
و�إحــاطته  �ل�شــامـــل  علـــم �هلل  �إظهــار 
لمر�قبته، وتحذيًر� من  تربيًة  �لبالغة، 

مخالفته.

 قـــد �شـــمع �هلل كالم �لمـــر�أة )وهـــي 

َخْولـــة بنـــت ثعلبة( �لتـــي تر�جعك - �أيها 
�لر�س���ول - في �شـــاأن زوجها )وهو �أو�ـــس 
منهـــا،  ـــا ظاهـــر  َلمَّ �ل�شامـــت(  �بـــن 
وت�شـــتكي �إلـــى �هلل مـــا �شنـــع بهـــا زوجهـــا، 
ـــكالم، ال  ـــي �ل ـــا ف ـــمع تر�جعكم و�هلل ي�ش
يخفـــى عليـــه منـــه �شـــيء، �إن �هلل �شـــميع 
الأقـــو�ل عبـــاده، ب�شيـــر باأفعالهـــم، ال 

يخفـــى عليـــه منهـــا �شـــيء.
 �لذيـــن ُيظاهـــرون مـــن ن�شـــائهم؛ 

بـــاأن يقـــول �أحدهـــم لزوجتـــه: �أنـــت علـــّي 
كظهـــر �أمـــي، كذبـــو� فـــي قولهـــم هـــذ�، 
�إنمـــا  باأمهاتهـــم،  زوجاتهـــم  فلي�شـــت 
�أمهاتهـــم �لالئـــي َوَلْدَنهـــم، و�إنهـــم �إذ 
قـــواًل  ليقولـــون  �لقـــول  ذلـــك  يقولـــون 
فظيًعـــا، وكذًبـــا، و�إن �هلل لعفـــّو غفـــور، 
ـــا لهـــم  فقـــد �شـــرع لهـــم �لكفـــارة؛ تخلي�شً

مـــن �الإثـــم.
�لقـــول  هـــذ�  يقولـــون  و�لذيـــن   

�لفظيـــع، ثم يريـــدون ِجماَع من ظاهرو� 
ـــرو� بعتـــق رقبـــة  منهـــّن فعليهـــم �أن ُيَكِفّ
مـــن قبـــل �أن يجامعوهـــّن، ذلكـــم �لحكـــم 
�لمذكـــور توؤمـــرون بـــه زجـــًر� لكـــم عـــن 
هـــار، و�هلل بمـــا تعملـــون خبيـــر، ال  �لِظّ

ـــيء. ـــه مـــن �أعمالكـــم �ش يخفـــى علي
رقبـــة  منكـــم  يجـــد  لـــم  فمـــن   

يعتقهـــا فعليـــه �شيـــام �شـــهرين متتابعيـــن 
مـــن قبـــل �أن يجامـــع زوجتـــه �لتـــي ظاهـــر 
منهـــا، فمـــن لـــم ي�شـــتطع �شيـــام �شـــهرين 
متتابعين فعليه �إطعام �شتين م�شكيًنا، ذلك �لحكم �لذي حكمنا به لتوؤمنو� باأن �هلل �أمر به، فتمتثلو� �أمره، وتتبعو� ر�شوله، وتلك �الأحكام 

ـــدود �هلل �لتـــي حّدهـــا لعبـــاده فـــال تتجاوزوهـــا، وللكافريـــن باأحـــكام �هلل وحـــدوده �لتـــي حّدهـــا عـــذ�ب موجـــع. �لتـــي �شـــرعناها لكـــم حـ
ـــا �آيـــات و��شحـــات،  ـــُزو�، وقـــد �أنزلن ـــابقة و�أُْخ ـــُزو� كمـــا �أُِذلَّ �لذيـــن عـــادوه مـــن �الأمـــم �ل�ش ُّـــو� و�أُْخ ـــوله �أُِذل  �إن �لذيـــن يعـــادون �هلل ور�ش

وللكافريـــن بـــاهلل وبر�شـــله و�آياتـــه عـــذ�ب ُمـــِذّل.
 يـــوم يبعثهـــم �هلل جميًعـــا ال يغـــادر منهـــم �أحـــًد�، فيخبرهـــم بمـــا عملـــو� فـــي �لدنيـــا مـــن �الأعمـــال �لقبيحـــة، �أح�شـــاه �هلل عليهـــم، فلم يفته 

لع ال  مـــن �أعمالهـــم �شـــيء، ون�شـــوه هـــم فوجـــدوه مكتوًبـــا فـــي �شحائفهـــم �لتي ال تترك �شغيـــرة وال كبيرة �إال �أح�شتها، و�هلل على كل �شـــيء ُمطَّ
يخفى عليه من �أعمالهم �شـــيء.

 
   ُلْطف �هلل بالم�شت�شعفين من عباده من حيث �إجابة دعائهم ون�شرتهم.

   من رحمة �هلل بعباده تنوع كفارة �لظهار ح�شب �ال�شتطاعة ليخرج �لعبد من �لحرج.
   في ختم �آيات �لظهار بذكر �لكافرين؛ �إ�شارة �إلى �أنه من �أعمالهم، ثم نا�شب �أن يورد بع�س �أحو�ل �لكافرين.

٥٨٢٢



�أيه�ا �لر�س�ول - �أن �هلل  �ألـم تـر -   

فـي  مـا  ويعلـم  �ل�شـماو�ت  فـي  مـا  يعلـم 
�الأر�س، ال يخفى عليه �شيء مما فيهما، 
� �إال هـو  مـا يكـون مـن حديـث ثالثـة �ِشـرًّ
�شـبحانه ر�بعهـم بعلمـه، وال يكـون مـن 
�شـبحانه  هـو  �إال   � �ِشـرًّ خم�شـة  حديـث 
ذلـك  مـن  �أقـّل  وال  بعلمـه،  �شاد�شـهم 
�لعدد، وال �أكثر منه �إال كان معهم بعلمه 
�أينمـا كانـو�، ال يخفـى عليه من حديثهم 
�شـيء، ثـم يخبرهـم �هلل بمـا عملـو� يـوم 
ال  عليـم،  �شـيء  بـكل  �هلل  �إن  �لقيامـة، 

يخفـى عليـه �شـيء.
 �ألـــم تـــر - �أيه���ا �لر�س���ول - �إلـــى 

ـــون �إذ� ر�أو�  ـــو� يتناج ـــن كان ـــود �لذي �ليه
موؤمًنـــا، فنهاهـــم �هلل عـــن �لنجـــوى، ثـــم 
هـــم يرجعـــون �إلـــى مـــا نهاهـــم �هلل عنـــه، 
ويتناجـــون فيمـــا بينهـــم بمـــا فيـــه �إثم مثل 
�غتيـــاب �لموؤمنيـــن، وبمـــا فيـــه عـــدو�ن 
ــول،  ــة للر�شـ ــه مع�شيـ ــا فيـ ــم، وبمـ عليهـ
ـــْوك  و�إذ� جـــاوؤوك - �أيه���ا �لر�س���ول - َحيَّ
وهـــي  بهـــا؛  �هلل  ـــك  ُيَحِيّ لـــم  بتحيـــة 
ـــام عليك يق�شـــدون �لموت،  قولهـــم: �ل�شَّ
: هـــالَّ يعذبنا  ويقولـــون تكذيًبـــا للنبـــي 
�هلل بمـــا نقـــول، �إذ لـــو كان �شادًقـــا فـــي 
دعـــو�ه �أنـــه نبـــي لعذبنـــا �هلل بمـــا نقـــول 
ــا  ــى مـ ــا علـ ــم عقاًبـ ــم جهنـ ــه! كافيهـ فيـ
ـــر  ـــح �لم�شي ـــون حّرهـــا، فقب ـــوه، يعان قال

ــم. م�شيرهـ
وعملو�  باهلل  �آمنو�  �لذين  �أيها  يا   

بما �شرعه لهم، ال تتناجو� بما فيه �إثم 
ال  حتى  للر�شول  مع�شية  �أو  عدو�ن  �أو 
فيه  بما  وتناجو�  �ليهود،  مثل  تكونو� 
و�تقو�  مع�شيته،  عن  وكّف  هلل  طاعة 
نو�هيه،  و�جتناب  �أو�مره  بامتثال  �هلل 
يوم  تح�شرون  وحده  �إليه  �لذي  فهو 

�لقيامة للح�شاب و�لجز�ء.
على  �لحزن  ليدخل  الأوليائه؛  وو�شو�شته  �ل�شيطان  تزيين  من   - �لر�شول  ومع�شية  و�لعدو�ن  �الإثم  على  �لم�شتملة   - �لنجوى  �إنما   

�لموؤمنين �أنهم ُيكاُد لهم، ولي�س �ل�شيطان وال تزيينه ب�شاّر �لموؤمنين �شيًئا �إال بم�شيئة �هلل و�إر�دته، وعلى �هلل فليعتمد �لموؤمنون في 
جميع �شوؤونهم.

ولما ذكر �هلل �الأدب في �الأقو�ل ذكر �الأدب في �لمجال�س فقال:
ـــع �هلل لكـــم فـــي حياتكـــم  ـــعو� فـــي �لمجال�ـــس فاأو�ِشـــعو� فيهـــا، يو�ِشّ  ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� بـــاهلل وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، �إذ� قيـــل لكـــم: تو�َشّ

�لدنيـــا وفـــي �الآخـــرة، و�إذ� قيـــل لكـــم: �رتفعـــو� مـــن بع�ـــس �لمجال�ـــس ليجل�ـــس فيهـــا �أهـــل �لف�شـــل فارتفعـــو� عنهـــا، يرفـــع �هلل �شـــبحانه �لذيـــن 
�آمنـــو� منكـــم و�لذيـــن �أعطـــو� �لعلـــم درجـــات عظيمـــة، و�هلل بمـــا تعملـــون خبير، ال يخفى عليه من �أعمالكم �شـــيء، و�شـــيجازيكم عليها.

 
لع عليهم بعلمه ال يخفى عليه �أي �شيء.    مع �أن �هلل عاٍل بذ�ته على خلقه؛ �إال �أنه مطَّ

   لما كان كثير من �لخلق ياأثمون بالتناجي �أمر �هلل �لموؤمنين �أن تكون نجو�هم بالبر و�لتقوى.
   من �آد�ب �لمجال�س �لتو�شيع فيها لالآخرين.



 لمـــا �أكثـــر �ل�شحابـــة مـــن مناجـــاة 

، قال �هلل: يا �أيها �لذين �آمنو�  �لنبي 
ة �لر�شـــول فقدمو� بين  �إذ� �أردتـــم ُم�َشـــارَّ
تكم �شدقـــة، ذلـــك �لتقديـــم  يـــدي ُم�َشـــارَّ
لل�شدقـــة خيـــر لكـــم و�أطهـــر؛ لمـــا فيـــه 
مـــن طاعـــة �هلل �لتي تزكـــي �لقلوب، فاإن 
لـــم تجـــدو� مـــا تت�شدقـــون بـــه فـــال حـــرج 
ــور  ــاإن �هلل غفـ ته، فـ ــارَّ ــي ُم�َشـ ــم فـ عليكـ
لذنـــوب عبـــاده، رحيـــم بهـــم حيـــث لـــم 

يكلفهـــم �إال مـــا فـــي و�شـــعهم.
تقديـم  ب�شـبب  �لفقـر  �أَِخْفتـم   

فـاإذ  �لر�شـول؟!  ناجيتـم  �إذ�  �ل�شدقـة 
لـم تفعلـو� مـا �أمـر �هلل بـه منهـا، وتـاب 
تركهـا  فـي  لكـم  رخ�ـس  حيـث  عليكـم 
َفاأُْتو� بال�شالة على �أكمل وجه، و�أعطو� 
ور�شـوله،  و�أطيعـو� �هلل  �أمو�لكـم،  زكاة 
و�هلل خبيـر بمـا تعملـون، ال يخفـى عليـه 
�شيء من �أعمالكم، و�شيجازيكم عليها.

 �ألــم تــر - �أيه����ا �لر�س�������ول - �إلــــــى 

�لمنافقــــين �لذين َو�َلُو� �ليهـــود �لذين 
كفرهم  ب�شبـــب  عليـــهم  �هلل  غ�شـــب 
لي�شو�  �لمنافقون  هوؤالء  ومعا�شيهم، 
هم  بل  �ليهود،  من  وال  �لموؤمنين  من 
هوؤالء،  �إلى  وال  هوؤالء  �إلى  ال  ُمَذْبَذبون 
ما  وباأنهم  م�شلمون  باأنهم  ويحلفون 
وهم  لليهود،  �لم�شلمين  �أخبار  نقلو� 

كاذبون في حلفهم.
 �أعـــّد �هلل لهـــم عذ�ًبـــا �شـــديًد� فـــي 

�الآخـــرة، حيـــث يدخلهـــم �لدرك �الأ�شـــفل 
مـــن �لنـــار، �إنهـــم قبـــح ما كانـــو� عليه من 

�أعمـــال �لكفر فـــي �لدنيا.
كانـو�  �لتـي  �أيمانهـم  �تخـذو�   

يحلفونها وقاية من �لقتل ب�شبب �لكفر، 
ليع�شمـو�  �الإ�شـالم  بهـا  �أظهـرو�  حيـث 
�لنا�ـس  ف�شرفـو�  و�أمو�لهـم،  دماءهـم 
عـن �لحـق لمـا كانـو� فيـه مـن �لتوهيـن 

ويخزيهـم. يذلهـم  مـذّل  عـذ�ب  فلهـم  للم�شـلمين،  و�لتثبيـط 
 لـــن تغنـــي عنهـــم �أمو�لهـــم، وال �أوالدهـــم مـــن �هلل �شـــيًئا، �أولئـــك �أ�شحـــاب �لنـــار �لذيـــن يدخلونهـــا ماكثيـــن فيهـــا �أبـــًد� ال ينقطـــع عنهـــم 

 يوم يبعثهم �هلل جميًعا ال يترك منهم �أحًد� �إال بعثه للجز�ء، فيحلفون هلل ما كانو� على �لكفر و�لنفاق، و�إنما كانو� موؤمنين  �لعذ�ب. 
عامليـــن بمـــا ير�شـــي �هلل، يحلفـــون لـــه فـــي �الآخـــرة كما كانو� يحلفون لكم - �أيها �لموؤمنون - في �لدنيا �أنهم م�شـــلمون، ويظنون �أنهم بهذه 
ــــا فـــي �أيمانهم في �لدنيا، وفي  �، �أال �إنهم هم �لكاذبون حــقًّ �الأيمـــان �لتـــي يحلفونهـــا هلل علـــى �شـــيء ممـــا يجلـــب لهـــم نفًعا �أو يدفع عنهم �شرًّ
 ��شـــتولى عليهم �ل�شـــيطان فاأن�شـــاهم بو�شو�شـــته ذكر �هلل، فلم يعملو� بما ير�شيه، و�إنما عملو� بما يغ�شبه، �أولئك  �أيمانهم في �الآخرة. 
�لمت�شفـــون بتلـــك �ل�شفـــات هـــم جنـــود �إبلي�ـــس و�أتباعـــه، �أال �إن جنـــود �إبلي�ـــس و�أتباعه هم �لخا�شـــرون في �لدنيا و�الآخرة، فقـــد باعو� �لهدى 
 �إن �لذيـــن يعـــادون �هلل ويعـــادون ر�شـــوله �أولئـــك فـــي جملـــة مـــن �أذلهم �هلل فـــي �لدنيا و�الآخـــرة و�أخز�هم من  بال�شاللـــة، و�لجنـــة بالنـــار. 
 ق�شـــى �هلل فـــي �شـــابق علمـــه الأنت�شـــرّن �أنـــا ور�شـــلي علـــى �أعد�ئنـــا بالحجة و�لقـــوة، �إن �هلل قوي على ن�شر ر�شـــله، عزيز  �الأمـــم �لكافـــرة. 

ينتقـــم من �أعد�ئهم.
 

ة عليه بكثرة �لمناجاة.    والية �ليهود من �شـــاأن �لمنافقين.    خ�شـــر�ن �أهل  ب �شحابته بعدم �لم�شـــقَّ ؛ حيث �أدَّ    لطــــف �هلل بنبيه 
ة �إلـهية قد تتاأخر، لكنها ال تتخلف. �لكفر وغلبة �أهل �الإيمان �ُشنَّ



- قـوًما  �أيه��ا �لر�س���ول  تــجــد -   ال 

�لقيامة  بيوم  ويوؤمنون  باهلل  يوؤمنون 
يحبون ويو�لون من عادى �هلل ور�شوله، 
ولر�شوله  هلل  �الأعد�ء  هوؤالء  كان  ولو 
كانو�  �أو  �أبنـاءهم،  كانو�  �أو  �آباءهم، 
ينتمون  �لتي  ع�شيرتهم  �أو  �إخو�نهم، 
مو�الة  من  يمنع  �الإيمان  الأن  �إليها؛ 
�أعد�ء �هلل ور�شوله، والأن ر�بطة �الإيمان 
مة  ُمَقدَّ �لرو�بط، فهي  �أعلى من جميع 
ال  �لذين  �أولئك  �لتعار�س،  عند  عليها 
ولو   - ور�شوله  �هلل  عــــادى  من  يو�لون 
�هلل  �أثبت  �لذين  هم   - �أقرباء  كانو� 
�الإيمان في قلوبهم فال يتغير، وقّو�هم 
يوم  ويدخلهم  ونور،  منه  ببرهان 
�لقيامة في جنات عدن تجري من تحت 
ماكثين  �الأنهار،  و�أ�شجارها  ق�شورها 
وال  نعيمها  عنهم  ينقطع  ال  �أبًد�،  فيها 
ال  ا  ر�شً عنهم  �هلل  ر�شي  عنه،  يفنون 
ي�شخط بعده �أبًد�، ور�شو� هم عنه لما 
�أعطاهم من �لنعيم �لذي ال ينفد، ومنه 
�أولئك �لمو�شوفون بما  روؤيته �شبحانه، 
ُذِكر جند �هلل �لذين يمتثلون ما �أمر به، 
ويكّفون عما نهى عنه، �أال �إن جند �هلل 
هم �لفائزون بما ينالونه من مطلوبهم، 
�لدنيا  في  مرهوبهم  من  يفوتهم  وبما 

و�الآخرة.

�إظهـــار قـــوة �هلل وعزتـــه فـــي توهيـــن 
�ليهـــود و�لمنافقيـــن، و�إظهـــار تفرقهـــم، 

فـــي مقابـــل �إظهـــار تاآلـــف �لموؤمنيـــن.

ـــه  ـــق ب ـــا ال يلي ـــُه عم َه ـــَم �هلَل ونزَّ  َعظَّ

كلُّ مـــا فـــي �ل�شـــماو�ت ومـــا فـــي �الأر�ـــس مـــن �لمخلوقات، وهو �لعزيز �لذي ال يغالبه �أحد، �لحكيم في خلقه و�شـــرعه وقدره.
، مـــن ديارهـــم بالمدينـــة الأول �إخـــر�ج لهـــم مـــن �لمدينـــة  يـــر �لذيـــن كفـــرو� بـــاهلل، وكذبـــو� ر�شـــوله محمـــًد�  �شِ  هـــو �لـــذي �أخـــرج بنـــي �لنَّ

�إلـــى �ل�شـــام، وهـــم مـــن �ليهـــود �أ�شحـــاب �لتـــور�ة، بعـــد نق�شهـــم لعهدهـــم و�شيرورتهـــم مـــع �لم�شـــركين عليـــه؛ �أخرجهـــم �إلى �أر�س �ل�شـــام، ما 
ظننتم - �أيها �لموؤمنون - �أن يخرجو� من ديارهم لما هم عليه من �لعزة و�لمنعة، وظنو� هم �أن ح�شونهم �لتي �َشـــيَّدوها مانعتهم من 
رو� مجيئه حين �أمر ر�شوله بقتالهم و�إجالئهم من ديارهم، و�أدخل �هلل في قلوبهم  باأ�س �هلل وعقابه، فجاءهم باأ�س �هلل من حيث لم ُيَقِدّ
�لخوف �ل�شـــديد، يدمرون بيوتهم باأيديهم من د�خلها لئال ينتفع بها �لم�شـــلمون، ويدمرها �لم�شـــلمون من خارجها، فاتعظو� يا �أ�سحاب 

�لأب�س���ار بمـــا حـــّل بهـــم ب�شـــبب كفرهـــم، فال تكونو� مثلهم، فتنالو� جز�ءهـــم وعقابهم �لذي عوقبو� به.
 ولـــوال �أن �هلل كتـــب عليهـــم �إخر�جهـــم مـــن ديارهـــم، لعذبهـــم فـــي �لدنيـــا بالقتـــل و�ل�شـــبي، ولهـــم فـــي �الآخـــرة عـــذ�ب �لنـــار ينتظرهـــم 

خالديـــن فيـــه �أبًد�.
 

   �لمحبـــة �لتـــي ال تجعـــل �لم�شـــلم يتبـــر�أ مـــن ديـــن �لكافـــر ويكرهـــه، فاإنهـــا محرمـــة، �أمـــا �لمحبـــة �لفطرية؛ كمحبة �لم�شـــلم لقريبـــه �لكافر، 
فاإنهـــا جائـــزة.    ر�بطـــة �الإيمـــان �أوثـــق �لرو�بـــط بيـــن �أهـــل �الإيمـــان.    قـــد يعلو �أهل �لباطـــل حتى ُيظن �أنهم لن ينهزمـــو�، فتاأتي هزيمتهم 

مـــن حيـــث ال يتوقعـــون.    مـــن قـــدر �هلل في �لنا�ـــس دفع �لم�شائب بوقـــوع ما دونها من �لم�شائب.

٥٩٢٤



 ذلـــك �لــــذي حــــ�شل لهـــم حــــ�شل 

ر�شـــوله  وعـــاَدْو�  �هلل  َعـــاَدُو�  الأنهـــم 
بكفرهـــم ونق�شهـــم للعهـــود، ومـــن يعـــاِد 
�هلل فـــاإن �هلل �شـــديد �لعقـــاب، ف�شـــيناله 

عقابـــه �ل�شـــديد.
 - �لموؤمنين  مع�سر   - قطعتم  ما   

من نخلة لتغيظو� �أعد�ء �هلل في غزوة 
على  قائمة  تركتموها  �أو  ير  �شِ �لنَّ بني 
�هلل،  فباأمر   - بها  لتنتفعو�  جذوعها 
كما  �الأر�س  في  �لف�شاد  من  ولي�س 
عن  �لخارجين  به  �هلل  وليذّل  زعمو�، 
طاعته من �ليهود �لذين نق�شو� �لعهد، 
طريق  على  �لغدر  �شبيل  و�ختارو� 

�لوفاء.
مـن  ر�شـوله  علـى  �هلل  رّده  و�لـذي   

يـر فمـا �أ�شـرعتم فـي  �شِ �أمـو�ل بنـي �لنَّ
طلبـه ممـا تركبونـه خيـاًل وال �إبـاًل، وال 
�أ�شابتكـم فيـه م�شـقة، ولكّن �هلل ي�شـِلّط 
ر�شـله على من ي�شـاء، وقد �شـلَّط ر�شوله 
يـر ففتـح بالدهـم بغيـر  �شِ علـى بنـي �لنَّ
ال  قديـر،  �شـيء  كل  علـى  و�هلل  قتـال، 

يعجـزه �شـيء.
 مـــا �أنعـــم �هلل علـــى ر�شـــوله مـــن 

�أمـــو�ل �أهـــل �لقـــرى مـــن غيـــر قتـــال فللَّه، 
يجعلـــه لمـــن ي�شـــاء، وللر�شـــول ُمْلـــًكا، 
ـــي  ـــم وبن ـــي ها�ش ـــن بن ـــه م ـــذوي قر�بت ول
ـــا لهـــم عمـــا ُمِنعـــوه  �لمطلـــب؛ تعوي�شً
مـــن �ل�شدقـــة، ولالأيتـــام، وللفقـــر�ء، 
وللغريـــب �لـــذي نفـــدت نفقتـــه؛ لكـــي ال 
ــاء  ــال علـــى �الأغنيـ ــد�ول �لمـ ــر تـ يقت�شـ
ــا �أعطاكـــم �لر�شـــول  دون �لفقـــر�ء، ومـ
مـــن �أمــــــو�ل �لفـــيء فخـــــذوه - �أيه���ا 
�لموؤمن���ون - ومـــا نهاكـــم عنـــه فانتهـــو�، 
ـــال �أو�مـــره، و�جتنـــاب  و�تقـــو� �هلل بامتث
نو�هيه، �إن �هلل �شديد �لعقاب فاحذرو� 

عقابـــه.
ـــَرف جـــزء مـــن هـــذ� �لمـــال للفقـــر�ء �لمهاجريـــن فـــي �شـــبيل �هلل �لذيـــن �أُْجِبـــرو� علـــى تـــرك �أمو�لهـــم و�أوالدهـــم، يرجـــون �أن يتف�شل   وُي�شْ

�هلل عليهم بالرزق في �لدنيا، وبالر�شو�ن في �الآخرة، وين�شرون �هلل وين�شرون ر�شوله بالجهاد في �شبيل �هلل، �أولئك �لمت�شفون بتلك 
ا. �ل�شفات هم �لر��شـــخون في �الإيمان حقًّ

ولما ذكر �هلل �لمهاجرين و�أثنى عليهم، ذكر �الأن�شار و�أثنى عليهم كذلك، فقال �شبحانه:
 و�الأن�شـــار �لذيـــن نزلـــو� �لمدينـــة مـــن قبـــل �لمهاجريـــن، و�ختـــارو� �الإيمـــان بـــاهلل وبر�شـــوله، يحبـــون مـــن هاجـــر �إليهـــم مـــن مكـــة، وال 

يجدون في �شدورهم غيًظا وال ح�شًد� على �لمهاجرين في �شبيل �هلل �إذ� ما �أُْعُطو� �شيًئا من �لفيء ولم ُيْعَطْو� هم، ويقدمون على �أنف�شهم 
�لمهاجرين في �لحظوظ �لدنيوية، ولو كانو� مت�شفين بالفقر و�لحاجة، ومن َيِقه �هلل ِحْر�س نف�شه على �لمال فيبذله في �شبيله فاأولئك 

هـــم �لفائـــزون بنيل ما يرتجونه، و�لنجاة مما يرهبونه.
 

   فعل ما ُيظنُّ �أنه مف�شدة لتحقيق م�شلحة عظمى ال يدخل في باب �لف�شاد في �الأر�س.
َرَف �لفيء لهم دون �الأغنياء �لمكتفين بما عندهم.    من محا�شن �الإ�شالم مر�عاة ذي �لحاجة للمال، َف�شَ

   �الإيثار منقبة عظيمة من مناقب �الإ�شالم ظهرت في �الأن�شار �أح�شن ظهور.



 و�لذيـــن جـــاوؤو� مـــن بعـــد هـــوؤالء 

و�تبعوهـــم باإح�شـــان �إلـــى يـــوم �لقيامـــة 
ـــا فـــي  ـــا والإخو�نن ـــون: ربن���ا �غفـــر لن يقول
�لديـــن �لذيـــن �شـــبقونا �إلـــى �الإيمـــان 
بـــاهلل وبر�شـــوله، وال تجعـــل فـــي قلوبنـــا 
�شغينة وحقًد� الأحد من �لموؤمنين، ربنا 

ـــم. ـــم به ـــادك، رحي ـــك روؤوف بعب �إن
 �ألـــم تـــر - �أيه���ا �لر�س���ول - �إلـــى 

�لذين �أ�شمرو� �لكفر و�أظهرو� �الإيمان، 
يقولـــون الإخو�نهـــم فـــي �لكفر مـــن �ليهود 
�أتبـــاع �لتـــور�ة �لمحرفـــة: �ثبتـــو� فـــي 
ـــلمكم،  ـــن ن�ش ـــن نخذلكـــم، ول دياركـــم فل
منهـــا  �لم�شـــلمون  �أخرجكـــم  فلئـــن 
لنخرجّن ت�شامًنا معكم، وال نطيع �أحًد� 
يريـــد �أن يمنعنـــا من �لخروج معكم، و�إن 
كـــم عليهـــم، و�هلل ي�شـــهد  قاتلوكـــم لنعيننَّ
�إن �لمنافقيـــن لكــــاذبون فيمـــا �دعوه من 
�لخروج مع �ليهود �إذ� �أُْخِرجو�، و�لقتال 

ـــم �إذ� ُقوِتلـــو�. معهــ
�ليــــهود  �أخـــرج �لم�شـلــــمون  لــــئن   

ال يخـرجــــون معـهــــم، و�إن قاتلــــــوهم ال 
ين�شروهم وال يعينوهم، ولئن ن�شروهم 
و�أعانوهم على �لم�شلمين ليهرُبّن فر�ًر� 
ر �لمنافقون بعد ذلك،  منهم ثم ال ُيْن�شَ

بـــل يذّلهـــم �هلل ويخزيهم.
�أ�شدُّ   - �لموؤمنون  �أيها   - الأَنتم   

تخويًفا في قلوب �لمنافقين و�ليهود من 
�هلل، ذلك �لمذكور - من �شدة خوفهم 
منكم، و�شعف خوفهم من �هلل - ب�شبب 
�أنهم قوم ال يفقهون وال يفهمون؛ �إذ لو 
�أن  �أحّق  �هلل  �أن  لعلمو�  يفقهون  كانو� 
�شلطكم  �لذي  فهو  ُيْرَهب،  و�أن  ُيَخاف 

عليهم.
 - �لموؤمنون  �أيها   - يقاتلكم  ال   

نة  ُمَح�شَّ �إال في قرى  �ليهود مجتمعين 
ال  فهم  جدر�ن،  ور�ء  من  �أو  باالأ�شو�ر، 

ي�شتطيعون مو�جهتكم لجبنهم، باأ�شهم فيما بينهم قوي لما بينهم من �لعد�وة، تظّن �أنهم على كلمة و�حدة، و�أن �شفهم و�حد، و�لو�قع 
�أن قلوبهم متفرقة مختلفة، ذلك �الختالف و�لتعادي ب�شبب �أنهم ال يعقلون؛ �إذ لو كانو� يعقلون لعرفو� �لحق و�تبعوه، ولم يختلفو� فيه.

 مثـــل هـــوؤالء �ليهـــود فـــي كفرهـــم ومـــا حـــّل بهـــم مـــن عقاب، كمثل �لذيـــن من قبلهم من م�شـــركي مكة في زمن قريب، فذ�قو� �شـــوء عاقبة 

كفرهم، َفُقِتل من ُقِتل و�أُ�ِشر من �أُ�ِشر منهم يوم بدر، ولهم في �الآخرة عذ�ب موجع.
 َمَثــــــُلهم فـــي �شـــماعهم مـــن �لمنافقيـــن كمثـــل �ل�شـــيطان حيـــن زّيـــن لالإن�شـــان �أن يكفر، فلما كفر ب�شـــبب تزيينه �لكفر له قـــال: �إني بريء 

منـــك لمـــا كفـــرت، �إنـــي �أخـــاف �هلل رب �لخالئـــق.
 

   ر�بطة �الإيمان ال تتاأثر بتطاول �لزمان وتغير �لمكان.
   �شد�قة �لمنافقين لليهود وغيرهم �شد�قة وهمية تتال�شى عند �ل�شد�ئد.

   �ليهود جبناء ال يو�جهون في �لقتال، ولو قاتلو� فاإنهم يتح�شنون ِبُقَر�هم و�أ�شلحتهم.



 فـــكان نهايـــة �أمـــر �ل�شـــيطان ومـــن 

�أطاعـــه �أنهمـــا )�أي: �ل�شـــيطان �لُمطـــاع، 
و�الإن�شـــان �لُمِطيـــع( يـــوم �لقيامـــة فـــي 
�لنـــار ماكَثْيـــِن فيها �أبـــًد�، وذلك �لجز�ء 
�لـــذي ينتظرهمـــا هـــو جـــز�ء �لظالميـــن 

الأنف�شـــهم بتعـــّدي حـــدود �هلل.
بـــاهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، �تقـــو� �هلل 
نو�هيـــه،  و�جتنـــاب  �أو�مـــره  بامتثـــال 
ولتتاأمل نف�س ما قدمت من عمل �شالح 
ليوم �لقيامة، و�تقو� �هلل، �إن �هلل خبير 
بما تعملون، ال يخفى عليه من �أعمالكم 

�شـــيء، و�شـــيجازيكم عليهـــا.
ــو� �هلل  ــن ن�شـ ــل �لذيـ ــو� مثـ  وال تكونـ

ــه،  ــاب نهيـ ــره و�جتنـ ــال �أمـ ــرك �متثـ بتـ
فاأن�شـــاهم �هلل �أنف�شـــهم، فلم يعملو� بما 
ينجيهـــا مـــن غ�شب �هلل وعقابـــه، �أولئك 
�لذيـــن ن�شـــو� �هلل - فلـــم يمتثلـــو� �أمـــره 
ولـــم يكّفـــو� عـــن نهيـــه - هـــم �لخارجـــون 

عـــن طاعـــة �هلل.
 ال ي�شتوي �أ�شحاب �لنار و�أ�شحاب 

جز�ئهم  في  مختلفون  هم  بل  �لجنة، 
�لدنيا،  في  �أعمالهم  �ختالف  مثل 
ما  بنيل  �لفائزون  هم  �لجنة  �أ�شحاب 

يطلبونه، �لناجون مما يرهبونه.
علـــى  �لقـــر�آن  هـــذ�  �أنزلنـــا  لـــو   

جبـــل لر�أيـــت - �أيه���ا �لر�س���ول - ذلـــك 
�لجبـــل مـــع �شالبته متذلاًل مت�شـــقًقا من 
�شـــدة خ�شـــية �هلل؛ لمـــا فـــي �لقـــر�آن مـــن 
ـــديد،  ـــد �ل�ش �لمو�عـــظ �لز�جـــرة و�لوعي
ـــم  ـــس لعله ـــا للنا� ـــال ن�شربه وهـــذه �الأمث
ـــتمل  ـــون عقولهـــم فيتعظـــو� بمـــا ت�ش ُيْعِمُل

عليـــه �آياتـــه مـــن �لعظـــات و�لعبـــر.
بحق  مـعبود  ال  �لذي  �هلل  هو     

ال  ح�شر،  وما  غاب  ما  عالم  غيره، 
رحـمن  ذلك،  من  �شيء  عليه  يخفى 
ر�شله  �لم�شدق  عيب،  كل  من  �ل�شالم  نق�س،  كل  عن  �س  و�لُمَقدَّ ه  �لُمَنزَّ �لملك،  �لعالمين،  رحمته  و�شعت  ورحيمهما،  و�الآخرة  �لدنيا 
ه �هلل وَتَقّد�س  باالآيات �لباهرة، �لرقيب على �أعمال عباده، �لعزيز �لذي ال يغلبه �أحد، �لجبار �لذي قهر بجبروته كل �شيء، �لمتكبر، َتَنزَّ

عما ي�شرك معه �لم�شركون من �الأوثان وغيرها.
 هـــو �هلل �لخالـــق �لـــذي خلـــق كل �شـــيء، �لموجـــد لالأ�شـــياء، �لم�شـــور لمخلوقاتـــه وفـــق ما يريد، له �شـــبحانه �الأ�شـــماء �لح�شـــنى �لم�شـــتملة 

على �شفاته �لعال، ينزهه ما في �ل�شـــماو�ت وما في �الأر�س عن كل نق�س، �لعزيز �لذي ال يغلبه �أحد، �لحكيم في خلقه و�شـــرعه وقدره.
 

   من عالمات توفيق �هلل للموؤمن �أنه يحا�شب نف�شه في �لدنيا قبل ح�شابها يوم �لقيامة.
   في تذكير �لعباد ب�شدة �أثر �لقر�آن على �لجبل �لعظيم؛ تنبيه على �أنهم �أحق بهذ� �لتاأثر لما فيهم من �ل�شعف.

  �أ�شـــارت �الأ�شـــماء )�لخالـــق، �لبـــارئ، �لم�شـــور( �إلـــى مر�حـــل تكويـــن �لمخلـــوق مـــن �لتقديـــر له، ثم �إيجـــاده، ثم جعل له �شـــورة خا�شة به، 
وبذكر �أحدها مفرًد� فاإنه يدل على �لبقية.

٦٠١٣



تحذير �لموؤمنين من تولي �لكافرين.

بـــاهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، ال تتخـــذو� 
�أعد�ئـــي و�أعد�ءكـــم �أوليـــاء تو�لونهـــم 
ــم  ــا جاءكـ ــرو� بمـ ــد كفـ ــم، وقـ وتو�ّدونهـ
علـــى يـــد ر�شـــولكم مـــن �لديـــن، ُيْخِرجـــون 
�لر�شـــول مـــن د�ره، ويخرجونكـــم �أنتـــم 
كذلـــك مـــن دياركـــم بمكـــة، ال ير�عـــون 
فيكم قر�بة وال رحًما، ال ل�شيء �إال �أنكم 
�آمنتـــم بـــاهلل ربكـــم، ال تفعلـــو� ذلـــك �إن 
كنتـــم خرجتم الأجل �لجهاد في �شـــبيلي، 
ون �إليهم  ومن �أجل طلب مر�شاتي، ُت�ِشرُّ
باأخبـــار �لم�شـــلمين مـــودة لهم، و�أنا �أعلم 
بمـــا �أخفيتـــم مـــن ذلـــك ومـــا �أعلنتـــم، ال 
ــن  ــك وال مـ ــن ذلـ ــيء مـ ــيَّ �شـ ــى علـ يخفـ
غيـــره، ومـــن يفعل تلك �لمو�الة و�لمو�دة 
للكفار فقد �نحرف عن و�شـــط �لطريق، 

و�شـــّل عـــن �لحـــق، وجاَنـــَب �ل�شـــو�ب.
مـــا  ُيْظِهـــرو�  بكـــم  يظفـــرو�  �إن   

ــد�وة،  ــن �لعـ ــم مـ ــي قلوبهـ ــه فـ ي�شمرونـ
باالإيـــــــذ�ء  �إليــــــــكم  �أيديهـــم  ويمـــّدو� 
�أل�شنـــــتهم  ويطـــــــلقو�  و�ل�شــــــــرب، 
بال�شـــــــتم و�ل�شــــــّب، وتمــــــّنو� لـــو تكفرون 

بـــاهلل وبر�شـــوله لتكونـــو� مثلهـــم.
�أوالدكم  وال  قر�بتكم،  تنفعكم  لن   

يوم  �أجلهم،  من  �لكفار  و�ليتم  �إذ� 
�أهل  بينكم، فيدخل  �لقيامة يفرق �هلل 
فال  �لنار،  �لنار  و�أهل  �لجنة،  �لجنة 
تعملون  بما  و�هلل  ا،  بع�شً بع�شكم  ينفع 
ب�شير، ال يخفى عليه �شبحانه �شيء من 

�أعمالكم، و�شيجازيكم عليها.
 قـــد كان لكـــم - �أيه���ا �لموؤمن���ون - قـــدوة ح�شـــنة فـــي �إبر�هيـــم  و�لموؤمنيـــن �لذيـــن كانـــو� معه، حين قالو� لقومهم �لكفـــار: �إنا بريئون 

منكم ومما تعبدون من دون �هلل من �الأ�شنام، كفرنا بما �أنتم عليه من �لدين، وظهرت بيننا وبينكم �لعد�وة و�لكر�هية حتى توؤمنو� باهلل 
وحـــده، وال ت�شـــركو� بـــه �أحـــًد�، فـــكان عليكـــم �أن تتبـــروؤو� مـــن قومكـــم �لكفـــار مثلهـــم، �إال قـــول �إبر�هيـــم  الأبيـــه: الأطلبـــّن �لمغفـــرة لـــك مـــن 
�هلل، فال تتاأ�شو� به فيه؛ الأن هذ� كان قبل ياأ�س �إبر�هيم من �أبيه، فلي�س لموؤمن �أن يطلب �لمغفرة لم�شرك، ول�شت بد�فع عنك من عذ�ب 

�هلل �شيًئا، ربنا عليك �عتمدنا في �أمورنا كلها، و�إليك رجعنا تائبين، و�إليك �لمرجع يوم �لقيامة.
ِيّرنـــا فتنـــة للذيـــن كفـــرو� بـــاأن ت�شـــلطهم علينـــا فيقولـــو�: لـــو كانـــو� علـــى حـــق لمـــا �ُشـــِلّطنا عليهـــم، و�غفـــر لنـــا ربن���ا ذنوبنـــا، �إنك   ربن���ا ال ُت�شَ

�أنـــت �لعزيـــز �لـــذي ال ُيْغلـــب، �لحكيـــم فـــي خلقـــك و�شـــرعك وقـــدرك.
 

   ت�شريب �أخبار �أهل �الإ�شالم �إلى �لكفار كبيرة من �لكبائر.
لة ال توؤثر فيها مو�التهم. ّ    عد�وة �لكفار عد�وة ُمَتاأ�شِ

   ��شتغفار �إبر�هيم الأبيه لوعده له بذلك، فلما نهاه �هلل عن ذلك لموته على �لكفر ترك �ال�شتغفار له.



 هـــذه �لقـــدوة �لح�شـــنة �إنمـــا يتاأ�شـــى 

بهـــا مـــن كان يرجـــو مـــن �هلل �لخيـــر فـــي 
�لدنيـــا و�الآخـــرة، ومـــن يعر�ـــس عـــن هذه 
�لقـــدوة �لح�شـــنة فـــاإن �هلل غنـــي عـــن 
عبـــاده، ال يحتـــاج �إلـــى طاعتهـــم، وهـــو 

�لمحمـــود علـــى كل حـــال.
 ع�شـى �هلل �أن يجعـل بينكـم - �أيه�ا 

عاديتـم  �لذيـن  وبيـن   - �لموؤمن������ون 
مـن �لكفـار محبـة بحيـث يهديهـم �هلل 
فـي  لكـم  �إخـوة  فيكونـون  لالإ�شـالم، 
يقلـب  �أن  يقـدر  قديـر  و�هلل  �لديـن، 
قلوبهـم �إلـى �الإيمـان، و�هلل غفـور لمـن 

بهـم. رحيـم  عبـاده،  مـن  تـاب 
�لـــــذين  عـــن  �هلل  ينـــــهاكم  ال   

لـــــم يقاتلوكـــم ب�شـــبب �إ�شـــالمكم، ولـــم 
يخرجوكـــم مـــن دياركـــم �أن تح�شـــنو� 
�إليهـــم، وتعدلـــو� بينهـــم بـــاأن تعطوهم ما 
لهـــم مـــن حـــق عليكـــم، �إن �هلل يحـــب 
ـــهم  ـــون فـــي �أنف�ش ـــن يعدل ـــن �لذي �لعادلي

ُّـــو�. ـــا ُول ـــهم ومـ و�أهليـــ
 �إنمــــــا ينـهـــاكــــــم �هلل عـــن �لذيـــن 

ـــبب �إيمانكـــم، و�أخرجوكـــم  قاتلوكـــم ب�ش
مـــن دياركـــم، و�أعانـــو� علـــى �إخر�جكـــم؛ 
يو�لهـــم  ومـــن  تو�لوهـــم،  �أن  ينهاكـــم 
منكـــم فاأولئـــك هـــم �لظالمـــون الأنف�شـــهم 
باإير�دها مو�رد �لهالك ب�شـــبب مخالفة 

�أمـــر �هلل.
وعملو�  باهلل  �آمنو�  �لذين  �أيها  يا   

�لموؤمنات  جاءتكم  �إذ�  �شرعه،  بما 
�أر�س  �إلى  �لكفر  �أر�س  من  مهاجر�ت 
�شدق  في  فاختبروهّن  �الإ�شالم 
�إيمانهّن، �هلل �أعلم باإيمانهّن، ال يخفى 
قلوبهّن،  عليه  تنطوي  مما  �شيء  عليه 
�الختبار  بعد  موؤمنات  علمتموهّن  فاإن 
فال  �شدقهّن  من  لكم  يظهر  بما 
يحّل  ال  �لكفار،  �أزو�جهم  �إلى  ترّدوهن 
للموؤمنات �أن يتزوجن بالكفار، وال يحّل للكفار �أن يتزوجو� بالموؤمنات، و�أعطو� �أزو�جهم ما بذلو� من مهورهّن، وال �إثم عليكم - �أيها 
�لموؤمنون- �أن تتزوجوهّن بعد �نق�شاء عدتهن �إذ� �أعطيتموهن مهورهّن، ومن كانت زوجته كافرة �أو �رتدت عن �الإ�شالم فال يم�شكها؛ 
�ت، ولي�شاألو� هم ما بذلو� من مهور زوجاتهم �لالئي  النقطاع نكاحهما بكفرها، و��شاألو� �لكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم �لُمْرتدَّ
�أ�شلمن، ذلكم �لمذكور - من َرِدّ �لمهور من جهتكم ومن جهتهم - هو حكم �هلل، يحكم بينكم �شبحانه بما ي�شاء، و�هلل عليم باأحو�ل 

عباده، و�أعمالهم، ال يخفى عليه منها �شيء، حكيم فيما ي�شرعه لعباده.
�ت وطلبتـــم مهورهن من �لكفار ولـــم يعطوها، فغنمتم من �لكفـــار فاأعطو� �الأزو�ج   و�إن ُفِر�ـــسَ خـــروُج بع�ـــس ن�شـــائكم �إلـــى �لكفـــار ُمْرتـــدَّ

�ت مثل ما بذلو� من �لمهور، و�تقو� �هلل �لذي �أنتم به موؤمنون بامتثال �أو�مره و�جتناب نو�هيه. �لذين خرجت زوجاتهم ُمْرتدَّ
 

  فـــي ت�شريـــف �هلل �لقلـــب مـــن �لعـــد�وة �إلـــى �لمـــودة، ومـــن �لكفـــر �إلـــى �الإيمـــان �إ�شـــارة �إلـــى �أن قلـــوب �لعبـــاد بيـــن �إ�شبعيـــن مـــن �أ�شابعـــه 
�شـــبحانه، فليطلـــب �لعبـــد منـــه �لثبـــات علـــى �الإيمـــان.

   �لتفريق في �لحكم بين �لكفار �لمحاربين و�لم�شالمين.
   حرمة �لزو�ج بالكافرة غير �لكتابية �بتد�ًء ودو�ًما، وحرمة زو�ج �لم�شلمة من كافر �بتد�ًء ودو�ًما.



ـــاء   ي���ا �أيه���ا �لنب���ي، �إذ� جـــاءك �لن�ش

�لموؤمنـــات ُيبايعنـــك - مثـــل مـــا حدث في 
فتح مكة - على �أال ي�شـــركن باهلل �شـــيًئا، 
وال  ي�شـــرقن،  وال  وحـــده،  يعبدنـــه  بـــل 
جرًيـــا  �أوالدهـــّن  يقتلـــن  وال  يزنيـــن، 
ور�ء عـــادة �أهـــل �لجاهليـــة، وال ُيْلِحقـــن 
باأزو�جهـــّن �أوالدهـــّن مـــن �لزنـــى، وال 
يع�شينـــك فـــي معروف من مثل نهيه عن 
�لنياحة و�لحلق و�شق �لجيب؛ فبايعهّن، 
و�طلـــب لهـــّن �لمغفـــرة مـــن �هلل لذنوبهـــّن 
بعـــد مبايعتهـــّن لـــك، �إن �هلل غفـــور لمـــن 

تـــاب مـــن عبـــاده، رحيـــم بهـــم.
مـــن  بالتحذيـــر  �ل�شـــورة  بـــد�أت  ولمـــا 
مـــو�الة �أعـــد�ء �هلل �ختتمـــت بالتحذيـــر 

منهـــا تاأكيـــًد� لمـــا �شـــبق، فقـــال تعالـــى:
بـــاهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، ال تتولـــو� قوًمـــا 
غ�شـــب �هلل عليهـــم ال يوقنـــون باالآخـــرة، 
بـــل هـــم يائ�شـــون منهـــا مثـــل ياأ�شـــهم مـــن 
رجـــوع موتاهـــم �إليهـــم لكفرهـــم بالبعث.

حّث �لموؤمنين لن�شرة �لدين.

�شـــه عـــن كل مـــا  َه �هلَل  وَقدَّ  َنـــزَّ

ـــماو�ت ومـــا فـــي  ـــه مـــا فـــي �ل�ش ـــق ب ال يلي
�الأر�س، وهو �لعزيز �لذي ال يغلبه �أحد، 

�لحكيـــم فـــي خلقـــه وقـــدره و�شـــرعه.
 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� بـــاهلل، لـــم 

تقولـــون: فعلنـــا �شـــيًئا، ولـــم تفعلـــوه فـــي 
�لو�قـــع؟! كقـــول �أحدكـــم: قاتلـــت ب�شـــيفي 
و�شربـــت، وهـــو لـــم يقاتـــل ب�شـــيفه ولـــم 

ي�شـــرب.
ق عمُلُه قوَله. ِدّ  َعُظم ذلك �لمبغو�س عند �هلل وهو �أن تقولو� ما ال تفعلونه، فال يليق بالموؤمن �إال �أن يكون �شادًقا مع �هلل، ُي�شَ

ا بع�شهم جنب بع�س كاأنهم بنيان متال�شق بع�شه ببع�س.  �إن �هلل يحّب �لموؤمنين �لذين يقاتلون في �شبيله �بتغاء مر�شاته �شفًّ

يـــن فـــي �لقتـــال فـــي �شـــبيله، ذكـــر مـــا كان عليـــه �أ�شحـــاب مو�شـــى وعي�شـــى مـــن مخالفـــة  ّ ولمـــا ذكـــر �هلل �لقتـــال و�متـــدح �لموؤمنيـــن �لُمَتر��شِ
ر�شـــوليهما، تحذيـــًر� للموؤمنيـــن مـــن مخالفـــة نبيهـــم، فقـــال: 

 و�ذكـــر - �أيه���ا �لر�س���ول - حيـــن قـــال مو�شـــى لقومـــه: ي���ا ق���وم، لـــم توؤذوننـــي بمخالفـــة �أمـــري و�أنتـــم تعلمـــون �أنـــي ر�شـــول �هلل �إليكـــم؟! فلمـــا 

مالـــو� و�نحرفـــو� عمـــا جاءهـــم بـــه مـــن �لحـــق �أمال �هلل قلوبهم عن �لحق و�ال�شـــتقامة، و�هلل ال يوفق للحق �لقـــوم �لخارجين عن طاعته.
 

   م�شروعية مبايعة ولي �الأمر على �ل�شمع و�لطاعة و�لتقوى.
   وجوب �ل�شدق في �الأفعال ومطابقتها لالأقو�ل.

   بيَّن �هلل للعبد طريق �لخير و�ل�شر، فاإذ� �ختار �لعبد �لزيغ و�ل�شالل ولم يتب فاإن �هلل يعاقبه بزيادة زيغه و�شالله.

٦١١٤



 و�ذكـــر - �أيه���ا �لر�س���ول - حيـــن 

: ي���ا بن���ي  ــم  ــن مريـ ــى بـ ــال عي�شـ قـ
�إ�س���ر�ئيل، �إنـــي ر�شـــول �هلل بعثنـــي �إليكم 
ـــور�ة،  ـــي مـــن �لت ـــزل قبل ـــا ن ـــا لم م�شدًق
فل�شـــت ِبِبـــْدع مـــن �لر�شـــل، ومب�شـــًر� 
بر�شـــول يجـــيء مـــن بعدي ��شـــمه �أحمد، 
ـــة  ـــى بالحجـــج �لد�ل ـــا جاءهـــم عي�ش فلم
علـــى �شدقـــه قالـــو�: هـــذ� �شـــحر و��شـــح، 

فلـــن نتبعـــه.
�ختلق  ممن  ظلًما  �أ�شّد  �أحد  وال   

�أند�ًد�  له  جعل  حيث  �لكذب  �هلل  على 
�إلى  ُيْدَعى  وهو  دونه  من  يعبدهم 
هلل،  �لخال�س  �لتوحيد  دين  �الإ�شالم 
و�هلل ال يوفق �لقوم �لظالمين الأنف�شهم 
فيه  ما  �إلى  و�لمعا�شي  بال�شرك 

ر�شدهم و�شد�دهم.
�أن  �لمكذبـــون  هـــوؤالء  يريـــد   

يطفئـــو� نـــور �هلل بمـــا ي�شـــدر منهـــم مـــن 
�لمقاالت �لفا�شدة ومن �لت�شويه للحق، 
ــم  ــم �أنوفهـ ــى رغـ ــوره علـ ــل نـ و�هلل مكمـ
�الأر�ـــس  فـــي م�شـــارق  دينـــه  باإظهـــار 

ــه. ــالء كلمتـ ــا و�إعـ ومغاربهـ
�لذي بعث ر�شوله محمًد�   �هلل هو 

�لهد�ية  دين  �الإ�شالم،  بدين   
�لنافع  �لعلم  ودين  للخير،  و�الإر�شاد 
جميع  على  لُيْعِليه  �ل�شالح؛  و�لعمل 
�لم�شركين  �أنوف  رغم  على  �الأديان 
ن له في �الأر�س. �لذين يكرهون �أن ُيَمكَّ

بـــاهلل،  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، هـــل �أر�شـــدكم 
و�أهديكـــم �إلـــى تجـــارة ر�بحـــة، تنقذكـــم 

مـــن عـــذ�ب موجـــع؟
�أن  هـي  �لر�بحـة  �لتجـارة  هـذه   

توؤمنـو� بـاهلل وبر�شـوله، وتجاهـدو� فـي 
�شـبيله �شـبحانه باإنفـاق �أمو�لكـم وبـذل 
�أنف�شـكم �بتغـاء مر�شاتـه؛ ذلـك �لعمـل 

�إليـه. ف�شـارعو�  تعلمـون  كنتـم  �إن  لكـم  خيـر  �لمذكـور 
 وِرْبـــح هـــذه �لتجـــارة هـــو �أن يغفـــر �هلل لكـــم ذنوبكـــم، ويدخلكـــم جنات تجري �الأنهار من تحت ق�شورها و�أ�شـــجارها، ويدخلكم م�شـــاكن 

طيبة في جنات �إقامة ال �نتقال عنها، ذلك �لجز�ء �لمذكور هو �لفوز �لعظيم �لذي ال يد�نيه �أّي فوز.
 ومـــن ِرْبـــح هـــذه �لتجـــارة خ�شلـــة �أخـــرى تحبونهـــا وهـــي عاجلـــة فـــي �لدنيـــا، �أن ين�شركـــم �هلل علـــى عدّوكـــم، وفتـــٌح قريـــب يفتحـــه عليكـــم 

وهـــو فتـــح مكـــة وغيرهـــا، و�أَْخِبـــر - �أيه���ا �لر�س���ول - �لموؤمنيـــن بما ي�شـــّرهم من �لن�شر في �لدنيا و�لفـــوز بالجنة في �الآخرة.
 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� بـــاهلل وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، كونـــو� �أن�شـــار �هلل بن�شركـــم لدينه �لذي جاء به ر�شـــولكم مثل ن�شـــرة �لَحَو�ِريين 

، وكفر به  : من �أن�شاري �إلى �هلل؟ فاأجابوه مبادرين: نحن �أن�شار �هلل، فاآمن فريق من بني �إ�شر�ئيل بعي�شى  لما قال لهم عي�شى 
فريق �آخر، فاأّيدنا �لذين �آمنو� بعي�شى على �لذين كفرو� به، فاأ�شبحو� غالبين عليهم.

 
   تب�شير �لر�شاالت �ل�شابقة بنبينا  داللة على �شدق نبوته.

ة �إلهية.    �لتمكين للدين �ُشنَّ
   �الإيمان و�لجهاد في �شبيل �هلل من �أ�شباب دخول �لجنة.

ِيّعه - �شبحانه -.    قد يعجل �هلل جز�ء �لموؤمن في �لدنيا، وقد يدخره له في �الآخرة لكنه ال ُي�شَ



�المتنان على �الأمة وتف�شيلها بر�شولها، 
وبيان ف�شل يوم �لجمعة.

ه �هلَل عـــن كل مـــا ال يليـــق بـــه   ُيَنـــِزّ

�شـــه جميـــُع مـــا  مـــن �شفـــات �لنق�ـــس وُيَقِدّ
فـــي �ل�شـــماو�ت، وجميـــع مـــا فـــي �الأر�ـــس 
مـــن �لخالئق، هو �لملـــك �لمنفرد وحده 
ه عـــن كل نق�ـــس، �لعزيز  بالملـــك، �لُمَنـــزَّ
�لـــذي ال يغلبـــه �أحـــد، �لحكيـــم فـــي خلقـــه 

و�شـــرعه وقـــدره.
�لعـــرب  فـــي  �أر�شـــل  �لـــذي  هـــو   

�لذيـــن ال يقـــروؤون وال يكتبـــون ر�شـــواًل من 
جن�شـــهم، يتلـــو عليهـــم �آياتـــه �لتـــي �أنزلها 
ـــاوئ  ـــه، ويطّهرهـــم مـــن �لكفـــر وم�ش علي
�الأخـــالق، ويعّلمهـــم �لقـــر�آن، ويعّلمهـــم 
ـــاله  ـــل �إر�ش ـــو� مـــن قب ة، و�إنهـــم كان ـــنَّ �ل�شُّ
�إليهـــم فـــي �شـــالل عـــن �لحـــق و��شـــح، 
حيث كانو� يعبدون �الأ�شنام، وي�شـــفكون 

�لدمـــاء، ويقطعـــون �لرحـــم.
قـوم  �إلـى  �لر�شـول  هـذ�  وبعـث   

ياأتـو�  �آخريـن مـن �لعـرب وغيرهـم لـم 
ال  �لـذي  �لعزيـز  وهـو  و�شـياأتون،  بعـد، 
يغلبـه �أحـد، �لحكيـم فـي خلقـه و�شـرعه 

وقـدره.
بعـــث  مـــن   - �لمذكـــور  ذلـــك   

�لر�شـــول �إلـــى �لعـــرب وغيرهـــم - ف�شـــل 
�هلل يعطيه من ي�شاء، و�هلل ذو �الإح�شان 
�لعظيـــم، ومـــن �إح�شـــانه �لعظيم �إر�شـــاله 

ر�شـــول هـــذه �الأمـــة �إلـــى �لنا�ـــس كافـــة.
ولمـــا ذكـــر �هلل مـــا �متـــن بـــه مـــن بعثـــة 
�لر�شـــول، ومـــن �إنـــز�ل �لقـــر�آن، ذكـــر مـــا 
كان عليـــه بع�ـــس �أتبـــاع مو�شـــى  مـــن 

�الإعر��ـــس عـــن �لعمـــل بمـــا فـــي �لتـــور�ة؛ تحذيـــًر� لهـــذه �الأمـــة مـــن �تباعهـــم، فقـــال: 
 مثـــل �ليهـــود �لذيـــن ُكِلّفـــو� �لقيـــام بمـــا فـــي �لتـــور�ة فتركـــو� مـــا ُكِلّفو� به، كمثل �لحمار يحمـــل �لكتب �لكبيرة، ال يدري مـــا ُحِمل عليه: �أهو 

كتٌب �أم غيرها؟ َقُبح مثل �لقوم �لذين كذبو� باآيات �هلل، و�هلل ال يوفق �لقوم �لظالمين الإ�شابة �لحق.
 قـــل - �أيه���ا �لر�س���ول -: ي���ا �أيه���ا �لذي���ن بق���و� عل���ى �ليهودي���ة بع���د تحريفه���ا، �إن زعمتـــم �أنكـــم �أوليـــاء هلل �خت�شكـــم بالواليـــة دون �لنا�ـــس 

فتمّنو� �لموت؛ ليعّجل لكم ما �خت�شكم به - ح�شب زعمكم - من �لكر�مة �إن كنتم �شادقين في دعو�كم �أنكم �أولياء �هلل من دون �لنا�س.
 وال يتمّنـــون �لمـــوت �أبـــًد�، بـــل يتمنـــون �لخلـــود فـــي �لدنيـــا ب�شـــبب مـــا عملـــوه مـــن �لكفـــر و�لمعا�شـــي و�لظلـــم، وتحريـــف �لتـــور�ة وتبديلهـــا، 

و�هلل عليـــم بالظالميـــن، ال يخفـــى عليـــه من �أعمالهم �شـــيء، و�شـــيجازيهم عليها.
 قـــل - �أيه���ا �لر�س���ول - لهـــوؤالء �ليهـــود: �إن �لمـــوت �لـــذي تهربـــون منـــه مالقيكـــم ال محالـــة �إن عاجـــاًل �أو �آجـــاًل، ثـــم ترجعـــون يـــوم �لقيامـــة 

�إلـــى �هلل عالـــم مـــا غـــاب ومـــا ح�شر، ال يخفى عليه �شـــيء منهمـــا، فيخبركم بما كنتم تعملونه في �لدنيا، ويجازيكم عليه.
 

ا، حيث كانو� في جاهلية و�شياع.    عظم منة �لنبي  على �لب�شرية عامة وعلى �لعرب خ�شو�شً
   �لهد�ية ف�شل من �هلل وحده، تطلب منه وت�شتجلب بطاعته.

   تكذيب دعوى �ليهود �أنهم �أولياء �هلل؛ بتحّديهم �أن يتمنو� �لموت �إن كانو� �شادقين في دعو�هم الأن �لولي ي�شتاق لحبيبه.

٦٢١١



بـــاهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، �إذ� نـــادى 
�لمـــوؤذن لل�شـــالة مـــن يـــوم �لجمعـــة بعـــد 
�شعـــود �لخطيـــب علـــى �لمنبـــر، فا�شـــعو� 
�لخطبـــة  لح�شـــور  �لم�شـــاجد  �إلـــى 
و�ل�شـــالة، و�تركـــو� �لبيع؛ لئال ي�شـــغلكم 
ــه مـــن  ــور بـ ــة، ذلـــك �لماأمـ عـــن �لطاعـ
�ل�شـــعي وتـــرك �لبيـــع بعـــد �الأذ�ن ل�شالة 
�لجمعـــة خيـــر لكـــم - �أيه���ا �لموؤمن���ون- 
ــا  ــو� مـ ــك، فامتثلـ ــون ذلـ ــم تعلمـ �إن كنتـ

�أمركـــم �هلل بـــه.
�لجمعـة  �شـالة  �أنهيتـم  فـاإذ�   

فانت�شـرو� فـي �الأر�ـس بحًثا عن �لك�شـب 
حاجاتكـم،  ق�شـاء  وعـن  �لحـالل، 
طريـق  عـن  �هلل  ف�شـل  مـن  و�طلبـو� 
�لحـالل،  و�لربـح  �لحـالل  �لك�شـب 
عـن  بحثكـم  �أثنـاء  فـي  �هلل  و�ذكـرو� 
�لـرزق ذكـًر� كثيـًر�، وال ُيْن�ِشـكم بحثكـم 
عـن �لـرزق ذكـر �هلل؛ رجـاء �لفـوز بمـا 

ترهبونـه. ممـا  و�لنجـاة  تحبونـه، 
�لم�شـــلمين  بع�ـــس  عايـــن  و�إذ�   

تجـــارة �أو لهـــًو� تفرقـــو� خارجيـــن �إليهـــا، 
وتركـــوك - �أيه���ا �لر�س���ول - قائًمـــا علـــى 
�لمنبـــر، قـــل - �أيه���ا �لر�س���ول -: مـــا عند 
ـــح  ـــى �لعمـــل �ل�شال �هلل مـــن �لجـــز�ء عل
خيـــر مـــن �لتجـــارة و�للهو �لـــذي خرجتم 

�إليـــه، و�هلل خيـــر �لر�زقيـــن.

و�لتحذيـــر  �لمنافقيـــن  حقيقـــة  بيـــان 
منهـــم.

�أيه���ا   - مجل�شـــك  ح�شـــر  �إذ�   

ا، و�هلل يعلم �إنك لر�شوله حقًّا،  �لر�سول- �لمنافــــقون �لذين ُيْظِهرون �الإ�شالم، وُي�شــــِمرون �لكـــــــفر، قالو�: ن�شــــــــهد �إنك لر�شول �هلل حقًّ
ـــوله. ـــك ر�ش ـــم قلوبهـــم �أن ـــهدون مـــن �شمي ـــا يّدعـــون �أنهـــم ي�ش ـــون فيم ـــن لكاذب ـــهد �إن �لمنافقي و�هلل ي�ش

 جعلـــو� �أيمانهـــم �لتـــي يحلفونهـــا علـــى دعو�هـــم �الإيمـــان، �شـــترًة ووقايـــة لهـــم مـــن �لقتـــل و�الأ�شـــر، و�شرفو� �لنا�ـــس عن �الإيمان بمـــا يبثونه 

من �لت�شـــكيك و�الإرجاف، �إنهم قبح ما كانو� يعملون من �لنفاق و�الأيمان �لكاذبة.
�، فختم على قلوبهم ب�شـــبب كفرهـــم فال يدخلها   ذلـــك ب�شـــبب �أنهـــم �آمنـــو� نفاًقـــا، ولـــم ي�شـــل �الإيمـــان �إلـــى قلوبهـــم، ثـــم كفرو� باهلل �شـــرًّ

�إيمـــان، فهـــم ب�شـــبب ذلـــك �لختـــم ال يفقهـــون مـــا فيـــه �شالحهـــم ور�شـــدهم.
 و�إذ� ر�أيتهـــم - �أيه���ا �لناظ���ر - تعجبـــك هيئاتهـــم و�أ�شـــكالهم؛ لمـــا هـــم فيـــه مـــن �لن�شـــارة و�لنعيـــم، و�إن يتكلمـــو� ت�شـــمع لكالمهم لما فيه 

دة، ال يفهمون �شيًئا وال يعونه، يظنون كل �شوت ي�شتهدفهم لما فيهم من  من �لبالغة، كاأنهم فـي مجل�شك - �أيها �لر�سول - ُخ�ُشب ُم�َشنَّ
َرفـــون عن �الإيمان  � �أو يكيـــدو� لـــك مكيدة، لعنهـــم �هلل، كيف ُي�شْ ـــا، فاحذرهـــم - �أيه���ا �لر�س���ول - �أن يف�شـــو� لـــك �شـــرًّ �لجبـــن، هـــم �لعـــدّو حقًّ

مع و�شوح دالئله، وجالء بر�هينه؟!
 

   وجوب �ل�شـــعي �إلى �لجمعة بعد �لند�ء وحرمة ما �شـــو�ه من �لدنيا �إال لعذر.    تخ�شي�س �شـــورة للمنافقين فيه تنبيه على خطورتهم 
وخفاء �أمرهم.    �لعبرة ب�شالح �لباطن ال بجمال �لظاهر وال ح�شن �لمنطق.

٦٣١١



�لمنافقيـــن:  لهـــوؤالء  قيـــل  و�إذ�   

تعالـــو� �إلـــى ر�شـــول �هلل معتذريـــن عمـــا 
بـــدر منكـــم، يطلب لكم من �هلل �لمغفرة 
ــتهز�ًء  ــهم ��شـ ــو� روؤو�شـ ــم، عطفـ لذنوبكـ
و�شـــخرية، ور�أيتهـــم ُيْعِر�شون عما �أُِمُرو� 
بـــه، وهـــم م�شـــتكبرون عـــن قبـــول �لحـــق 

و�الإذعـــان لـــه.
ــك - �أيه���ا �لر�س���ول -  ــتوي طلُبـ  ي�شـ

�لمغفـــرة لذنوبهم وعدم طلبك �لمغفرة 
لهـــم، لـــن يغفر �هلل لهم ذنوبهم، �إن �هلل 
ال يوفـــق �لقـــوم �لخارجيـــن عـــن طاعتـــه، 

يـــن على مع�شيته. ِرّ �لُم�شِ
تنفقـو�  ال  يقولـون:  �لذيـن  هـم   

�هلل  ر�شـول  عنـد  مـن  علـى  �أمو�لكـم 
�لمدينـة  حـول  و�الأعـر�ب  �لفقـر�ء  مـن 
حتـى يتفرقـو� عنـه، وهلل وحـده خز�ئـن 
يرزقهـا  �الأر�ـس،  وخز�ئـن  �ل�شـماو�ت، 
من ي�شاء من عباده، ولكّن �لمنافقين ال 
يعلمون �أن خز�ئن �لرزق بيده �شبحانه.

 يقول ر�أ�شهم عبد �هلل بن �أُبّي: لئن 

�الأعــــز  لُيْخـــِرجّن  �لمدينة  �إلى  عدنا 
وهم  �الأذّل؛  منها   - وقومي  �أنا  -وهم 
�لعزة  وحده  وهلل  و�أ�شحابه،  محمد 
لعبد �هلل  ولي�شت  وللموؤمنين،  ولر�شوله 
�لمنافقين  ولكن  و�أ�شحابه،  �أُبّي  �بن 
ولر�شوله  هلل  �لعزة  �أن  يعلمون  ال 

وللموؤمنين.
�لمنافقيـــن  حر�ـــس  �هلل  بّيـــن  ولمـــا 
علـــى �لبخـــل باالإنفـــاق لل�شـــد عـــن �شـــبيل 
�هلل حـــّذر �لموؤمنيـــن من ذلـــك، و�أمرهم 

باالإنفـــاق فـــي �شـــبيله، فقـــال: 
بـــاهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

ــغلكم  ــم، ال ت�شـ ــرعه لهـ ــا �شـ ــو� بمـ وعملـ
�أمو�لكـــم وال �أوالدكـــم عـــن �ل�شـــالة �أو 
ــن  ــالم، ومـ ــس �الإ�شـ ــن فر�ئ�ـ ــا مـ غيرهـ
ـــه �هلل  ـــا �أوجب ـــه و�أوالده عم ـــغلته �أمو�ل �ش

ــة. ــوم �لقيامـ ــم يـ ــهم و�أهليهـ ــرو� �أنف�شـ ــن خ�شـ ــا �لذيـ ـ ــرون حقًّ ــم �لخا�شـ ــك هـ ــا، فاأولئـ ــالة وغيرهـ ــن �ل�شـ ــه مـ عليـ
 و�أنفقـــو� ممـــا رزقكـــم �هلل مـــن �الأمـــو�ل مـــن قبـــل �أن ياأتـــي �أحدكـــم �لموت، فيقول لربه: رّب هـــالَّ �أخرتني �إلى مّدة ي�شـــيرة، فاأت�شّدق من 

مالي في �شبيل �هلل، و�أكن من عباد �هلل �ل�شالحين �لذين �شلحت �أعمالهم.
ـــا �إذ� ح�شـــر �أجلهـــا و�نق�شـــى عمرهـــا، و�هلل خبيـــر بمـــا تعملـــون، ال يخفـــى عليـــه �شـــيء مـــن �أعمالكـــم،   ولـــن يوؤخـــر �هلل �شـــبحانه نف�ًش

ــر. � ف�شـ ــرًّ ــر، و�إن �شـ ــًر� فخيـ ــا، �إن خيـ ــيجازيكم عليهـ و�شـ
 

   �الإعر��س عن �لن�شح و�لتكبر من �شفات �لمنافقين.
   من و�شائل �أعد�ء �لدين �لح�شار �القت�شادي للم�شلمين.

   خطر �الأمو�ل و�الأوالد �إذ� �شغلت عن ذكر �هلل.

٦٤١٨



بـــه �لند�مـــة  �لتحذيـــر ممـــا تح�شـــل 
ـــوم �لقيامـــة. ـــن ي و�لغب

�شـــه عمـــا ال يليـــق بـــه  ه �هلل وُيَقِدّ  ُيَنـــِزّ

من �شفات �لنق�س كل ما في �ل�شماو�ت 
ومـــا فـــي �الأر�ـــس من �لخالئـــق، له وحده 
�لملـــك، فـــال َمِلـــَك غيـــره، ولـــه �لثنـــاء 
�لح�شـــن، وهـــو علـــى كل �شـــيء قديـــر، ال 

يعجزه �شـــيء.
 هــــــــو �لــــــذي خــلـقـــــــكم - �أيه��������ا 

ــره  ــه وم�شيـ ــر بـ ــم كافـ �لنا����س - فمنكـ
�لنار، ومنكم موؤمن به وم�شيره �لجنة، 
و�هلل بمـــا تعملـــون ب�شيـــر، ال يخفى عليه 
من �أعمالكم �شيء، و�شيجازيكم عليها.

�الأر�ـــس  وخلـــق  �ل�شـــماو�ت  خلـــق   

بالحــــــق، ولم يخلقـــــهما عبًثا، و�شّوركم 
ـــة  - �أيه���ا �لنا����س - فاأح�شـــن �شوركـــم ِمنَّ
منـــه وتف�شـــاًل، ولو �شـــاء لجعلهـــا قبيحة، 
و�إليـــه وحـــده �لرجـــوع يـــوم �لقيامـــة، 
فيجازيكـــم علـــى �أعمالكـــم، �إن خيـــًر� 

� ف�شـــر. ـــرًّ فخيـــر، و�إن �ش
 يعلـــم مـــا فـــي �ل�شـــماو�ت ويعلـــم 

مـــا فـــي �الأر�ـــس، ويعلـــم مـــا تخفـــون مـــن 
�الأعمـــال ويعلـــم مـــا تعلنونـــه، و�هلل عليـــم 
ـــر، ال  ـــر �أو �ش ـــدور مـــن خي بمـــا فـــي �ل�ش

يخفـــى عليـــه مـــن ذلـــك �شـــيء.
 �ألـــم ياأتكـــم - �أيه���ا �لم�س���ركون- 

بـــة مـــن قبلكـــم؛ مثـــل  خبـــر �الأمـــم �لمكِذّ
قـــوم نـــوح وعـــاد وثمود وغيرهـــم، فذ�قو� 
ـــي  ـــر ف ـــه مـــن �لكف ـــو� علي ـــا كان ـــاب م عق
�لدنيا، ولهم في �الآخرة عذ�ب موجع؟! 
بلـــى، قـــد �أتاكـــم ذلـــك، فاعتبـــرو� بمـــا �آل 

�إليـــه �أمرهـــم؛ فتوبـــو� �إلـــى �هلل قبـــل �أن يحـــّل بكـــم مـــا حـــّل بهـــم.
 ذلـــك �لعـــذ�ب �لـــذي �أ�شابهـــم �إنمـــا �أ�شابهـــم ب�شـــبب �أنـــه كانـــت تاأتيهـــم ر�شـــلهم مـــن عنـــد �هلل بالحجـــج �لو��شحـــة و�لبر�هيـــن �لجليـــة، 

فقالـــو� م�شـــتنكرين �أن تكـــون �لر�شـــل مـــن جن�ـــس �لب�شـــر: �أب�شـــر ير�شـــدوننا �إلى �لحـــق؟! فكفرو� و�أعر�شـــو� عن �الإيمان بهم، فلـــم ي�شّرو� �هلل 
�شـــيًئا، و��شـــتغنى �هلل عـــن �إيمانهـــم وطاعتهـــم؛ الأن طاعتهـــم ال تزيـــده �شـــيًئا، و�هلل غنـــي ال يفتقـــر �إلـــى عبـــاده، محمـــود في �أقو�لـــه و�أفعاله.

 زعـــم �لذيـــن كفـــرو� بـــاهلل �أن �هلل لـــن يبعثهـــم �أحيـــاًء بعـــد موتهـــم، قـــل - �أيه���ا �لر�س���ول - لهـــوؤالء �لمنكريـــن للبعث: بلى وربـــي لُتْبَعُثّن يوم 

�لقيامـــة، ثـــم لُتْخَبـــُرّن بمـــا عملتـــم فـــي �لدنيـــا، وذلـــك �لبعـــث علـــى �هلل �شـــهل؛ فقد خلقكـــم �أول مّرة، فهو قـــادر على بعثكم بعـــد موتكم �أحياء 
للح�شاب و�لجز�ء.

 فاآمنـــو� - �أيه���ا �لنا����س - بـــاهلل، و�آمنـــو� بر�شـــوله، و�آمنـــو� بالقـــر�آن �لـــذي �أنزلنـــاه علـــى ر�شـــولنا، و�هلل بمـــا تعملـــون خبيـــر، ال يخفـــى عليـــه 

 �ذكـــر - �أيه���ا �لر�س���ول - يـــوم يجمعكـــم �هلل ليـــوم �لقيامـــة ليجازيكـــم علـــى �أعمالكـــم، ذلـــك  مـــن �أعمالكـــم �شـــيء، و�شـــيجازيكم عليهـــا. 
�ليوم �لذي يظهر فيه خ�شـــارة �لكفار ونق�شهم، حيث يرث �لموؤمنون منازل �أهل �لنار في �لجنة، ويرث �أهل �لنار منازل �أهل �لجنة في 
ِر �هلل عنه �شـــيئاته، ويدخله جنات تجري من تحت ق�شورها و�أ�شـــجارها �الأنهار ماكثين  �لنـــار، ومـــن يوؤمـــن بـــاهلل ويعمـــل عمـــاًل �شالًحـــا يكِفّ

فيهـــا �أبـــًد�، ال يخرجـــون منهـــا، وال ينقطـــع عنهـــم نعيمهـــا، ذلك �لذي نالوه هو �لفوز �لعظيـــم �لذي ال يد�نيه فوز.
 

   من ق�شاء �هلل �نق�شام �لنا�س �إلى �أ�شقياء و�شعد�ء.     من �لو�شائل �لمعينة على �لعمل �ل�شالح تذكر خ�شارة �لنا�س يوم �لقيامة.



وكذبـو�  بـاهلل،  كفـرو�  و�لذيـن   

باآياتنا �لتــــــي �أنزلـناها علــــى ر�شــولنا، 
فيهـا  ماكثيـن  �لنـار  �أ�شحـاب  �أولئــــك 

م�شيرهـم. �لم�شيـر  وقبـح  �أبـًد�، 
�أحـــًد� م�شيبـــٌة فـــي   مـــا �أ�شابـــت 

نف�شـــه �أو مالـــه �أو ولـــده �إال بق�شـــاء �هلل 
وقـــدره، ومن يوؤمـــن باهلل وق�شائه وقدره 
يوفـــق �هلل قلبه بالت�شـــليم الأمـــره و�لر�شا 
بق�شائـــه، و�هلل بـــكل �شـــيء عليـــم، ال 

يخفـــى عليـــه �شـــيء.
�لر�شــول،  و�أطيعــو�  �هلل  و�أطيعـو�   

ر�شوله  به  جاءكم  عما  �أعر�شتم  فاإن 
فاإثم ذلك �الإعر��س عليكم، ولي�س على 
ر�شولنا �إال تبليغ ما �أمرناه بتبليغه، وقد 

بلغكم ما �أُِمر بتبليغه.
 �هلل هـــو �لمعبـــود بحـــق، ال معبـــود 

بحـــق غيـــره، وعلـــى �هلل وحـــده فليعتمـــد 
�لموؤمنـــون فـــي جميـــع �أمورهـــم.

بـــاهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

مـــن  �إن  لهـــم،  �شـــرعه  بمـــا  وعملـــو� 
� لكـــم؛ لكونهـــم  �أزو�جكـــم و�أوالدكـــم عـــدوًّ
ـــغلونكم عـــن ذكـــر �هلل و�لجهـــاد فـــي  ي�ش
�أن  فاحذروهـــم  ويثبطونكـــم،  �شـــبيله، 
ـــرو� فيكـــم، و�إن تتجـــاوزو� عن زالتهم  يوؤِثّ
وتعر�شـــو� عنهـــا وت�شـــتروها عليهـــم، فـــاإن 
ويرحمكـــم،  ذنوبكـــم  لكـــم  يغفـــر  �هلل 

و�لجـــز�ء مـــن جن�ـــس �لعمـــل.
�بتالء  و�أوالدكم  �أمو�لكم  �إنما   

و�ختبار لكم، فقد يحملونكم على ك�شب 
وترك طاعة �هلل، و�هلل عنده  �لحر�م، 
ثو�ب عظيم لمن �آثر طاعته على طاعة 
وهذ�  بالمال،  �الن�شغال  وعلى  �الأوالد، 

�لجز�ء �لعظيم هو �لجنة.
�أو�مـره  بامتثـال  �هلل  فاتقـو�   

�إلـى  ��شـتطعتم  مـا  نو�هيـه  و�جتنـاب 
و�أطيعـو� �هلل  طاعتـه �شـبياًل، و��شـمعو� 

ور�شوله، و�بذلو� �أمو�لكم �لتي رزقكم �هلل �إياها في وجوه �لخير، ومن َيِقِه �هلل حر�س نف�شه فاأولئك هم �لفائزون بما يطلبونه، و�لناجون 
يرهبونـه. ممـا 

ـــا ح�شـــًنا؛ بـــاأن تبذلـــو� مـــن �أمو�لكـــم فـــي �شـــبيله، ُي�شاعـــف لكـــم �الأجـــر بجعل �لح�شـــنة بع�شـــر �أمثالها �إلى �شـــبع مئة   �إن تقر�شـــو� �هلل قر�شً

�شعف �إلى �أ�شعاف كثيرة، ويتجاوز لكم عن ذنوبكم، و�هلل �شـــكور يعطي على �لعمل �لقليل �الأجر �لكثير، حليم ال يعاجل بالعقوبة.
 �هلل �شـــبحانه عالـــم مـــا غـــاب، وعالـــم مـــا ح�شـــر، ال يخفـــى عليـــه مـــن ذلك �شـــيء، �لعزيـــز �لذي ال يغلبـــه �أحد، �لحكيم في خلقه و�شـــرعه 

وقدره.
 

   مهمة �لر�شل �لتبليغ عن �هلل، و�أما �لهد�ية فهي بيد �هلل.
   �الإيمان بالقدر �شبب للطماأنينة و�لهد�ية.

   �لتكليف في حدود �لمقدور للمكلَّف.
   م�شاعفة �لثو�ب للمنفق في �شبيل �هلل.

٦٥١٢



ـــان �أحـــكام �لطـــالق وتعظيـــم حـــدوده  بي
وثمر�ت �لتقوى.

 يا �أيها �لنبي، �إذ� �أردت �أنت �أو �أر�د 

�أحد من �أمتك طالق زوجته فليطلقها 
في  �لطالق  يكون  باأن  تها؛  ِعَدّ الأول 
و�حفظو�  فيه،  يجامعها  لم  ُطْهر 
ة، لتتمكنو� من مر�جعة زوجاتكم  �لِعدَّ
و�تقو�  مر�جعتهّن،  �أردتم  �إن  فيها 
و�جــتناب  �أو�مره  بامتثال  ربكم  �هلل 
من  مطلقاتكم  ُتْخــِرجو�  ال  نو�هـــيه، 
يخرجن  وال  فيها،  ي�شكّن  �لتي  �لبيوت 
�إال  عدتهّن؛  تنق�شي  حتى  باأنف�شهّن، 
�لزنى،  مثل  بفاح�شة ظاهرة  ياأتين  �أن 
وتلك �الأحكام هي حدود �هلل �لتي حّد 
فقد  �هلل  حدود  يتجاوز  ومن  لعباده، 
ظلم نف�شه حيث �أوردها مو�رد �لهالك 
ب�شبب ع�شــــيانه لربه، ال تعـــــلم - �أيها 
�لم���طّلق - لعــــّل �هلل يحدث بعد ذلك 

�لطالق �أمًر� ال تتوقعه فتر�جعها.
تهـــّن  ِعدَّ �نقــــ�شاء  قــــاربن  فـــاإذ�   

فر�جعوهّن عن رغبة وح�شـن معا�شـرة، 
تنق�شـي  حتـى  مر�جعتهـن  �تركـو�  �أو 
مـع  �أنف�شـهّن،  �أمـر  فيملْكـن  عدتهـن، 
و�إذ�  حقـوق،  مـن  لهـّن  مـا  �إعطائهـّن 
مفارقتهـن  �أو  مر�جعتهـن  �أردتـم 
فاأ�شـهدو� عدليـن منكـم ح�شـًما للنـز�ع، 
بال�شـهادة   - �ل�س�هود  �أيه�ا   - و�ئتـو� 
مبتغيـن وجـه �هلل؛ ذلـك �لمذكـور مـن 
ـر بـه مـن كان يوؤمـن باهلل،  �الأحـكام ُيَذكَّ
�لـذي  هـو  الأنـه  �لقيامـة؛  بيـوم  ويوؤمـن 
يّتـق  و�لموعظـة، ومـن  بالتذكيـر  ينتفـع 

و�لحـرج. �ل�شيـق  مـن  فيـه  يقـع  مـا  كل  مـن  مخرًجـا  لـه  �هلل  يجعـل  نو�هيـه،  و�جتنـاب  �أو�مـره  بامتثـال  �هلل 
 ويرزقـــه مـــن حيـــث ال يخطـــر لـــه علـــى بـــال، وال يكـــون فـــي ح�شـــبانه، ومـــن يعتمـــد علـــى �هلل فـــي �أمـــوره فهـــو كافيـــه، �إن �هلل منفـــذ �أمـــره، ال 

يعجز عن �شـــيء، وال يفوته �شـــيء، قد جعل �هلل لكل �شـــيء قدًر� ينتهي �إليه، فلل�شـــدة قدر، وللرخاء قدر، فال يدوم �أحدهما على �الإن�شـــان.
تهـــن ثالثـــة �أ�شـــهر، و�لالئـــي لـــم يبلغن �شـــّن  تهـــن فِعدَّ  و�لمطلقـــات �لالئـــي يئ�شـــن مـــن �أن يح�شـــن لكبـــر �شـــّنهن، �إن �شـــككتم فـــي كيفيـــة ِعدَّ

تهن من طالق �أو وفاة: �إذ� و�شعن حملهّن، ومن يّتق �هلل  تهن ثالثة �أ�شهر كذلك، و�لحو�مل من �لن�شاء نهاية ِعدَّ �لحي�س ل�شغرهن فِعدَّ
ـــر �هلل له �أموره، وي�شـــّهل له كل ع�شـــير. بامتثال �أو�مره و�جتناب نو�هيه، ُيَي�ِشّ

ة حكـــم �هلل �أنزلـــه �إليكـــم - �أيه���ا �لموؤمن���ون - لتعملـــو� بـــه، ومـــن يّتـــق �هلل بامتثـــال   ذلـــك �لمذكـــور مـــن �أحـــكام �لطـــالق و�لرجعـــة و�لِعـــدَّ

�أو�مره و�جتناب نو�هيه يمح عنه �شـــيئاته �لتي �رتكبها، ويعطه �أجًر� عظيًما في �الآخرة، وهو دخول �لجنة، و�لح�شول على �لنعيم �لذي 
ال ينفد.

 
   خطاب �لنبي  خطاب الأمته ما لم تثبت له �لخ�شو�شية.

   وجوب �ل�شكنى و�لنفقة للمطلقة �لرجعية.
ْدب �إلى �الإ�شهاد ح�شًما لمادة �لخالف.    �لنَّ

   كثرة فو�ئد �لتقوى وعظمها.



ـــن �هلل حكـــم �لطـــالق و�لرجعـــة  ولمـــا بّي
بّين حكم �لنفقة و�ل�شكنى، فقال:

 �أ�شـــكنوهّن - �أيه���ا �لأزو�ج - مـــن 

حيـــث �شـــكنتم مـــن و�شـــعكم، فـــال يكلفكم 
�هلل غيره، وال ُتْدِخلو� عليهّن �ل�شرر في 
�لنفقـــة و�ل�شـــكن وال فـــي غيرهمـــا رجـــاء 
�لت�شييـــق عليهـــّن، و�إن كانـــت �لمطلقـــات 
حو�مـــل فاأنفقـــو� عليهـــّن حتـــى ي�شعـــن 
ــم  ــم �أوالدكـ ــن لكـ ــاإن �أر�شعـ ــّن، فـ حملهـ
فاأعطوهـــّن �أجـــر �إر�شاعهـــّن، وتر�جعـــو� 
فـــي �شـــاأن �الأجـــرة بالمعـــروف، فـــاإْن 
ــن  ــة مـ ــده �لزوجـ ــا تريـ ــزوُج بمـ ــَل �لـ َبِخـ
�أجـــرة، و�شـــّحت هـــي فلـــم تر�ـــس �إال بمـــا 
تريـــده؛ فلي�شـــتاأجر �الأب مر�شعـــة �أخـــرى 

ـــع لـــه ولـــده. ُتْر�شِ
 لينفـــق مـــن كان لـــه �شـــعة فـــي �لمـــال 

على مطلقته وعلى ولده من �شعته، ومن 
ِيّق عليه رزقه فلينفق مما �أعطاه �هلل  �شُ
منه، ال يكلف �هلل نف�ًشـــا �إال ما �أعطاها، 
فـــال يكلفهـــا فوقـــه، وال فـــوق مـــا تطيقـــه، 
�شـــيجعل �هلل بعـــد �شيـــق حالـــه و�شـــدتها 

�شـــعة وغنى.
ولمـــا ذكـــر �هلل جملـــة مـــن �الأو�مـــر حـــّذر 
من �الإعر��س عن تلك �الأو�مر، وبّين �أن 

عاقبته �شيئة، فقال: 
ـــا ع�شـــت   ومـــا �أكثـــر �لقـــرى �لتـــي لمَّ

 ، ــله  ــر ر�شـ ــبحانه و�أمـ ــا �شـ ــر ربهـ �أمـ
حا�شـــبناها ح�شـــاًبا ع�شـــيًر� على �أعمالها 
�ل�شـــيئة، وعّذبناهـــا عذ�ًبـــا فظيًعـــا فـــي 

�لدنيـــا و�الآخـــرة.
ــيئة،  ــا �ل�شـ ــة �أعمالهـ ــت عقوبـ  فذ�قـ

�لدنيـــا،  فـــي  خ�شـــاًر�  نهايتهـــا  وكان 
وخ�شـــاًر� فـــي �الآخـــرة.

ـــا، فاتقـــو�  ـــا قويًّ ـــاأ �هلل لهـــم عذ�ًب  هّي

�هلل - ي���ا �أ�سح���اب �لعق���ول �لذيـــن �آمنـــو� 
بـــاهلل و�آمنـــو� بر�شـــوله - بامتثـــال �أو�مـــره 

و�جتنـــاب نو�هيـــه، حتـــى ال يحـــّل بكـــم مـــا حـــّل بهـــم، قـــد �أنـــزل �هلل �إليكم ذكًر� يذكركم �شـــوء عاقبة مع�شيته، وح�شـــن مـــاآل طاعته.
 هـــذ� �لذكـــر هـــو ر�شـــول منـــه يتلـــو عليكـــم �آيـــات �هلل مبينـــات ال لب�ـــس فيهـــا؛ رجـــاء �أن ُيْخـــِرج �لذيـــن �آمنـــو� بـــاهلل و�شدقـــو� ر�شـــوله، وعملـــو� 

�الأعمـــال �ل�شالحـــات مـــن ظلمـــات �ل�شـــالل �إلـــى نـــور �لهد�يـــة، ومـــن يوؤمـــن بـــاهلل، ويعمـــل عمـــاًل �شالًحا، يدخلـــه �هلل جنات تجـــري من تحت 
ق�شورهـــا و�أ�شـــجارها �الأنهـــار ماكثيـــن فيهـــا �أبـــًد�، قـــد �أح�شـــن �هلل لـــه رزًقـــا حيـــث �أدخلـــه جنـــة ال ينقطـــع نعيمهـــا.

 �هلل هـــو �لـــذي خلـــق �شـــبع �شـــماو�ت، وخلـــق �شـــبع �أر�شيـــن مثـــل خلقـــه �شـــبع �شـــماو�ت، يتنزل �أمـــر �هلل �لكوني و�ل�شـــرعي بينهـــّن؛ رجاء �أن 

تعلمـــو� �أن �هلل علـــى كل �شـــيء قديـــر، ال يعجـــزه �شـــيء، و�أنـــه �شـــبحانه �أحـــاط بـــكل �شـــيء علًمـــا، فـــال يخفـــى عليـــه �شـــيء فـــي �ل�شـــماو�ت وال فـــي 
�الأر�س.

 
   عدم وجوب �الإر�شاع على �لحامل �إذ� طلقت.

   �لتكليف ال يكون �إال بالم�شتطاع.
   �الإيمان بقدرة �هلل و�إحاطة علمه بكل �شيء �شبب للر�شا و�شكينة �لقلب.



علـــى  �لبيـــوت  �إقامـــة  �إلـــى  �لدعـــوة 
ــه  ــم مر�شاتـ ــدود �هلل وتقديـ ــم حـ تعظيـ

وحـــده.

م مـــا   ي���ا �أيه���ا �لر�س���ول، لـــم ُتَحـــِرّ

�أبـــاح �هلل لـــك؛ مـــن �ال�شـــتمتاع بجاريتك 
ماريـــة، تبتغـــي بذلـــك �إر�شـــاء زوجاتـــك 
لما ِغْرن منها؟!  و�هلل غفور لك، رحيم 

بك.
تحليـــل  لكـــم  �هلل  �شـــرع  قـــد   

�أيمانكـــم بالكفـــارة �إن وجدتـــم خيـــًر� 
ـــم فيهـــا، و�هلل نا�شركـــم،  منهـــا �أو حنثت
وهـــو �لعليـــم باأحو�لكـــم ومـــا ي�شلـــح لكم، 

�لحكيـــم فـــي �شـــرعه وقـــدره.
�لنبـــي   خ�ـــسَّ  حيـــن  و�ذكـــر   

حفـــــــ�شة بخـــــــبٍر، وكــــــان منـــه �أنـــه لـــن 
ــرت  ــا �أخبـ ــة، فلمـ ــه ماريـ ــرب جاريتـ يقـ
حف�شـــُة عائ�شـــة بالخبـــر و�أعلم �هلل نبيه 
عن �إف�شاء �شره عاتب حف�شة فذكر لها 
ا مما ذكرت و�شكـــــــت عن بعــــــ�س،  بع�شً
ف�شـــاألته: مـــن �أخبـــرك هـــذ�؟ قـــــــال: 
�أخــــــبرني �لعليم بكل �شـــيء �لخبير بكل 

خفـــي.
الأن  تتوبـــا؛  �أن  عليكمـــا  حـــقٌّ   
قلوبكمـــا قـــد مالـــت �إلـــى محبـــة مـــا كرهـــه 
ر�شـــول �هلل  مـــن �جتنـــاب جاريتـــه 
� على  وتحريمهـــا علـــى نف�شـــه، و�إن ت�شـــرَّ
ــاإن �هلل  ــه، فـ ــا عليـ ــى تاأليبكمـ ــود علـ �لعـ
هـــو وليـــه ونا�شـــره، وكـــذ� جبريـــل وخيـــار 
�لموؤمنيـــن �أوليـــاوؤه ون�شر�وؤه. و�لمالئكة 
بعـــد ن�شـــرة �هلل لـــه �أعـــو�ن لـــه ون�شـــر�ء 

علـــى مـــن يوؤذيـــه.
 ع�شـــى ربـــه �شـــبحانه �إن طّلقكـــن نبيـــه �أن يبدلـــه �أزو�ًجـــا خيـــًر� منكـــّن، منقـــاد�ت الأمـــره، موؤمنات به وبر�شـــوله، مطيعـــات هلل، تائبات من 

ذنوبهن، عابد�ت لربهن، �شائمات، َثِيّبات، و�أبكاًر� لم يدخل بهّن غيره، لكنه لم يطلقهن.
 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� بـــاهلل وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، �جعلـــو� الأنف�شـــكم والأهليكـــم وقاية من نار عظيمـــة توَقد بالنا�ـــس وبالحجارة، على 

هذه �لنار مالئكة ِغالظ على من يدخلها �ِشَد�د، ال يع�شون �أمر �هلل �إذ� �أمرهم، ويفعلون ما ياأمرهم به دون تر�ٍخ وال تو�ٍن.
 ويقـــال للكافريـــن يـــوم �لقيامـــة: ي���ا �أيه���ا �لذي���ن كف���رو� بـــاهلل، ال تعتـــذرو� �ليـــوم ممـــا كنتـــم عليـــه مـــن �لكفـــر و�لمعا�شـــي، فلـــن ُتْقَبـــل 

�أعذ�ركـــم، �إنمـــا تجـــزون فـــي هـــذ� �ليـــوم مـــا كنتـــم تعملونـــه فـــي �لدنيـــا مـــن �لكفـــر بـــاهلل وتكذيـــب ر�شـــله.
 

ارة عن �ليمين.    م�شروعية �لَكفَّ
   بيان منزلة �لنبي  عند ربه ودفاعه عنه.

   من كرم �لم�شطفى  مع زوجاته �أنه كان ال ي�شتق�شي في �لعتاب فكان يعر�س عن بع�س �الأخطاء �إبقاًء للمودة.
   م�شوؤولية �لموؤمن عن نف�شه وعن �أهله.

٦٦١٢



 ي���ا �أيه�������ا �ل����������ذين �آمن���������و� بـــاهلل 

وعملـــو� بمـــا �شـــرعه لهـــم، توبـــو� �إلـــى �هلل 
مـــن ذنوبكـــم توبـــة �شادقـــة، ع�شـــى ربكـــم 
ــم  ــيئاتكم، ويدخلكـ ــم �شـ ــو عنكـ �أن يمحـ
جنات تجري من تحت ق�شورها �الأنهار 
يـــوم �لقيامـــة، يـــوم ال ُيـــِذلُّ �هلل �لنبـــي وال 
ُيـــِذلُّ �لذيـــن �آمنـــو� معـــه باإدخالهم �لنار، 
نورهـــم ي�شـــعى بيـــن �أيديهـــم وباأيمانهـــم 
علـــى �ل�شـــر�ط، يقولـــون: ي���ا ربن���ا �أكمـــل 
لنـــا نورنـــا، حتى ندخـــل �لجنة، فال نكون 
مثـــل �لمنافقيـــن �لذيـــن ينطفـــئ نورهـــم 
علـــى �ل�شـــر�ط، و�غفر لنـــا ذنوبنا، �إنك 
علـــى كل �شـــيء قديـــر، فـــال تعجـــز عـــن 

�إكمـــال نورنـــا و�لتجـــاوز عـــن ذنوبنـــا.
�لكـفار  جــــاهد  �لر�س��ول،  �أيها  يا   

و�إقامة  بالل�شان  و�لمنافقين  بال�شيف، 
يهابوك،  حتى  عليهم  و��شتّد  �لحدود، 
�لقيامة  يوم  �إليه  ياأوون  �لذي  وماأو�هم 
م�شيرهم  �لم�شير  و�شاء  جهنم،  هو 

�لذي يرجعون �إليه.
 �شـــرب �هلل مثـــاًل للــــــذين كـفــــــرو� 

باهلل وبر�شـــله - �أن عالقتهم بالموؤمنين 
ْيـــِن مـــن  ال تنفـــع بحـــال - �مر�أَتـــْي نبَيّ
، فقـــد كانتا  �أنبيـــاء �هلل: نـــوح ولـــوط 
زوجتيـــن لعبديـــن �شالحيـــن، فخانتـــا 
زوجيهما؛ بما كانتا عليه من �ل�شد عن 
�شـــبيل �هلل، ومنا�شـــرة �أهـــل �لكفـــر مـــن 
قومهمـــا، فلـــم ينفعهمـــا كونهمـــا زوجتيـــن 
لهذين �لعبدين �ل�شالحين، وقيل لهما: 
�دخـــال �لنـــار مـــن جملـــة �لد�خليـــن فيهـــا 

مـــن �لكفـــار و�لف�شـــاق.
 و�شـــرب �هلل مثـــاًل للذيـــن �آمنـــو� 

بـــاهلل وبر�شـــله �أن �شلتهـــم بالكافريـــن 
ال ت�شّرهـــم، وال توؤثـــر فيهـــم مـــا د�مـــو� 
ــر�أة  ــال �مـ ــق بحـ ــى �لحـ ــتقيمين علـ م�شـ
فرعـــون حيـــن قالـــت: ي���ا رب، �بـــِن لـــي 

بيًتا عندك في �لجنة، و�شـــّلمني من جبروت فرعون و�شـــلطانه، ومن �أعماله �ل�شـــيئة، و�شـــّلمني من �لقوم �لظالمين الأنف�شـــهم بمتابعتهم له 
فـــي طغيانـــه وظلمـــه.

 و�شـــرب �هلل مثـــاًل للذيـــن �آمنـــو� بـــاهلل وبر�شـــله، بحـــال مريـــم �بنـــة عمـــر�ن �لتـــي حفظـــت فرجهـــا مـــن �لزنـــى، فاأمـــر �هلل جبريـــل �أن ينفخ 

فيه، فحملت بقدرة �هلل بعي�شى بن مريم من غير �أب، و�شّدقت ب�شر�ئع �هلل، وبكتبه �لمنزلة على ر�شله، وكانت من �لمطيعين هلل بامتثال 
�أو�مره و�لكّف عن نو�هيه.

 
   �لتوبة �لن�شوح �شبب لكل خير.

   في �قتر�ن جهاد �لعلم و�لحجة وجهاد �ل�شيف داللة على �أهميتهما و�أنه ال غنى عن �أحدهما.
   �لقر�بة ب�شبب �أو ن�شب ال تنفع �شاحبها يوم �لقيامة �إذ� فّرق بينهما �لدين.

   �لعفاف و�لبعد عن �لريبة من �شفات �لموؤمنات �ل�شالحات.


