
 - الموؤمنون  اأيها   - تدركوا  لن   

تنفقوا  ومنزلتهم حتى  البر  اأهل  ثواب 
التي  اأموالكم  من  اهلل  �سبيل  في 
قليًل  �سيء  من  تنفقوا  وما  تحبونها، 
بنياتكم  عليم  اهلل  فاإن  كثيًرا  اأو  كان 

واأعمالكم، و�سيجازي كلًّ بعمله.
كانت  الطـــيبة  الأطـعـمة  جمـــيع   

م عليهم  حلًل لبني اإ�سرائيل، ولم ُيَحرَّ
نف�سه  على  يعقوب  مه  حرَّ ما  اإل  منها 
قبل نزول التوراة، ل كما تزعم اليهود 
قل  التوراة،  في  كان  التحريم  اأن ذلك 
لهم - اأيها النبي -: فاأح�سروا التوراة 
هذا  في  �سادقين  كنتم  اإن  واقروؤوها 
بها.  ياأتوا  ولم  فبهتوا،  عونه،  تدَّ الذي 
وهو مثال يدل على افتراء اليهود على 

التوراة وتحريف م�سمونها.
اهلل  علــى  الكــذب  افتــرى  فمــن    

مــه  َحرَّ مــا  بــاأن  الحجــة؛  ظهــور  بعــد 
مــه على نف�ســه من غير  يعقــوب   َحرَّ
تحريــم مــن اهلل؛ فاأولئك هم الظالمون 
لأنف�سهم بترك الحق بعد ظهور حجته.

اهلل  �سـدق   :- النب�ي  اأيه�ا   - قـل   

، وفي كل  فيمـا اأخبـر به عـن يعقوب 
مـا اأنـزل و�سـرع، فاتبعـوا ديـن اإبراهيـم 
، فقـد كان مائـًل عـن الأديـان كلهـا 
اإلـى ديـن الإ�سـلم، ولـم ي�سـرك مع اهلل 

غيـره اأبًدا.
 اإن اأول بيت بني في الأر�س للنا�س 

جميًعا من اأجل عبادة اهلل هو بيت اهلل 
بيت مبارك،  بمكة، وهو  الذي  الحرام 
وفيه  والدنيوية،  الدينية  المنافع  كثير 

هداية للعالمين جميًعا.
  في هذا البيت علمات ظاهرات 

كالمنا�سك  وف�سله؛  �سرفه  على 
والم�ساعر، ومن هذه العلمات الَحَجر 
رفع  اأراد  لما  اإبراهيم  عليه  قام  الذي 
جدار الكعبة، ومنها اأن من دخله يزول 
د هذا البيت لأداء منا�سك الحج، لمن كان منهم قادًرا على الو�سول اإليه، ومن  الخوف عنه ول يناله اأذى. ويجب هلل على النا�س َق�سْ

كفر بفري�سة الحج فاإن اهلل غني عن هذا الكافر وعن العالمين اأجمعين.
، ومنها براهين جاءت بها    قل - اأيها النبي -: يا اأهل الكتاب من اليهود والن�سارى ِلَم تجحدون البراهين على �سدق النبي 

التوراة والإنجيل؟! واهلل مطلع على عملكم هذا، �ساهد عليه، و�سيجازيكم به.
  قل - اأيها النبي -: يا اأهل الكتاب من اليهود والن�سارى ِلَم تمنعون عن دين اهلل َمْن اآمن به من النا�س تطلبون لدين اهلل ميًل عن 

الحق اإلى الباطل، ولأهله �سلًل عن الهدى، واأنتم �سهداء على اأن هذا الدين هو الحق م�سدق لما في كتبكم؟! ولي�س اهلل بغافل عما 
تعملون من الكفر به، وال�سد عن �سبيله، و�سيجازيكم به.

 يا اأيها الذين اآمنوا باهلل واتبعوا ر�سوله، اإن تطيعوا طائفة من اأهل الكتاب من اليهود والن�سارى فيما يقولونه، وتقبلوا راأيهم فيما 
يزعمونه؛ ُيْرِجُعوكم اإلى الكفر بعد الإيمان ب�سبب ما فيهم من الح�سد وال�سلل عن الهدى.

   َكِذُب اليهود على اهلل تعالى واأنبيائه، ومن كذبهم زعمهم اأن تحريم يعقوب  لبع�س الأطعمة نزلت به التوراة. 
   اأعظم اأماكن العبادة واأ�سرفها البيت الحرام، فهو اأول بيت و�سع لعبادة اهلل، وفيه من الخ�سائ�س ما لي�س في �سواه.

   َذَكَر اهلل وجوب الحج باأوكد األفاظ الوجوب تاأكيًدا لوجوبه.



اإيمانكم  بعد  باهلل  تكفرون  وكيف   
الأعظم  ال�ســــبب  معكـــــم  واأنـــتم  به، 
ُتْقراأ  اهلل  فاآيات  الإيمان!  على  للثبات 
نها  ُيبيِّ محمد   ور�ســــوله  عليكم، 
اهلل  بكــــتاب  َي�ْستْمــــ�ِسك  ومــــن  لكـــم، 
اإلى  اهلل  وّفقــــه  فقد  ر�ســــوله؛  و�ُســــنَّة 

طــــريق م�ستقيم ل اعوجاج فيه.
 ي�ا اأيه�ا الذي�ن اآمن�وا بـاهلل واتبعـوا 

الَمَخافـة،  ربكـم حـق  ر�ســـوله، خافــــوا 
وذلـك باتبـاع اأوامـره واجتنـاب نواهيـه، 
و�سـكره علـى نعمه، وا�ستم�سـكوا بدينكم 

حتـى ياأتيكـم المـوت واأنتـم علـى ذلك.
 - الموؤمن�ون  اأيه�ا   - ـكوا  وَتم�سَّ  

مـا  ترتكــــبوا  ول  ة،  ـنَّ وال�سُّ بالكتـاب 
يوقعكـم في التفـرق، واذكروا اإنعام اهلل 
عليكـم حيـن كنتـم اأعـداًء قبـل الإ�سـلم 
فجـــــمع  الأ�سـباب،  اأقـل  علـى  تتقاتلـون 
بيــــن قلـــوبــــكم بالإ�ســـــلم، فـ�ســــرتم 
بف�سلـه اإخواًنـا فـي الديـن، متراحمـــين 
متنا�سحيـن، وكنتم قبل ذلك ُم�ْسـِرفين 
على دخول النار بكفركم، فاأنجاكم اهلل 
منهـا بالإ�سـلم وهداكـم للإيمان. وكما 
ـن لكـم اهلل هـذا يبيـن لكـم مـا ي�سلـح  بيَّ
اأحوالكـم فـي الدنيـا والآخـرة، لتهتـدوا 
وت�ســـــلكوا  الر�ســــــاد،  طــــريق  اإلـى 

ال�سـتقامة. �سبــــــيل 
الموؤمنون-  اأيها   - منــكم  ولتكن   

جماعة يدعون اإلى كل خير يحبه اهلل، 
عليه  دل  الذي  بالمعروف  وياأمرون 
عن  وينهون  العقل،  نه  وح�سَّ ال�سرع 
وقبَّحه  ال�سرع  عنه  نهى  الذي  المنكر 
العقل، والمت�سفــــون بهـــــــذه ال�ســــفة 
الدنيا  في  التــــام  الفــــوز  اأهل  هــــم 

والآخرة.
 ول تكونوا - اأيها الموؤمنون - مثل 

ف�ساروا  تفرقوا  الذين  الكتاب  اأهل 
اأحزاًبا و�سيًعا، واختلفوا في دينهم من 

بعد ما جاءتهم الآيات الوا�سحة من اهلل تعالى، واأولئك المذكورون لهم عذاب عظيم من اهلل.
 يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة، حين َتْبَي�سُّ وجوه اأهل الإيمان من الفرح وال�سعادة، وَت�ْسودُّ وجوه الكافرين من الحزن 
ت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال توبيًخا لهم: اأكفرتم بتوحيد اهلل وعهِده الذي اأخذ عليكم باأل ت�سركوا  والكاآبة، فاأما الذين ا�سودَّ

به �سيًئا، بعد ت�سديقكم واإقراركم؟! فذوقوا عذاب اهلل الذي اأعده لكم ب�سبب كفركم.
 واأما الذين ابي�ست وجوههم فمقامهم في جنات النعيم، خالدين فيها اأبًدا، في نعيم ل يزول ول يحول.

 تلك الآيات المت�سمنة وعَد اهلل ووعيَده نقروؤها عليك - اأيها النبي - بال�سدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، وما اهلل يريد ظلًما 

لأي اأحد من العالمين، بل ل يعذب اأحًدا اإل بما ك�سبت يده.

   متابعة اأهل الكتاب في اأهوائهم تقود اإلى ال�سلل والبعد عن دين اهلل تعالى.
ة وال�ستم�ساك بهديهما اأعظم و�سيلة للثبات على الحق، والع�سمة من ال�سلل والفتراق. نَّ    العت�سام بالكتاب وال�سُّ

   الفتراق والختلف الواقع في هذه الأمة في ق�سايا العتقاد فيه م�سابهة لمن �سبق من اأهل الكتاب.
   وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن به فلح الأمة و�سبب تميزها.



مـــا  ُمْلـــُك  وحـــده  تعالـــى  وهلل   
فـــي ال�ســـماوات ومـــا فـــي الأر�ـــس، َخْلًقـــا 
ــر كل  ــر اأمـ ــى م�سيـ ــه تعالـ ــًرا، واإليـ واأَْمـ
ــدر  ــى قـ ــم علـ ــازي كلًّ منهـ ــه فيجـ خلقـ

ا�ســـتحقاقه.
اأمة محمد  - خير  يا   - كنتم   

في  للنا�س  اهلل  اأخرجها  التي  الأمم 
اإيمانكم وعملكم، واأنفع النا�س للنا�س، 
عليه  دل  الذي  بالمعروف  تاأمرون 
عن  وتنهون  العقل،  نه  وح�سَّ ال�سرع 
وقبَّحه  ال�سرع  عنه  نهى  الذي  المنكر 
جازًما  اإيماًنا  باهلل  وتوؤمنون  العقل، 
الكتاب  اأهل  اآمن  ولو  العمل.  ي�سدقه 
من اليهود والن�سارى بمحمد  لكان 
واآخرتهم.  دنياهم  لهم في  ذلك خيًرا 
بما جاء  يوؤمنون  قليل  الكتاب  اأهل  من 
، واأكثرهم هم الخارجون  به محمد 

عن دين اهلل و�سريعته.
فلن  عداوة  من  منهم  كان  ومهما   
ي�سروكم - اأيها الموؤمنون - في دينكم 
باأل�سنتهم،  اأذى  اإل  اأنف�سكم  في  ول 
وال�ستهزاء  الدين،  في  الطعن  من 
وا  َيِفرُّ قاتلوكم  واإن  ذلك،  ونحو  بكم 
رون عليكم  منهزمين اأمامكم، ول ُيْن�سَ

اأبًدا.
محيًطا  غار  وال�سَّ الهوان  ُجِعل   
ُوِجدوا،  اأينما  عليهم  م�ستمًل  باليهود 
فل َياأَمنون اإل بعــــهد اأو اأمـــن من اهلل 
بغ�سب  ورجعوا  النا�س،  من  اأو  تعــــالى 
الحـــاجة  عليهــم  وُجِعلت  اهلل،  من 
الذي  ذلك  بهم،  محيــطة  والفــــاقة 
ُجعل عليهم ب�سبب كفرهم باآيات اهلل، 
ا-  -اأي�سً وذلك  ظلًما،  لأنبيائه  وَقْتلهم 
لحدود  وتجاوزهم  ع�سيانهم  ب�سبب 

اهلل.
ا بيَّن اهلل حال غالب اأهل الكتــاب،  ولمَّ
على  م�ستقيمة  منهم  طائفة  حال  بيَّن 

الحق قائمة به فقال: 
 لـــي�س اأهــــــل الكـــــــتاب مت�سـاوين في حالهم، بل منهم طائفة م�ستقيمة على دين اهلل، قائمة باأمر اهلل ونهيه، يقروؤون اآيات اهلل في 

، ومن اأدرك منهم هذه البعثة اأ�سلم. لُّون هلل، كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي محمد  �ساعات الليل وهم ُي�سَ
 يوؤمنون باهلل واليوم الآخر اإيماًنا جازًما، وياأمرون بالمعروف والخير، وينهون عن المنكر وال�سر، ويبادرون اإلى اأفعال الخيرات، 

ويغتنمون موا�سم الطاعات، اأولئك المت�سفون بهذه ال�سفات من عباد اهلل الذين �سلحت نياتهم واأعمالهم.
 وما يفعله هوؤلء من خير قليًل كان اأو كثيًرا فلن ي�سيع عليهم ثوابه، ولن ينق�س اأجره، واهلل عليم بالمتقين الذين يمتثلون اأوامره، 

ويجتنبون نواهيه، ل يخفى عليه من اأعمالهم �سيء، و�سيجازيهم عليها.

   اأعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها - بعد الإيمان باهلل - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
   ق�سى اهلل تعالى بالذل على اأهل الكتاب لف�سقهم واإعرا�سهم عن دين اهلل، وعدم وفـــائهم بمـا اأُخذ عليهم من العهد.

 اأهل الكتاب لي�سوا على حال واحدة؛ فمنهم القائم باأمر اهلل، المتبع لدينه، الواقف عند حدوده، وهوؤلء لهم اأعظم الأجر والثواب. 
وهذا قبل بعثة النبي محمد  .



ـــن  ـــله ل ـــاهلل ور�س ـــروا ب ـــن كف  اإن الذي
تدفـــع عنهـــم اأموالهـــم ول اأولدهـــم مـــن 
اهلل �ســـيًئا، لـــن تـــرد عنهـــم عذابـــه، ولـــن 
تجلب لهم رحمته، بل �ســـتزيدهم عذاًبا 
وح�ســـرة، واأولئـــك هـــم اأ�سحـــاب النـــار 

الملزمـــون لهـــا.
 مثـــل مـــا ينفقـــه هـــوؤلء الكافـــرون 
فـــي وجـــوه البـــر، ومـــا ينتظرونـــه مـــن 
ــديد  ــرد �سـ ــا بـ ــح فيهـ ــل ريـ ــا؛ كمثـ ثوابهـ
اأنف�ســـهم  ظلمـــوا  قـــوم  َزْرَع  اأ�سابـــت 
ـــي وغيرهـــا، فاأتلفـــت زرعهـــم،  بالمعا�س
وقـــد رجـــوا منـــه خيـــًرا كثيـــًرا، فكمـــا 
اأتلفـــت هـــذه الريـــح الـــزرع فلـــم ُينتفع به، 
كذلـــك الكفـــر يبطل ثـــواب اأعمالهم التي 
يرجونهـــا، واهلل لـــم يظلمهـــم - تعالـــى 
عن ذلك - واإنما ظلموا اأنف�ســـهم ب�ســـبب 

كفرهـــم بـــه وتكذيبهـــم ر�ســـله.
 ي�ا اأيه�ا الذي�ن اآمن�وا بـاهلل واتبعـوا 
واأ�سفيـاء  اأَخـّلء  تتخـذوا  ل  ر�سـوله، 
علـى  ُتْطِلعونهـم  الموؤمنيـن،  غيـر  مـن 
ل  فهـم  اأحوالكـم،  وَخوا�ـّس  اأ�سـراركم 
وف�سـاد  م�سرتكـم  طلـب  فـي  ـرون  ُيَق�سِّ
ي�سركـم  مـا  ح�سـول  يتمنـون  حالكـم، 
الكراهيـة  ظهـرت  قـد  عليكـم،  وي�سـق 
بالطعـن  األ�سـنتهم،  علـى  والعـداوة 
واإف�سـاء  بينكـم،  والوقيعـة  دينكـم،  فـي 
مـن  �سدورهـم  تكتمـه  ومـا  اأ�سـراركم، 
الكراهيـة اأعظـم، قـد بينـا لكـم - اأيه�ا 
الموؤمن�ون - البراهيـن الوا�سحـة علـى 
مـا فيـه م�سالحكـم في الدنيـا والآخرة، 
اأنـزل  مـا  ربكـم  عـن  تعقلـون  كنتـم  اإن 

. عليكـم
 هـــا اأنتـــم - ي���ا ه���وؤالء الموؤمن���ون- 
ــم  ــون لهـ ــوم، وترجـ ــك القـ ــون اأولئـ تحبـ
الخيـــر، وهـــم ل يحبونكـــم، ول يرجـــون 
لكـــم الخيـــر، بـــل يبغ�سونكـــم، واأنتـــم 
توؤمنـــون بالُكُتـــِب ُكلهـــا، ومنهـــا كتبهـــم، 

وا اأطراف  ْقنا، واإذا انفرد بع�سهم ببع�س َع�سُّ دَّ وهم ل يوؤمنون بالكتاب الذي اأنزله اهلل على نبيكم، واإذا التقوا بكم قالوا باأل�سنتهم: �سَ
ـــا وغيًظـــا لمـــا اأنتـــم عليـــه مـــن الوحـــدة، واجتمـــاع الكلمـــة، وعزة الإ�ســـلم، ولما هـــم عليه من الذلة. قـــل - اأيها النب���ي - لأولئك  اأ�سابعهـــم َغمًّ

ـــا وغيًظـــا، اإن اهلل عليـــم بمـــا فـــي ال�ســـدور مـــن الإيمـــان والكفـــر، والخيـــر وال�ســـر. القـــوم: ابقـــوا علـــى مـــا اأنتـــم عليـــه حتـــى تموتـــوا َغمًّ
 اإن ت�سبكـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - نعمـــة مـــن ن�ســـر علـــى عـــدو، اأو زيـــادة فـــي مـــال وولد؛ ي�سبهـــم الهم والحـــزن، واإن ت�سبكم م�سيبة من 
ن�ســـر عـــدو اأو نق�ـــس فـــي مـــال وولـــد، يفرحوا بذلك، وي�ســـمتوا بكم، واإن ت�سبروا على اأوامـــر اهلل واأقداره، وتتقوا غ�سبه عليكم؛ ل ي�سركم 

مكرهم واأذاهم، اإن اهلل بما يعملون من الكيد محيط، و�سيردهم خائبين.
 واذكـــر - اأيه���ا النب���ي - حيـــن خرجـــت اأول النهـــار مـــن المدينـــة لقتـــال الم�ســـركين فـــي اأُحـــد، حيـــث اأََخـــْذَت ُتْنـــِزُل الموؤمنيـــن مواقعهم من 

القتال، فبيَّنت لكل واحد منزله، واهلل �ســـميع لأقوالكم، عليم باأفعالكم.

ى اإليهم باأحوال الموؤمنين واأ�سرارهم.    َنْهي الموؤمنين عن موالة الكافرين وَجْعلهم اأَِخّلء واأ�سفياء ُيْف�سَ
   من �سور عداوة الكافرين للموؤمنين فرحهم بما ي�سيب الموؤمنين من بلء ونق�س، وغيظهم اإن اأ�سابهم خير.

   الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكون بال�سبر وعدم اإظهار الخوف، ثم تقوى اهلل والأخذ باأ�سباب القوة والن�سر.



 اذكر - اأيها النبي - ما وقع لفرقتين 
وبني  �َسِلَمة،  بني  من  الموؤمنين  من 
بالرجوع  وا  وَهمُّ �سعفوا،  حين  حارثة، 
نا�سر  واهلل  المنافقون،  رجع  حين 
و�سرفهم  القتال  على  بتثبيتهم  هوؤلء 
وا به، وعلى اهلل وحده فليعتمد  عما َهمُّ

الموؤمنون في كل اأحوالهم.
 ولقـد ن�سركم اهلل على الم�سـركين 
م�سـت�سعفون  واأنتـم  بـدر  معركـة  فـي 
وذلـك لقلـة عددكـم وعتادكـم، فاتقـوا 

اهلل لعلكـم ت�سـكرون نعمـه عليكـم.
ــن قلـــت  ــر - اأيه���ا النب���ي - حيـ  اذكـ
ـــدر  ـــا لهـــم فـــي معركـــة ب ًت ـــن مثبِّ للموؤمني
بعدمـــا �ســـمعوا بَمـــَدٍد ياأتـــي للم�ســـركين: 
األن يكفيكم اأن يعينكم اهلل بثلثة اآلف 
مـــن الملئكـــة منزليـــن منـــه �ســـبحانه 

لتقويتكـــم فـــي قتالكـــم؟!
 بلـــى، اإن ذلـــك يكفــــــــــيكم. ولكـــــم 
ب�ســـارة بعـــون اآخـــر مـــن اهلل: اإن �سبرتـــم 
علـــى القتـــال، واتقيتـــم اهلل، وجاء المدد 
اإلـــى اأعدائكـــم مـــن �ســـاعتهم م�ســـرعين 
اإليكـــم، اإن ح�ســـل ذلـــك فـــاإن ربكـــم 
�ســـيعينكم بخم�ســـة اآلف مـــن الملئكـــة 
اأنف�ســـهم وخيولهـــم بعلمـــة  معلِّميـــن 

ظاهـــرة.
ــذا  ــون وهـ ــذا العـ ــل اهلل هـ ــا جعـ  ومـ
ا لكم،  الإمـــداد بالملئكـــة اإل خبًرا �ســـارًّ
تطمئـــن قلوبكـــم بـــه، واإل فـــاإن الن�ســـر 
حقيقـــة ل يكـــون بمجـــرد هـــذه الأ�ســـباب 
ـــا مـــن  الظاهـــرة، واإنمـــا الن�ســـر حقًّ
عنـــد اهلل العزيـــز الـــذي ل يغالبـــه اأحـــد، 

الحكيـــم فـــي تقديـــره وت�ســـريعه.
 هـــذا الن�ســـر الـــذي تحقـــق لكـــم فـــي 
غـــزوة بـــدر اأراد اهلل بـــه اأن يهلـــك طائفة 
من الذين كفروا بالقتل، ويخزي طائفة 
اأخـــرى، ويغيظهـــم بهزيمتهـــم، فيرجعوا 
 لمـــا دعـــا الر�ســـول علـــى  بف�ســـل وذل. 
روؤ�ســـاء الم�ســـركين بالهلك بعد ما وقع منهم في اأُحد؛ قال اهلل له: لي�ـــس لك من اأمرهم �ســـيء، بل الأمر هلل، فا�سبر اإلى اأن يق�سي اهلل 
 وهلل مـــا فـــي ال�ســـماوات  بينكـــم، اأو يوفقهـــم للتوبـــة في�ســـلموا، اأو ي�ســـتمروا علـــى كفرهـــم فيعذبهـــم، فاإنهـــم ظالمـــون م�ســـتحقون للعـــذاب. 
وما في الأر�س َخْلًقا وتدبيًرا، يغفر الذنوب لمن ي�ساء من عباده برحمته، ويعذب من ي�ساء بعدله، واهلل غفور لمن تاب من عباده، رحيم 
بـــوا اأخـــذ الربـــا زيـــادة م�ساعفـــة علـــى روؤو�ـــس اأموالكـــم التـــي اأقر�ستموهـــا، كمـــا    ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا بـــاهلل واتبعـــوا ر�ســـوله، تجنَّ بهـــم.   
   واجعلـــوا  يفعـــل اأهـــل الجاهليـــة، واتقـــوا اهلل بامتثـــال اأوامـــره واجتنـــاب نواهيـــه، لعلكـــم تنالـــون مـــا تطلبـــون مـــن خيـــر الدنيـــا والآخـــرة. 
  واأطيعـــوا اهلل ور�ســـوله بامتثـــال  بينكـــم وبيـــن النـــار التـــي اأعدهـــا اهلل للكافريـــن بـــه وقايـــة؛ وذلـــك بعمـــل ال�سالحـــات وتـــرك المحرمـــات. 

الأوامـــر واجتنـــاب النواهـــي، لعلكم تنالون الرحمـــة في الدنيا والآخرة.

   م�سروعية التذكير بالنعم والنقم التي تنزل بالنا�س حتى يعتبر بها المرء.
ل ن�سر اهلل على عباده ورحمته ولطفه بهم: التزاُم التقوى، وال�سبر على �سدائد القتال.    من اأعظم اأ�سباب َتَنزُّ
   الأمر كله هلل تعالى، فيحكم بما ي�ساء، ويق�سي بما اأراد، والموؤمن الحق ُي�َسلم هلل تعالى اأمره، وينقاد لحكمه.

   الذنوب - ومنها الربا - من اأعظــم اأ�ســـباب ِخذلن العبد، ول �سيما في مواطن ال�سدائد وال�سعاب.
   مجيء النهي عن الربا بين اآيات غزوة اأُحد ي�ســـعر ب�ســـمول الإ�ســـلم في �ســـرائعه وترابطها بحيث ي�ســـير اإلى بع�سها في و�ســـط الحديث 

عن بع�س.



 وبادروا و�سابقوا اإلى فعل الخيرات، 
الطاعـات؛  باأنـواع  اهلل  اإلـى  والتقـرب 
لتنالوا مغفرة من اهلل عظيمة، وتدخلوا 
والأر�ـس،  ال�سـماوات  عر�سهـا  جنـة 

عبـاده. مـن  للمتقيـن  اهلل  اأهـا  َهيَّ
 المتقون هم الذين يبذلون اأموالهم 
في �سبيل اهلل، في حال الي�سر والع�سر، 
على  القدرة  مع  غ�سبهم  والمانعون 
ظلمهم،  عمن  والمتجاوزون  النتقام، 
واهلل يحب المح�سنين المت�سفين بمثل 

هذه الأخلق.
كبيــرة  فعلــوا  اإذا  الذيــن  وهــم   
مــن الذنــوب، اأو نق�ســوا حــظ اأنف�ســهم 
ــروا اهلل  ــر، ذك ــا دون الكبائ ــكاب م بارت
للعا�سيــن،  وعيــده  وتذكــروا  تعالــى، 
ربهــم  مــن  فطلبــوا  للمتقيــن،  وَوْعــده 
نادميــن �ســتر ذنوبهم وعــدم موؤاخذتهم 
بهــا؛ لأنــه ل يغفر الذنوب اإل اهلل وحده، 
ولــم ي�ســروا علــى ذنوبهم، وهــم يعلمون 
اأنهــم مذنبــون، واأن اهلل يغفــر الذنــوب 

ــا. جميًع
 اأولئـك المت�سفـون بهـذه ال�سفـات 

الحميـدة، والخ�سـال المجيـدة، ثوابهم 
اأن ي�سـتر اهلل ذنوبهـم، ويتجـاوز عنهـا، 
ولهم في الآخرة جنات تجري من تحت 
ق�سورهـا الأنهـار، مقيميـن فيهـا اأبـًدا، 
بطاعـة  للعامليـن  الجـزاء  ذلـك  وِنْعـم 

اهلل.
 ولمـــا ابُتلـــي الموؤمنـــون بمـــا نـــزل 

بهـــم يـــوم اأُحـــد قـــال اهلل معزًيـــا لهـــم: قـــد 
م�ست من قبلكم �ُسنن اإلهية في اإهلك 
الكافريـــن، وجعل العاقبة للموؤمنين بعد 
ابتلئهـــم، ف�ســـيروا فـــي الأر�س فانظروا 
ـــن  ـــر المكذبي ـــف كان م�سي ـــن كي معتبري
هلل ور�سله، خلت ديارهم، وزال ملكهم.

 هـــذا القـــراآن الكريـــم بيـــان للحـــق 
وتحذيـــر مـــن الباطـــل للنا�ـــس اأجمعيـــن، وهـــو دللـــة اإلـــى الهـــدى، وزاجـــر للمتقيـــن؛ لأنهـــم هـــم المنتفعـــون بمـــا فيـــه مـــن الهدى والر�ســـاد.

 ول ت�سعفـــوا - اأيه���ا الموؤمن���ون - ول تحزنـــوا علـــى مـــا اأ�سابكـــم يـــوم اأُحـــد؛ ول ينبغي ذلك لكم، فاأنتـــم الأعلون باإيمانكم، والأعلون بعون 
اهلل ورجائكـــم ن�ســـره، اإن كنتـــم موؤمنيـــن بـــاهلل ووعـــده لعبـــاده المتقيـــن.

  اإن اأ�سابكـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - ِجـــَراح وَقْتـــل يـــوم اأُحـــد، فقـــد اأ�ســـاب الكفـــار ِجـــَراح وَقْتـــل مثـــل مـــا اأ�سابكـــم، والأيـــام ي�سرفها اهلل بين 
النا�س موؤمنهم وكافرهم بما �ساء من ن�سر وهزيمة؛ لِحَكم بالغة؛ منها: لَيْظَهر الموؤمنون حقيقًة من المنافقين، ومنها: لُيْكِرم من ي�ساء 

بال�سهــادة فـــي �سبيله، واهلل ل يحب الظالمين لأنف�سهم بترك الجهاد في �سبيله.

   الترغيب في الم�سارعة اإلى عمل ال�سالحات اغتناًما للأوقات، ومبادرة للطاعات قبل فواتها.
   من �سفات المتقين التي ي�ستحقون بها دخول الجنة: الإنفاق في كل حال، وكظم الغيظ، والعفو عن النا�س، والإح�سان اإلى الخلق.

   النظر في اأحوال الأمم ال�سابقة من اأعظم ما يورث العبرة والعظة لمن كان له قلب يعقل به.



َتْطهيـــُر  الحكـــم  هـــذه  ومـــن   
وتخلي�ـــس  ذنوبهـــم،  مـــن  الموؤمنيـــن 
ولُيْهِلـــك  المنافقيـــن،  مـــن  هـــم  فِّ �سَ

ويمحوهـــم. الكافريـــن 
 - الموؤمن���ون  اأيه���ا   - اأظننتـــم   
اأنكـــم تدخلـــون الجنة دون ابتـــلء و�سبٍر 
ـــبيل اهلل  ـــي �س ـــدون ف ـــه المجاه ـــر ب يظه
حقيقـــًة، وال�سابـــرون علـــى البـــلء الذي 

ي�سيبهـــم فيـــه؟!
 ولقـــد كنتـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - 

تتمنون لقاء الكفار لتنالوا ال�ســـهادة في 
�ســـبيل اهلل، كمـــا نالهـــا اإخوانكـــم في يوم 
بـــدر مـــن قبـــل اأن تلقـــوا اأ�ســـباب المـــوت 
و�ســـدته، فهـــا قـــد راأيتـــم فـــي يـــوم اأُحد ما 

تمنيتـــم، واأنتـــم تنظـــرون له عيـــــاًنا.
ولمـــا �ســـاع فـــي النا�ـــس يـــوم اأُحـــد اأن 
النبـــــي  ُقِتـــل، اأنـــزل اهلل معاتًبـــا مـــن 
قعـــد مـــن الموؤمنيـــن عـــن القتـــال ب�ســـبب 

ذلـــك فقـــال: 
 ومـــا محمـــد اإل ر�ســـول مـــن جن�ـــس 
من �ســـبقه من ر�ســـل اهلل الذين ماتوا اأو 
قتلـــوا، اأفـــاإن مـــات هـــو اأو قتـــل ارتددتـــم 
عـــن دينكـــم، وتركتـــم الجهـــاد؟! ومـــن 
ـــر اهلل  ـــن ي�س ـــه فل ـــد منكـــم عـــن دين يرت
�ســـيًئا؛ اإذ هو القوي العزيز، واإنما ي�سر 
المرتد نف�سه بتعري�سها لخ�سارة الدنيا 
ال�ســـاكرين  اهلل  و�ســـيجزي  والآخـــرة، 
لـــه اأح�ســـن الجـــزاء بثباتهـــم علـــى دينـــه، 

وجهادهـــم فـــي �ســـبيله.
  ومـا كانـت نف�ـس لتمـوت اإل بق�سـاء 
اهلل، بعـد اأن ت�سـتوفي المـدة التي كتبها 
اهلل وجعلهـا اأجـًل لها، ل تزيد عنها ول 
تنق�ـس. ومـن ُيـِرد ثـواب الدنيـا بعملـه 
ر له منها، ول ن�سيب  نعطـه بقـدر ما ُقدِّ
لـه فـي الآخـرة، ومـن ُيـِرد بعملـه ثـواب 
اهلل في الآخرة نعطه ثوابها، و�سـنجزي 

ال�سـاكرين لربهـم جـزاًء عظيًما.
 وكـــم مـــن نبـــي مـــن اأنبيـــاء اهلل قاتـــل معـــه جماعـــات مـــن اأتباعـــه كثيـــرة، فمـــا َجُبُنـــوا عـــن الجهـــاد لمـــا اأ�سابهـــم من قتـــل وجراح في �ســـبيل 

اهلل، ومـــا �سعفـــوا عـــن قتـــال العـــدو، ومـــا خ�سعـــوا له، بل �سبروا وثبتوا، واهلل يحب ال�سابرين على ال�ســـدائد والمكاره في �ســـبيله.
ـــا نـــزل بهـــم هـــذا البـــلء اإل اأن قالـــوا: ربنـــا اغفـــر لنـــا ذنوبنـــا وتجاُوَزنـــا الحـــدود فـــي اأمرنـــا، وثبـــت   ومـــا كان قـــول هـــوؤلء ال�سابريـــن لمَّ

اأقدامنـــا عنـــد ملقـــاة عدونـــا، وان�سرنـــا علـــى القـــوم الكافريـــن بك.
 فاآتاهـــم اهلل ثـــواب الدنيـــا بن�سرهـــم والتمكيـــن لهـــم، واآتاهـــم الثـــواب الح�ســـن فـــي الآخـــرة بالر�ســـا عنهـــم، والنعيـــم المقيـــم فـــي جنـــات 

النعيـــم، واهلل يحب المح�ســـنين فـــي عبادتهم ومعاملتهم.

ة اإلــــــــهية يتميز بها المجاهدون ال�سادقون ال�سابرون من غيرهم.    البتلء �ُسنَّ
   يجب األ يرتبط الجهاد في �سبيل اهلل والدعوة اإليه باأحد من الب�سر مهما عل قدره ومقامه.

   اأعمار النا�س واآجالهم ثابتة عند اهلل تعالى، ل يزيدها الحر�س على الحيــاة، ول ينق�ســها الإقدام وال�سجاعة.
ته وعمله.    تختلف مقا�سد النا�س ونياتهم، فمنهم من يريد ثواب اهلل، ومنهم من يريد الدنيا، وكلٌّ �سُيجاَزى على نيَّ



واتبعوا  باهلل  اآمنوا  الذين  اأيها  يا   

من  كفروا  الذين  تطيعوا  اإن  ر�سوله، 
فيما  والم�سركين،  والن�سارى  اليهود 
ُيْرِجُعوكم  ال�سلل،  من  به  ياأمرونكم 
كفاًرا،  عليه  كنتم  ما  اإلى  اإيمانكم  بعد 

فترجعوا خا�سرين في الدنيا والآخرة.
 هوؤلء الكافرون لن ين�سروكم اإذا 

على  نا�سركم  هو  اهلل  بل  اأطعتموهم، 
خير  �سبحانه  وهو  فاأطيعوه،  اأعدائكم، 

النا�سرين، فل تحتاجون لأحد بعده.
 �سنلقي في قلوب الذين كفروا باهلل 

ي�ستطيعوا  ل  حتى  ال�سديد،  الخوف 
باهلل  اإ�سراكهم  ب�سبب  لقتالكم  الثبات 
اآلهًة عبدوها باأهوائهم، لم ينزل عليهم 
يرجعون  الذي  هم  وُم�ْستقرُّ حجة،  بها 
اإليه في الآخرة هو النار، وبئ�س م�ستقر 

الظالمين النار.
اأنجزكـــم اهلل مـــا وعدكـــم  ولقـــد   

بـــه مـــن الن�ســـر على اأعدائكم يـــوم اأُحد، 
حيـــن كنتـــم تقتلونهم قتًل �ســـديًدا باإذنه 
تعالـــى، حتـــى اإذا َجُبْنُتـــم و�سعفتـــم عـــن 
الثبـــات علـــى مـــا اأمركـــم بـــه الر�ســـول، 
واختلفتـــم بيـــن البقـــاء فـــي مواقعكـــم اأو 
تركها وجمع الغنائم، وع�سيتم الر�سول 
فـــي اأمـــره لكم بالبقاء فـــي مواقعكم على 
كل حـــال، وقـــع ذلـــك منكـــم مـــن بعـــد مـــا 
اأراكـــم اهلل مـــا تحبونـــه مـــن الن�ســـر علـــى 
اأعدائكم، منكم من يريد غنائم الدنيا، 
وهـــم الذيـــن تركوا مواقعهم، ومنكم من 
يريـــد ثـــواب الآخـــرة، وهـــم الذيـــن بقـــوا 
فـــي مواقعهـــم مطيعين اأمر الر�ســـول، ثم 
لكـــم اهلل عنهـــم، و�ســـلَّطهم عليكـــم؛  َحوَّ
ــر  ــر الموؤمـــن ال�سابـ ليختبركـــم، فيظهـ
ـــن زلـــت قدمـــه، و�سعفـــت  علـــى البـــلء ممَّ
نف�سه، ولقد عفا اهلل عما ارتكبتموه من 
، واهلل �ساحب  املخالفة لأمر ر�سوله  

ف�ســـل عظيـــم علـــى املوؤمنـــن حيـــث هداهـــم للإميـــان، وعفـــا عـــن �ســـيئاتهم، واأثابهـــم علـــى م�سائبهـــم.
 اذكروا - اأيها الموؤمنون - حين كنتم ُتْبِعدون في الأر�س هاربين يوم اأحد، لما اأ�سابكم الف�سل بمخالفة اأمر الر�سول، ول ينظر 

اأحد منكم لأحد، والر�سول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين الم�سركين قائًل: اإليَّ عباَد اهلل، اإليَّ عباَد اهلل، فجازاكم اهلل على هذا األًما 
و�سيًقا بما فاتكم من الن�سر والغنيمة، يتبعه األم و�سيق، وبما �ساع بينكم من َقْتل النبي، وقد اأنزل بكم هذا لكي ل تحزنوا على ما فاتكم 
من الن�سر والغنيمة، ول ما اأ�سابكم من قتل وجراح، بعدما علمتم اأن النبي لم ُيْقتل، حيث هانت عليكم كل م�سيبة واألم، واهلل خبير 

بما تعملون، ل يخفى عليه �سيء من اأحوال قلوبكم، ول اأعمال جوارحكم.

   التحذير من طاعة الكفار وال�سير في اأهوائهم، فعاقبة ذلك الخ�سران في الدنيا والآخرة.
   اإلقاء الرعب في قلوب اأعداء اهلل �سورٌة من �سور ن�سر اهلل لأوليائه الموؤمنين.

   من اأعظم اأ�سباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا والطمع في مغانمها، ومخالفة اأمر قائد الجي�س.
   من دلئل ف�سل ال�سحابة اأن اهلل يعقب بالمغفرة بعد ذكر خطئهم.



الألـــم  بعـــد  عليكـــم  اأنـــزل  ثـــم   

وال�سيـــق طماأنينـــة وثقـــة، َجعلـــت طائفـــة 
منكـــم - وهـــم الواثقـــون بوعـــد اهلل - 
يغطيهـــم النعا�ـــس ممـــا فـــي قلوبهـــم مـــن 
اأمـــن و�ســـكينة، وطائفـــة اأخـــرى لم ينلهم 
اأمـــن ول نعا�ـــس، وهـــم المنافقـــون الذين 
ل َهمَّ لهم اإل �سلمة اأنف�سهم، فهم في 
قلـــق وخـــوف، يظنـــون بـــاهلل ظـــن ال�ســـوء، 
مـــن اأن اهلل ل ين�ســـر ر�ســـوله ول يوؤيـــد 
عبـــاده، كظـــن اأهـــل الجاهليـــة الذيـــن لـــم 
ــوؤلء  ــول هـ ــدره، يقـ ــق قـ ــُدروا اهلل حـ َيْقـ
ــا  ــس لنـ ــاهلل: لي�ـ ــم بـ ــون لجهلهـ المنافقـ
مـــن راأٍي فـــي اأمـــر الخـــروج اإلـــى القتـــال، 
ــل - اأيه���ا  ــا، قـ ــا خرجنـ ــا مـ ــو كان لنـ ولـ
النبي - مجيًبا هوؤلء: اإن الأمر كله هلل، 
ر مـــا ي�ســـاء، ويحكـــم مـــا  فهـــو الـــذي ُيقـــدِّ
ر خروجكـــم. وهوؤلء  يريـــد، وهـــو مـــن قـــدَّ
المنافقـــون يخفـــون فـــي اأنف�ســـهم مـــن 
ال�ســـك وظـــن ال�ســـوء مـــا ل يظهـــرون لك، 
حيـــث يقولـــون: لـــو كان لنـــا فـــي الخـــروج 
راأي مـــا ُقِتلنـــا في هذا المكان، قل -اأيها 
ا عليهم: لو كنتم في بيوتكم  النبي - ردًّ
بعيديـــن عـــن مواطـــن القتـــل والمـــوت؛ 
لخـــرج مـــن َكتـــَب اهلل عليـــه القتـــل منكـــم 
اإلـــى حيـــث يكـــون َقْتلهـــم. ومـــا كتـــب اهلل 
ذلـــك اإل ليختبـــر مـــا فـــي �سدوركـــم مـــن 
نيـــات ومقا�ســـد، ويميـــز مـــا فيهـــا مـــن 
اإيمـــان ونفـــاق، واهلل عليـــم بالـــذي فـــي 
ــيء  ــه �سـ ــى عليـ ــاده، ل يخفـ ــدور عبـ �سـ

منهـــا.
ـــزموا منكـــم - ي���ا  ـــذين انهــــ  اإن الــــ

اأ�صح���اب محم���د  - يـــوم التقـــى َجْمـــُع 
الم�ســـركين فـــي اأُحـــٍد بجمـــع الم�ســـلمين، 
اإنمـــا حملهـــم ال�ســـيطان علـــى الزلـــل 
ب�سبب بع�س ما اكت�سبوه من المعا�سي، 
ولقـــد عفـــا اهلل عنهم فلـــم يوؤاخذهم بها 

ف�ســـًل منـــه ورحمـــة، اإن اهلل غفـــور لمـــن تـــاب، حليـــم ل يعاجـــل بالعقوبـــة.
 ي���ا اأي��������ها ال����������ذين اآم���ن����������وا بـــاهلل واتبعـــوا ر�ســـوله، ل تكونـــوا مثـــل الكفـــار مـــن المنافقيـــن، ويقولـــون لأقاربهم اإذا �ســـافروا يطلبون رزًقا، 

اأو كانـــوا ُغـــَزاة فماتـــوا اأو قتلـــوا: لـــو كانـــوا عندنـــا ولـــم يخرجـــوا، ولـــم يغـــزوا، لـــم يموتـــوا ولـــم يقتلـــوا، جعـــل اهلل هـــذا العتقـــاد فـــي قلوبهـــم 
ليـــزدادوا ندامـــة وحزًنـــا فـــي قلوبهـــم، واهلل وحـــده هـــو الـــذي يحيـــي ويميـــت بم�ســـيئته، ل يمنع َقـــَدَره قعـــوٌد ول ُيَعجُله خـــروٌج، واهلل بما تعملون 

ب�سيـــر، ل تخفـــى عليـــه اأعمالكم، و�ســـيجازيكم عليها.
 ولئـــن قتلتـــم فـــي �ســـبيل اهلل اأو متُّـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - لَيْغفـــرنَّ اهلل لكـــم مغفـــرة عظيمـــة، ويرحمكـــم رحمـــة منـــه، هـــي خيـــر مـــن هـــذه 

الدنيـــا ومـــا يجمـــع اأهلها فيها مـــن نعيمها الزائل.

   الجهل باهلل تعالى و�سفاته ُيورث �سوء العتقاد وف�ساد الأعمال.
   اآجال العباد م�سروبة محدودة، ل ُيعجلها الإقدام وال�سجاعة، وليوؤخرها الجبن والحر�س.

ة اهلل تعالى الجارية ابتلء عباده؛ ليميز الخبيث من الطيب.    من �ُسنَّ
   من اأعظم المنازل واأكرمها عند اهلل تعالى منازل ال�سهداء في �سبيله.



كان  حـــال  اأي  علـــى  ُمتُّـــم  ولئـــن   
وحـــده  فاإلـــى اهلل  ُقِتلتـــم؛  اأو  موتكـــم، 
علـــى  ليجازيكـــم  جميًعـــا؛  ترجعـــون 

اأعمالكم. 
 فب�ســـبب رحمـــة مـــن اهلل عظيمـــة 

كان ُخُلقـــك - اأيه���ا النب���ي - �ســـهًل مـــع 
اأ�سحابـــك، ولـــو كنـــت �ســـديًدا فـــي قولـــك 
ـــك،  ـــوا عن ـــب لتفرق ـــي القل ـــك، قا�س وفعل
فتجـــاوز عنهـــم تق�سيرهـــم فـــي حقـــك، 
واطلـــب لهـــم المغفـــرة، واطلـــب راأيهـــم 
فيمـــا يحتـــاج اإلـــى م�ســـورة، فـــاإذا عقـــدت 
عزمـــك علـــى اأمـــر بعد الم�ســـاورة فام�س 
فيـــه، وتـــوكل علـــى اهلل، اإن اهلل يحـــب 

المتوكليـــن عليـــه فيوفقهـــم ويوؤيدهـــم.
 اإن يوؤيدكـــم اهلل باإعانتـــه ون�ســـره 

فل اأحد يغلبكم، ولو اجتمع عليكم اأهل 
الأر�س، واإذا ترك ن�سركم وَوَكَلكم اإلى 
اأنف�ســـكم فل اأحد ي�ســـتطيع اأن ين�سركم 
مـــن بعـــده، فالن�ســـر بيـــده وحـــده، وعلـــى 
اهلل فليعتمـــد الموؤمنـــون ل علـــى اأحـــد 

�سواه.
اأن  الأنبيـــاء  مـــن  لنبـــي  كان  مـــا   

يخـــون باأخـــذ �ســـيء مـــن الغنيمـــة غيـــر مـــا 
اخت�ســـه بـــه اهلل، ومن َيُخـــْن منكم باأخذ 
�ســـيء مـــن الغنيمـــة، ُيعاَقـــب بـــاأن ُيف�ســـح 
ـــي حامـــًل مـــا اأخـــذه  ـــوم القيامـــة، فياأت ي
اأمـــام الخلـــق، ثـــم ُتعطـــى كل نف�ـــس جـــزاء 
ـــا غيـــر منقو�ـــس، وهم ل  مـــا اكت�ســـبته تامًّ
ـــيئاتهم، ول بنق�ـــس  ـــادة �س ُيظلمـــون بزي

ـــناتهم. ح�س
اتبـــع  مـــن  اهلل  عنـــد  ي�ســـتوي  ل   

مـــا ينـــال بـــه ر�ســـوان اهلل مـــن الإيمـــان 
والعمـــل ال�سالـــح، ومـــن كفر بـــاهلل وَعِمَل 
ــن  ــديد مـ ــب �سـ ــع بغ�سـ ــيئات، فرجـ ال�سـ
اهلل، وم�ســـتقره جهنـــم، و�ســـاءت مرجًعـــا 

ا. ــتقرًّ وم�سـ
 هم متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة عند اهلل، واهلل ب�سير بما يعملون، ل يخفى عليه �سيء، و�سيجازي كلًّ بعمله.

رهـم مـن ال�سـرك   لقـد اأنعـم اهلل علـى الموؤمنيـن واأح�سـن اإليهـم حيـن بعـث فيهـم ر�سـوًل مـن جن�سـهم، يقـراأ عليهـم القـراآن، ويطهِّ

ة، وقـد كانـوا مـن قبـل بعثـة هـذا الر�سـول فـي �سـلل وا�سـح عـن الهـدى والر�سـاد. ـنَّ والأخـلق الرذيلـة، ويعلمهـم القـراآن وال�سُّ
ْعَفيهـــا مـــن   اأعندمـــا اأ�سابتكـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - م�سيبـــة حيـــن ُهزمتـــم فـــي اأُحـــد، وُقِتـــل منكـــم مـــن ُقِتـــل، قـــد اأ�سبتـــم مـــن عدوكـــم �سِ

القتلـــى والأ�ســـرى يـــوم بـــدر، قلتـــم: مـــن اأيـــن اأ�سابنـــا هـــذا ونحن موؤمنون، ونبي اهلل فينـــا؟! قل - اأيها النبي -: مـــا اأ�سابكم من ذلك جاءكم 
ب�ســـببكم حين تنازعتم، وع�سيتم الر�ســـول، اإن اهلل على كل �ســـيء قدير؛ فين�سر من ي�ســـاء، ويخذل من ي�ســـاء.

   الن�سر الحقيقي من اهلل تعالى، فهو القوي الذي ل يحارب، والعزيز الذي ل يغالب.
   ل ت�ستوي في الدنيا حال من اتبع هدى اهلل وعمل به وحال من اأعر�س وكذب به، كما ل ت�ستوي منازلهم في الآخرة.

   ما ينزل بالعبد من البلء والمحن هو ب�سبب ذنوبه، وقد يكون ابتلء ورفع درجات، واهلل يعفو ويتجاوز عن كثير منها.



الَقْتـــل  مـــن  لكـــم  حـــدث  ومـــا   

والِجَراح والهزيمة يوم اأُحد حين التقى 
جمعكـــم وَجْمـــُع الم�ســـركين، فهـــو بـــاإذن 
اهلل وقـــدره؛ لحكمـــة بالغـــة حتـــى يظهـــر 

ــون. ــون ال�سادقـ الموؤمنـ
ـا قيل   وليظهـر المنافقـون الذيـن لمَّ

لهـم: قاتلـوا فـي �سـبيل اهلل، اأو ادفعـوا 
لـو  بتكثيركـم �سـواد الم�سـلمين؛ قالـوا: 
نعلـم اأنـه يكـون قتـال لتبعناكـم لكننا ل 
نـرى اأنـه يكون بينكم وبيـن القوم قتال، 
هـم فـي حالهم وقتئٍذ اأقرب اإلى ما يدل 
علـى كفرهـم ممـا يـدل علـى اإيمانهـم، 
يقولـون باأل�سـنتهم ما لي�ـس فـي قلوبهم، 
واهلل اأعلـم بمـا ُيْبِطنونـه في �سدورهم، 

و�سـيعاقبهم عليـه.
ــال،  ــن القتـ ــوا عـ ــن تخلَّفـ ــم الذيـ  هـ

ـــوم  ـــوا ي ـــن اأ�سيب ـــوا لقراباتهـــم الذي وقال
ـــا ولـــم يخرجـــوا  ـــو اأنهـــم اأطاعون اأُحـــد: ل
ا  للقتال َلَما قتلوا، قل - اأيها النبي - ردًّ
ـــكم المـــوت  ـــوا عـــن اأنف�س عليهـــم: فادفع
ـــم �سادقيـــن فيمـــا  اإذا نـــزل بكـــم اإن كنت
ادعيتمـــوه مـــن اأنهـــم لـــو اأطاعوكـــم مـــا 
قتلوا، واأن �ســـبب نجاتكم من الموت هو 

القعـــود عـــن الجهـــاد فـــي �ســـبيل اهلل.
 ول تظنن - اأيها النبي - اأن الذين 
ُقتلوا في الجهاد في �سبيل اهلل اأموات، 
ربهم  عند  خا�سة  حياة  اأحياء  هم  بل 
اأنواع  من  يرزقون  كرامته،  دار  في 

النعيم الذي ل يعلمه اإل اهلل.
 قـــد غمرتهـــم ال�ســـعادة، و�ســـملتهم 

الفرحة، بما َمنَّ اهلل عليهم من ف�سله، 
بهـــم  يلحـــق  اأن  وينتظـــرون  وياأملـــون 
اإخوانهـــم الذيـــن بقـــوا فـــي الدنيـــا، اأنهـــم 
ــن  ــينالون مـ ــاد ف�سـ ــي الجهـ ــوا فـ اإن قتلـ
الف�ســـل مثلهـــم، ول خـــوف عليهـــم فيمـــا 
ي�ســـتقبلونه مـــن اأمـــر الآخـــرة، ول هـــم 

يحزنـــون علـــى مـــا فاتهـــم مـــن حظـــوظ الدنيـــا.
 ويفرحـــون مـــع هـــذا بثـــواب كبيـــر ينتظرهـــم مـــن اهلل، وزيـــادة علـــى الثـــواب عظيمـــة، واأنـــه تعالـــى ل ُيْبطـــل اأجـــر الموؤمنين به، بـــل يوفيهم 

اأجورهـــم كاملة، ويزيدهم عليها.
 الذيـــن ا�ســـتجابوا لأمـــر اهلل ور�ســـوله عندمـــا ُدعـــوا اإلـــى الخـــروج للقتـــال فـــي �ســـبيل اهلل، وملقـــاة الم�ســـركين فـــي غزوة »حمراء الأ�ســـد« 

التـــي اأعقبـــت اأُُحـــًدا بعدمـــا اأ�سابتهـــم الجـــروح يـــوم اأُحـــد، فلـــم تمنعهـــم جروحهـــم مـــن تلبيـــة نـــداء اهلل ور�ســـوله. للذيـــن اأح�ســـنوا منهـــم فـــي 
اأعمالهـــم، واتقـــوا اهلل بامتثـــال اأوامـــره واجتنـــاب نواهيـــه، اأجـــر عظيـــم مـــن اهلل، وهـــو الجنة.

 الذيـــن قـــال لهـــم بع�ـــس الم�ســـركين: اإن قري�ًســـا بقيـــادة اأبي �ســـفيان قد جمعـــوا لكم جموًعا كثيرة لقتالكم والق�ســـاء عليكم، فاحذروهم 
واتقـــوا لقاءهـــم، فزادهـــم هـــذا الـــكلم والتخويـــف ت�سديًقـــا بـــاهلل وثقـــة بوعده، فخرجـــوا اإلى لقائهم وهـــم يقولون: يكفينـــا اهلل تعالى، وهو 

�س اإليه اأمرنا. ِنْعَم من نفوِّ

   من �سنن اهلل تعالى اأن يبتلي عباده؛ ليتميز الموؤمن الحق من المنافق، وليعلم ال�سادق من الكاذب.
   عظم منزلة الجهاد وال�سهادة في �سبيل اهلل وثواب اأهله عند اهلل تعالى حيث ينزلهم اهلل تعالى باأعلى المنازل.

   ف�سل ال�سحابة وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة؛ لما بذلوه من اأنف�سهم واأموالهم في �سبيل اهلل تعالى.



اإلـــى  خــــــروجهم  بعـــد  فرجـــــعوا   

»حمـــراء الأ�ســـد« بثـــواب عظيـــم من اهلل، 
ــن  ــلمة مـ ــم، و�سـ ــي درجاتهـ ــادة فـ وزيـ
عدوهـــم فلـــم ي�سبهـــم َقْتـــل ول ِجـــَراح، 
مـــن  مـــا ير�ســـي اهلل عنهـــم  واتبعـــوا 
التـــزام طاعتـــه والكـــف عـــن مع�سيتـــه، 
واهلل �ساحـــب ف�ســـل عظيـــم علـــى عبـــاده 

ــن. الموؤمنيـ
ال�سيطان،  لكم  الُمخوِّف  اإنما   

فـــل  واأعــوانه،  باأن�ســاره  يرهبكم 
تجـــبنوا عنــهم، فاإنهم ل حـــول لهم ول 
قوة، وخافوا اهلل وحده بالتزام طاعته، 

ا. اإن كنتم موؤمنين به حقًّ
 ول ُيوِقْعـــــك فـــي الحـــــزن - اأيه���ا 
الر�ص���ول - الذيـــن ي�ســـارعون فـــي الكفـــر 
مرتديـــن علـــى اأعقابهم من اأهل النفاق، 
فاإنهـــم لـــن ينالـــوا اهلل بـــاأي �ســـرر، واإنمـــا 
ي�ســـرون اأنف�ســـهم ببعدهـــم عـــن الإيمـــان 
بـــاهلل وطاعتـــه، يريـــد اهلل بخذلنهـــم 
وعدم توفيقهم األ يكون لهم ن�سيب في 
نعيـــم الآخـــرة، ولهـــم فيهـــا عـــذاب عظيم 

في النار. 
الكفـــر  ا�ســـتبدلوا  الذيـــن  اإن   

بالإيمـــان لـــن ي�سروا اهلل اأي �ســـيء، اإنما 
ي�ســـرون اأنف�ســـهم، ولهم عـــذاب األيم في 

الآخـــرة.
 ول يظنـــن الذيـــن كفـــروا بربهـــم، 

وعانـــدوا �ســـرعه، اأن اإمهالهـــم واإطالـــة 
عمرهـــم علـــى مـــا هـــم عليـــه مـــن كفـــٍر 
خيـــٌر لأنف�ســـهم، لي�ـــس الأمـــر كمـــا ظنـــوا، 
واإنمـــا نمهلهـــم ليـــزدادوا اإثًمـــا بكثـــرة 
المعا�ســـي علـــى اإثمهـــم، ولهـــم عـــذاب 

ُمـــِذّل.
اأن  اهلل  حكمـــة  مـــن  كان  مـــا   

ا، حتـــى يميزكم  َيَدَعكـــم - اأيه���ا الموؤمن���ون - علـــى مـــا اأنتـــم عليـــه مـــن اختـــلط بالمنافقيـــن وعـــدم تمايـــز بينكـــم، وعـــدم تبيـــن الموؤمنين حقًّ
باأنـــواع التكاليـــف والبتـــلءات، ليظهـــر الموؤمـــن الطيـــب مـــن المنافـــق الخبيث. ومـــا كان من حكمة اهلل اأن يطلعكم علـــى الغيب فُتميزوا بين 
الموؤمـــن والمنافـــق، ولكـــن اهلل يختـــار مـــن ر�ســـله مـــن ي�ســـاء، فيطلعـــه علـــى بع�ـــس الغيـــب؛ كمـــا اأطلـــع نبيـــه محمـــًدا  علـــى حـــال المنافقيـــن، 

ـــا وتتقـــوا اهلل بامتثـــال اأوامـــره واجتنـــاب نواهيـــه فلكـــم ثـــواب عظيـــم عنـــد اهلل. قـــوا اإيمانكـــم بـــاهلل ور�ســـوله، واإن توؤمنـــوا حقًّ فحقِّ
ـــًل منـــه، فيمنعون حق اهلل فيها، ل يظنُّوا اأن ذلك خير لهم، بل هو �ســـر لهم؛   ول يظنـــن الذيـــن يبخلـــون بمـــا اآتاهـــم اهلل مـــن النعـــم تف�سُّ

قون به يوم القيامة في اأعناقهم يعذبون به، وهلل وحده يوؤول ما في ال�سماوات والأر�س، وهو الحي بعد  لأن ما بخلوا به �سيكون َطْوًقا ُيَطوَّ
فناء خلقه كلهم، واهلل عليم بدقائق ما تعملون، و�سيجازيكم عليه.

   ينبغي للموؤمن األ يلتفت اإلى تخويف ال�سيطان له باأعوانه واأن�ساره من الكافرين، فاإن الأمر كله هلل تعالى.
   ل ينبغي للعبد اأن يغتر باإمهال اهلل له، بل عليه المبادرة اإلى التوبة، ما دام في زمن المهلة قبل فواتها.

   البخيل الذي يمنع ف�سل اهلل عليه اإنما ي�سر نف�سه بحرمانها المتاجرة مع اهلل الكريم الوهاب، وتعري�سها للعقوبة يوم القيامة.



 لقـــد �ســـمع اهلل قـــول اليهـــود حيـــن 

قالـــوا: »اإن اهلل فقيـــر حيـــث طلـــب منـــا 
القر�ـــس، ونحـــن اأغنيـــاء بمـــا عندنـــا مـــن 
ـــوا مـــن الإفـــك  ـــنكتب مـــا قال اأمـــوال«، �س
ـــى ربهـــم وقتلهـــم اأنبياءهـــم  ـــة عل والفري
بغيـــر حـــق، ونقـــول لهـــم: ذوقـــوا العـــذاب 

المحـــرق فـــي النـــار.
مـا  ب�ســـــبب  العــــــــذاب  ذلـك   

قــــدمت اأيديـــكم - اأيه�ا اليه�ود - مـن 
المعـــا�سي والمخـازي، وبـاأن اهلل لي�ـس 

مـن عبيـده. اأحـًدا  يظلـم 
-كذًبـــا  قالـــوا  الذيـــن  وهـــم   
وافتـــراء-: اإن اهلل اأو�سانـــا فـــي كتبـــه 
وعلـــى األ�ســـنة اأنبيائـــه األ نوؤمـــن لر�ســـول 
ـــه، وذلـــك  ـــا بمـــا ي�ســـدق قول ـــى ياأتين حت
بـــاأن يتقـــرب اإلـــى اهلل ب�سدقـــة ُتْحرُقهـــا 
نـــار تنـــزل مـــن ال�ســـماء، فكذبـــوا علـــى 
اهلل في ن�ســـبة الو�سية اإليه، وفي ح�سر 
دلئـــل �سدق الر�ســـل فيما ذكروا، ولهذا 
اأمـــر اهلل نبيـــه محمًدا  اأن يقول لهم: 
قـــد جاءكـــم ر�ســـل مـــن قبلـــي بالبراهيـــن 
وبالـــذي  �سدقهـــم،  علـــى  الوا�سحـــة 
ذكرتـــم مـــن الُقربـــان الـــذي تحرقـــه نـــار 
من ال�سماء، فِلَم كذبتموهم وقتلتموهم 

ـــون؟! ـــا تقول ـــن فيم ـــم �سادقي اإن كنت
 فـــاإن كذبـــوك - اأيه���ا النب���ي - فـــل 
تحزن، فهي عادة الكافرين، فقد ُكذب 
ر�ســـل كثـــر مـــن قبلـــك، جـــاوؤوا بالأدلـــة 
الوا�سحـــة، وبالكتـــب الم�ســـتملة علـــى 
ـــاب الهـــادي  المواعـــظ والرقائـــق، والكت

بمـــا فيـــه مـــن الأحـــكام وال�ســـرائع.
اأن  بـــد  ل  تكـــن  مهمـــا  نف�ـــس  كل   

تـــذوق المـــوت، فـــل يغتـــر مخلـــوق بهـــذه 
الدنيـــا، وفـــي يـــوم القيامـــة تعطـــون اأجور 
اأعمالكـــم كاملـــة غيـــر منقو�ســـة، فمـــن اأبعـــده اهلل عـــن النـــار، واأدخلـــه الجنـــة؛ فقد نـــال ما يرجو من الخيـــر، ونجا مما يخاف من ال�ســـر، وما 

الحيـــاة الدنيـــا اإل متـــاع زائـــل، ول يتعلـــق بهـــا اإل المخـــدوع.
 لُتختبـــرّن - اأيه���ا الموؤمن���ون - فـــي اأموالكـــم، بـــاأداء الحقـــوق الواجبة فيها، وبما ينزل بها من م�سائب، ولتختبُرنَّ في اأنف�ســـكم بالقيام 

بتكاليـــف ال�ســـريعة، ومـــا ينـــزل بكـــم مـــن اأنـــواع البـــلء، ولت�ســـمُعّن مـــن الذيـــن اأُعطـــوا الكتب مـــن قبلكم ومـــن الذين اأ�ســـركوا �ســـيًئا كثيًرا مما 
يوؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم، واإن ت�سبروا على ما ي�سيبكم من اأنواع الم�سائب والبتلءات، وتتقوا اهلل بفعل ما اأمر وَتْرك ما 

نهى، فاإن ذلك من الأمور التي تحتاج اإلى عزم، ويتناف�ـــس فيها المتناف�ســـون.

   من �سوء فعال اليهود وقبيح اأخلقهم اعتداوؤهم على اأنبياء اهلل بالتكذيب والقتل.
   كل فوز في الدنيا فهو ناق�س، واإنما الفوز التام في الآخرة، بالنجاة من النار ودخول الجنة.

   مـــن اأنـــواع البتـــلء الأذى الـــذي ينـــال الموؤمنيـــن فـــي دينهم واأنف�ســـهم من ِقَبل اأهل الكتاب والم�ســـركين، والواجـــب حينئذ ال�سبر وتقوى 
اهلل تعالى.



حيـن   - النب�ي  اأيه�ا   - واذكـر   

علمـاء  علـى  الموؤكـد  العهـد  اهلل  اأخـذ 
والن�سـارى؛  اليهـود  مـن  الكتـاب  اأهـل 
ُحنَّ للنا�ـس كتاب اهلل، ول تكتمون  لُتو�سِّ
مـا فيـه مـن الهـدى، ول مـا دل عليـه من 
، فمـا كان منهـم اإل اأن  نبـوة محمـد 
طرحـوا العهد، ولم يلتفتوا اإليه، فكتموا 
وا�سـتبدلوا  الباطـل،  واأظهـروا  الحـق 
بعهـد اهلل ثمًنـا زهيـًدا، كالجـاه والمـال 
الثمـن  هـذا  فبئ�ـس  ينالونـه،  قـد  الـذي 

اهلل. بعهـد  ي�سـتبدلونه  الـذي 
اأن   - النب�ي  اأيه�ا  ي�ا   - تظنـن  ل   

الذيـن يفرحـون بمـا فعلـوا مـن القبائح، 
لـم  بمـا  النا�ـس  يمدحهـم  اأن  ويحبـون 
هـم بَمْنجـاة  نَّ يفعلـوه مـن الخيـر، ل تظنَّ
من العذاب و�سلمة، بل محلهم جهنم، 

ولهـم فيهـا عـذاب موجـع.
ملـــك  غيـــره  دون  وحـــده  وهلل   

ال�ســـماوات والأر�ـــس ومـــا فيهمـــا َخْلًقـــا 
وتدبيـــًرا، واهلل علـــى كل �ســـيء قديـــر.

والأر�س  ال�سماوات  اإيجاد  في  اإن   

وفي  �سابق،  مثال  غير  على  َعَدٍم  من 
طوًل  وتفاوتهما  والنهار،  الليل  تعاقب 
لأ�سحاب  وا�سحة  لدلئَل  ًرا؛  وِق�سَ
خالق  على  تدلهم  ال�سليمة،  العقول 

الكون الم�ستحق للعبادة وحده.
وهـــم الذيـــن يذكـــرون اهلل علـــى   

كل اأحوالهـــم، فـــي حـــال قيامهـــم، وحـــال 
جلو�ســـهم، وفـــي حـــال ا�سطجاعهـــم، 
وُيْعِملـــون فكَرهـــم فـــي خلـــق ال�ســـماوات 
ـــا، مـــا خلقـــت  ـــا ربن ـــن: ي والأر�ـــس؛ قائلي
هـــت عـــن  هـــذا الخلـــق العظيـــم عبًثـــا، َتَنزَّ
بنـــا عـــذاب النـــار بتوفيقنـــا  العبـــث، فجنِّ

لل�سالحـــات وِحْفِظنـــا مـــن ال�ســـيئات.
تدخـــل  مـــن   - ربن���ا  ي���ا   - فاإنـــك   

النـــار مـــن خلقـــك فقـــد اأهنتـــه وف�سحتـــه، 
ـــه. ـــوم القيامـــة مـــن اأعـــوان يمنعـــون عنهـــم عـــذاب اهلل وعقاب ولي�ـــس للظالميـــن ي

ـــا للإيمـــان - وهـــو نبيـــك محمـــد  - يدعـــو قائـــًل: اآمنـــوا بـــاهلل ربكـــم اإلًهـــا واحـــًدا، فاآمنـــا بمـــا يدعـــو اإليـــه،   ربنـــا اإننـــا �ســـمعنا داعًي

واتبعنا �سريعته، فا�ستر ذنوبنا فل تف�سحنا، وتجاوز عن �سيئاتنا فل توؤاخذنا بها، وتوفنا مع ال�سالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك 
ال�سيئات.

 ربنـــا واأعطنـــا مـــا وعدتنـــا علـــى األ�ســـنة ر�ســـلك، مـــن الهدايـــة والن�ســـر فـــي الدنيـــا، ول تف�سحنـــا يـــوم القيامـــة بدخـــول النـــار، اإنـــك - ي���ا 

ربنا - كريم ل ُتْخلف وعدك. 

   من �سفات علماء ال�سوء من اأهل الكتاب: كتم العلم، واتباع الهوى، والفرح بمدح النا�س مع �سوء �سرائرهم واأفعالهم.
.    التفكر في خلق اهلل تعالى في ال�سماوات والأر�س وتعاقب الأزمان يورث اليقين بعظمة اهلل وكمال الخ�سوع له 

   دعاء اهلل وخ�سوع القلب له تعالى من اأكمل مظاهر العبودية.



باأنـــي  دعاءهـــم:  ربهـــم  فاأجـــاب   

ل اأ�سيـــع ثـــواب اأعمالكـــم َقّلـــت اأو كثرت، 
اأنثـــى،  اأو  ذكـــًرا  العامـــل  كان  �ســـواء 
فحكـــم بع�سكـــم مـــن بع�ـــس فـــي الملـــة 
ُينق�ـــس  ول  لَذَكـــٍر،  ُيـــزاد  ل  واحـــد، 
لأنثـــى، فالذيـــن هاجـــروا فـــي �ســـبيل 
اهلل، واأخرجهـــم الكفـــار مـــن ديارهـــم، 
طاعتهـــم  ب�ســـبب  الأذى  واأ�سابهـــم 
ـــوا  ـــبيل اهلل وُقِتُل ـــي �س ـــوا ف ـــم، وقاتل لربه
لتكـــون كلمـــة اهلل هـــي العليـــا - لأغِفـــرن 
لهـــم �ســـيئاتهم يـــوم القيامـــة، ولأتجاوزن 
عنهـــا، ولأدخلنهم جنـــات تجري الأنهار 
من تحت ق�سورها، ثواًبا من عند اهلل، 
واهلل عنده الجزاء الح�سن الذي ل مثل 

له.
 - النب���ي  اأيه���ا   - يخدعنـــك  ل   

ُّـــل الكافريـــن فـــي البـــلد، وَتَمكُّنهـــم  تنق
واأرزاقهـــم  تجاراتهـــم  و�ســـعة  منهـــا، 

فت�ســـعر بالَهـــمِّ والغـــم مـــن حالهـــم.
 فهـــذه الدنيـــا متـــاع قليـــل ل دوام 

لـــه، ثـــم بعد ذلك يكـــون م�سيرهم الذي 
ــم،  ــة: جهنـ ــوم القيامـ ــه يـ ــون اإليـ يرجعـ

وبئ�ـــس الِفرا�ـــُس لهـــم النـــار.
 لكـــِن الذيـــن اتقـــوا ربهـــم بامتثـــال 

اأوامـــره واجتنـــاب نواهيـــه لهـــم جنـــات 
ــا،  ــن تحـــت ق�سورهـ ــار مـ ــري الأنهـ تجـ
ا لهـــم  ماكثيـــن فيهـــا اأبـــًدا، جـــزاًء ُمَعـــدًّ
ــده اهلل  ــا اأعـ ــى، ومـ ــد اهلل تعالـ ــن عنـ مـ
لل�سالحيـــن من عباده خير واأف�سل مما 
يتقلـــب فيـــه الكفـــار مـــن ملـــذات الدنيـــا.

 لي�ـــس اأهـــل الكتـــاب �ســـواء، فـــاإن 

منهـــم طائفـــة يوؤمنـــون بـــاهلل وبمـــا اأنـــزل 
اإليكـــم مـــن الحـــق والهـــدى، ويوؤمنون بما 
اأنـــزل اإليهـــم فـــي كتبهـــم، ل يفرقـــون بين 
ر�سل اهلل، خا�سعين متذللين هلل، رغبة 
ــات اهلل  ــتبدلون باآيـ ــده، ل ي�سـ ــا عنـ فيمـ
ثمًنـــا قليـــًل مـــن متـــاع الدنيـــا، اأولئـــك المو�سوفـــون بهـــذه ال�سفـــات لهـــم ثوابهـــم العظيـــم عنـــد ربهـــم، اإن اهلل �ســـريع الح�ســـاب علـــى الأعمال، 

و�ســـريع الجـــزاء عليهـــا.
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا بـــاهلل واتبعـــوا ر�ســـوله، ا�سبـــروا علـــى تكاليف ال�ســـريعة، وعلى ما يعر�س لكم من م�سائـــب الدنيا، وغالبوا الكفار 

في ال�سبر فل يكونوا اأ�ســـد �سبًرا منكم، واأقيموا على الجهاد في �ســـبيل اهلل، واتقوا اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه، لعلكم تنالون 
مطلوبكم بال�سلمة من النار ودخول الجنة.

   الأذى الـــذي ينـــال الموؤمـــن فـــي �ســـبيل اهلل في�سطـــره اإلـــى الهجـــرة والخـــروج والجهـــاد مـــن اأعظـــم اأ�ســـباب تكفيـــر الذنـــوب وم�ساعفـــة 
الأجور.

  لي�ســـت العبـــرة بمـــا قـــد ينعـــم بـــه الكافـــر فـــي الدنيـــا مـــن المـــال والمتـــاع واإن عظـــم؛ لأن الدنيـــا زائلـــة، واإنمـــا العبـــرة بحقيقـــة م�سيـــره فـــي 
الآخـــرة فـــي دار الخلود.

   مـــن اأهـــل الكتـــاب مـــن ي�ســـهدون بالحـــق الـــذي فـــي كتبهـــم، فيوؤمنـــون بمـــا اأنـــزل اإليهـــم وبمـــا اأنـــزل علـــى الموؤمنيـــن، فهـــوؤلء لهـــم اأجرهـــم 
مرتين.

   ال�سبر على الحق، ومغالبة المكذبين به، والجهاد في �سبيله، هو �سبيل الفلح في الآخرة.

١٧٦



وبنـاء  الم�سـلم  المجتمـع  تنظيـم 
علقاتـه، وحفـظ الحقـوق، والحث على 
الجهـاد، واإبطـال دعـوى قتـل الم�سـيح.

فيهـــا  الن�ســـاء  لذكـــر  بذلـــك  يت  �ُســـمِّ
ــن. ــن اأحكامهـ ــر مـ ــل كثيـ وتف�سيـ

ربكـــم،  اتقـــوا  النا����س،  اأيه���ا  ي���ا   

فهـــو الـــذي خلقكـــم مـــن نف�ـــس واحـــدة 
ـــق مـــن اآدم زوجـــه  هـــي اأبوكـــم اآدم، وخل
ـــر منهمـــا فـــي اأقطـــار  حـــواء اأمكـــم، ون�س
الأر�ـــس ب�ســـًرا كثيـــًرا ذكـــوًرا واإناًثـــا، 
ـــا  واتقـــوا اهلل الـــذي ي�ســـاأل بع�سكـــم بع�سً
بـــه بـــاأن يقـــول: اأ�ســـاألك بـــاهلل اأن تفعـــل 
كـــذا، واتقـــوا َقْطـــع الأرحـــام التـــي تربـــط 
بينكـــم، اإن اهلل كان عليكـــم رقيًبـــا، فـــل 
يفوتـــه �ســـيء مـــن اأعمالكم، بـــل يح�سيها 
 واأعطـــوا - اأيه���ا  ويجازيكـــم عليهـــا. 
االأو�صي���اء- اليتامـــى )وهـــم: مـــن فقـــدوا 
اآباءهـــم ولـــم يبلغـــوا الُحلـــم( اأموالهـــم 
ــدين، ول  ــوا را�سـ ــوا وكانـ ــة اإذا بلغـ كاملـ
لـــوا الحـــرام بالحـــلل؛ بـــاأن تاأخـــذوا  تتبدَّ
ــى،  ــوال اليتامـ ــن اأمـ ــس مـ ــد النفي�ـ ـ الجيِّ
وتدفعـــوا بدلـــه الـــرديء الخ�سي�ـــس مـــن 
ــى  ــوال اليتامـ ــذوا اأمـ ــم، ول تاأخـ اأموالكـ
م�سمومـــة اإلـــى اأموالكـــم، اإن ذلـــك كان 
 واإن خفتـــم  ذنًبـــا عظيًمـــا عنـــد اهلل. 
اليتيمـــات  تزوجتـــم  اإذا  تعدلـــوا  األ 
ـــا مـــن  ـــي تحـــت وليتكـــم، اإمـــا خوًف اللت
نق�ـــس مهرهـــن الواجـــب لهـــن، اأو اإ�ســـاءة 
معاملتهـــن، فدعوهن وتزوجوا الطيبات 
مـــن الن�ســـاء غيرهـــن، اإن �ســـئتم تزوجتم 
ًـــا اأو اأربعــًـا، فـــاإن خفتـــم األ  اثنتيـــن اأو ثلث

تعدلـــوا بينهـــن فاقت�ســـروا علـــى واحـــدة، اأو ا�ســـتمتعوا بمـــا ملكـــت اأيمانكـــم مـــن الإمـــاء؛ اإذ ل يجـــب لهن مثـــل ما يجب للزوجـــات من الحقوق، 
 واأعطوا  ذلـــك الـــذي ورد فـــي الآيـــة فـــي �ســـاأن اليتامـــى والقت�ســـار علـــى نكاح واحدة اأو ال�ســـتمتاع بالإماء اأقرب اإلى األ َتُجـــوُروا وتميلوا.  
 ول تعطـــوا - اأيها  الن�ســـاء مهورهـــن عطيـــة واجبـــة، فـــاإن طابـــت نفو�ســـهن ب�ســـيء مـــن المهـــر لكم بل اإكـــراه؛ فكلوه �ســـائًغا ل تنغي�س فيه. 
االأولياء - الأموال للذين ل يح�سنون الت�سرف، فهذه الأموال جعلها اهلل �سبًبا تقوم به م�سالح العباد واأمور معا�سهم، وهوؤلء لي�سوا اأهًل 
للقيام على الأموال وحفظها، واأنفقوا عليهم واك�سوهم منها، وقولوا لهم قوًل طيًبا، وِعُدوهم َموِعَدًة ح�سنة باأن تعطوهم مالهم اإذا بلغوا 
 واختبروا - اأيها االأولياء - اليتامى اإذا و�سلوا �سن البلوغ، باإعطائهم جزًءا من مالهم يت�سرفون فيه، فاإن  الر�سد وُح�ْسَن الت�سرف.  
اأح�سنوا الت�سرف فيه، وتبين لكم ر�سدهم؛ ف�سلموا اإليهم اأموالهم كاملة غير منقو�سة، ول تاأكلوا اأموالهم متجاوزين الحد الذي اأباحه 
اهلل لكم من اأموالهم عند الحاجة، ول تبادروا باأكلها خ�ســـية اأن ياأخذوها اإذا بلغوا، ومن كان منكم له مال ُيْغنيه فليمتنع عن الأخذ من 
مـــال اليتيـــم، ومـــن كان منكـــم فقيـــًرا ل مـــال لـــه فليـــاأكل بقدر حاجته، واإذا �ســـلمتم اإليهم اأموالهم بعد البلوغ وتبيُّن الر�ســـد منهم؛ فاأ�ســـهدوا 

علـــى ذلـــك الت�ســـليم حفًظـــا للحقـــوق، ومنًعـــا لأ�ســـباب الختـــلف، وكفـــى اهلل �ســـاهًدا علـــى ذلـــك، ومحا�ســـًبا للعبـــاد علـــى اأعمالهـــم.
ا.     الأ�سل الذي يرجع اإليه الب�سر واحد، فالواجب عليهم اأن يتقوا ربهم الذي خلقهم، واأن يرحم بع�سهم بع�سً

   اأو�ســـى اهلل تعالـــى بالإح�ســـان اإلـــى ال�سعفـــة مـــن الن�ســـاء واليتامـــى، بـــاأن تكـــون المعاملـــة معهـــم بيـــن العـــدل والف�ســـل.    جـــواز تعـــدد 
الزوجـــات اإلـــى اأربـــع ن�ســـاء، ب�ســـرط العـــدل بينهـــن، والقـــدرة علـــى القيـــام بمـــا يجـــب لهن.    م�ســـروعية الَحْجر على ال�ســـفيه الذي ل يح�ســـن 

الت�ســـرف، لم�سلحتـــه، وحفًظـــا للمـــال الـــذي تقـــوم بـــه م�سالـــح الدنيا مـــن ال�سياع.



 للرجـــال حـــظ ممـــا تركـــه الوالـــدان 

بعـــد  والأعمـــام  كالإخـــوة  والأقربـــون 
موتهـــم، قليـــًل كان اأو كثيـــًرا، وللن�ســـاء 
حـــظ ممـــا تركـــه هـــوؤلء؛ خلًفـــا لمـــا كان 
عليـــه اأمـــر الجاهلية من حرمان الن�ســـاء 
والأطفـــال مـــن الميـــراث، هـــذا الن�سيب 
ـــن المقـــداِر مفرو�ـــٌس مـــن اهلل  حـــق ُمبيَّ

تعالـــى.
 واإذا ح�ســـر َق�ْســـَم التركـــة مـــن ل 

يـــرث مـــن الأقـــارب واليتامـــى والفقـــراء؛ 
فاأعطوهـــم - علـــى �ســـبيل ال�ســـتحباب - 
مـــن هـــذا المـــال قبـــل ق�ســـمته مـــا تطيـــب 
فون اإليـــه، وقـــد  بـــه نفو�ســـكم، فهـــم ُمت�ســـوِّ
جاءكـــم بـــل عنـــاء، وقولـــوا لهـــم قـــوًل 

ح�ســـًنا ل قبـــح فيـــه.
ــوا  ــوا وتركـ ــو ماتـ ــن لـ  َوْلَيَخـــف الذيـ

خلفهـــم اأولًدا �سغـــاًرا �سعاًفـــا، خافـــوا 
عليهـــم مـــن ال�سيـــاع، فليتقـــوا اهلل فيمـــن 
تحت وليتهم من الأيتام بترك ظلمهم، 
ـــد موتهـــم مـــن  ـــر اهلل لهـــم بع ـــى يي�س حت
ــم،  ــنوا هـ ــا اأح�سـ ــم كمـ ــن لأولدهـ يح�سـ
وليح�ســـنوا فـــي حـــق اأولد مـــن يح�ســـرون 
ـــا  ـــوًل م�سيًب ـــم ق ـــوا له ـــاأن يقول ـــه ب و�سيت
للحـــق بـــاأل يظلـــم فـــي و�سيتـــه حـــقَّ ورثتـــه 
مـــن بعـــده، ول يحـــرم نف�ســـه مـــن الخيـــر 

بتـــرك الو�سيـــة.
اأمـــوال  ياأخـــذون  الذيـــن  اإن   

ظلًمـــا  فيهـــا  ويت�سرفـــون  اليتامـــى، 
وعدواًنـــا، اإنمـــا ياأكلون في اأجوافهم ناًرا 
تلتهـــب عليهـــم، و�ســـتحرقهم النـــار يـــوم 

القيامـــة.
فـــي  وياأمركـــم  اإليكـــم   يعهـــد اهلل 

�ســـاأن ميـــراث اأولدكـــم؛ اأن الميـــراث 
ن�سيـــب  مثـــل  للبـــن  بينهـــم  ُيق�ســـم 
ـــات دون  ـــت بن ـــرك المّي ـــاإن ت ـــن، ف البنتي
ولـــد ذكـــر؛ فللبنتيـــن فاأكثـــر الثلثـــان ممـــا 
تـــرك، واإن كانـــت بنًتـــا واحـــدة فلهـــا ن�ســـف مـــا تـــرك، ولـــكل واحد من اأبوي المّيِت �سد�ـــس ما تـــرك؛ اإن كان له ولد ذكـــًرا كان اأو اأنثى، واإن لم 
يكـــن لـــه ولـــد ول وارث لـــه غيـــر اأبويـــه؛ فلـــلأم الثلـــث، وباقـــي الميـــراث لأبيه، واإن كان للمّيِت اإخـــوة اثنان فاأكثر ذكوًرا كانوا اأو اإناًثا اأ�ســـقاء اأو 
ا، والباقي للأب تع�سيًبا، ول �سيء للإخوة، ويكون هذا الق�سم للميراث بعد تنفيذ الو�سية التي اأو�سى  غير اأ�سقاء؛ فلأمه ال�سد�س فر�سً
ين الذي عليه، وقد جعل اهلل تعالى ق�ســـمة الميراث على هذا؛ لأنكم  بها المّيت ب�ســـرط األ تزيد و�سيته عن ثلث ماله، وب�ســـرط ق�ساء الدَّ
ل تـــدرون َمـــْن ِمـــن الآبـــاء والأبنـــاء اأقـــرب لكـــم نفًعـــا فـــي الدنيـــا والآخرة، فقـــد يظن الميُت باأحد ورثتـــه خيًرا؛ فيعطيه المال كلـــه، اأو يظن به 
ا فيحرمـــه منـــه، وقـــد يكـــون الحـــال خـــلف ذلـــك، والـــذي يعلـــم ذلك كلـــه هو اهلل الـــذي ل يخفى عليه �ســـيء، ولذلك ق�ســـم الميراث على  �ســـرًّ
ـــن، وجعلـــه فري�ســـة منـــه واجبـــة علـــى عبـــاده، اإن اهلل كان عليًمـــا ل يخفـــى عليـــه �ســـيء مـــن م�سالـــح عبـــاده، حكيًما في �ســـرعه وتدبيره. مـــا بيَّ

   دلت اأحكام المواريث على اأن ال�سريعة اأعطت الرجال والن�ساء حقوقهم مراعية العدل بينهم وتحقيق الم�سلحة بينهم.
   التغليظ ال�سديد في حرمة اأموال اليتامى، والنهي عن التعدي عليها، وعن ت�سييعها على اأي وجه كان.

   لما كان المال من اأكثر اأ�سباب النزاع بين النا�س تولى اهلل تعالى ق�سمته في اأحكام المواريث.



ن�ســـف   - االأزواج  اأيه���ا   - ولكـــم   

ـــم يكـــن لهـــن  مـــا تركـــت زوجاتكـــم؛ اإن ل
ولـــد -ذكـــًرا كان اأو اأنثـــى - منكـــم اأو 
مـــن غيركـــم، فـــاإن كان لهـــن ولـــد - ذكـــًرا 
ـــع ممـــا تركـــن  ـــى - فلكـــم الرب كان اأو اأنث
مـــن المـــال، يق�ســـم لكـــم ذلك بعـــد تنفيذ 
و�سيتهـــن، وق�ســـاء مـــا عليهـــن مـــن ديـــن. 
ــم - اأيه���ا  ــا تركتـ ــع ممـ ــات الربـ وللزوجـ
االأزواج - اإن لـــم يكـــن لكـــم ولـــد - ذكـــًرا 
كان اأو اأنثـــى - منهـــن اأو مـــن غيرهـــن، 
فـــاإن كان لكـــم ولد - ذكـــًرا كان اأو اأنثى- 
ـــم لهـــن  ـــم، ُيق�س فلهـــن الثمـــن ممـــا تركت
ذلـــك بعـــد تنفيـــذ و�سيتكـــم، وق�ســـاء مـــا 
عليكـــم مـــن َدين. واإن مات رجل لي�ـــس له 
والـــد ول ولـــد، اأو ماتـــت امـــراأة لي�ـــس لهـــا 
ــا اأخ  ــت منهمـ ــد، وكان للميـ ــد ول ولـ والـ
لأم اأو اأخـــت لأم؛ فلـــكل واحـــد مـــن اأخيـــه 
ـــا،  لأمـــه اأو اأختـــه لأمـــه ال�سد�ـــس فر�سً
فـــاإن كان الإخـــوة لأم اأو الأخـــوات لأم 
ا  اأكثر من واحد؛ فلجميعهم الثلث فر�سً
ي�ســـتركون فيه، ي�ستوي في ذلك ذكرهم 
واأنثاهـــم، واإنمـــا ياأخـــذون ن�سيبهـــم هـــذا 
ـــاء مـــا  ـــت، وق�س ـــة المي ـــذ و�سي ـــد تنفي بع
عليـــه مـــن َديـــن، ب�ســـرط اأن تكـــون و�سيته 
ل ُتْدِخـــل ال�ســـرر على الورثـــة؛ كاأن تكون 
و�سيـــة باأكثـــر من ثلث مالـــه، هذا الحكم 
نتـــه الآية عهد من اهلل اإليكم  الـــذي ت�سمَّ
ـــح  اأوجبـــه عليكـــم، واهلل عليـــم بمـــا ي�سل
ــم ل  ــرة، حليـ ــا والآخـ ــي الدنيـ ــاده فـ عبـ

يعاجـــل العا�ســـي بالعقوبـــة.
ـــاأن   تلـــك الأحـــكام المذكـــورة فـــي �س

اليتامـــى وغيرهـــم، �ســـرائُع اهلل التـــي 
�ســـرعها لعبـــاده ليعملـــوا بهـــا، ومـــن يطـــع 
اهلل ور�ســـوله بامتثـــال اأوامـــره واجتنـــاب 
تجـــري  جنـــات  اهلل  يدخلـــه  نواهيـــه؛ 
الأنهـــار مـــن تحـــت ق�سورهـــا، ماكثيـــن 

ـــه فـــلح. ـــذي ل ي�ساهي ـــم ال ـــك الجـــزاء الإلهـــي هـــو الفـــلح العظي ـــاء، وذل ـــا ل يلحقهـــم فن فيه
 ومـــن يع�ـــس اهلل ور�ســـوله بتعطيـــل اأحكامـــه وتـــرك العمـــل بهـــا، اأو ال�ســـك فيهـــا، ويتجـــاوز حـــدود مـــا �ســـرعه؛ يدخلـــه نـــاًرا ماكًثـــا فيها، وله 

فيها عذاب ُمِذّل.

   ل تق�سم الأموال بين الورثة حتى يق�سى ما على الميت من دين، ويخرج منها و�سيته التي ل يجوز اأن تتجاوز ثلث ماله.
   التحذير من التهاون في ق�سمة المواريث؛ لأنها عهد اهلل وو�سيته لعباده الموؤمنين؛ فل يجوز تركها اأو التهاون فيها.

   من علمات الإيمان امتثال اأوامر اهلل، وتعظيم نواهيه، والوقوف عند حدوده.
   من عدل اهلل تعالى وحكمته اأن من اأطاعه وعده باأعظم الثواب، ومن ع�ساه وتعدى حدوده توعده باأعظم العقاب.



فاح�ســـة  يرتكبـــن  واللتـــي   

الزنـــى مـــن ن�ســـائكم مح�سنـــات وغيـــر 
ـــة  ـــن اأربع ـــهدوا عليه ـــات فا�ست�س مح�سن
ــهدوا  ــاإن �سـ ــدول، فـ ــلمين عـ ــال م�سـ رجـ
فـــي  فاحب�ســـوهن  بارتكابهـــا  عليهـــن 
البيـــوت عقوبـــة لهـــن، حتـــى تنق�ســـي 
ــن  ــل اهلل لهـ ــوت، اأو يجعـ ــن بالمـ حياتهـ
ـــن  ـــم َبّي ـــس. ث ـــق الحب� ـــر طري ـــا غي طريًق
اهلل ال�ســـبيل لهم بعد ذلك، ف�ســـرع جلد 
الِبْكـــر الزانيـــة مئـــة جلـــدة وتغريـــب عام، 

نـــة. ورجـــم الُمح�سَ
الزنى  فاح�سة  يرتكبان  واللذان   

غير  اأو  نْين  ُمْح�سَ  - الرجال  من 
واليد  بالل�سان  فعاقبوهما  َنْين-  مح�سَ
اأقلعا  فاإن  والزجر،  الإهانة  يحقق  بما 
اأعمالهما؛  و�سلحت  عليه،  كانا  ا  عمَّ
التائب  لأن  اأذاهما؛  عن  فاأعر�سوا 
اهلل  اإن  له،  ذنب  ل  كمن  الذنب  من 
عباده  من  تاب  من  على  تواًبا  كان 
من  النوع  بهذا  والكتفاء  بهم.  رحيًما 
ُن�ِسخ  ثم  الأمر،  اأول  في  كان  العقاب 
بعد ذلك بجلد الِبْكر وتغريبه، وبرجم 

ن. الُمح�سَ
الذيـــن  توبـــة  اهلل  يقبـــل  اإنمـــا   

اأقدموا على ارتكاب الذنوب والمعا�سي 
بجهـــل منهـــم لعاقبتهـــا و�ســـوؤمها - وهـــذا 
ـــٍب متعمـــًدا كان اأو  ـــاأن كل مرتكـــِب ذن �س
غيـــر متعمـــد - ثـــم يرجعـــون منيبيـــن اإلى 
ربهـــم قبـــل معاينة المـــوت، فاأولئك يقبل 
اهلل توبتهـــم، ويتجـــاوز عـــن �ســـيئاتهم، 
وكان اهلل عليًمـــا باأحـــوال خلقـــه، حكيًمـــا 

فـــي تقديـــره وت�ســـريعه.
الذيـــن  توبـــة  اهلل  يقبـــل  ول   

ــون  ــي، ول يتوبـ ــى المعا�سـ ون علـ ــرُّ ُي�سـ
منهـــا اإلـــى اأن يعاينـــوا �ســـكرات المـــوت، 
فعندئـــذ يقـــول الواحـــد منهـــم: اإنـــي تبـــت 
ون على  رُّ ون علـــى الكفر، اأولئك الع�ســـاة الُم�سِ رُّ الآن ممـــا ارتكبتـــه مـــن المعا�ســـي. ول يقبـــل اهلل - كذلـــك - توبـــة الذيـــن يموتـــون وهـــم ُم�سِ

ـــا. ـــا األيًم ـــم عذاًب ـــا له ـــى كفرهـــم؛ اأعددن ـــون وهـــم عل ـــن يموت ـــي، والذي المعا�س
 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا بـــاهلل واتبعـــوا ر�ســـوله، ل يجـــوز لكـــم اأن ترثـــوا ن�ســـاء اآبائكم واأقاربكـــم كما ُيورُث المال، وتت�سرفـــوا فيهن بالزواج 

بهـــن، اأو تزويجهـــن ممـــن ت�ســـاوؤون، اأو منعهـــن مـــن الزواج. ول يجوز لكم اإم�ســـاك اأزواجكم اللتـــي تكرهونهن للإ�سرار بهن، حتى يتنازلن 
لكـــم عـــن بع�ـــس مـــا اأعطيتموهـــن مـــن مهـــر وغيـــره، اإل اأن يرتكبـــن فاح�ســـة وا�سحـــة كالزنى، فاإذا فعلن ذلـــك جاز لكم اإم�ســـاكهن والت�سييق 
عليهـــن حتـــى يفتديـــن منكـــم بمـــا اأعطيتموهـــن، و�ساحبوا ن�ســـاءكم �سحبة طيبة، بكف الأذى وبذل الإح�ســـان، فـــاإن كرهتموهن لأمر دنيوي 

فا�سبـــروا عليهـــن؛ فلعـــل اهلل يجعـــل فيما تكرهون خيًرا كثيًرا في الحياة الدنيا والآخرة.

   ارتكاب فاح�سة الزنى من اأكثر المعا�سي خطًرا على الفرد والمجتمع؛ ولهذا جاءت العقوبات عليها �سديدة.
   لطف اهلل ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب، وي�سر له اأ�سبابها، واأعانه على �سلوك �سبيلها.

   كل من ع�سى اهلل تعالى بعمد اأو بغير عمد فهو جاهل بقدر من ع�ساه جل وعل، وجاهل باآثار المعا�سي و�سوؤمها عليه.
  من اأ�ســـباب ا�ســـتمرار الحياة الزوجية اأن يكون نظر الزوج متوازنًا، فل يح�سر نظره فيما يكره، بل ينظر اأي�سا اإلى ما فيه من خير، 

وقد يجعل اهلل فيه خيًرا كثيًرا. 



 - االأزواج  اأيه���ا   - اأردتـــم  واإن   

ـــتبدال غيرهـــا بهـــا؛  تطليـــق امـــراأة، وا�س
فـــل حـــرج عليكـــم فـــي ذلـــك، واإن كنتـــم 
اأعطيتـــم التـــي عزمتـــم علـــى فراقهـــا ماًل 
كثيـــًرا مهـــًرا لهـــا؛ فـــل يجـــوز لكـــم اأخـــذ 
�ســـــيء منـــه، فـــاإنَّ اأَْخـــذ مـــا اأعطيتموهـــن 

ـــا واإثًمـــا وا�سًحـــا! ُيعـــدُّ افتـــراًء مبيًن
ــن  ــا اأعطيتموهـ ــذون مـ  وكيــــف تاأخـ
ـــم  ـــذي ح�ســـل بينكـــ ـــد الـ مـــن المهـــر بعـ
مـــن عــــــلقة ومـــودة وا�ســـتمتاع واطـــلع 
ـــرار، فـــاإن الطمـــع بمـــا فـــي  ـــى الأ�ســــ علـــ
اأيديهـــن مـــن مـــال بعـــد هـــذا اأمــــــر ُمنَكـــر 
وم�ستـــــــقَبح، وقــــــد اأخـــذن منكم عهـــــــًدا 
ــًقا �ســـديًدا، وهو ا�ستحللهن بكلمة  موثَّ

اهلل تعالـــى و�ســـرعه.
جـــوا مـــا تزوجـــه اآباوؤكـــم   ول تتزوَّ

م، اإل مــــــا  مـــــن الن�ســـاء؛ فـــاإن ذلـــك محرَّ
�سبــــــق مــــــن ذلـــك قبــــل الإ�ســـلم فـــل 
موؤاخـــذة عليـــه، ذلـــك اأن تـــزوج الأبنــــــاء 
مـــن زوجـــــــات اآبائــــــهم اأمـــــٌر يعظـــم 
ُقْبُحـــه، و�ســـبب غ�ســـب اهلل علـــى فاعلـــه، 

و�ساء طريًقا لمن �سلكها. 
ــم  ــكاح اأمهاتكـ ــم نـ م اهلل عليكـ ــرَّ  َحـ

واإن َعَلْون؛ اأي: اأم الأم وجدتها من جهة 
الأب اأو الأم، وبناتكـــم واإن نزلـــن؛ اأي: 
بنتهـــا وبنـــت بنتهـــا، وكذلـــك بنـــات البـــن 
وبنـــات البنـــت واإن نزلـــن، واأخواتكـــم 
مـــــــن اأبـــويكــــــــم اأو مــــــــن اأحـــــدهما، 
وعمـــــــاتكم، وكـــــــذلك عمــــــات اآبائكـــم 
واأمهـــاتكــــــم واإن َعَلــــــْون، وخـــــالتكم، 
وكذلـــك خـــالت اأمهاتكـــم واآبائكـــم واإن 
عَلــــــْون، وبنـــــات الأخ وبنــــــات الأخـــت، 
واأولدهـــن واإن نزلـــوا، واأمهاتكـــم اللتـــي 
ـــة،  ـــن الر�ساع ـــم م ـــم، واأخواتك اأر�سعنك
واأمهـــات زوجاتكـــم �ســـواء دخلتـــم بهـــن 
اأو لـــم تدخلـــوا بهـــن، وبنـــات زوجاتكـــم 
مـــن غيركـــم اللتـــي ين�ســـاأن ويتربيـــن في 

بيوتكـــم غالًبـــا، وكذلـــك اإذا لـــم يتربيـــن فيهـــا، اإن كنتـــم دخلتم باأمهاتهن، واأما اإذا لم تدخلوا بهن فل حرج عليكم في نكاح بناتهن، وحرم 
عليكـــم نـــكاح زوجـــات اأبنائكـــم الذيـــن مـــن اأ�سلبكـــم، ولـــو لـــم يدخلـــوا بهـــن، ويدخـــل في هذا الحكـــم زوجـــات اأبنائكم مـــن الر�ساعة، وحرم 
عليكـــم الجمـــع بيـــن الأختيـــن مـــن الن�ســـب اأو الر�ساعـــة اإل مـــا م�ســـى مـــن ذلـــك فـــي الجاهليـــة فقـــد عفـــا اهلل عنـــه، اإن اهلل كان غفـــوًرا لعبـــاده 

ة تحريـــم الجمـــع كذلـــك بيـــن المـــراأة وعمتهـــا اأو خالتهـــا. ـــنَّ التائبيـــن اإليـــه، رحيًمـــا بهـــم. وثبـــت فـــي ال�سُّ

   اإذا دخل الرجل بامراأته فقد ثبت مهرها، ول يجوز له التعدي عليه اأو الطمع فيه، حتى لو اأراد فراقها وطلقها.
   حرم اهلل تعالى نكاح زوجات الآباء؛ لأنه فاح�سة تمقتها العقول ال�سحيحة والفطر ال�سليمة.

   بيـــن اهلل تعالـــى بيانــًـا مف�ســـًل مـــن يحـــل نكاحـــه مـــن الن�ســـاء ومـــن يحـــرم، �ســـواء اأكان ب�ســـبب الن�ســـب اأو الم�ساهـــرة اأو الر�ســـاع؛ تعظيًما 
ل�ســـاأن الأعرا�س، و�سيانة لها من العتداء.


