهلل الك���ون ف���ي �س���تة اأي���ام ِلِحَك���م يعلمه���ا اهلل، لع���ل منه���ا بي���ان �ُس���نَّ

الت���درج.     �س���وء اأدب اليه���ود ف���ي و�سفه���م اهلل تعال���ى بالتع���ب بع���د خلق���ه ال�س���ماوات والأر�س، وه���ذا كفر باهلل.

٥١٦٠



 ويق�سم اهلل بال�سماء الح�سنة الخلق 

ذات الطرق.
قول  لفي   - مكة  اأهل  يا   - اإنكم   

مت������ناق�س مت��س���ارب، ت���ارة تق���ولون: 
وتقولون:  �سعر،  وتارة  �سحر،  القراآن 

محمد �ساحر تارة، وتارة �ساعر.
���رف ع������ن الإيم���ان بالق���راآن   ُي�سْ

���ِرف عن���ه ف���ي عل���م  وبالنب���ي  م���ن �سُ
اهلل؛ لعلم���ه اأن���ه ل يوؤم���ن، ف���ا يوف���ق 

للهداي���ة.
 لع���ن ه���وؤلء الكذاب���ون الذي���ن قال���وا 

في القراآن وفي نبيهم ما قالوا.
 الذي���ن ه���م ف���ي جه���ل غافل���ون ع���ن 

ال���دار الآخ���رة، ل يبالون بها.
 ي�س���األون: مت���ى ي���وم الج���زاء؟ وه���م 

ل يعملون له.
 فيجيبه���م اهلل ع���ن �س���وؤالهم: ي���وم 

هم عل���ى النار يعذبون.
 يق���ال له���م: ذوق���وا عذابك���م، ه���ذا 

ه���و ال���ذي كنت���م ت�س���األون تعجيل���ه عندم���ا 
تن���ذرون به؛ ا�س���تهزاء.

بامت������ثال  ل���ربه����م  الم������تقين  اإن   

اأوام���ره، واجتن���اب نواهي���ه ي���وم القيام���ة 
ف���ي ب�س���اتين وعي���ون جاري���ة.

 اآخذي���ن م���ا اأعطاه���م ربه���م م���ن 

الج���زاء الكري���م، اإنه���م كان���وا قب���ل ه���ذا 
الج���زاء الكري���م مح�س���نين ف���ي الدني���ا.

ل  اللي���ل،  م���ن  ي�سّل���ون  كان���وا   

ينام���ون اإل زمًن���ا قلي���ًا.
 وفي وقت الأ�سحار يطلبون المغفرة 

من اهلل لذنوبهم.
 وف���ي اأموال�����هم ح����ق - يتط�����ّوعون 

ب���ه - لل�س���ائل م���ن النا����س، ولل���ذي ل 
ي�س���األهم، مم���ن ح���رم ال���رزق لأي �س���بب 

كان.
 وف���ي الأر����س وم���ا و�س���ع اهلل فيه���ا 

م���ن جب���ال وبح���ار واأنه���ار واأ�س���جار ونب���ات وحي���وان، دللت عل���ى ق���درة اهلل للموقني���ن اأن اهلل هو الخال���ق الم�سور.
 وفي اأنف�سكم - اأيها النا�س - دللت على قدرة اهلل، اأفا تب�سرون لتعتبروا؟!

 وفي ال�سماء رزقكم الدنيوي والديني، وفيها ما توعدون من خير اأو �سر.

 هل اأتاك - اأيها الر�س���ول - حديث   فورب ال�س���ماء والأر�س اإن البعث لحق ل �س���ك فيه، كما اأنه ل �س���ك في نطقكم حين تنطقون. 

ا عليهم: �س���ام، وقال في   حي���ن دخل���وا عليه فقالوا له: �س���اًما، ق���ال اإبراهيم ردًّ �سي���وف اإبراهي���م  م���ن المائك���ة الذي���ن اأكرمه���م؟ 
 فق���ّرب العجل  ا منه اأنهم ب�س���ر.   فم���ال اإل���ى اأهل���ه خفي���ة، فج���اء م���ن عنده���م بعج���ل كام���ل �س���مين؛ ظنًّ نف�س���ه: ه���وؤلء ق���وم ل نعرفه���م. 
 فلما لم ياأكلوا اأ�سمر في نف�سه الخوف منهم ففطنوا له، فقالوا مطمئنين  م لكم من طعام؟   اإليهم، وخاطبهم برفق: األ تاأكلون ما ُقِدّ

  . ���ر به هو اإ�س���حاق  اإياه: ل تخْف، اإنا ر�س���ل من عند اهلل، واأخبروه بما ي�س���ّره من اأنه يولد له غام له علم كثير، والُمَب�سَّ
 فلما �سمعت امراأته الب�سارة اأقبلت ت�سيح من الفرح، فلطمت وجهها، وقالت متعجبة: اأتلد عجوز، وهي في الأ�سل عقيم!  

 قال لها المائكة: ما اأخبرناِك به قاله ربِك، وما قاله ل راّد له؛ اإنه هو الحكيم في خلقه وتقديره، العليم بخلقه وما ي�سلح لهم.

 
   اإح�س���ان العم���ل واإخا�س���ه هلل �س���بب لدخ���ول الجن���ة.     ف�س���ل قي���ام اللي���ل واأن���ه م���ن اأف�س���ل القرب���ات.     م���ن اآداب ال�سيافة: رد التحية 
باأح�سن منها، وتح�سير المائدة خفية، وال�ستعداد لل�سيوف قبل نزولهم، وعدم ا�ستثناء �سيء من المائدة، والإ�سراف على تح�سيرها، 

والإ�سراع بها، وتقريبها لل�سيوف، وخطابهم برفق.


