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�إظهــار عل ــم اهلل ال�شــام ــل و�إحــاطته
البالغة ،تربي ًة لمراقبته ،وتحذي ًرا من
مخالفته.

 ق���د �س���مع اهلل كالم الم���ر�أة (وه���ي
َخ ْول���ة بن���ت ثعلبة) الت���ي تراجعك � -أيها
الر�س��ول  -في �ش����أن زوجها (وهو �أو����س
اب���ن ال�صام���ت) ل ََّم���ا ظاه���ر منه���ا،
وت�ش���تكي �إل���ى اهلل م���ا �صن���ع به���ا زوجه���ا،
واهلل ي�س���مع تراجعكم���ا ف���ي ال���كالم ،ال
يخف���ى علي���ه من���ه �ش���يء� ،إن اهلل �س���ميع
لأق���وال عب���اده ،ب�صي���ر ب�أفعاله���م ،ال
يخف���ى علي���ه منه���ا �ش���يء.
 الذي���ن ُيظاه���رون م���ن ن�س���ائهم؛
ب����أن يق���ول �أحده���م لزوجت���ه� :أن���ت عل ّ���ي
كظه���ر �أم���ي ،كذب���وا ف���ي قوله���م ه���ذا،
فلي�س���ت زوجاته���م ب�أمهاته���م� ،إنم���ا
�أمهاته���م الالئ���ي َول َْد َنه���م ،و�إنه���م �إذ
يقول���ون ذل���ك الق���ول ليقول���ون ق ً
���ول
فظي ًع���ا ،وكذ ًب���ا ،و�إن اهلل لعف��� ّو غف���ور،
تخلي�ص���ا له���م
فق���د �ش���رع له���م الكف���ارة؛
ً
م���ن الإث���م.
 والذي���ن يقول���ون ه���ذا الق���ول
الفظي���ع ،ثم يري���دون ِجما َع من ظاهروا
منه ّ���ن فعليه���م �أن ُي َك ِّف���روا بعت���ق رقب���ة
م���ن قب���ل �أن يجامعوه ّ���ن ،ذلك���م الحك���م
المذك���ور ت�ؤم���رون ب���ه زج��� ًرا لك���م ع���ن
الظه���ار ،واهلل بم���ا تعمل���ون خبي���ر ،ال
ِّ
يخف���ى علي���ه م���ن �أعمالك���م �ش���يء.
 فم���ن ل���م يج���د منك���م رقب���ة
يعتقه���ا فعلي���ه �صي���ام �ش���هرين متتابعي���ن
م���ن قب���ل �أن يجام���ع زوجت���ه الت���ي ظاه���ر
منه���ا ،فم���ن ل���م ي�س���تطع �صي���ام �ش���هرين
متتابعين فعليه �إطعام �ستين م�سكينًا ،ذلك الحكم الذي حكمنا به لت�ؤمنوا ب�أن اهلل �أمر به ،فتمتثلوا �أمره ،وتتبعوا ر�سوله ،وتلك الأحكام
الت���ي �ش���رعناها لك���م حـ���دود اهلل الت���ي ح ّده���ا لعب���اده ف�ل�ا تتجاوزوه���ا ،وللكافري���ن ب�أح���كام اهلل وح���دوده الت���ي ح ّده���ا ع���ذاب موج���ع.
� إن الذي���ن يع���ادون اهلل ور�س���وله �أُ ِذلُّ���وا و�أُ ْخ��� ُزوا كم���ا �أُ ِذ َّل الذي���ن ع���ادوه م���ن الأم���م ال�س���ابقة و�أُ ْخ��� ُزوا ،وق���د �أنزلن���ا �آي���ات وا�ضح���ات،
وللكافري���ن ب���اهلل وبر�س���له و�آيات���ه ع���ذاب ُم ِ���ذ ّل.
 ي���وم يبعثه���م اهلل جمي ًع���ا ال يغ���ادر منه���م �أح ً���دا ،فيخبره���م بم���ا عمل���وا ف���ي الدني���ا م���ن الأعم���ال القبيح���ة� ،أح�ص���اه اهلل عليه���م ،فلم يفته
م���ن �أعماله���م �ش���يء ،ون�س���وه ه���م فوج���دوه مكتو ًب���ا ف���ي �صحائفه���م التي ال تترك �صغي���رة وال كبيرة �إال �أح�صتها ،واهلل على كل �ش���يء ُم َّطلع ال
يخفى عليه من �أعمالهم �ش���يء.
لُطْ ف اهلل بالم�ست�ضعفين من عباده من حيث �إجابة دعائهم ون�صرتهم.
من رحمة اهلل بعباده تنوع كفارة الظهار ح�سب اال�ستطاعة ليخرج العبد من الحرج.
في ختم �آيات الظهار بذكر الكافرين؛ �إ�شارة �إلى �أنه من �أعمالهم ،ثم نا�سب �أن يورد بع�ض �أحوال الكافرين.

� أل�م ت�ر � -أيه�ا الر�س�ول � -أن اهلل
يعل�م م�ا ف�ي ال�س�ماوات ويعل�م م�ا ف�ي
الأر�ض ،ال يخفى عليه �شيء مما فيهما،
م�ا يك�ون م�ن حدي�ث ثالث�ة ِ�س� ًّرا �إال ه�و
�س�بحانه رابعه�م بعلم�ه ،وال يك�ون م�ن
حدي�ث خم�س�ة ِ�س� ًّرا �إال ه�و �س�بحانه
�ساد�س�هم بعلم�ه ،وال �أق� ّل م�ن ذل�ك
العدد ،وال �أكثر منه �إال كان معهم بعلمه
�أينم�ا كان�وا ،ال يخف�ى عليه من حديثهم
�ش�يء ،ث�م يخبره�م اهلل بم�ا عمل�وا ي�وم
القيام�ة� ،إن اهلل ب�كل �ش�يء علي�م ،ال
يخف�ى علي�ه �ش�يء.
� أل���م ت���ر � -أيه ��ا الر�س ��ول � -إل���ى
اليه���ود الذي���ن كان���وا يتناج���ون �إذا ر�أوا
م�ؤم ًن���ا ،فنهاه���م اهلل ع���ن النج���وى ،ث���م
ه���م يرجع���ون �إل���ى م���ا نهاه���م اهلل عن���ه،
ويتناج���ون فيم���ا بينه���م بم���ا في���ه �إثم مثل
اغتي���اب الم�ؤمني���ن ،وبم���ا في���ه ع���دوان
عليه���م ،وبم���ا في���ه مع�صي���ة للر�س���ول،
و�إذا ج���ا�ؤوك � -أيه��ا الر�س��ول َ -ح َّي��� ْوك
بتحي���ة ل���م ُي َح ِّي���ك اهلل به���ا؛ وه���ي
ال�س���ام عليك يق�ص���دون الموت،
قوله���مَّ :
ه�ل�ا يعذبنا
ويقول���ون تكذي ًب���ا للنب���ي َّ :
اهلل بم���ا نق���ول� ،إذ ل���و كان �صادقً���ا ف���ي
دع���واه �أن���ه نب���ي لعذبن���ا اهلل بم���ا نق���ول
في���ه! كافيه���م جهن���م عقا ًب���ا عل���ى م���ا
حره���ا ،فقب���ح الم�صي���ر
قال���وه ،يعان���ون ّ
م�صيره���م.
 يا �أيها الذين �آمنوا باهلل وعملوا
بما �شرعه لهم ،ال تتناجوا بما فيه �إثم
�أو عدوان �أو مع�صية للر�سول حتى ال
تكونوا مثل اليهود ،وتناجوا بما فيه
وكف عن مع�صيته ،واتقوا
طاعة هلل ّ
اهلل بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه،
فهو الذي �إليه وحده تح�شرون يوم
القيامة للح�ساب والجزاء.
� إنما النجوى  -الم�شتملة على الإثم والعدوان ومع�صية الر�سول  -من تزيين ال�شيطان وو�سو�سته لأوليائه؛ ليدخل الحزن على
الم�ؤمنين �أنهم ُيكا ُد لهم ،ولي�س ال�شيطان وال تزيينه ب�ضا ّر الم�ؤمنين �شيئًا �إال بم�شيئة اهلل و�إرادته ،وعلى اهلل فليعتمد الم�ؤمنون في
جميع �ش�ؤونهم.
ولما ذكر اهلل الأدب في الأقوال ذكر الأدب في المجال�س فقال:
تو�س���عوا ف���ي المجال����س ف� ِ
يو�س���ع اهلل لك���م ف���ي حياتك���م
أو�س���عوا فيه���اِّ ،
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب���اهلل وعمل���وا بم���ا �ش���رعه له���م� ،إذا قي���ل لك���مَّ :
الدني���ا وف���ي الآخ���رة ،و�إذا قي���ل لك���م :ارتفع���وا م���ن بع����ض المجال����س ليجل����س فيه���ا �أه���ل الف�ض���ل فارتفع���وا عنه���ا ،يرف���ع اهلل �س���بحانه الذي���ن
�آمن���وا منك���م والذي���ن �أعط���وا العل���م درج���ات عظيم���ة ،واهلل بم���ا تعمل���ون خبير ،ال يخفى عليه من �أعمالكم �ش���يء ،و�س���يجازيكم عليها.
مع �أن اهلل ٍ
عال بذاته على خلقه؛ �إال �أنه مطَّ لع عليهم بعلمه ال يخفى عليه �أي �شيء.
لما كان كثير من الخلق ي�أثمون بالتناجي �أمر اهلل الم�ؤمنين �أن تكون نجواهم بالبر والتقوى.
من �آداب المجال�س التو�سيع فيها للآخرين.

 لم���ا �أكث���ر ال�صحاب���ة م���ن مناج���اة
النبي  ،قال اهلل :يا �أيها الذين �آمنوا
�إذا �أردت���م ُم َ�س���ا َّرة الر�س���ول فقدموا بين
ي���دي ُم َ�س���ا َّرتكم �صدق���ة ،ذل���ك التقدي���م
لل�صدق���ة خي���ر لك���م و�أطه���ر؛ لم���ا في���ه
م���ن طاع���ة اهلل التي تزك���ي القلوب ،ف�إن
ل���م تج���دوا م���ا تت�صدق���ون ب���ه ف�ل�ا ح���رج
عليك���م ف���ي ُم َ�س���ا َّرته ،ف����إن اهلل غف���ور
لذن���وب عب���اده ،رحي���م به���م حي���ث ل���م
يكلفه���م �إال م���ا ف���ي و�س���عهم.
� أَ ِخ ْفت�م الفق�ر ب�س�بب تقدي�م
ال�صدق�ة �إذا ناجيت�م الر�س�ول؟! ف��إذ
ل�م تفعل�وا م�ا �أم�ر اهلل ب�ه منه�ا ،وت�اب
عليك�م حي�ث رخ��ص لك�م ف�ي تركه�ا
َف�أْ ُتوا بال�صالة على �أكمل وجه ،و�أعطوا
زكاة �أموالك�م ،و�أطيع�وا اهلل ور�س�وله،
واهلل خبي�ر بم�ا تعمل�ون ،ال يخف�ى علي�ه
�شيء من �أعمالكم ،و�سيجازيكم عليها.
� ألــم تــر � -أيهــــا الر�ســـــــول � -إلـ ـ ــى
المنافقـ ــين الذين َوا َل ُوا اليه ــود الذين
غ�ض ــب اهلل علي ــهم ب�سب ــب كفرهم
ومعا�صيهم ،ه�ؤالء المنافقون لي�سوا
من الم�ؤمنين وال من اليهود ،بل هم
ُم َذ ْب َذبون ال �إلى ه�ؤالء وال �إلى ه�ؤالء،
ويحلفون ب�أنهم م�سلمون وب�أنهم ما
نقلوا �أخبار الم�سلمين لليهود ،وهم
كاذبون في حلفهم.
���ديدا ف���ي
ش
�
���ا
ب
عذا
ً
� أع��� ّد اهلل له���م ً
الآخ���رة ،حي���ث يدخله���م الدرك الأ�س���فل
م���ن الن���ار� ،إنه���م قب���ح ما كان���وا عليه من
�أعم���ال الكفر ف���ي الدنيا.
 اتخ�ذوا �أيمانه�م الت�ي كان�وا
يحلفونها وقاية من القتل ب�سبب الكفر،
حي�ث �أظه�روا به�ا الإ�سلام ليع�صم�وا
دماءه�م و�أمواله�م ،ف�صرف�وا النا��س
ع�ن الح�ق لم�ا كان�وا في�ه م�ن التوهي�ن

�ذل يذله�م ويخزيه�م.
والتثبي�ط للم�س�لمين ،فله�م ع�ذاب م ّ
 ل���ن تغن���ي عنه���م �أمواله���م ،وال �أوالده���م م���ن اهلل �ش���يئًا� ،أولئ���ك �أ�صح���اب الن���ار الذي���ن يدخلونه���ا ماكثي���ن فيه���ا �أب ً���دا ال ينقط���ع عنه���م
أحدا �إال بعثه للجزاء ،فيحلفون هلل ما كانوا على الكفر والنفاق ،و�إنما كانوا م�ؤمنين
العذاب  .يوم يبعثهم اهلل جمي ًعا ال يترك منهم � ً
عاملي���ن بم���ا ير�ض���ي اهلل ،يحلف���ون ل���ه ف���ي الآخ���رة كما كانوا يحلفون لكم � -أيها الم�ؤمنون  -في الدنيا �أنهم م�س���لمون ،ويظنون �أنهم بهذه
الأيم���ان الت���ي يحلفونه���ا هلل عل���ى �ش���يء مم���ا يجل���ب له���م نف ًعا �أو يدفع عنهم �ض ًّرا� ،أال �إنهم هم الكاذبون ح ـ ًّقـ���ا ف���ي �أيمانهم في الدنيا ،وفي
�أيمانهم في الآخرة  .ا�س���تولى عليهم ال�ش���يطان ف�أن�س���اهم بو�سو�س���ته ذكر اهلل ،فلم يعملوا بما ير�ضيه ،و�إنما عملوا بما يغ�ضبه� ،أولئك
المت�صف���ون بتل���ك ال�صف���ات ه���م جن���ود �إبلي����س و�أتباع���ه� ،أال �إن جن���ود �إبلي����س و�أتباعه هم الخا�س���رون في الدنيا والآخرة ،فق���د باعوا الهدى
بال�ضالل���ة ،والجن���ة بالن���ار�  .إن الذي���ن يع���ادون اهلل ويع���ادون ر�س���وله �أولئ���ك ف���ي جمل���ة م���ن �أذلهم اهلل ف���ي الدنيا والآخ���رة و�أخزاهم من
ص���رن �أن���ا ور�س���لي عل���ى �أعدائن���ا بالحجة والق���وة� ،إن اهلل قوي على ن�صر ر�س���له ،عزيز
الأم���م الكاف���رة  .ق�ض���ى اهلل ف���ي �س���ابق علم���ه لأنت� ّ
ينتق���م من �أعدائهم.
لطـ���ف اهلل بنبيه ؛ حيث �أ َّدب �صحابته بعدم الم�ش��� َّقة عليه بكثرة المناجاة .والية اليهود من �ش����أن المنافقين .خ�س���ران �أهل
الكفر وغلبة �أهل الإيمان ُ�س َّنة �إلـهية قد تت�أخر ،لكنها ال تتخلف.

ـوما
 ال ت ـجــد � -أيهــا الر�ســـول  -ق ً
ي�ؤمنون باهلل وي�ؤمنون بيوم القيامة
يحبون ويوالون من عادى اهلل ور�سوله،
ولو كان ه�ؤالء الأعداء هلل ولر�سوله
�آباءهم� ،أو كانوا �أبنـاءهم� ،أو كانوا
�إخوانهم� ،أو ع�شيرتهم التي ينتمون
�إليها؛ لأن الإيمان يمنع من مواالة
�أعداء اهلل ور�سوله ،ولأن رابطة الإيمان
�أعلى من جميع الروابط ،فهي ُم َق َّدمة
عليها عند التعار�ض� ،أولئك الذين ال
يوالون من عـ ــادى اهلل ور�سوله  -ولو
كانوا �أقرباء  -هم الذين �أثبت اهلل
الإيمان في قلوبهم فال يتغير ،وق ّواهم
ببرهان منه ونور ،ويدخلهم يوم
القيامة في جنات عدن تجري من تحت
ق�صورها و�أ�شجارها الأنهار ،ماكثين
فيها � ًأبدا ،ال ينقطع عنهم نعيمها وال
ر�ضا ال
يفنون عنه ،ر�ضي اهلل عنهم ً
ي�سخط بعده � ًأبدا ،ور�ضوا هم عنه لما
�أعطاهم من النعيم الذي ال ينفد ،ومنه
ر�ؤيته �سبحانه� ،أولئك المو�صوفون بما
ذُ ِكر جند اهلل الذين يمتثلون ما �أمر به،
ويك ّفون عما نهى عنه� ،أال �إن جند اهلل
هم الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم،
وبما يفوتهم من مرهوبهم في الدنيا
والآخرة.

٥٩

٢٤

�إظه���ار ق���وة اهلل وعزت���ه ف���ي توهي���ن
اليه���ود والمنافقي���ن ،و�إظه���ار تفرقه���م،
ف���ي مقاب���ل �إظه���ار ت�آل���ف الم�ؤمني���ن.
هلل ون َّز َه��� ُه عم���ا ال يلي���ق ب���ه
َ عظَّ َ���م ا َ
كل م���ا ف���ي ال�س���ماوات وم���ا ف���ي الأر����ض م���ن المخلوقات ،وهو العزيز الذي ال يغالبه �أحد ،الحكيم في خلقه و�ش���رعه وقدره.
ُّ
 ه���و ال���ذي �أخ���رج بن���ي ال َّن ِ�ضي���ر الذي���ن كف���روا ب���اهلل ،وكذب���وا ر�س���وله محم ً���دا  ،م���ن دياره���م بالمدين���ة لأول �إخ���راج له���م م���ن المدين���ة
�إل���ى ال�ش���ام ،وه���م م���ن اليه���ود �أ�صح���اب الت���وراة ،بع���د نق�ضه���م لعهده���م و�صيرورته���م م���ع الم�ش���ركين علي���ه؛ �أخرجه���م �إلى �أر�ض ال�ش���ام ،ما
ظننتم � -أيها الم�ؤمنون � -أن يخرجوا من ديارهم لما هم عليه من العزة والمنعة ،وظنوا هم �أن ح�صونهم التي �شَ ��� َّيدوها مانعتهم من
ب�أ�س اهلل وعقابه ،فجاءهم ب�أ�س اهلل من حيث لم ُي َق ِّدروا مجيئه حين �أمر ر�سوله بقتالهم و�إجالئهم من ديارهم ،و�أدخل اهلل في قلوبهم
الخوف ال�ش���ديد ،يدمرون بيوتهم ب�أيديهم من داخلها لئال ينتفع بها الم�س���لمون ،ويدمرها الم�س���لمون من خارجها ،فاتعظوا يا �أ�صحاب
الأب�ص��ار بم���ا ح��� ّل به���م ب�س���بب كفره���م ،فال تكونوا مثلهم ،فتنالوا جزاءه���م وعقابهم الذي عوقبوا به.
 ول���وال �أن اهلل كت���ب عليه���م �إخراجه���م م���ن دياره���م ،لعذبه���م ف���ي الدني���ا بالقت���ل وال�س���بي ،وله���م ف���ي الآخ���رة ع���ذاب الن���ار ينتظره���م
خالدي���ن في���ه � ًأبدا.
المحب���ة الت���ي ال تجع���ل الم�س���لم يتب���ر�أ م���ن دي���ن الكاف���ر ويكره���ه ،ف�إنه���ا محرم���ة� ،أم���ا المحب���ة الفطرية؛ كمحبة الم�س���لم لقريب���ه الكافر،
ف�إنه���ا جائ���زة .رابط���ة الإيم���ان �أوث���ق الرواب���ط بي���ن �أه���ل الإيم���ان .ق���د يعلو �أهل الباط���ل حتى ُيظن �أنهم لن ينهزم���وا ،فت�أتي هزيمتهم
م���ن حي���ث ال يتوقع���ون .م���ن ق���در اهلل في النا����س دفع الم�صائب بوق���وع ما دونها من الم�صائب.

 ذل���ك الـ���ذي حـ����صل له���م حـ����صل
لأنه���م َع���ا َد ُوا اهلل وع���ا َد ْوا ر�س���وله
بكفره���م ونق�ضه���م للعه���ود ،وم���ن يع���ا ِد
اهلل ف����إن اهلل �ش���ديد العق���اب ،ف�س���يناله
عقاب���ه ال�ش���ديد.
 ما قطعتم  -مع�شر الم�ؤمنين -
من نخلة لتغيظوا �أعداء اهلل في غزوة
بني ال َّن ِ�ضير �أو تركتموها قائمة على
جذوعها لتنتفعوا بها  -فب�أمر اهلل،
ولي�س من الف�ساد في الأر�ض كما
وليذل اهلل به الخارجين عن
زعموا،
ّ
طاعته من اليهود الذين نق�ضوا العهد،
واختاروا �سبيل الغدر على طريق
الوفاء.
 وال�ذي ر ّده اهلل عل�ى ر�س�وله م�ن
�أم�وال بن�ي ال َّن ِ�ضي�ر فم�ا �أ�س�رعتم ف�ي
طلب�ه مم�ا تركبون�ه خيلاً وال �إبلاً  ،وال
ولكن اهلل ي�س� ِلّط
�أ�صابتك�م في�ه م�ش�قةّ ،
ر�س�له على من ي�ش�اء ،وقد �س�لَّط ر�سوله
عل�ى بن�ي ال َّن ِ�ضي�ر ففت�ح بالده�م بغي�ر
قت�ال ،واهلل عل�ى كل �ش�يء قدي�ر ،ال
يعج�زه �ش�يء.
 م���ا �أنع���م اهلل عل���ى ر�س���وله م���ن
�أم���وال �أه���ل الق���رى م���ن غي���ر قت���ال فللَّه،
يجعل���ه لم���ن ي�ش���اء ،وللر�س���ول ُملْ���كًا،
ول���ذوي قرابت���ه م���ن بن���ي ها�ش���م وبن���ي
تعوي�ض���ا له���م عم���ا ُم ِنع���وه
المطل���ب؛
ً
م���ن ال�صدق���ة ،وللأيت���ام ،وللفق���راء،
وللغري���ب ال���ذي نف���دت نفقت���ه؛ لك���ي ال
يقت�ص���ر ت���داول الم���ال عل���ى الأغني���اء
دون الفق���راء ،وم���ا �أعطاك���م الر�س���ول
م���ن �أمـ ـ���وال الف���يء فخ ـ���ذوه � -أيه ��ا
الم�ؤمن��ون  -وم���ا نهاك���م عن���ه فانته���وا،
واتق���وا اهلل بامتث���ال �أوام���ره ،واجتن���اب
نواهيه� ،إن اهلل �شديد العقاب فاحذروا
عقاب���ه.
 و ُي ْ�ص��� َرف ج���زء م���ن ه���ذا الم���ال للفق���راء المهاجري���ن ف���ي �س���بيل اهلل الذي���ن �أُ ْج ِب���روا عل���ى ت���رك �أمواله���م و�أوالده���م ،يرج���ون �أن يتف�ضل
اهلل عليهم بالرزق في الدنيا ،وبالر�ضوان في الآخرة ،وين�صرون اهلل وين�صرون ر�سوله بالجهاد في �سبيل اهلل� ،أولئك المت�صفون بتلك
ال�صفات هم الرا�س���خون في الإيمان ح ًّقا.
ولما ذكر اهلل المهاجرين و�أثنى عليهم ،ذكر الأن�صار و�أثنى عليهم كذلك ،فقال �سبحانه:
 والأن�ص���ار الذي���ن نزل���وا المدين���ة م���ن قب���ل المهاجري���ن ،واخت���اروا الإيم���ان ب���اهلل وبر�س���وله ،يحب���ون م���ن هاج���ر �إليه���م م���ن مك���ة ،وال
ح�سدا على المهاجرين في �سبيل اهلل �إذا ما �أُ ْعطُ وا �شيئًا من الفيء ولم ُي ْعطَ ْوا هم ،ويقدمون على �أنف�سهم
يجدون في �صدورهم غيظً ا وال ً
المهاجرين في الحظوظ الدنيوية ،ولو كانوا مت�صفين بالفقر والحاجة ،ومن َي ِقه اهلل ِح ْر�ص نف�سه على المال فيبذله في �سبيله ف�أولئك
ه���م الفائ���زون بنيل ما يرتجونه ،والنجاة مما يرهبونه.
ظن �أنه مف�سدة لتحقيق م�صلحة عظمى ال يدخل في باب الف�ساد في الأر�ض.
فعل ما ُي ُّ
من محا�سن الإ�سالم مراعاة ذي الحاجة للمالَ ،ف َ�ص َر َف الفيء لهم دون الأغنياء المكتفين بما عندهم.
الإيثار منقبة عظيمة من مناقب الإ�سالم ظهرت في الأن�صار �أح�سن ظهور.

 والذي���ن ج���ا�ؤوا م���ن بع���د ه����ؤالء
واتبعوه���م ب�إح�س���ان �إل���ى ي���وم القيام���ة
يقول���ون :ربن��ا اغف���ر لن���ا ولإخوانن���ا ف���ي
الدي���ن الذي���ن �س���بقونا �إل���ى الإيم���ان
ب���اهلل وبر�س���وله ،وال تجع���ل ف���ي قلوبن���ا
وحقدا لأحد من الم�ؤمنين ،ربنا
�ضغينة ً
�إن���ك ر�ؤوف بعب���ادك ،رحي���م به���م.
� أل���م ت���ر � -أيه ��ا الر�س ��ول � -إل���ى
الذين �أ�ضمروا الكفر و�أظهروا الإيمان،
يقول���ون لإخوانه���م ف���ي الكفر م���ن اليهود
�أتب���اع الت���وراة المحرف���ة :اثبت���وا ف���ي
ديارك���م فل���ن نخذلك���م ،ول���ن ن�س���لمكم،
فلئ���ن �أخرجك���م الم�س���لمون منه���ا
أحدا
ّ
لنخرجن ت�ضامنًا معكم ،وال نطيع � ً
يري���د �أن يمنعن���ا من الخروج معكم ،و�إن
قاتلوك���م لنعين َّنك���م عليه���م ،واهلل ي�ش���هد
�إن المنافقي���ن لكـ���اذبون فيم���ا ادعوه من
الخروج مع اليهود �إذا �أُ ْخ ِرجوا ،والقتال
معه ـ���م �إذا قُو ِتل���وا.
 لـ���ئن �أخ���رج الم�سـلـ���مون اليـ���هود
ال يخـرجـ���ون معـهـ���م ،و�إن قاتلـ ـ���وهم ال
ين�صروهم وال يعينوهم ،ولئن ن�صروهم
و�أعانوهم على الم�سلمين ليهر ُب ّن فرا ًرا
منهم ثم ال ُي ْن َ�صر المنافقون بعد ذلك،
ب���ل يذ ّله���م اهلل ويخزيهم.
َ لأنتم � -أيها الم�ؤمنون � -أ�ش ُّد
تخوي ًفا في قلوب المنافقين واليهود من
اهلل ،ذلك المذكور  -من �شدة خوفهم
منكم ،و�ضعف خوفهم من اهلل  -ب�سبب
�أنهم قوم ال يفقهون وال يفهمون؛ �إذ لو
أحق �أن
كانوا يفقهون لعلموا �أن اهلل � ّ
ُي َخاف و�أن ُي ْر َهب ،فهو الذي �سلطكم
عليهم.
 ال يقاتلكم � -أيها الم�ؤمنون -
اليهود مجتمعين �إال في قرى ُم َح َّ�صنة
بالأ�سوار� ،أو من وراء جدران ،فهم ال
تظن �أنهم على كلمة واحدة ،و�أن �صفهم واحد ،والواقع
ي�ستطيعون مواجهتكم لجبنهم ،ب�أ�سهم فيما بينهم قوي لما بينهم من العداوةّ ،
�أن قلوبهم متفرقة مختلفة ،ذلك االختالف والتعادي ب�سبب �أنهم ال يعقلون؛ �إذ لو كانوا يعقلون لعرفوا الحق واتبعوه ،ولم يختلفوا فيه.
 مث���ل ه����ؤالء اليه���ود ف���ي كفره���م وم���ا ح��� ّل به���م م���ن عقاب ،كمثل الذي���ن من قبلهم من م�ش���ركي مكة في زمن قريب ،فذاقوا �س���وء عاقبة
كفرهمَ ،ف ُق ِتل من ُق ِتل و�أُ ِ�سر من �أُ ِ�سر منهم يوم بدر ،ولهم في الآخرة عذاب موجع.
َ م َثـ ـ���لُهم ف���ي �س���ماعهم م���ن المنافقي���ن كمث���ل ال�ش���يطان حي���ن ز ّي���ن للإن�س���ان �أن يكفر ،فلما كفر ب�س���بب تزيينه الكفر له ق���ال� :إني بريء
من���ك لم���ا كف���رت� ،إن���ي �أخ���اف اهلل رب الخالئ���ق.
رابطة الإيمان ال تت�أثر بتطاول الزمان وتغير المكان.
�صداقة المنافقين لليهود وغيرهم �صداقة وهمية تتال�شى عند ال�شدائد.
اليهود جبناء ال يواجهون في القتال ،ولو قاتلوا ف�إنهم يتح�صنون ِب ُق َراهم و�أ�سلحتهم.

 ف���كان نهاي���ة �أم���ر ال�ش���يطان وم���ن
�أطاع���ه �أنهم���ا (�أي :ال�ش���يطان ال ُمط���اع،
والإن�س���ان ال ُم ِطي���ع) ي���وم القيام���ة ف���ي
الن���ار ماك َث ْي���نِ فيها �أب ً���دا ،وذلك الجزاء
ال���ذي ينتظرهم���ا ه���و ج���زاء الظالمي���ن
لأنف�س���هم بتع��� ّدي ح���دود اهلل.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب���اهلل
وعمل���وا بم���ا �ش���رعه له���م ،اتق���وا اهلل
بامتث���ال �أوام���ره واجتن���اب نواهي���ه،
ولتت�أمل نف�س ما قدمت من عمل �صالح
ليوم القيامة ،واتقوا اهلل� ،إن اهلل خبير
بما تعملون ،ال يخفى عليه من �أعمالكم
�ش���يء ،و�س���يجازيكم عليه���ا.
 وال تكون���وا مث���ل الذي���ن ن�س���وا اهلل
بت���رك امتث���ال �أم���ره واجتن���اب نهي���ه،
ف�أن�س���اهم اهلل �أنف�س���هم ،فلم يعملوا بما
ينجيه���ا م���ن غ�ضب اهلل وعقاب���ه� ،أولئك
الذي���ن ن�س���وا اهلل  -فل���م يمتثل���وا �أم���ره
ول���م يك ّف���وا ع���ن نهي���ه  -ه���م الخارج���ون
ع���ن طاع���ة اهلل.
 ال ي�ستوي �أ�صحاب النار و�أ�صحاب
الجنة ،بل هم مختلفون في جزائهم
مثل اختالف �أعمالهم في الدنيا،
�أ�صحاب الجنة هم الفائزون بنيل ما
يطلبونه ،الناجون مما يرهبونه.
 ل���و �أنزلن���ا ه���ذا الق���ر�آن عل���ى
جب���ل لر�أي���ت � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ذل���ك
الجب���ل م���ع �صالبته ً
متذلل مت�ش���ق ًقا من
�ش���دة خ�ش���ية اهلل؛ لم���ا ف���ي الق���ر�آن م���ن
المواع���ظ الزاج���رة والوعي���د ال�ش���ديد،
وه���ذه الأمث���ال ن�ضربه���ا للنا����س لعله���م
ُي ْع ِم ُل���ون عقوله���م فيتعظ���وا بم���ا ت�ش���تمل
علي���ه �آيات���ه م���ن العظ���ات والعب���ر.
  هو اهلل الذي ال مـعبود بحق
١٣
٦٠
غيره ،عالم ما غاب وما ح�ضر ،ال
يخفى عليه �شيء من ذلك ،رحـمن
الدنيا والآخرة ورحيمهما ،و�سعت رحمته العالمين ،الملك ،ال ُم َن َّزه وال ُم َق َّد�س عن كل نق�ص ،ال�سالم من كل عيب ،الم�صدق ر�سله
بالآيات الباهرة ،الرقيب على �أعمال عباده ،العزيز الذي ال يغلبه �أحد ،الجبار الذي قهر بجبروته كل �شيء ،المتكبرَ ،ت َن َّزه اهلل و َت َق ّد�س
عما ي�شرك معه الم�شركون من الأوثان وغيرها.
 ه���و اهلل الخال���ق ال���ذي خل���ق كل �ش���يء ،الموج���د للأ�ش���ياء ،الم�ص���ور لمخلوقات���ه وف���ق ما يريد ،له �س���بحانه الأ�س���ماء الح�س���نى الم�ش���تملة
على �صفاته العال ،ينزهه ما في ال�س���ماوات وما في الأر�ض عن كل نق�ص ،العزيز الذي ال يغلبه �أحد ،الحكيم في خلقه و�ش���رعه وقدره.
من عالمات توفيق اهلل للم�ؤمن �أنه يحا�سب نف�سه في الدنيا قبل ح�سابها يوم القيامة.
في تذكير العباد ب�شدة �أثر القر�آن على الجبل العظيم؛ تنبيه على �أنهم �أحق بهذا الت�أثر لما فيهم من ال�ضعف.
�أ�ش���ارت الأ�س���ماء (الخال���ق ،الب���ارئ ،الم�ص���ور) �إل���ى مراح���ل تكوي���ن المخل���وق م���ن التقدي���ر له ،ثم �إيج���اده ،ثم جعل له �ص���ورة خا�صة به،
وبذكر �أحدها مفر ًدا ف�إنه يدل على البقية.

تحذير الم�ؤمنين من تولي الكافرين.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب���اهلل
وعمل���وا بم���ا �ش���رعه له���م ،ال تتخ���ذوا
�أعدائ���ي و�أعداءك���م �أولي���اء توالونه���م
وتوا ّدونه���م ،وق���د كف���روا بم���ا جاءك���م
عل���ى ي���د ر�س���ولكم م���ن الدي���نُ ،ي ْخ ِرج���ون
الر�س���ول م���ن داره ،ويخرجونك���م �أنت���م
كذل���ك م���ن ديارك���م بمك���ة ،ال يراع���ون
فيكم قرابة وال رح ًما ،ال ل�شيء �إال �أنكم
�آمنت���م ب���اهلل ربك���م ،ال تفعل���وا ذل���ك �إن
كنت���م خرجتم لأجل الجهاد في �س���بيلي،
ومن �أجل طلب مر�ضاتيُ ،ت ِ�س ُّرون �إليهم
ب�أخب���ار الم�س���لمين م���ودة لهم ،و�أنا �أعلم
بم���ا �أخفيت���م م���ن ذل���ك وم���ا �أعلنت���م ،ال
���ي �ش���يء م���ن ذل���ك وال م���ن
يخف���ى عل َّ
غي���ره ،وم���ن يفعل تلك المواالة والموادة
للكفار فقد انحرف عن و�س���ط الطريق،
و�ض��� ّل ع���ن الح���ق ،وجا َن َ���ب ال�ص���واب.
� إن يظف���روا بك���م ُيظْ ِه���روا م���ا
ي�ضمرون���ه ف���ي قلوبه���م م���ن الع���داوة،
ويم��� ّدوا �أيديه���م �إليـ ـ ـ���كم بالإي ـ ـ���ذاء
وال�ضـ ـ ـ���رب ،ويط ـ ـ���لقوا �أل�سن ـ���تهم
بال�ش ـ ـ���تم وال�سـ ـ ّ���ب ،وتمـ ـ��� ّنوا ل���و تكفرون
ب���اهلل وبر�س���وله لتكون���وا مثله���م.
 لن تنفعكم قرابتكم ،وال �أوالدكم
�إذا واليتم الكفار من �أجلهم ،يوم
القيامة يفرق اهلل بينكم ،فيدخل �أهل
الجنة الجنة ،و�أهل النار النار ،فال
بع�ضا ،واهلل بما تعملون
ينفع بع�ضكم ً
ب�صير ،ال يخفى عليه �سبحانه �شيء من
�أعمالكم ،و�سيجازيكم عليها.
 ق���د كان لك���م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -ق���دوة ح�س���نة ف���ي �إبراهي���م والم�ؤمني���ن الذي���ن كان���وا معه ،حين قالوا لقومهم الكف���ار� :إنا بريئون
منكم ومما تعبدون من دون اهلل من الأ�صنام ،كفرنا بما �أنتم عليه من الدين ،وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى ت�ؤمنوا باهلل
وح���ده ،وال ت�ش���ركوا ب���ه �أح ً���دا ،ف���كان عليك���م �أن تتب���ر�ؤوا م���ن قومك���م الكف���ار مثله���م� ،إال ق���ول �إبراهي���م لأبي���ه :لأطلب ّ���ن المغف���رة ل���ك م���ن
اهلل ،فال تت�أ�سوا به فيه؛ لأن هذا كان قبل ي�أ�س �إبراهيم من �أبيه ،فلي�س لم�ؤمن �أن يطلب المغفرة لم�شرك ،ول�ست بدافع عنك من عذاب
اهلل �شيئًا ،ربنا عليك اعتمدنا في �أمورنا كلها ،و�إليك رجعنا تائبين ،و�إليك المرجع يوم القيامة.
 ربن��ا ال ُت َ�ص ِّيرن���ا فتن���ة للذي���ن كف���روا ب����أن ت�س���لطهم علين���ا فيقول���وا :ل���و كان���وا عل���ى ح���ق لم���ا ُ�س��� ِلّطنا عليه���م ،واغف���ر لن���ا ربن��ا ذنوبن���ا� ،إنك
�أن���ت العزي���ز ال���ذي ال ُي ْغل���ب ،الحكي���م ف���ي خلق���ك و�ش���رعك وق���درك.
ت�سريب �أخبار �أهل الإ�سالم �إلى الكفار كبيرة من الكبائر.
عداوة الكفار عداوة ُم َت� ِّأ�صلة ال ت�ؤثر فيها مواالتهم.
ا�ستغفار �إبراهيم لأبيه لوعده له بذلك ،فلما نهاه اهلل عن ذلك لموته على الكفر ترك اال�ستغفار له.

 ه���ذه الق���دوة الح�س���نة �إنم���ا يت�أ�س���ى
به���ا م���ن كان يرج���و م���ن اهلل الخي���ر ف���ي
الدني���ا والآخ���رة ،وم���ن يعر����ض ع���ن هذه
الق���دوة الح�س���نة ف����إن اهلل غن���ي ع���ن
عب���اده ،ال يحت���اج �إل���ى طاعته���م ،وه���و
المحم���ود عل���ى كل ح���ال.
 ع�س�ى اهلل �أن يجع�ل بينك�م � -أيه�ا
الم�ؤمنـــــ�ون  -وبي�ن الذي�ن عاديت�م
م�ن الكف�ار محب�ة بحي�ث يهديه�م اهلل
للإ�سلام ،فيكون�ون �إخ�وة لك�م ف�ي
الدي�ن ،واهلل قدي�ر يق�در �أن يقل�ب
قلوبه�م �إل�ى الإيم�ان ،واهلل غف�ور لم�ن
ت�اب م�ن عب�اده ،رحي�م به�م.
 ال ين ـ���هاكم اهلل ع���ن ال ـ���ذين
ل ـ���م يقاتلوك���م ب�س���بب �إ�س�ل�امكم ،ول���م
يخرجوك���م م���ن ديارك���م �أن تح�س���نوا
�إليه���م ،وتعدل���وا بينه���م ب����أن تعطوهم ما
له���م م���ن ح���ق عليك���م� ،إن اهلل يح���ب
العادلي���ن الذي���ن يعدل���ون ف���ي �أنف�س���هم
و�أهليـ ـ���هم ومـ���ا ُولُّ���وا.
� إنمـ ـ���ا ينـه ــاكـ ـ���م اهلل ع���ن الذي���ن
قاتلوك���م ب�س���بب �إيمانك���م ،و�أخرجوك���م
م���ن ديارك���م ،و�أعان���وا عل���ى �إخراجك���م؛
ينهاك���م �أن توالوه���م ،وم���ن يواله���م
منك���م ف�أولئ���ك ه���م الظالم���ون لأنف�س���هم
ب�إيرادها موارد الهالك ب�س���بب مخالفة
�أم���ر اهلل.
 يا �أيها الذين �آمنوا باهلل وعملوا
بما �شرعه� ،إذا جاءتكم الم�ؤمنات
مهاجرات من �أر�ض الكفر �إلى �أر�ض
فاختبروهن في �صدق
الإ�سالم
ّ
إيمانهن ،ال يخفى
إيمانهن ،اهلل �أعلم ب�
�
ّ
ّ
قلوبهن،
عليه �شيء مما تنطوي عليه
ّ
علمتموهن م�ؤمنات بعد االختبار
ف�إن
ّ
�صدقهن فال
من
لكم
يظهر
بما
ّ
تر ّدوهن �إلى �أزواجهم الكفار ،ال يح ّل
مهورهن ،وال �إثم عليكم � -أيها
للم�ؤمنات �أن يتزوجن بالكفار ،وال يح ّل للكفار �أن يتزوجوا بالم�ؤمنات ،و�أعطوا �أزواجهم ما بذلوا من
ّ
مهورهن ،ومن كانت زوجته كافرة �أو ارتدت عن الإ�سالم فال يم�سكها؛
تتزوجوهن بعد انق�ضاء عدتهن �إذا �أعطيتموهن
الم�ؤمنون� -أن
ّ
ّ
النقطاع نكاحهما بكفرها ،وا�س�ألوا الكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم ال ُم ْرت َّدات ،ولي�س�ألوا هم ما بذلوا من مهور زوجاتهم الالئي
�أ�سلمن ،ذلكم المذكور  -من َر ِّد المهور من جهتكم ومن جهتهم  -هو حكم اهلل ،يحكم بينكم �سبحانه بما ي�شاء ،واهلل عليم ب�أحوال
عباده ،و�أعمالهم ،ال يخفى عليه منها �شيء ،حكيم فيما ي�شرعه لعباده.
���روج بع����ض ن�س���ائكم �إل���ى الكف���ار ُم ْرت��� َّدات وطلبت���م مهورهن من الكفار ول���م يعطوها ،فغنمتم من الكف���ار ف�أعطوا الأزواج
 و�إن ُف ِر َ
����ض خ ُ
الذين خرجت زوجاتهم ُم ْرت َّدات مثل ما بذلوا من المهور ،واتقوا اهلل الذي �أنتم به م�ؤمنون بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه.
ف���ي ت�صري���ف اهلل القل���ب م���ن الع���داوة �إل���ى الم���ودة ،وم���ن الكف���ر �إل���ى الإيم���ان �إ�ش���ارة �إل���ى �أن قل���وب العب���اد بي���ن �إ�صبعي���ن م���ن �أ�صابع���ه
�س���بحانه ،فليطل���ب العب���د من���ه الثب���ات عل���ى الإيم���ان.
التفريق في الحكم بين الكفار المحاربين والم�سالمين.
ودواما.
ودواما ،وحرمة زواج الم�سلمة من كافر ابتدا ًء ً
حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتدا ًء ً

 ي��ا �أيه��ا النب��ي� ،إذا ج���اءك الن�س���اء
الم�ؤمن���ات ُيبايعن���ك  -مث���ل م���ا حدث في
فتح مكة  -على �أال ي�ش���ركن باهلل �ش���يئًا،
ب���ل يعبدن���ه وح���ده ،وال ي�س���رقن ،وال
���ن جر ًي���ا
يزني���ن ،وال يقتل���ن �أوالده ّ
ِ
وراء ع���ادة �أه���ل الجاهلي���ة ،وال ُيلْحق���ن
���ن م���ن الزن���ى ،وال
���ن �أوالده ّ
ب�أزواجه ّ
يع�صين���ك ف���ي معروف من مثل نهيه عن
فبايعهن،
النياحة والحلق و�شق الجيب؛
ّ
واطل���ب له ّ���ن المغف���رة م���ن اهلل لذنوبه ّ���ن
بع���د مبايعته ّ���ن ل���ك� ،إن اهلل غف���ور لم���ن
ت���اب م���ن عب���اده ،رحي���م به���م.
ولم���ا ب���د�أت ال�س���ورة بالتحذي���ر م���ن
م���واالة �أع���داء اهلل اختتم���ت بالتحذي���ر
منه���ا ت�أكي ً���دا لم���ا �س���بق ،فق���ال تعال���ى:
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب���اهلل
قوم���ا
وعمل���وا بم���ا �ش���رعه له���م ،ال تتول���وا ً
غ�ض���ب اهلل عليه���م ال يوقن���ون بالآخ���رة،
ب���ل ه���م يائ�س���ون منه���ا مث���ل ي�أ�س���هم م���ن
رج���وع موتاه���م �إليه���م لكفره���م بالبعث.
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حث الم�ؤمنين لن�صرة الدين.
ّ
هلل و َق َّد�س���ه ع���ن كل م���ا
 نَ��� َّز َه ا َ
ال يلي���ق ب���ه م���ا ف���ي ال�س���ماوات وم���ا ف���ي
الأر�ض ،وهو العزيز الذي ال يغلبه �أحد،
الحكي���م ف���ي خلق���ه وق���دره و�ش���رعه.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب���اهلل ،ل���م
تقول���ون :فعلن���ا �ش���يئًا ،ول���م تفعل���وه ف���ي
الواق���ع؟! كق���ول �أحدك���م :قاتل���ت ب�س���يفي
و�ضرب���ت ،وه���و ل���م يقات���ل ب�س���يفه ول���م
ي�ض���رب.
َ عظُ م ذلك المبغو�ض عند اهلل وهو �أن تقولوا ما ال تفعلونه ،فال يليق بالم�ؤمن �إال �أن يكون �صادقًا مع اهللُ ،ي َ�ص ِّدق عم ُل ُه قولَه.
يحب الم�ؤمنين الذين يقاتلون في �سبيله ابتغاء مر�ضاته �ص ًّفا بع�ضهم جنب بع�ض ك�أنهم بنيان متال�صق بع�ضه ببع�ض.
� إن اهلل ّ
ولم���ا ذك���ر اهلل القت���ال وامت���دح الم�ؤمني���ن ال ُم َت ِّ
را�صي���ن ف���ي القت���ال ف���ي �س���بيله ،ذك���ر م���ا كان علي���ه �أ�صح���اب مو�س���ى وعي�س���ى م���ن مخالف���ة
ر�س���وليهما ،تحذي��� ًرا للم�ؤمني���ن م���ن مخالف���ة نبيه���م ،فق���ال:
 واذك���ر � -أيه��ا الر�س��ول  -حي���ن ق���ال مو�س���ى لقوم���ه :ي��ا ق��وم ،ل���م ت�ؤذونن���ي بمخالف���ة �أم���ري و�أنت���م تعلم���ون �أن���ي ر�س���ول اهلل �إليك���م؟! فلم���ا
مال���وا وانحرف���وا عم���ا جاءه���م ب���ه م���ن الح���ق �أمال اهلل قلوبهم عن الحق واال�س���تقامة ،واهلل ال يوفق للحق الق���وم الخارجين عن طاعته.
م�شروعية مبايعة ولي الأمر على ال�سمع والطاعة والتقوى.
وجوب ال�صدق في الأفعال ومطابقتها للأقوال.
ب َّين اهلل للعبد طريق الخير وال�شر ،ف�إذا اختار العبد الزيغ وال�ضالل ولم يتب ف�إن اهلل يعاقبه بزيادة زيغه و�ضالله.

 واذك���ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -حي���ن
ق���ال عي�س���ى ب���ن مري���م  :ي ��ا بن ��ي
�إ�س��رائيل� ،إن���ي ر�س���ول اهلل بعثن���ي �إليكم
م�صدقً���ا لم���ا ن���زل قبل���ي م���ن الت���وراة،
���دع م���ن الر�س���ل ،ومب�ش��� ًرا
فل�س���ت ِب ِب ْ
بر�س���ول يج���يء م���ن بعدي ا�س���مه �أحمد،
فلم���ا جاءه���م عي�س���ى بالحج���ج الدال���ة
عل���ى �صدق���ه قال���وا :ه���ذا �س���حر وا�ض���ح،
فل���ن نتبع���ه.
 وال �أحد �أ�ش ّد ظل ًما ممن اختلق
على اهلل الكذب حيث جعل له �أندا ًدا
يعبدهم من دونه وهو ُي ْد َعى �إلى
الإ�سالم دين التوحيد الخال�ص هلل،
واهلل ال يوفق القوم الظالمين لأنف�سهم
بال�شرك والمعا�صي �إلى ما فيه
ر�شدهم و�سدادهم.
 يري���د ه����ؤالء المكذب���ون �أن
يطفئ���وا ن���ور اهلل بم���ا ي�ص���در منه���م م���ن
المقاالت الفا�سدة ومن الت�شويه للحق،
واهلل مكم���ل ن���وره عل���ى رغ���م �أنوفه���م
ب�إظه���ار دين���ه ف���ي م�ش���ارق الأر����ض
ومغاربه���ا و�إع�ل�اء كلمت���ه.
محمدا
 اهلل هو الذي بعث ر�سوله
ً
بدين الإ�سالم ،دين الهداية
والإر�شاد للخير ،ودين العلم النافع
والعمل ال�صالح؛ ل ُي ْع ِليه على جميع
الأديان على رغم �أنوف الم�شركين
الذين يكرهون �أن ُي َمكَّن له في الأر�ض.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب���اهلل،
وعمل���وا بم���ا �ش���رعه له���م ،ه���ل �أر�ش���دكم
و�أهديك���م �إل���ى تج���ارة رابح���ة ،تنقذك���م
م���ن ع���ذاب موج���ع؟
 ه�ذه التج�ارة الرابح�ة ه�ي �أن
ت�ؤمن�وا ب�اهلل وبر�س�وله ،وتجاه�دوا ف�ي
�س�بيله �س�بحانه ب�إنف�اق �أموالك�م وب�ذل
�أنف�س�كم ابتغ�اء مر�ضات�ه؛ ذل�ك العم�ل

المذك�ور خي�ر لك�م �إن كنت�م تعلم�ون ف�س�ارعوا �إلي�ه.
 و ِر ْب���ح ه���ذه التج���ارة ه���و �أن يغف���ر اهلل لك���م ذنوبك���م ،ويدخلك���م جنات تجري الأنهار من تحت ق�صورها و�أ�ش���جارها ،ويدخلكم م�س���اكن
طيبة في جنات �إقامة ال انتقال عنها ،ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي ال يدانيه � ّأي فوز.
 وم���ن ِر ْب���ح ه���ذه التج���ارة خ�صل���ة �أخ���رى تحبونه���ا وه���ي عاجل���ة ف���ي الدني���ا� ،أن ين�صرك���م اهلل عل���ى عد ّوك���م ،وفت��� ٌح قري���ب يفتح���ه عليك���م
س���رهم من الن�صر في الدنيا والف���وز بالجنة في الآخرة.
وه���و فت���ح مك���ة وغيره���ا ،و�أَ ْخ ِب���ر � -أيه��ا الر�س��ول  -الم�ؤمني���ن بما ي� ّ
ِ
الح َواريين
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب���اهلل وعمل���وا بم���ا �ش���رعه له���م ،كون���وا �أن�ص���ار اهلل بن�صرك���م لدينه الذي جاء به ر�س���ولكم مثل ن�ص���رة َ
لما قال لهم عي�سى  :من �أن�صاري �إلى اهلل؟ ف�أجابوه مبادرين :نحن �أن�صار اهلل ،ف�آمن فريق من بني �إ�سرائيل بعي�سى  ،وكفر به
فريق �آخر ،ف�أ ّيدنا الذين �آمنوا بعي�سى على الذين كفروا به ،ف�أ�صبحوا غالبين عليهم.
داللة على �صدق نبوته.

تب�شير الر�ساالت ال�سابقة بنبينا
التمكين للدين ُ�س َّنة �إلهية.
الإيمان والجهاد في �سبيل اهلل من �أ�سباب دخول الجنة.
قد يعجل اهلل جزاء الم�ؤمن في الدنيا ،وقد يدخره له في الآخرة لكنه ال ُي َ�ض ِّيعه � -سبحانه .-
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االمتنان على الأمة وتف�ضيلها بر�سولها،
وبيان ف�ضل يوم الجمعة.
هلل ع���ن كل م���ا ال يلي���ق ب���ه
���زه ا َ
ُ ي َن ِّ
م���ن �صف���ات النق����ص و ُي َق ِّد�س���ه جمي��� ُع م���ا
ف���ي ال�س���ماوات ،وجمي���ع م���ا ف���ي الأر����ض
م���ن الخالئق ،هو المل���ك المنفرد وحده
بالمل���ك ،ال ُم َن��� َّزه ع���ن كل نق����ص ،العزيز
ال���ذي ال يغلب���ه �أح���د ،الحكي���م ف���ي خلق���ه
و�ش���رعه وق���دره.
 ه���و ال���ذي �أر�س���ل ف���ي الع���رب
الذي���ن ال يق���ر�ؤون وال يكتب���ون ر� ً
س���ول من
جن�س���هم ،يتل���و عليه���م �آيات���ه الت���ي �أنزلها
علي���ه ،ويط ّهره���م م���ن الكف���ر وم�س���اوئ
الأخ�ل�اق ،ويعلّمه���م الق���ر�آن ،ويعلّمه���م
ال�س��� َّنة ،و�إنه���م كان���وا م���ن قب���ل �إر�س���اله
ُّ
�إليه���م ف���ي �ض�ل�ال ع���ن الح���ق وا�ض���ح،
حيث كانوا يعبدون الأ�صنام ،وي�س���فكون
الدم���اء ،ويقطع���ون الرح���م.
 وبع�ث ه�ذا الر�س�ول �إل�ى ق�وم
�آخري�ن م�ن الع�رب وغيره�م ل�م ي�أت�وا
بع�د ،و�س�ي�أتون ،وه�و العزي�ز ال�ذي ال
يغلب�ه �أح�د ،الحكي�م ف�ي خلق�ه و�ش�رعه
وق�دره.
 ذل���ك المذك���ور  -م���ن بع���ث
الر�س���ول �إل���ى الع���رب وغيره���م  -ف�ض���ل
اهلل يعطيه من ي�شاء ،واهلل ذو الإح�سان
العظي���م ،وم���ن �إح�س���انه العظيم �إر�س���اله
ر�س���ول ه���ذه الأم���ة �إل���ى النا����س كاف���ة.
ولم���ا ذك���ر اهلل م���ا امت���ن ب���ه م���ن بعث���ة
الر�س���ول ،وم���ن �إن���زال الق���ر�آن ،ذك���ر م���ا
كان علي���ه بع����ض �أتب���اع مو�س���ى م���ن
الإعرا����ض ع���ن العم���ل بم���ا ف���ي الت���وراة؛ تحذي��� ًرا له���ذه الأم���ة م���ن اتباعه���م ،فق���ال:
 مث���ل اليه���ود الذي���ن ُك ِّلف���وا القي���ام بم���ا ف���ي الت���وراة فترك���وا م���ا ُك ِلّفوا به ،كمثل الحمار يحم���ل الكتب الكبيرة ،ال يدري م���ا ُح ِمل عليه� :أهو
كتب �أم غيرها؟ َق ُبح مثل القوم الذين كذبوا ب�آيات اهلل ،واهلل ال يوفق القوم الظالمين لإ�صابة الحق.
ٌ
 ق���ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-ي��ا �أيه��ا الذي��ن بق��وا عل��ى اليهودي��ة بع��د تحريفه��ا� ،إن زعمت���م �أنك���م �أولي���اء هلل اخت�صك���م بالوالي���ة دون النا����س
ليعجل لكم ما اخت�صكم به  -ح�سب زعمكم  -من الكرامة �إن كنتم �صادقين في دعواكم �أنكم �أولياء اهلل من دون النا�س.
فتم ّنوا الموت؛ ّ
 وال يتم ّن���ون الم���وت �أب ً���دا ،ب���ل يتمن���ون الخل���ود ف���ي الدني���ا ب�س���بب م���ا عمل���وه م���ن الكف���ر والمعا�ص���ي والظل���م ،وتحري���ف الت���وراة وتبديله���ا،
واهلل علي���م بالظالمي���ن ،ال يخف���ى علي���ه من �أعمالهم �ش���يء ،و�س���يجازيهم عليها.
عاج�ل�ا �أو � ً
ً
آج�ل�ا ،ث���م ترجع���ون ي���وم القيام���ة
 ق���ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له����ؤالء اليه���ود� :إن الم���وت ال���ذي تهرب���ون من���ه مالقيك���م ال محال���ة �إن
�إل���ى اهلل عال���م م���ا غ���اب وم���ا ح�ضر ،ال يخفى عليه �ش���يء منهم���ا ،فيخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا ،ويجازيكم عليه.
خ�صو�صا ،حيث كانوا في جاهلية و�ضياع.
عظم منة النبي على الب�شرية عامة وعلى العرب
ً
الهداية ف�ضل من اهلل وحده ،تطلب منه وت�ستجلب بطاعته.
تكذيب دعوى اليهود �أنهم �أولياء اهلل؛ بتح ّديهم �أن يتمنوا الموت �إن كانوا �صادقين في دعواهم لأن الولي ي�شتاق لحبيبه.
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 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب���اهلل
وعمل���وا بم���ا �ش���رعه له���م� ،إذا ن���ادى
الم����ؤذن لل�ص�ل�اة م���ن ي���وم الجمع���ة بع���د
�صع���ود الخطي���ب عل���ى المنب���ر ،فا�س���عوا
�إل���ى الم�س���اجد لح�ض���ور الخطب���ة
وال�ص�ل�اة ،واترك���وا البيع؛ لئال ي�ش���غلكم
ع���ن الطاع���ة ،ذل���ك الم�أم���ور ب���ه م���ن
ال�س���عي وت���رك البي���ع بع���د الأذان ل�صالة
الجمع���ة خي���ر لك���م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون-
�إن كنت���م تعلم���ون ذل���ك ،فامتثل���وا م���ا
�أمرك���م اهلل ب���ه.
 ف��إذا �أنهيت�م �صلاة الجمع�ة
فانت�ش�روا ف�ي الأر��ض بحثًا عن الك�س�ب
الحلال ،وع�ن ق�ض�اء حاجاتك�م،
واطلب�وا م�ن ف�ض�ل اهلل ع�ن طري�ق
الك�س�ب الحلال والرب�ح الحلال،
واذك�روا اهلل ف�ي �أثن�اء بحثك�م ع�ن
ال�رزق ذك� ًرا كثي� ًرا ،وال ُي ْن ِ�س�كم بحثك�م
ع�ن ال�رزق ذك�ر اهلل؛ رج�اء الف�وز بم�ا
تحبون�ه ،والنج�اة مم�ا ترهبون�ه.
 و�إذا عاي���ن بع����ض الم�س���لمين
تج���ارة �أو له��� ًوا تفرق���وا خارجي���ن �إليه���ا،
وترك���وك � -أيه��ا الر�س��ول  -قائ ًم���ا عل���ى
المنب���ر ،ق���ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-م���ا عند
اهلل م���ن الج���زاء عل���ى العم���ل ال�صال���ح
خي���ر م���ن التج���ارة واللهو ال���ذي خرجتم
�إلي���ه ،واهلل خي���ر الرازقي���ن.

بي���ان حقيق���ة المنافقي���ن والتحذي���ر
منه���م.
� إذا ح�ض���ر مجل�س���ك � -أيه ��ا
الر�سول -المنافـ���قون الذين ُيظْ ِهرون الإ�سالم ،و ُي�ضـ ِ���مرون الك ـ ـ���فر ،قالوا :ن�شـ ـ ـ���هد �إنك لر�سول اهلل ح ًّقا ،واهلل يعلم �إنك لر�سوله حقًّا،
واهلل ي�ش���هد �إن المنافقي���ن لكاذب���ون فيم���ا ي ّدع���ون �أنه���م ي�ش���هدون م���ن �صمي���م قلوبه���م �أن���ك ر�س���وله.
 جعل���وا �أيمانه���م الت���ي يحلفونه���ا عل���ى دعواه���م الإيم���ان� ،س���تر ًة ووقاي���ة له���م م���ن القت���ل والأ�س���ر ،و�صرفوا النا����س عن الإيمان بم���ا يبثونه
من الت�ش���كيك والإرجاف� ،إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة.
 ذل���ك ب�س���بب �أنه���م �آمن���وا نفاقً���ا ،ول���م ي�ص���ل الإيم���ان �إل���ى قلوبه���م ،ث���م كفروا باهلل �س��� ًّرا ،فختم على قلوبهم ب�س���بب كفره���م فال يدخلها
�إيم���ان ،فه���م ب�س���بب ذل���ك الخت���م ال يفقه���ون م���ا في���ه �صالحه���م ور�ش���دهم.
 و�إذا ر�أيته���م � -أيه��ا الناظ��ر  -تعجب���ك هيئاته���م و�أ�ش���كالهم؛ لم���ا ه���م في���ه م���ن الن�ض���ارة والنعي���م ،و�إن يتكلم���وا ت�س���مع لكالمهم لما فيه
من البالغة ،ك�أنهم فـي مجل�سك � -أيها الر�سول ُ -خ�شُ ب ُم َ�س َّندة ،ال يفهمون �شيئًا وال يعونه ،يظنون كل �صوت ي�ستهدفهم لما فيهم من
الجب���ن ،ه���م الع���د ّو ح ًّق���ا ،فاحذره���م � -أيه��ا الر�س��ول � -أن يف�ش���وا ل���ك �س��� ًّرا �أو يكي���دوا ل���ك مكيدة ،لعنه���م اهلل ،كيف ُي ْ�ص َرف���ون عن الإيمان
مع و�ضوح دالئله ،وجالء براهينه؟!
وجوب ال�س���عي �إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما �س���واه من الدنيا �إال لعذر .تخ�صي�ص �س���ورة للمنافقين فيه تنبيه على خطورتهم
وخفاء �أمرهم .العبرة ب�صالح الباطن ال بجمال الظاهر وال ح�سن المنطق.

 و�إذا قي���ل له����ؤالء المنافقي���ن:
تعال���وا �إل���ى ر�س���ول اهلل معتذري���ن عم���ا
ب���در منك���م ،يطلب لكم من اهلل المغفرة
لذنوبك���م ،عطف���وا ر�ؤو�س���هم ا�س���تهزا ًء
و�س���خرية ،ور�أيته���م ُي ْع ِر�ضون عما �أُ ِم ُروا
ب���ه ،وه���م م�س���تكبرون ع���ن قب���ول الح���ق
والإذع���ان ل���ه.
 ي�س���توي طل ُب���ك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
المغف���رة لذنوبهم وعدم طلبك المغفرة
له���م ،ل���ن يغفر اهلل لهم ذنوبهم� ،إن اهلل
ال يوف���ق الق���وم الخارجي���ن ع���ن طاعت���ه،
ال ُم ِ�ص ِّري���ن على مع�صيته.
 ه�م الذي�ن يقول�ون :ال تنفق�وا
�أموالك�م عل�ى م�ن عن�د ر�س�ول اهلل
م�ن الفق�راء والأع�راب ح�ول المدين�ة
حت�ى يتفرق�وا عن�ه ،وهلل وح�ده خزائ�ن
ال�س�ماوات ،وخزائ�ن الأر��ض ،يرزقه�ا
ولكن المنافقين ال
من ي�شاء من عبادهّ ،
يعلمون �أن خزائن الرزق بيده �سبحانه.
بي :لئن
 يقول ر�أ�سهم عبد اهلل بن �أُ ّ
جن الأعـ ــز
عدنا �إلى المدينة ل ُي ْخ ـ ِـر ّ
أذل؛ وهم
وهم �أنا وقومي  -منها ال ّمحمد و�أ�صحابه ،وهلل وحده العزة
ولر�سوله وللم�ؤمنين ،ولي�ست لعبد اهلل
بي و�أ�صحابه ،ولكن المنافقين
ابن �أُ ّ
ال يعلمون �أن العزة هلل ولر�سوله
وللم�ؤمنين.
ولم���ا ب ّي���ن اهلل حر����ص المنافقي���ن
عل���ى البخ���ل بالإنف���اق لل�ص���د ع���ن �س���بيل
اهلل ح��� ّذر الم�ؤمني���ن من ذل���ك ،و�أمرهم
بالإنف���اق ف���ي �س���بيله ،فق���ال:
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب���اهلل
وعمل���وا بم���ا �ش���رعه له���م ،ال ت�ش���غلكم
�أموالك���م وال �أوالدك���م ع���ن ال�ص�ل�اة �أو
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غيره���ا م���ن فرائ����ض الإ�س�ل�ام ،وم���ن
�ش���غلته �أموال���ه و�أوالده عم���ا �أوجب���ه اهلل
علي���ه م���ن ال�ص�ل�اة وغيره���ا ،ف�أولئ���ك ه���م الخا�س���رون ح ًّق���ا الذي���ن خ�س���روا �أنف�س���هم و�أهليه���م ي���وم القيام���ة.
رب ه�ل�اَّ �أخرتني �إلى م ّدة ي�س���يرة ،ف�أت�ص ّدق من
 و�أنفق���وا مم���ا رزقك���م اهلل م���ن الأم���وال م���ن قب���ل �أن ي�أت���ي �أحدك���م الموت ،فيقول لربهّ :
مالي في �سبيل اهلل ،و�أكن من عباد اهلل ال�صالحين الذين �صلحت �أعمالهم.
نف�س���ا �إذا ح�ض���ر �أجله���ا وانق�ض���ى عمره���ا ،واهلل خبي���ر بم���ا تعمل���ون ،ال يخف���ى علي���ه �ش���يء م���ن �أعمالك���م،
 ول���ن ي�ؤخ���ر اهلل �س���بحانه ً
و�س���يجازيكم عليه���ا� ،إن خي��� ًرا فخي���ر ،و�إن �ش��� ًّرا ف�ش���ر.
الإعرا�ض عن الن�صح والتكبر من �صفات المنافقين.
من و�سائل �أعداء الدين الح�صار االقت�صادي للم�سلمين.
خطر الأموال والأوالد �إذا �شغلت عن ذكر اهلل.

التحذي���ر مم���ا تح�ص���ل ب���ه الندام���ة
والغب���ن ي���وم القيام���ة.
ُ ي َن ِّ���زه اهلل و ُي َق ِّد�س���ه عم���ا ال يلي���ق ب���ه
من �صفات النق�ص كل ما في ال�سماوات
وم���ا ف���ي الأر����ض من الخالئ���ق ،له وحده
���ك غي���ره ،ول���ه الثن���اء
المل���ك ،ف�ل�ا َم ِل َ
الح�س���ن ،وه���و عل���ى كل �ش���يء قدي���ر ،ال
يعجزه �ش���يء.
 هـ ـ ـ���و الـ ـ���ذي خ ـلـق ـ ـ���كم � -أيهـــــ ��ا
النا� ��س  -فمنك���م كاف���ر ب���ه وم�صي���ره
النار ،ومنكم م�ؤمن به وم�صيره الجنة،
واهلل بم���ا تعمل���ون ب�صي���ر ،ال يخفى عليه
من �أعمالكم �شيء ،و�سيجازيكم عليها.
 خل���ق ال�س���ماوات وخل���ق الأر����ض
بالحـ ـ���ق ،ولم يخلق ـ���هما عبثًا ،و�ص ّوركم
 �أيه��ا النا���س  -ف�أح�س���ن �صورك���م ِم َّن���ةً
وتف�ض�ل�ا ،ولو �ش���اء لجعله���ا قبيحة،
من���ه
و�إلي���ه وح���ده الرج���وع ي���وم القيام���ة،
فيجازيك���م عل���ى �أعمالك���م� ،إن خي��� ًرا
فخي���ر ،و�إن �ش��� ًّرا ف�ش���ر.
 يعل���م م���ا ف���ي ال�س���ماوات ويعل���م
م���ا ف���ي الأر����ض ،ويعل���م م���ا تخف���ون م���ن
الأعم���ال ويعل���م م���ا تعلنون���ه ،واهلل علي���م
بم���ا ف���ي ال�ص���دور م���ن خي���ر �أو �ش���ر ،ال
يخف���ى علي���ه م���ن ذل���ك �ش���يء.
� أل���م ي�أتك���م � -أيه ��ا الم�ش ��ركون-
المكذب���ة م���ن قبلك���م؛ مث���ل
خب���ر الأم���م ِّ
ق���وم ن���وح وع���اد وثمود وغيره���م ،فذاقوا
عق���اب م���ا كان���وا علي���ه م���ن الكف���ر ف���ي
الدنيا ،ولهم في الآخرة عذاب موجع؟!
بل���ى ،ق���د �أتاك���م ذل���ك ،فاعتب���روا بم���ا �آل

�إلي���ه �أمره���م؛ فتوب���وا �إل���ى اهلل قب���ل �أن يح��� ّل بك���م م���ا ح��� ّل به���م.
 ذل���ك الع���ذاب ال���ذي �أ�صابه���م �إنم���ا �أ�صابه���م ب�س���بب �أن���ه كان���ت ت�أتيه���م ر�س���لهم م���ن عن���د اهلل بالحج���ج الوا�ضح���ة والبراهي���ن الجلي���ة،
ي�ضروا اهلل
فقال���وا م�س���تنكرين �أن تك���ون الر�س���ل م���ن جن����س الب�ش���ر� :أب�ش���ر ير�ش���دوننا �إلى الح���ق؟! فكفروا و�أعر�ض���وا عن الإيمان بهم ،فل���م ّ
�ش���يئًا ،وا�س���تغنى اهلل ع���ن �إيمانه���م وطاعته���م؛ لأن طاعته���م ال تزي���ده �ش���يئًا ،واهلل غن���ي ال يفتق���ر �إل���ى عب���اده ،محم���ود في �أقوال���ه و�أفعاله.
 زع���م الذي���ن كف���روا ب���اهلل �أن اهلل ل���ن يبعثه���م �أحي���ا ًء بع���د موته���م ،ق���ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له����ؤالء المنكري���ن للبعث :بلى ورب���ي ل ُت ْب َعث ُّن يوم
مرة ،فهو ق���ادر على بعثكم بع���د موتكم �أحياء
القيام���ة ،ث���م ل ُت ْخ َب��� ُر ّن بم���ا عملت���م ف���ي الدني���ا ،وذل���ك البع���ث عل���ى اهلل �س���هل؛ فقد خلقك���م �أول ّ
للح�ساب والجزاء.
 ف�آمن���وا � -أيه��ا النا���س  -ب���اهلل ،و�آمن���وا بر�س���وله ،و�آمن���وا بالق���ر�آن ال���ذي �أنزلن���اه عل���ى ر�س���ولنا ،واهلل بم���ا تعمل���ون خبي���ر ،ال يخف���ى علي���ه
م���ن �أعمالك���م �ش���يء ،و�س���يجازيكم عليه���ا  .اذك���ر � -أيه��ا الر�س��ول  -ي���وم يجمعك���م اهلل لي���وم القيام���ة ليجازيك���م عل���ى �أعمالك���م ،ذل���ك
اليوم الذي يظهر فيه خ�س���ارة الكفار ونق�صهم ،حيث يرث الم�ؤمنون منازل �أهل النار في الجنة ،ويرث �أهل النار منازل �أهل الجنة في
الن���ار ،وم���ن ي�ؤم���ن ب���اهلل ويعم���ل ً
�صالح���ا يك ِّف ِر اهلل عنه �س���يئاته ،ويدخله جنات تجري من تحت ق�صورها و�أ�ش���جارها الأنهار ماكثين
عم�ل�ا ً
فيه���ا �أب ً���دا ،ال يخرج���ون منه���ا ،وال ينقط���ع عنه���م نعيمه���ا ،ذلك الذي نالوه هو الفوز العظي���م الذي ال يدانيه فوز.
من ق�ضاء اهلل انق�سام النا�س �إلى �أ�شقياء و�سعداء.

من الو�سائل المعينة على العمل ال�صالح تذكر خ�سارة النا�س يوم القيامة.

 والذي�ن كف�روا ب�اهلل ،وكذب�وا
ب�آياتنا التـ ـ ـ�ي �أنزلـناها علـ ــى ر�ســولنا،
�أولئـ ـ�ك �أ�صح�اب الن�ار ماكثي�ن فيه�ا
�أب ً�دا ،وقب�ح الم�صي�ر م�صيره�م.
���دا م�صيب��� ٌة ف���ي
 م���ا �أ�صاب���ت �أح ً
نف�س���ه �أو مال���ه �أو ول���ده �إال بق�ض���اء اهلل
وق���دره ،ومن ي�ؤم���ن باهلل وق�ضائه وقدره
يوف���ق اهلل قلبه بالت�س���ليم لأم���ره والر�ضا
بق�ضائ���ه ،واهلل ب���كل �ش���يء علي���م ،ال
يخف���ى علي���ه �ش���يء.
 و�أطيعـوا اهلل و�أطيعــوا الر�ســول،
ف�إن �أعر�ضتم عما جاءكم به ر�سوله
ف�إثم ذلك الإعرا�ض عليكم ،ولي�س على
ر�سولنا �إال تبليغ ما �أمرناه بتبليغه ،وقد
بلغكم ما �أُ ِمر بتبليغه.
 اهلل ه���و المعب���ود بح���ق ،ال معب���ود
بح���ق غي���ره ،وعل���ى اهلل وح���ده فليعتم���د
الم�ؤمن���ون ف���ي جمي���ع �أموره���م.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب���اهلل
وعمل���وا بم���ا �ش���رعه له���م� ،إن م���ن
�أزواجك���م و�أوالدك���م ع���د ًّوا لك���م؛ لكونه���م
ي�ش���غلونكم ع���ن ذك���ر اهلل والجه���اد ف���ي
�س���بيله ،ويثبطونك���م ،فاحذروه���م �أن
ي�ؤ ِّث���روا فيك���م ،و�إن تتج���اوزوا عن زالتهم
وتعر�ض���وا عنه���ا وت�س���تروها عليه���م ،ف����إن
اهلل يغف���ر لك���م ذنوبك���م ويرحمك���م،
والج���زاء م���ن جن����س العم���ل.
� إنما �أموالكم و�أوالدكم ابتالء
واختبار لكم ،فقد يحملونكم على ك�سب
الحرام ،وترك طاعة اهلل ،واهلل عنده
ثواب عظيم لمن �آثر طاعته على طاعة
الأوالد ،وعلى االن�شغال بالمال ،وهذا
الجزاء العظيم هو الجنة.
�ره
م
أوا
�
�ال
ث
 فاتق�وا اهلل بامت
١٢
٦٥
واجتن�اب نواهي�ه م�ا ا�س�تطعتم �إل�ى
طاعت�ه ً
�س�بيل ،وا�س�معوا و�أطيع�وا اهلل
ور�سوله ،وابذلوا �أموالكم التي رزقكم اهلل �إياها في وجوه الخير ،ومن َي ِق ِه اهلل حر�ص نف�سه ف�أولئك هم الفائزون بما يطلبونه ،والناجون
مم�ا يرهبون�ه.
قر�ض���ا ح�س���نًا؛ ب����أن تبذل���وا م���ن �أموالك���م ف���ي �س���بيلهُ ،ي�ضاع���ف لك���م الأج���ر بجعل الح�س���نة بع�ش���ر �أمثالها �إلى �س���بع مئة
اهلل
ض���وا
� إن تقر�
ً
�ضعف �إلى �أ�ضعاف كثيرة ،ويتجاوز لكم عن ذنوبكم ،واهلل �ش���كور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير ،حليم ال يعاجل بالعقوبة.
 اهلل �س���بحانه عال���م م���ا غ���اب ،وعال���م م���ا ح�ض���ر ،ال يخف���ى علي���ه م���ن ذلك �ش���يء ،العزي���ز الذي ال يغلب���ه �أحد ،الحكيم في خلقه و�ش���رعه
وقدره.
مهمة الر�سل التبليغ عن اهلل ،و�أما الهداية فهي بيد اهلل.
الإيمان بالقدر �سبب للطم�أنينة والهداية.
التكليف في حدود المقدور للمكلَّف.
م�ضاعفة الثواب للمنفق في �سبيل اهلل.

بي���ان �أح���كام الط�ل�اق وتعظي���م ح���دوده
وثمرات التقوى.
 يا �أيها النبي� ،إذا �أردت �أنت �أو �أراد
�أحد من �أمتك طالق زوجته فليطلقها
لأول ِع َّدتها؛ ب�أن يكون الطالق في
طُ ْهر لم يجامعها فيه ،واحفظوا
ال ِع َّدة ،لتتمكنوا من مراجعة زوجاتكم
مراجعتهن ،واتقوا
فيها �إن �أردتم
ّ
اهلل ربكم بامتثال �أوامره واجــتناب
نواه ــيه ،ال ُت ْخـ ِـرجوا مطلقاتكم من
ي�سكن فيها ،وال يخرجن
البيوت التي
ّ
عدتهن؛ �إال
أنف�سهن ،حتى تنق�ضي
ب�
ّ
ّ
�أن ي�أتين بفاح�شة ظاهرة مثل الزنى،
وتلك الأحكام هي حدود اهلل التي ح ّد
لعباده ،ومن يتجاوز حدود اهلل فقد
ظلم نف�سه حيث �أوردها موارد الهالك
ب�سبب ع�صـ ــيانه لربه ،ال تع ـ ــلم � -أيها
المـــطلّق  -لع ـ ـ ّل اهلل يحدث بعد ذلك
الطالق �أم ًرا ال تتوقعه فتراجعها.
 ف ـ��إذا قـ ـ�اربن انقـ ـ��ضاء ِع َّدته ـ ّ�ن
فراجعوهن عن رغبة وح�س�ن معا�ش�رة،
ّ
�أو اترك�وا مراجعته�ن حت�ى تنق�ض�ي
أنف�س�هن ،م�ع
عدته�ن ،فيملكْ�ن �أم�ر �
ّ
�إعطائه ّ�ن م�ا له ّ�ن م�ن حق�وق ،و�إذا
�أردت�م مراجعته�ن �أو مفارقته�ن
ف�أ�ش�هدوا عدلي�ن منك�م ح�س� ًما للن�زاع،
وائت�وا � -أيه�ا ال�ش�هود  -بال�ش�هادة
مبتغي�ن وج�ه اهلل؛ ذل�ك المذك�ور م�ن
الأح�كام ُي َذكَّ�ر ب�ه م�ن كان ي�ؤم�ن باهلل،
وي�ؤم�ن بي�وم القيام�ة؛ لأن�ه ه�و ال�ذي
ينتف�ع بالتذكي�ر والموعظ�ة ،وم�ن ي ّت�ق
مخرج�ا م�ن كل م�ا يق�ع في�ه م�ن ال�ضي�ق والح�رج.
اهلل بامتث�ال �أوام�ره واجتن�اب نواهي�ه ،يجع�ل اهلل ل�ه
ً
 ويرزق���ه م���ن حي���ث ال يخط���ر ل���ه عل���ى ب���ال ،وال يك���ون ف���ي ح�س���بانه ،وم���ن يعتم���د عل���ى اهلل ف���ي �أم���وره فه���و كافي���ه� ،إن اهلل منف���ذ �أم���ره ،ال
يعجز عن �ش���يء ،وال يفوته �ش���يء ،قد جعل اهلل لكل �ش���يء قد ًرا ينتهي �إليه ،فلل�ش���دة قدر ،وللرخاء قدر ،فال يدوم �أحدهما على الإن�س���ان.
س���ن
 والمطلق���ات الالئ���ي يئ�س���ن م���ن �أن يح�ض���ن لكب���ر �س��� ّنهن� ،إن �ش���ككتم ف���ي كيفي���ة ِع َّدته���ن ف ِع َّدته���ن ثالث���ة �أ�ش���هر ،والالئ���ي ل���م يبلغن � ّ
حملهن ،ومن ي ّتق اهلل
الحي�ض ل�صغرهن ف ِع َّدتهن ثالثة �أ�شهر كذلك ،والحوامل من الن�ساء نهاية ِع َّدتهن من طالق �أو وفاة� :إذا و�ضعن
ّ
بامتثال �أوامره واجتناب نواهيهُ ،ي َي ِّ�س���ر اهلل له �أموره ،وي�س��� ّهل له كل ع�س���ير.
 ذل���ك المذك���ور م���ن �أح���كام الط�ل�اق والرجع���ة وال ِع��� َّدة حك���م اهلل �أنزل���ه �إليك���م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -لتعمل���وا ب���ه ،وم���ن ي ّت���ق اهلل بامتث���ال
�أوامره واجتناب نواهيه يمح عنه �س���يئاته التي ارتكبها ،ويعطه �أج ًرا عظي ًما في الآخرة ،وهو دخول الجنة ،والح�صول على النعيم الذي
ال ينفد.
خطاب النبي خطاب لأمته ما لم تثبت له الخ�صو�صية.
وجوب ال�سكنى والنفقة للمطلقة الرجعية.
ال َّن ْدب �إلى الإ�شهاد ح�س ًما لمادة الخالف.
كثرة فوائد التقوى وعظمها.

ولم���ا ب ّي���ن اهلل حك���م الط�ل�اق والرجع���ة
ب ّين حكم النفقة وال�سكنى ،فقال:
أ�س���كنوهن � -أيه ��ا الأزواج  -م���ن
� 
ّ
حي���ث �س���كنتم م���ن و�س���عكم ،ف�ل�ا يكلفكم
عليهن ال�ضرر في
اهلل غيره ،وال ُت ْد ِخلوا
ّ
النفق���ة وال�س���كن وال ف���ي غيرهم���ا رج���اء
الت�ضيي���ق عليه ّ���ن ،و�إن كان���ت المطلق���ات
���ن حت���ى ي�ضع���ن
حوام���ل ف�أنفق���وا عليه ّ
���ن ،ف����إن �أر�ضع���ن لك���م �أوالدك���م
حمله ّ
ف�أعطوه ّ���ن �أج���ر �إر�ضاعه ّ���ن ،وتراجع���وا
ف���ي �ش����أن الأج���رة بالمع���روف ،ف���� ْإن
���زوج بم���ا تري���ده الزوج���ة م���ن
َب ِخ���لَ ال ُ
�أج���رة ،و�ش ّ���حت ه���ي فل���م تر����ض �إال بم���ا
تري���ده؛ فلي�س���ت�أجر الأب مر�ضع���ة �أخ���رى
ُت ْر ِ�ض���ع ل���ه ول���ده.
 لينف���ق م���ن كان ل���ه �س���عة ف���ي الم���ال
على مطلقته وعلى ولده من �سعته ،ومن
ُ�ض ِّيق عليه رزقه فلينفق مما �أعطاه اهلل
نف�س���ا �إال ما �أعطاها،
منه ،ال يكلف اهلل ً
ف�ل�ا يكلفه���ا فوق���ه ،وال ف���وق م���ا تطيق���ه،
�س���يجعل اهلل بع���د �ضي���ق حال���ه و�ش���دتها
�س���عة وغنى.
ولم���ا ذك���ر اهلل جمل���ة م���ن الأوام���ر ح��� ّذر
من الإعرا�ض عن تلك الأوامر ،وب ّين �أن
عاقبته �سيئة ،فقال:
 وم���ا �أكث���ر الق���رى الت���ي َّلم���ا ع�ص���ت
�أم���ر ربه���ا �س���بحانه و�أم���ر ر�س���له ،
حا�س���بناها ح�س���ا ًبا ع�س���ي ًرا على �أعمالها
ال�س���يئة ،وع ّذبناه���ا عذا ًب���ا فظي ًع���ا ف���ي
الدني���ا والآخ���رة.
 فذاق���ت عقوب���ة �أعماله���ا ال�س���يئة،
وكان نهايته���ا خ�س���ا ًرا ف���ي الدني���ا،
وخ�س���ا ًرا ف���ي الآخ���رة.
 ه ّي����أ اهلل له���م عذا ًب���ا قويًّ���ا ،فاتق���وا
اهلل  -ي��ا �أ�صح��اب العق��ول الذي���ن �آمن���وا
ب���اهلل و�آمن���وا بر�س���وله  -بامتث���ال �أوام���ره
واجتن���اب نواهي���ه ،حت���ى ال يح��� ّل بك���م م���ا ح��� ّل به���م ،ق���د �أن���زل اهلل �إليكم ذك ًرا يذكركم �س���وء عاقبة مع�صيته ،وح�س���ن م����آل طاعته.
 ه���ذا الذك���ر ه���و ر�س���ول من���ه يتل���و عليك���م �آي���ات اهلل مبين���ات ال لب����س فيه���ا؛ رج���اء �أن ُي ْخ ِ���رج الذي���ن �آمن���وا ب���اهلل و�صدق���وا ر�س���وله ،وعمل���وا
�صالحا ،يدخل���ه اهلل جنات تج���ري من تحت
الأعم���ال ال�صالح���ات م���ن ظلم���ات ال�ض�ل�ال �إل���ى ن���ور الهداي���ة ،وم���ن ي�ؤم���ن ب���اهلل ،ويعم���ل ً
عم�ل�ا ً
ق�صوره���ا و�أ�ش���جارها الأنه���ار ماكثي���ن فيه���ا �أب ً���دا ،ق���د �أح�س���ن اهلل ل���ه رزقً���ا حي���ث �أدخل���ه جن���ة ال ينقط���ع نعيمه���ا.
 اهلل ه���و ال���ذي خل���ق �س���بع �س���ماوات ،وخل���ق �س���بع �أر�ضي���ن مث���ل خلق���ه �س���بع �س���ماوات ،يتنزل �أم���ر اهلل الكوني وال�ش���رعي بينه ّ���ن؛ رجاء �أن
تعلم���وا �أن اهلل عل���ى كل �ش���يء قدي���ر ،ال يعج���زه �ش���يء ،و�أن���ه �س���بحانه �أح���اط ب���كل �ش���يء عل ًم���ا ،ف�ل�ا يخف���ى علي���ه �ش���يء ف���ي ال�س���ماوات وال ف���ي
الأر�ض.
عدم وجوب الإر�ضاع على الحامل �إذا طلقت.
التكليف ال يكون �إال بالم�ستطاع.
الإيمان بقدرة اهلل و�إحاطة علمه بكل �شيء �سبب للر�ضا و�سكينة القلب.
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الدع���وة �إل���ى �إقام���ة البي���وت عل���ى
تعظي���م ح���دود اهلل وتقدي���م مر�ضات���ه
وح���ده.
 ي ��ا �أيه ��ا الر�س ��ول ،ل���م ُت َح ِّ���رم م���ا
�أب���اح اهلل ل���ك؛ م���ن اال�س���تمتاع بجاريتك
ماري���ة ،تبتغ���ي بذل���ك �إر�ض���اء زوجات���ك
لما ِغ ْرن منها؟! واهلل غفور لك ،رحيم
بك.
 ق���د �ش���رع اهلل لك���م تحلي���ل
�أيمانك���م بالكف���ارة �إن وجدت���م خي��� ًرا
منه���ا �أو حنثت���م فيه���ا ،واهلل نا�صرك���م،
وه���و العلي���م ب�أحوالك���م وم���ا ي�صل���ح لكم،
الحكي���م ف���ي �ش���رعه وق���دره.
خ����ص النب���ي
 واذك���ر حي���ن َّ
حف ـ ـ����صة بخ ـ ـ ٍ
���بر ،وكـ ـ���ان من���ه �أن���ه ل���ن
يق���رب جاريت���ه ماري���ة ،فلم���ا �أخب���رت
حف�ص��� ُة عائ�ش���ة بالخب���ر و�أعلم اهلل نبيه
عن �إف�شاء �سره عاتب حف�صة فذكر لها
بع�ضا مما ذكرت و�سك ـ ـ���ت عن بعـ ـ����ض،
ً
ف�س����ألته :م���ن �أخب���رك ه���ذا؟ ق ـ ـ���ال:
�أخـ ـ���برني العليم بكل �ش���يء الخبير بكل
خف���ي.
 ح��� ٌّق عليكم���ا �أن تتوب���ا؛ لأن
قلوبكم���ا ق���د مال���ت �إل���ى محب���ة م���ا كره���ه
ر�س���ول اهلل م���ن اجتن���اب جاريت���ه
ص���را على
وتحريمه���ا عل���ى نف�س���ه ،و�إن ت� َّ
الع���ود عل���ى ت�أليبكم���ا علي���ه ،ف����إن اهلل
ه���و ولي���ه ونا�ص���ره ،وك���ذا جبري���ل وخي���ار
الم�ؤمني���ن �أولي���ا�ؤه ون�صرا�ؤه .والمالئكة
بع���د ن�ص���رة اهلل ل���ه �أع���وان ل���ه ون�ص���راء
عل���ى م���ن ي�ؤذي���ه.
أزواج���ا خي��� ًرا منك ّ���ن ،منق���ادات لأم���ره ،م�ؤمنات به وبر�س���وله ،مطيع���ات هلل ،تائبات من
 ع�س���ى رب���ه �س���بحانه �إن طلّقك���ن نبي���ه �أن يبدل���ه � ً
بهن غيره ،لكنه لم يطلقهن.
ذنوبهن ،عابدات لربهن� ،صائماتَ ،ث ِّيبات ،و�أبكا ًرا لم يدخل ّ
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب���اهلل وعمل���وا بم���ا �ش���رعه له���م ،اجعل���وا لأنف�س���كم ولأهليك���م وقاية من نار عظيم���ة توقَد بالنا����س وبالحجارة ،على
هذه النار مالئكة ِغالظ على من يدخلها ِ�ش َداد ،ال يع�صون �أمر اهلل �إذا �أمرهم ،ويفعلون ما ي�أمرهم به دون تراخٍ وال ٍ
توان.
 ويق���ال للكافري���ن ي���وم القيام���ة :ي��ا �أيه��ا الذي��ن كف��روا ب���اهلل ،ال تعت���ذروا الي���وم مم���ا كنت���م علي���ه م���ن الكف���ر والمعا�ص���ي ،فل���ن ُت ْق َب���ل
�أعذارك���م� ،إنم���ا تج���زون ف���ي ه���ذا الي���وم م���ا كنت���م تعملون���ه ف���ي الدني���ا م���ن الكف���ر ب���اهلل وتكذي���ب ر�س���له.
م�شروعية ال َك َّفارة عن اليمين.
بيان منزلة النبي عند ربه ودفاعه عنه.
من كرم الم�صطفى مع زوجاته �أنه كان ال ي�ستق�صي في العتاب فكان يعر�ض عن بع�ض الأخطاء �إبقا ًء للمودة.
م�س�ؤولية الم�ؤمن عن نف�سه وعن �أهله.

 ي ��ا �أيهــــ ��ا الـــــــ ��ذين �آمنــــــ ��وا ب���اهلل
وعمل���وا بم���ا �ش���رعه له���م ،توب���وا �إل���ى اهلل
م���ن ذنوبك���م توب���ة �صادق���ة ،ع�س���ى ربك���م
�أن يمح���و عنك���م �س���يئاتكم ،ويدخلك���م
جنات تجري من تحت ق�صورها الأنهار
ي���وم القيام���ة ،ي���وم ال ُي ِ���ذ ُّل اهلل النب���ي وال
ُي ِ���ذ ُّل الذي���ن �آمن���وا مع���ه ب�إدخالهم النار،
نوره���م ي�س���عى بي���ن �أيديه���م وب�أيمانه���م
عل���ى ال�ص���راط ،يقول���ون :ي��ا ربن��ا �أكم���ل
لن���ا نورن���ا ،حتى ندخ���ل الجنة ،فال نكون
مث���ل المنافقي���ن الذي���ن ينطف���ئ نوره���م
عل���ى ال�ص���راط ،واغفر لن���ا ذنوبنا� ،إنك
عل���ى كل �ش���يء قدي���ر ،ف�ل�ا تعج���ز ع���ن
�إكم���ال نورن���ا والتج���اوز ع���ن ذنوبن���ا.
 يا �أيها الر�ســول ،جـ ــاهد الكـفار
بال�سيف ،والمنافقين بالل�سان و�إقامة
الحدود ،وا�شت ّد عليهم حتى يهابوك،
وم�أواهم الذي ي�أوون �إليه يوم القيامة
هو جهنم ،و�ساء الم�صير م�صيرهم
الذي يرجعون �إليه.
� ض���رب اهلل ً
مث�ل�ا للـ ـ���ذين كـفـ ـ���روا
باهلل وبر�س���له � -أن عالقتهم بالم�ؤمنين
���ي نب َّي ْي���نِ م���ن
ال تنف���ع بح���ال  -امر�أ َت ْ
�أنبي���اء اهلل :ن���وح ول���وط  ،فق���د كانتا
زوجتي���ن لعبدي���ن �صالحي���ن ،فخانت���ا
زوجيهما؛ بما كانتا عليه من ال�صد عن
�س���بيل اهلل ،ومنا�ص���رة �أه���ل الكف���ر م���ن
قومهم���ا ،فل���م ينفعهم���ا كونهم���ا زوجتي���ن
لهذين العبدين ال�صالحين ،وقيل لهما:
ادخ�ل�ا الن���ار م���ن جمل���ة الداخلي���ن فيه���ا
م���ن الكف���ار والف�س���اق.
 و�ض���رب اهلل ً
مث�ل�ا للذي���ن �آمن���وا
ب���اهلل وبر�س���له �أن �صلته���م بالكافري���ن
ت�ضره���م ،وال ت�ؤث���ر فيه���م م���ا دام���وا
ال ّ
م�س���تقيمين عل���ى الح���ق بح���ال ام���ر�أة
فرع���ون حي���ن قال���ت :ي ��ا رب ،اب���نِ ل���ي
بي ًتا عندك في الجنة ،و�س���لّمني من جبروت فرعون و�س���لطانه ،ومن �أعماله ال�س���يئة ،و�س���لّمني من القوم الظالمين لأنف�س���هم بمتابعتهم له
ف���ي طغيان���ه وظلم���ه.
 و�ض���رب اهلل ً
مث�ل�ا للذي���ن �آمن���وا ب���اهلل وبر�س���له ،بح���ال مري���م ابن���ة عم���ران الت���ي حفظ���ت فرجه���ا م���ن الزن���ى ،ف�أم���ر اهلل جبري���ل �أن ينفخ
فيه ،فحملت بقدرة اهلل بعي�سى بن مريم من غير �أب ،و�ص ّدقت ب�شرائع اهلل ،وبكتبه المنزلة على ر�سله ،وكانت من المطيعين هلل بامتثال
والكف عن نواهيه.
�أوامره ّ
التوبة الن�صوح �سبب لكل خير.
في اقتران جهاد العلم والحجة وجهاد ال�سيف داللة على �أهميتهما و�أنه ال غنى عن �أحدهما.
فرق بينهما الدين.
القرابة ب�سبب �أو ن�سب ال تنفع �صاحبها يوم القيامة �إذا ّ
العفاف والبعد عن الريبة من �صفات الم�ؤمنات ال�صالحات.

