 لن تدركوا � -أيها الم�ؤمنون -
ثواب �أهل البر ومنزلتهم حتى تنفقوا
في �سبيل اهلل من �أموالكم التي
تحبونها ،وما تنفقوا من �شيء ً
قليل
كان �أو كثي ًرا ف�إن اهلل عليم بنياتكم
و�أعمالكم ،و�سيجازي ًّ
كل بعمله.
 جم ــيع الأطـعـمة الط ــيبة كانت
ً
حالل لبني �إ�سرائيل ،ولم ُي َح َّرم عليهم
حرمه يعقوب على نف�سه
ما
إال
�
منها
َّ
قبل نزول التوراة ،ال كما تزعم اليهود
�أن ذلك التحريم كان في التوراة ،قل
لهم � -أيها النبي  :-ف�أح�ضروا التوراة
واقر�ؤوها �إن كنتم �صادقين في هذا
الذي ت َّدعونه ،فبهتوا ،ولم ي�أتوا بها.
وهو مثال يدل على افتراء اليهود على
التوراة وتحريف م�ضمونها.
 فم��ن افت��رى الك��ذب عل��ى اهلل
بع��د ظه��ور الحج��ة؛ ب���أن م��ا َح َّرم��ه
يعق��وب
َح َّرم��ه على نف�س��ه من غير
تحري��م م��ن اهلل؛ ف�أولئك هم الظالمون
لأنف�سهم بترك الحق بعد ظهور حجته.
 ق�ل � -أيه�ا النب�ي � :-ص�دق اهلل
فيم�ا �أخب�ر به ع�ن يعقوب  ،وفي كل
م�ا �أن�زل و�ش�رع ،فاتبع�وا دي�ن �إبراهي�م
 ،فق�د كان ً
مائلا ع�ن الأدي�ان كله�ا
�إل�ى دي�ن الإ�سلام ،ول�م ي�ش�رك مع اهلل
غي�ره � ًأبدا.
� إن �أول بيت بني في الأر�ض للنا�س
جمي ًعا من �أجل عبادة اهلل هو بيت اهلل
الحرام الذي بمكة ،وهو بيت مبارك،
كثير المنافع الدينية والدنيوية ،وفيه
هداية للعالمين جمي ًعا.
 في هذا البيت عالمات ظاهرات
على �شرفه وف�ضله؛ كالمنا�سك
الح َجر
والم�شاعر ،ومن هذه العالمات َ
الذي قام عليه �إبراهيم لما �أراد رفع
جدار الكعبة ،ومنها �أن من دخله يزول
الخوف عنه وال يناله �أذى .ويجب هلل على النا�س ق َْ�صد هذا البيت لأداء منا�سك الحج ،لمن كان منهم قاد ًرا على الو�صول �إليه ،ومن
كفر بفري�ضة الحج ف�إن اهلل غني عن هذا الكافر وعن العالمين �أجمعين.
 قل � -أيها النبي  :-يا �أهل الكتاب من اليهود والن�صارى ِل َم تجحدون البراهين على �صدق النبي  ،ومنها براهين جاءت بها
التوراة والإنجيل؟! واهلل مطلع على عملكم هذا� ،شاهد عليه ،و�سيجازيكم به.
 قل � -أيها النبي  :-يا �أهل الكتاب من اليهود والن�صارى ِل َم تمنعون عن دين اهلل َم ْن �آمن به من النا�س تطلبون لدين اهلل ً
ميل عن
الحق �إلى الباطل ،ولأهله ً
�ضالل عن الهدى ،و�أنتم �شهداء على �أن هذا الدين هو الحق م�صدق لما في كتبكم؟! ولي�س اهلل بغافل عما
تعملون من الكفر به ،وال�صد عن �سبيله ،و�سيجازيكم به.
 يا �أيها الذين �آمنوا باهلل واتبعوا ر�سوله� ،إن تطيعوا طائفة من �أهل الكتاب من اليهود والن�صارى فيما يقولونه ،وتقبلوا ر�أيهم فيما
يزعمونه؛ ُي ْر ِج ُعوكم �إلى الكفر بعد الإيمان ب�سبب ما فيهم من الح�سد وال�ضالل عن الهدى.
ك َِذ ُب اليهود على اهلل تعالى و�أنبيائه ،ومن كذبهم زعمهم �أن تحريم يعقوب لبع�ض الأطعمة نزلت به التوراة.
�أعظم �أماكن العبادة و�أ�شرفها البيت الحرام ،فهو �أول بيت و�ضع لعبادة اهلل ،وفيه من الخ�صائ�ص ما لي�س في �سواه.
أكيدا لوجوبه.
ذَ َك َر اهلل وجوب الحج ب�أوكد �ألفاظ الوجوب ت� ً

 وكيف تكفرون باهلل بعد �إيمانكم
به ،و�أن ــتم معك ـ ــم ال�سـ ــبب الأعظم
للثبات على الإيمان! ف�آيات اهلل ُت ْقر�أ
عليكم ،ور�سـ ــوله محمد
ُيب ِّينها
لك ــم ،ومـ ــن َي ْ�س ْتمـ ـ ِـ�سك بكـ ــتاب اهلل
و�س ـ ـنَّة ر�سـ ــوله؛ فقد و ّفقـ ــه اهلل �إلى
ُ
طـ ــريق م�ستقيم ال اعوجاج فيه.
 ي�ا �أيه�ا الذي�ن �آمن�وا ب�اهلل واتبع�وا
ر�س ـ�وله ،خافـ ـ�وا ربك�م ح�ق ال َم َخاف�ة،
وذل�ك باتب�اع �أوام�ره واجتن�اب نواهي�ه،
و�ش�كره عل�ى نعمه ،وا�ستم�س�كوا بدينكم
حت�ى ي�أتيك�م الم�وت و�أنت�م عل�ى ذلك.
م�س�كوا � -أيه�ا الم�ؤمن�ون -
 و َت َّ
وال�س� َّنة ،وال ترتكـ ـ�بوا م�ا
بالكت�اب ُّ
يوقعك�م في التف�رق ،واذكروا �إنعام اهلل
عليك�م حي�ن كنت�م �أع�دا ًء قب�ل الإ�سلام
تتقاتل�ون عل�ى �أق�ل الأ�س�باب ،فج ـ ـ�مع
بيـ ـ�ن قل ــوبـ ـ�كم بالإ�سـ ــلام ،فـ�صـ ـ�رتم
بف�ضل�ه �إخوانً�ا ف�ي الدي�ن ،متراحم ـ�ين
متنا�صحي�ن ،وكنتم قبل ذلك ُم ْ�ش ِ�رفين
على دخول النار بكفركم ،ف�أنجاكم اهلل
منه�ا بالإ�سلام وهداك�م للإيمان .وكما
ب َّي�ن لك�م اهلل ه�ذا يبي�ن لك�م م�ا ي�صل�ح
�أحوالك�م ف�ي الدني�ا والآخ�رة ،لتهت�دوا
�إل�ى طـ ـ�ريق الر�شـ ـ ـ�اد ،وت�س ـ ـ�لكوا
�سبـ ـ ـ�يل اال�س�تقامة.
 ولتكن منــكم � -أيها الم�ؤمنون-
جماعة يدعون �إلى كل خير يحبه اهلل،
وي�أمرون بالمعروف الذي دل عليه
وح�سنه العقل ،وينهون عن
ال�شرع َّ
المنكر الذي نهى عنه ال�شرع وق َّبحه
العقل ،والمت�صفـ ــون به ـ ـ ــذه ال�صـ ــفة
هـ ــم �أهل الفـ ــوز التـ ــام في الدنيا
والآخرة.
 وال تكونوا � -أيها الم�ؤمنون  -مثل
�أهل الكتاب الذين تفرقوا ف�صاروا
�أحزا ًبا و�شي ًعا ،واختلفوا في دينهم من
بعد ما جاءتهم الآيات الوا�ضحة من اهلل تعالى ،و�أولئك المذكورون لهم عذاب عظيم من اهلل.
 يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة ،حين َت ْب َي ُّ�ض وجوه �أهل الإيمان من الفرح وال�سعادة ،و َت ْ�سو ُّد وجوه الكافرين من الحزن
توبيخا لهم� :أكفرتم بتوحيد اهلل ِ
وعهده الذي �أخذ عليكم ب�أال ت�شركوا
والك�آبة ،ف�أما الذين ا�سو َّدت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال ً
به �شيئًا ،بعد ت�صديقكم و�إقراركم؟! فذوقوا عذاب اهلل الذي �أعده لكم ب�سبب كفركم.
 و�أما الذين ابي�ضت وجوههم فمقامهم في جنات النعيم ،خالدين فيها � ًأبدا ،في نعيم ال يزول وال يحول.
ووعيده نقر�ؤها عليك � -أيها النبي  -بال�صدق في الأخبار ،والعدل في الأحكام ،وما اهلل يريد ظل ًما
وعد اهلل
َ
 تلك الآيات المت�ضمنة َ
أحدا �إال بما ك�سبت يده.
لأي �أحد من العالمين ،بل ال يعذب � ً
متابعة �أهل الكتاب في �أهوائهم تقود �إلى ال�ضالل والبعد عن دين اهلل تعالى.
وال�س َّنة واال�ستم�ساك بهديهما �أعظم و�سيلة للثبات على الحق ،والع�صمة من ال�ضالل واالفتراق.
االعت�صام بالكتاب ُّ
االفتراق واالختالف الواقع في هذه الأمة في ق�ضايا االعتقاد فيه م�شابهة لمن �سبق من �أهل الكتاب.
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن به فالح الأمة و�سبب تميزها.

 وهلل تعال���ى وح���ده ُملْ���كُ م���ا
ف���ي ال�س���ماوات وم���ا ف���ي الأر����ضَ ،خ ْل ًق���ا
و�أَ ْم��� ًرا ،و�إلي���ه تعال���ى م�صي���ر �أم���ر كل
خلق���ه فيج���ازي ًّ
كل منه���م عل���ى ق���در
ا�س���تحقاقه.
 كنتم  -يا �أمة محمد  -خير
الأمم التي �أخرجها اهلل للنا�س في
�إيمانكم وعملكم ،و�أنفع النا�س للنا�س،
ت�أمرون بالمعروف الذي دل عليه
وح�سنه العقل ،وتنهون عن
ال�شرع َّ
المنكر الذي نهى عنه ال�شرع وق َّبحه
جازما
العقل ،وت�ؤمنون باهلل �إيمانًا
ً
ي�صدقه العمل .ولو �آمن �أهل الكتاب
من اليهود والن�صارى بمحمد لكان
ذلك خي ًرا لهم في دنياهم و�آخرتهم.
من �أهل الكتاب قليل ي�ؤمنون بما جاء
به محمد  ،و�أكثرهم هم الخارجون
عن دين اهلل و�شريعته.
 ومهما كان منهم من عداوة فلن
ي�ضروكم � -أيها الم�ؤمنون  -في دينكم
وال في �أنف�سكم �إال �أذى ب�أل�سنتهم،
من الطعن في الدين ،واال�ستهزاء
بكم ونحو ذلك ،و�إن قاتلوكم َي ِف ُّروا
منهزمين �أمامكم ،وال ُي ْن َ�صرون عليكم
� ًأبدا.
ِ
محيطً
ا
وال�صغار
ُ جعل الهوان
َّ
ِ
ً
م�شتمل عليهم �أينما ُوجدوا،
باليهود
فال َي� َأمنون �إال بعـ ــهد �أو �أم ــن من اهلل
تعـ ــالى �أو من النا�س ،ورجعوا بغ�ضب
وج ِعلت عليهــم الح ــاجة
من اهللُ ،
والفـ ــاقة محيــطة بهم ،ذلك الذي
ُجعل عليهم ب�سبب كفرهم ب�آيات اهلل،
أي�ضا-
و َق ْتلهم لأنبيائه ظل ًما ،وذلك ً �-
ب�سبب ع�صيانهم وتجاوزهم لحدود
اهلل.
ولما ب َّين اهلل حال غالب �أهل الكتــاب،
َّ
ب َّين حال طائفة منهم م�ستقيمة على

الحق قائمة به فقال:
 ل ــي�س �أهـ ـ ــل الك ـ ـ ــتاب مت�سـاوين في حالهم ،بل منهم طائفة م�ستقيمة على دين اهلل ،قائمة ب�أمر اهلل ونهيه ،يقر�ؤون �آيات اهلل في
�ساعات الليل وهم ُي َ�صلُّون هلل ،كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي محمد  ،ومن �أدرك منهم هذه البعثة �أ�سلم.
جازما ،وي�أمرون بالمعروف والخير ،وينهون عن المنكر وال�شر ،ويبادرون �إلى �أفعال الخيرات،
 ي�ؤمنون باهلل واليوم الآخر �إيمانًا ً
ويغتنمون موا�سم الطاعات� ،أولئك المت�صفون بهذه ال�صفات من عباد اهلل الذين �صلحت نياتهم و�أعمالهم.
 وما يفعله ه�ؤالء من خير ً
قليل كان �أو كثي ًرا فلن ي�ضيع عليهم ثوابه ،ولن ينق�ص �أجره ،واهلل عليم بالمتقين الذين يمتثلون �أوامره،
ويجتنبون نواهيه ،ال يخفى عليه من �أعمالهم �شيء ،و�سيجازيهم عليها.
�أعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها  -بعد الإيمان باهلل  -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ق�ضى اهلل تعالى بالذل على �أهل الكتاب لف�سقهم و�إعرا�ضهم عن دين اهلل ،وعدم وف ــائهم بمـا �أُخذ عليهم من العهد.
�أهل الكتاب لي�سوا على حال واحدة؛ فمنهم القائم ب�أمر اهلل ،المتبع لدينه ،الواقف عند حدوده ،وه�ؤالء لهم �أعظم الأجر والثواب.
وهذا قبل بعثة النبي محمد .

� إن الذي���ن كف���روا ب���اهلل ور�س���له ل���ن
تدف���ع عنه���م �أمواله���م وال �أوالده���م م���ن
اهلل �ش���يئًا ،ل���ن ت���رد عنه���م عذاب���ه ،ول���ن
تجلب لهم رحمته ،بل �س���تزيدهم عذا ًبا
وح�س���رة ،و�أولئ���ك ه���م �أ�صح���اب الن���ار
المالزم���ون له���ا.
 مث���ل م���ا ينفق���ه ه����ؤالء الكاف���رون
ف���ي وج���وه الب���ر ،وم���ا ينتظرون���ه م���ن
ثوابه���ا؛ كمث���ل ري���ح فيه���ا ب���رد �ش���ديد
�أ�صاب���ت َز ْر َع ق���وم ظلم���وا �أنف�س���هم
بالمعا�ص���ي وغيره���ا ،ف�أتلف���ت زرعه���م،
وق���د رج���وا من���ه خي��� ًرا كثي��� ًرا ،فكم���ا
�أتلف���ت ه���ذه الري���ح ال���زرع فل���م ُينتفع به،
كذل���ك الكف���ر يبطل ث���واب �أعمالهم التي
يرجونه���ا ،واهلل ل���م يظلمه���م  -تعال���ى
عن ذلك  -و�إنما ظلموا �أنف�س���هم ب�س���بب
كفره���م ب���ه وتكذيبه���م ر�س���له.
 ي�ا �أيه�ا الذي�ن �آمن�وا ب�اهلل واتبع�وا
ر�س�وله ،ال تتخ�ذوا �أَخلاّ ء و�أ�صفي�اء
م�ن غي�ر الم�ؤمني�نُ ،تطْ ِلعونه�م عل�ى
وا��ص �أحوالك�م ،فه�م ال
�أ�س�راركم َ
وخ ّ
ُي َق ِّ�ص�رون ف�ي طل�ب م�ضرتك�م وف�س�اد
حالك�م ،يتمن�ون ح�ص�ول م�ا ي�ضرك�م
وي�ش�ق عليك�م ،ق�د ظه�رت الكراهي�ة
والع�داوة عل�ى �أل�س�نتهم ،بالطع�ن
ف�ي دينك�م ،والوقيع�ة بينك�م ،و�إف�ش�اء
�أ�س�راركم ،وم�ا تكتم�ه �صدوره�م م�ن
الكراهي�ة �أعظ�م ،ق�د بين�ا لك�م � -أيه�ا
الم�ؤمن�ون  -البراهي�ن الوا�ضح�ة عل�ى
م�ا في�ه م�صالحك�م في الدني�ا والآخرة،
�إن كنت�م تعقل�ون ع�ن ربك�م م�ا �أن�زل
عليك�م.
 ه���ا �أنت���م  -ي ��ا ه ��ؤالء الم�ؤمن ��ون-
تحب���ون �أولئ���ك الق���وم ،وترج���ون له���م
الخي���ر ،وه���م ال يحبونك���م ،وال يرج���ون
لك���م الخي���ر ،ب���ل يبغ�ضونك���م ،و�أنت���م
ت�ؤمن���ون بال ُك ُت ِ���ب كُله���ا ،ومنه���ا كتبه���م،
وهم ال ي�ؤمنون بالكتاب الذي �أنزله اهلل على نبيكم ،و�إذا التقوا بكم قالوا ب�أل�سنتهم�َ :ص َّد ْقنا ،و�إذا انفرد بع�ضهم ببع�ض َع ُّ�ضوا �أطراف
�أ�صابعه���م غَ ًّم���ا وغيظً ���ا لم���ا �أنت���م علي���ه م���ن الوح���دة ،واجتم���اع الكلم���ة ،وعزة الإ�س�ل�ام ،ولما ه���م عليه من الذلة .ق���ل � -أيها النب��ي  -لأولئك
الق���وم :ابق���وا عل���ى م���ا �أنت���م علي���ه حت���ى تموت���وا غَ ًّم���ا وغيظً ���ا� ،إن اهلل علي���م بم���ا ف���ي ال�ص���دور م���ن الإيم���ان والكف���ر ،والخي���ر وال�ش���ر.
� إن ت�صبك���م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -نعم���ة م���ن ن�ص���ر عل���ى ع���دو� ،أو زي���ادة ف���ي م���ال وولد؛ ي�صبه���م الهم والح���زن ،و�إن ت�صبكم م�صيبة من
ن�ص���ر ع���دو �أو نق����ص ف���ي م���ال وول���د ،يفرحوا بذلك ،وي�ش���متوا بكم ،و�إن ت�صبروا على �أوام���ر اهلل و�أقداره ،وتتقوا غ�ضبه عليكم؛ ال ي�ضركم
مكرهم و�أذاهم� ،إن اهلل بما يعملون من الكيد محيط ،و�سيردهم خائبين.
 واذك���ر � -أيه��ا النب��ي  -حي���ن خرج���ت �أول النه���ار م���ن المدين���ة لقت���ال الم�ش���ركين ف���ي �أُح���د ،حي���ث �أَ َخ ْ���ذ َت ُت ْن ِ���زلُ الم�ؤمني���ن مواقعهم من
القتال ،فب َّينت لكل واحد منزله ،واهلل �س���ميع لأقوالكم ،عليم ب�أفعالكم.
وج ْعلهم �أَ ِخ ّلء و�أ�صفياء ُي ْف َ�ضى �إليهم ب�أحوال الم�ؤمنين و�أ�سرارهم.
َن ْهي الم�ؤمنين عن مواالة الكافرين َ
من �صور عداوة الكافرين للم�ؤمنين فرحهم بما ي�صيب الم�ؤمنين من بالء ونق�ص ،وغيظهم �إن �أ�صابهم خير.
الوقاية من كيد الكفار ومكرهم تكون بال�صبر وعدم �إظهار الخوف ،ثم تقوى اهلل والأخذ ب�أ�سباب القوة والن�صر.

 اذكر � -أيها النبي  -ما وقع لفرقتين
من الم�ؤمنين من بني َ�س ِل َمة ،وبني
وه ُّموا بالرجوع
حارثة ،حين �ضعفواَ ،
حين رجع المنافقون ،واهلل نا�صر
ه�ؤالء بتثبيتهم على القتال و�صرفهم
عما َه ُّموا به ،وعلى اهلل وحده فليعتمد
الم�ؤمنون في كل �أحوالهم.
 ولق�د ن�صركم اهلل على الم�ش�ركين
ف�ي معرك�ة ب�در و�أنت�م م�س�ت�ضعفون
وذل�ك لقل�ة عددك�م وعتادك�م ،فاتق�وا
اهلل لعلك�م ت�ش�كرون نعم�ه عليك�م.
 اذك���ر � -أيه ��ا النب ��ي  -حي���ن قل���ت
للم�ؤمني���ن مث ِّب ًت���ا له���م ف���ي معرك���ة ب���در
بعدم���ا �س���معوا ب َم َ���د ٍد ي�أت���ي للم�ش���ركين:
�ألن يكفيكم �أن يعينكم اهلل بثالثة �آالف
م���ن المالئك���ة منزلي���ن من���ه �س���بحانه
لتقويتك���م ف���ي قتالك���م؟!
 بل���ى� ،إن ذل���ك يكفـ ـ ـ ـ���يكم .ولك ـ���م
ب�ش���ارة بع���ون �آخ���ر م���ن اهلل� :إن �صبرت���م
عل���ى القت���ال ،واتقيت���م اهلل ،وجاء المدد
�إل���ى �أعدائك���م م���ن �س���اعتهم م�س���رعين
�إليك���م� ،إن ح�ص���ل ذل���ك ف����إن ربك���م
�س���يعينكم بخم�س���ة �آالف م���ن المالئك���ة
معلِّمي���ن �أنف�س���هم وخيوله���م بعالم���ة
ظاه���رة.
 وم���ا جع���ل اهلل ه���ذا الع���ون وه���ذا
الإم���داد بالمالئك���ة �إال خب ًرا �س���ا ًّرا لكم،
تطمئ���ن قلوبك���م ب���ه ،و�إال ف����إن الن�ص���ر
حقيق���ة ال يك���ون بمج���رد ه���ذه الأ�س���باب
الظاه���رة ،و�إنم���ا الن�ص���ر ح ًّق���ا م���ن
عن���د اهلل العزي���ز ال���ذي ال يغالب���ه �أح���د،
الحكي���م ف���ي تقدي���ره وت�ش���ريعه.
 ه���ذا الن�ص���ر ال���ذي تحق���ق لك���م ف���ي
غ���زوة ب���در �أراد اهلل ب���ه �أن يهل���ك طائفة
من الذين كفروا بالقتل ،ويخزي طائفة
�أخ���رى ،ويغيظه���م بهزيمته���م ،فيرجعوا
بف�ش���ل وذل  .لم���ا دع���ا الر�س���ول عل���ى
ر�ؤ�س���اء الم�ش���ركين بالهالك بعد ما وقع منهم في �أُحد؛ قال اهلل له :لي����س لك من �أمرهم �ش���يء ،بل الأمر هلل ،فا�صبر �إلى �أن يق�ضي اهلل
بينك���م� ،أو يوفقه���م للتوب���ة في�س���لموا� ،أو ي�س���تمروا عل���ى كفره���م فيعذبه���م ،ف�إنه���م ظالم���ون م�س���تحقون للع���ذاب  .وهلل م���ا ف���ي ال�س���ماوات
وما في الأر�ض َخ ْل ًقا وتدبي ًرا ،يغفر الذنوب لمن ي�شاء من عباده برحمته ،ويعذب من ي�شاء بعدله ،واهلل غفور لمن تاب من عباده ،رحيم
به���م  .ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب���اهلل واتبع���وا ر�س���وله ،تج َّنب���وا �أخ���ذ الرب���ا زي���ادة م�ضاعف���ة عل���ى ر�ؤو����س �أموالك���م الت���ي �أقر�ضتموه���ا ،كم���ا
يفع���ل �أه���ل الجاهلي���ة ،واتق���وا اهلل بامتث���ال �أوام���ره واجتن���اب نواهي���ه ،لعلك���م تنال���ون م���ا تطلب���ون م���ن خي���ر الدني���ا والآخ���رة  .واجعل���وا
بينك���م وبي���ن الن���ار الت���ي �أعده���ا اهلل للكافري���ن ب���ه وقاي���ة؛ وذل���ك بعم���ل ال�صالح���ات وت���رك المحرم���ات  .و�أطيع���وا اهلل ور�س���وله بامتث���ال
الأوام���ر واجتن���اب النواه���ي ،لعلكم تنالون الرحم���ة في الدنيا والآخرة.
م�شروعية التذكير بالنعم والنقم التي تنزل بالنا�س حتى يعتبر بها المرء.
التزام التقوى ،وال�صبر على �شدائد القتال.
من �أعظم �أ�سباب َت َن ُّزل ن�صر اهلل على عباده ورحمته ولطفه بهم:
ُ
الأمر كله هلل تعالى ،فيحكم بما ي�شاء ،ويق�ضي بما �أراد ،والم�ؤمن الحق ُي َ�سلم هلل تعالى �أمره ،وينقاد لحكمه.
الذنوب  -ومنها الربا  -من �أعظــم �أ�س ــباب ِخذالن العبد ،وال �سيما في مواطن ال�شدائد وال�صعاب.
مجيء النهي عن الربا بين �آيات غزوة �أُحد ي�ش���عر ب�ش���مول الإ�س�ل�ام في �ش���رائعه وترابطها بحيث ي�ش���ير �إلى بع�ضها في و�س���ط الحديث
عن بع�ض.

 وبادروا و�سابقوا �إلى فعل الخيرات،
والتق�رب �إل�ى اهلل ب�أن�واع الطاع�ات؛
لتنالوا مغفرة من اهلل عظيمة ،وتدخلوا
جن�ة عر�ضه�ا ال�س�ماوات والأر��ض،
َه َّي�أه�ا اهلل للمتقي�ن م�ن عب�اده.
 المتقون هم الذين يبذلون �أموالهم
في �سبيل اهلل ،في حال الي�سر والع�سر،
والمانعون غ�ضبهم مع القدرة على
االنتقام ،والمتجاوزون عمن ظلمهم،
واهلل يحب المح�سنين المت�صفين بمثل
هذه الأخالق.
 وه��م الذي��ن �إذا فعل��وا كبي��رة
م��ن الذن��وب� ،أو نق�ص��وا ح��ظ �أنف�س��هم
بارت��كاب م��ا دون الكبائ��ر ،ذك��روا اهلل
تعال��ى ،وتذك��روا وعي��ده للعا�صي��ن،
و َو ْع��ده للمتقي��ن ،فطلب��وا م��ن ربه��م
نادمي��ن �س��تر ذنوبهم وع��دم م�ؤاخذتهم
به��ا؛ لأن��ه ال يغفر الذنوب �إال اهلل وحده،
ول��م ي�ص��روا عل��ى ذنوبهم ،وه��م يعلمون
�أنه��م مذنب��ون ،و�أن اهلل يغف��ر الذن��وب
جمي ًع��ا.
� أولئ�ك المت�صف�ون به�ذه ال�صف�ات
الحمي�دة ،والخ�ص�ال المجي�دة ،ثوابهم
�أن ي�س�تر اهلل ذنوبه�م ،ويتج�اوز عنه�ا،
ولهم في الآخرة جنات تجري من تحت
ق�صوره�ا الأنه�ار ،مقيمي�ن فيه�ا �أب ً�دا،
و ِن ْع�م ذل�ك الج�زاء للعاملي�ن بطاع�ة
اهلل.
 ولم���ا اب ُتل���ي الم�ؤمن���ون بم���ا ن���زل
به���م ي���وم �أُح���د ق���ال اهلل معز ًي���ا له���م :ق���د
م�ضت من قبلكم ُ�سنن �إلهية في �إهالك
الكافري���ن ،وجعل العاقبة للم�ؤمنين بعد
ابتالئه���م ،ف�س���يروا ف���ي الأر�ض فانظروا
معتبري���ن كي���ف كان م�صي���ر المكذبي���ن
هلل ور�سله ،خلت ديارهم ،وزال ملكهم.
 ه���ذا الق���ر�آن الكري���م بي���ان للح���ق
وتحذي���ر م���ن الباط���ل للنا����س �أجمعي���ن ،وه���و دالل���ة �إل���ى اله���دى ،وزاج���ر للمتقي���ن؛ لأنه���م ه���م المنتفع���ون بم���ا في���ه م���ن الهدى والر�ش���اد.
 وال ت�ضعف���وا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -وال تحزن���وا عل���ى م���ا �أ�صابك���م ي���وم �أُح���د؛ وال ينبغي ذلك لكم ،ف�أنت���م الأعلون ب�إيمانكم ،والأعلون بعون
اهلل ورجائك���م ن�ص���ره� ،إن كنت���م م�ؤمني���ن ب���اهلل ووع���ده لعب���اده المتقي���ن.
ِ
� إن �أ�صابك���م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون ِ -ج��� َراح و َق ْت���ل ي���وم �أُح���د ،فق���د �أ�ص���اب الكف���ار ج��� َراح و َق ْت���ل مث���ل م���ا �أ�صابك���م ،والأي���ام ي�صرفها اهلل بين
النا�س م�ؤمنهم وكافرهم بما �شاء من ن�صر وهزيمة؛ ِلحكَم بالغة؛ منها :ل َيظْ َهر الم�ؤمنون حقيق ًة من المنافقين ،ومنها :ل ُيك ِْرم من ي�شاء
بال�شهــادة ف ــي �سبيله ،واهلل ال يحب الظالمين لأنف�سهم بترك الجهاد في �سبيله.
اغتناما للأوقات ،ومبادرة للطاعات قبل فواتها.
الترغيب في الم�سارعة �إلى عمل ال�صالحات
ً
من �صفات المتقين التي ي�ستحقون بها دخول الجنة :الإنفاق في كل حال ،وكظم الغيظ ،والعفو عن النا�س ،والإح�سان �إلى الخلق.
النظر في �أحوال الأمم ال�سابقة من �أعظم ما يورث العبرة والعظة لمن كان له قلب يعقل به.

 وم���ن ه���ذه الحك���م َتطْ هي��� ُر
الم�ؤمني���ن م���ن ذنوبه���م ،وتخلي����ص
َ�ص ِّفه���م م���ن المنافقي���ن ،ول ُي ْه ِل���ك
الكافري���ن ويمحوه���م.
� أظننت���م � -أيه ��ا الم�ؤمن ��ون -
�أنك���م تدخل���ون الجنة دون ابت�ل�اء ٍ
و�صبر
يظه���ر ب���ه المجاه���دون ف���ي �س���بيل اهلل
حقيق���ةً ،وال�صاب���رون عل���ى الب�ل�اء الذي
ي�صيبه���م في���ه؟!
 ولق���د كنت���م � -أيه ��ا الم�ؤمن ��ون -
تتمنون لقاء الكفار لتنالوا ال�ش���هادة في
�س���بيل اهلل ،كم���ا ناله���ا �إخوانك���م في يوم
ب���در م���ن قب���ل �أن تالق���وا �أ�س���باب الم���وت
و�ش���دته ،فه���ا ق���د ر�أيت���م ف���ي ي���وم �أُحد ما
تمنيت���م ،و�أنت���م تنظ���رون له عي ـ���انًا.
ولم���ا �ش���اع ف���ي النا����س ي���وم �أُح���د �أن
النب ـ���ي ُق ِت���ل� ،أن���زل اهلل معات ًب���ا م���ن
قع���د م���ن الم�ؤمني���ن ع���ن القت���ال ب�س���بب
ذل���ك فق���ال:
 وم���ا محم���د �إال ر�س���ول م���ن جن����س
من �س���بقه من ر�س���ل اهلل الذين ماتوا �أو
قتل���وا� ،أف����إن م���ات ه���و �أو قت���ل ارتددت���م
ع���ن دينك���م ،وتركت���م الجه���اد؟! وم���ن
يرت���د منك���م ع���ن دين���ه فل���ن ي�ض���ر اهلل
�ش���يئًا؛ �إذ هو القوي العزيز ،و�إنما ي�ضر
المرتد نف�سه بتعري�ضها لخ�سارة الدنيا
والآخ���رة ،و�س���يجزي اهلل ال�ش���اكرين
ل���ه �أح�س���ن الج���زاء بثباته���م عل���ى دين���ه،
وجهاده���م ف���ي �س���بيله.
 وم�ا كان�ت نف��س لتم�وت �إال بق�ض�اء
اهلل ،بع�د �أن ت�س�توفي الم�دة التي كتبها
اهلل وجعله�ا � ً
أجلا لها ،ال تزيد عنها وال
تنق��ص .وم�ن ُي ِ�رد ث�واب الدني�ا بعمل�ه
نعط�ه بق�در ما ق ُِّدر له منها ،وال ن�صيب
ل�ه ف�ي الآخ�رة ،وم�ن ُي ِ�رد بعمل�ه ث�واب
اهلل في الآخرة نعطه ثوابها ،و�س�نجزي

ال�ش�اكرين لربه�م ج�زا ًء عظي ًما.
 وك���م م���ن نب���ي م���ن �أنبي���اء اهلل قات���ل مع���ه جماع���ات م���ن �أتباع���ه كثي���رة ،فم���ا َج ُب ُن���وا ع���ن الجه���اد لم���ا �أ�صابه���م من قت���ل وجراح في �س���بيل
اهلل ،وم���ا �ضعف���وا ع���ن قت���ال الع���دو ،وم���ا خ�ضع���وا له ،بل �صبروا وثبتوا ،واهلل يحب ال�صابرين على ال�ش���دائد والمكاره في �س���بيله.
 وم���ا كان ق���ول ه����ؤالء ال�صابري���ن َّلم���ا ن���زل به���م ه���ذا الب�ل�اء �إال �أن قال���وا :ربن���ا اغف���ر لن���ا ذنوبن���ا وتجا ُو َزن���ا الح���دود ف���ي �أمرن���ا ،وثب���ت
�أقدامن���ا عن���د مالق���اة عدون���ا ،وان�صرن���ا عل���ى الق���وم الكافري���ن بك.
 ف�آتاه���م اهلل ث���واب الدني���ا بن�صره���م والتمكي���ن له���م ،و�آتاه���م الث���واب الح�س���ن ف���ي الآخ���رة بالر�ض���ا عنه���م ،والنعي���م المقي���م ف���ي جن���ات
النعي���م ،واهلل يحب المح�س���نين ف���ي عبادتهم ومعاملتهم.
االبتالء ُ�س َّنة �إلـ ـ ـ ــهية يتميز بها المجاهدون ال�صادقون ال�صابرون من غيرهم.
يجب �أال يرتبط الجهاد في �سبيل اهلل والدعوة �إليه ب�أحد من الب�شر مهما عال قدره ومقامه.
�أعمار النا�س و�آجالهم ثابتة عند اهلل تعالى ،ال يزيدها الحر�ص على الحيــاة ،وال ينق�صــها الإقدام وال�شجاعة.
تختلف مقا�صد النا�س ونياتهم ،فمنهم من يريد ثواب اهلل ،ومنهم من يريد الدنيا ،وك ٌّل �س ُيجا َزى على ن َّيته وعمله.

 يا �أيها الذين �آمنوا باهلل واتبعوا
ر�سوله� ،إن تطيعوا الذين كفروا من
اليهود والن�صارى والم�شركين ،فيما
ي�أمرونكم به من ال�ضاللُ ،ي ْر ِج ُعوكم
بعد �إيمانكم �إلى ما كنتم عليه كفا ًرا،
فترجعوا خا�سرين في الدنيا والآخرة.
 ه�ؤالء الكافرون لن ين�صروكم �إذا
�أطعتموهم ،بل اهلل هو نا�صركم على
�أعدائكم ،ف�أطيعوه ،وهو �سبحانه خير
النا�صرين ،فال تحتاجون لأحد بعده.
� سنلقي في قلوب الذين كفروا باهلل
الخوف ال�شديد ،حتى ال ي�ستطيعوا
الثبات لقتالكم ب�سبب �إ�شراكهم باهلل
�آله ًة عبدوها ب�أهوائهم ،لم ينزل عليهم
تقرهم الذي يرجعون
بها حجة ،و ُم ْ�س ُّ
�إليه في الآخرة هو النار ،وبئ�س م�ستقر
الظالمين النار.
 ولق���د �أنجزك���م اهلل م���ا وعدك���م
ب���ه م���ن الن�ص���ر على �أعدائكم ي���وم �أُحد،
حي���ن كنت���م تقتلونهم ً
ش���ديدا ب�إذنه
قتل � ً
تعال���ى ،حت���ى �إذا َج ُب ْن ُت���م و�ضعفت���م ع���ن
الثب���ات عل���ى م���ا �أمرك���م ب���ه الر�س���ول،
واختلفت���م بي���ن البق���اء ف���ي مواقعك���م �أو
تركها وجمع الغنائم ،وع�صيتم الر�سول
ف���ي �أم���ره لكم بالبقاء ف���ي مواقعكم على
كل ح���ال ،وق���ع ذل���ك منك���م م���ن بع���د م���ا
�أراك���م اهلل م���ا تحبون���ه م���ن الن�ص���ر عل���ى
�أعدائكم ،منكم من يريد غنائم الدنيا،
وه���م الذي���ن تركوا مواقعهم ،ومنكم من
يري���د ث���واب الآخ���رة ،وه���م الذي���ن بق���وا
ف���ي مواقعه���م مطيعين �أمر الر�س���ول ،ثم
َح َّولك���م اهلل عنه���م ،و�س���لَّطهم عليك���م؛
ليختبرك���م ،فيظه���ر الم�ؤم���ن ال�صاب���ر
مم���ن زل���ت قدم���ه ،و�ضعف���ت
عل���ى الب�ل�اء َّ
نف�سه ،ولقد عفا اهلل عما ارتكبتموه من
املخالفة لأمر ر�سوله  ،واهلل �صاحب
ف�ض���ل عظي���م عل���ى امل�ؤمن�ي�ن حي���ث هداه���م للإمي���ان ،وعف���ا ع���ن �س���يئاتهم ،و�أثابه���م عل���ى م�صائبه���م.
 اذكروا � -أيها الم�ؤمنون  -حين كنتم ُت ْب ِعدون في الأر�ض هاربين يوم �أحد ،لما �أ�صابكم الف�شل بمخالفة �أمر الر�سول ،وال ينظر
�أحد منكم لأحد ،والر�سول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين الم�شركين ً
قائلَّ � :إلي عبا َد اهللَّ � ،إلي عبا َد اهلل ،فجازاكم اهلل على هذا �أل ًما
و�ضي ًقا بما فاتكم من الن�صر والغنيمة ،يتبعه �ألم و�ضيق ،وبما �شاع بينكم من َق ْتل النبي ،وقد �أنزل بكم هذا لكي ال تحزنوا على ما فاتكم
من الن�صر والغنيمة ،وال ما �أ�صابكم من قتل وجراح ،بعدما علمتم �أن النبي لم ُي ْقتل ،حيث هانت عليكم كل م�صيبة و�ألم ،واهلل خبير
بما تعملون ،ال يخفى عليه �شيء من �أحوال قلوبكم ،وال �أعمال جوارحكم.
التحذير من طاعة الكفار وال�سير في �أهوائهم ،فعاقبة ذلك الخ�سران في الدنيا والآخرة.
�إلقاء الرعب في قلوب �أعداء اهلل �صور ٌة من �صور ن�صر اهلل لأوليائه الم�ؤمنين.
من �أعظم �أ�سباب الهزيمة في المعركة التعلق بالدنيا والطمع في مغانمها ،ومخالفة �أمر قائد الجي�ش.
من دالئل ف�ضل ال�صحابة �أن اهلل يعقب بالمغفرة بعد ذكر خطئهم.

 ث���م �أن���زل عليك���م بع���د الأل���م
وال�ضي���ق طم�أنين���ة وثق���ةَ ،جعل���ت طائف���ة
منك���م  -وه���م الواثق���ون بوع���د اهلل -
يغطيه���م النعا����س مم���ا ف���ي قلوبه���م م���ن
�أم���ن و�س���كينة ،وطائف���ة �أخ���رى لم ينلهم
�أم���ن وال نعا����س ،وه���م المنافق���ون الذين
ال َه َّم لهم �إال �سالمة �أنف�سهم ،فهم في
قل���ق وخ���وف ،يظن���ون ب���اهلل ظ���ن ال�س���وء،
م���ن �أن اهلل ال ين�ص���ر ر�س���وله وال ي�ؤي���د
عب���اده ،كظ���ن �أه���ل الجاهلي���ة الذي���ن ل���م
َي ْق��� ُدروا اهلل ح���ق ق���دره ،يق���ول ه����ؤالء
المنافق���ون لجهله���م ب���اهلل :لي����س لن���ا
م���ن ر� ٍأي ف���ي �أم���ر الخ���روج �إل���ى القت���ال،
ول���و كان لن���ا م���ا خرجن���ا ،ق���ل � -أيه ��ا
النبي  -مجي ًبا ه�ؤالء� :إن الأمر كله هلل،
فه���و ال���ذي ُيق ِّ���در م���ا ي�ش���اء ،ويحك���م م���ا
يري���د ،وه���و م���ن ق��� َّدر خروجك���م .وه�ؤالء
المنافق���ون يخف���ون ف���ي �أنف�س���هم م���ن
ال�ش���ك وظ���ن ال�س���وء م���ا ال يظه���رون لك،
حي���ث يقول���ون :ل���و كان لن���ا ف���ي الخ���روج
ر�أي م���ا ُق ِتلن���ا في هذا المكان ،قل �-أيها
النبي  -ر ًّدا عليهم :لو كنتم في بيوتكم
بعيدي���ن ع���ن مواط���ن القت���ل والم���وت؛
لخ���رج م���ن َكت َ���ب اهلل علي���ه القت���ل منك���م
�إل���ى حي���ث يك���ون َق ْتله���م .وم���ا كت���ب اهلل
ذل���ك �إال ليختب���ر م���ا ف���ي �صدورك���م م���ن
ني���ات ومقا�ص���د ،ويمي���ز م���ا فيه���ا م���ن
�إيم���ان ونف���اق ،واهلل علي���م بال���ذي ف���ي
�ص���دور عب���اده ،ال يخف���ى علي���ه �ش���يء
منه���ا.
� إن ال ـ ـ���ذين انه ـ ـ���زموا منك���م  -ي��ا
�أ�صح��اب محم��د  -ي���وم التق���ى َج ْم��� ُع
الم�ش���ركين ف���ي �أُح ٍ���د بجم���ع الم�س���لمين،
�إنم���ا حمله���م ال�ش���يطان عل���ى الزل���ل
ب�سبب بع�ض ما اكت�سبوه من المعا�صي،
ولق���د عف���ا اهلل عنهم فل���م ي�ؤاخذهم بها

ف�ض�ل�ا من���ه ورحم���ة� ،إن اهلل غف���ور لم���ن ت���اب ،حلي���م ال يعاج���ل بالعقوب���ة.
ً
 ي��ا �أيـــــ��ها الـــــــ��ذين �آمـــنـــــــ��وا ب���اهلل واتبع���وا ر�س���وله ،ال تكون���وا مث���ل الكف���ار م���ن المنافقي���ن ،ويقول���ون لأقاربهم �إذا �س���افروا يطلبون رزقًا،
�أو كان���وا غُ َ���زاة فمات���وا �أو قتل���وا :ل���و كان���وا عندن���ا ول���م يخرج���وا ،ول���م يغ���زوا ،ل���م يموت���وا ول���م يقتل���وا ،جع���ل اهلل ه���ذا االعتق���اد ف���ي قلوبه���م
لي���زدادوا ندام���ة وحز ًن���ا ف���ي قلوبه���م ،واهلل وح���ده ه���و ال���ذي يحي���ي ويمي���ت بم�ش���يئته ،ال يمنع ق ََ���د َره قع���و ٌد وال ُي َعجلُه خ���رو ٌج ،واهلل بما تعملون
ب�صي���ر ،ال تخف���ى علي���ه �أعمالكم ،و�س���يجازيكم عليها.
���رن اهلل لك���م مغف���رة عظيم���ة ،ويرحمك���م رحم���ة من���ه ،ه���ي خي���ر م���ن ه���ذه
 ولئ���ن قتلت���م ف���ي �س���بيل اهلل �أو م ُّت���م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -ل َي ْغف َّ
الدني���ا وم���ا يجم���ع �أهلها فيها م���ن نعيمها الزائل.
الجهل باهلل تعالى و�صفاته ُيورث �سوء االعتقاد وف�ساد الأعمال.
�آجال العباد م�ضروبة محدودة ،ال ُيعجلها الإقدام وال�شجاعة ،والي�ؤخرها الجبن والحر�ص.
من ُ�س َّنة اهلل تعالى الجارية ابتالء عباده؛ ليميز الخبيث من الطيب.
من �أعظم المنازل و�أكرمها عند اهلل تعالى منازل ال�شهداء في �سبيله.

 ولئ���ن ُم ُّت���م عل���ى �أي ح���ال كان
موتك���م� ،أو ُق ِتلت���م؛ ف�إل���ى اهلل وح���ده
ترجع���ون جمي ًع���ا؛ ليجازيك���م عل���ى
�أعمالكم.
 فب�س���بب رحم���ة م���ن اهلل عظيم���ة
كان ُخ ُلق���ك � -أيه ��ا النب ��ي � -س ً
���هل م���ع
ش���ديدا ف���ي قول���ك
�أ�صحاب���ك ،ول���و كن���ت � ً
وفعل���ك ،قا�س���ي القل���ب لتفرق���وا عن���ك،
فتج���اوز عنه���م تق�صيره���م ف���ي حق���ك،
واطل���ب له���م المغف���رة ،واطل���ب ر�أيه���م
فيم���ا يحت���اج �إل���ى م�ش���ورة ،ف����إذا عق���دت
عزم���ك عل���ى �أم���ر بعد الم�ش���اورة فام�ض
في���ه ،وت���وكل عل���ى اهلل� ،إن اهلل يح���ب
المتوكلي���ن علي���ه فيوفقه���م وي�ؤيده���م.
� إن ي�ؤيدك���م اهلل ب�إعانت���ه ون�ص���ره
فال �أحد يغلبكم ،ولو اجتمع عليكم �أهل
الأر�ض ،و�إذا ترك ن�صركم و َو َكلَكم �إلى
�أنف�س���كم فال �أحد ي�س���تطيع �أن ين�صركم
م���ن بع���ده ،فالن�ص���ر بي���ده وح���ده ،وعل���ى
اهلل فليعتم���د الم�ؤمن���ون ال عل���ى �أح���د
�سواه.
 م���ا كان لنب���ي م���ن الأنبي���اء �أن
يخ���ون ب�أخ���ذ �ش���يء م���ن الغنيم���ة غي���ر م���ا
اخت�ص���ه ب���ه اهلل ،ومن َي ُخ ْ���ن منكم ب�أخذ
�ش���يء م���ن الغنيم���ةُ ،يعاقَ���ب ب����أن ُيف�ض���ح
ً
حام�ل�ا م���ا �أخ���ذه
ي���وم القيام���ة ،في�أت���ي
�أم���ام الخل���ق ،ث���م ُتعط���ى كل نف����س ج���زاء
م���ا اكت�س���بته تا ًّم���ا غي���ر منقو����ص ،وهم ال
ُيظلم���ون بزي���ادة �س���يئاتهم ،وال بنق����ص
ح�س���ناتهم.
 ال ي�س���توي عن���د اهلل م���ن اتب���ع
م���ا ين���ال ب���ه ر�ض���وان اهلل م���ن الإيم���ان
وع ِملَ
والعم���ل ال�صال���ح ،وم���ن كفر ب���اهلل َ
ال�س���يئات ،فرج���ع بغ�ض���ب �ش���ديد م���ن
اهلل ،وم�س���تقره جهن���م ،و�س���اءت مرج ًع���ا
وم�س���تق ًّرا.
كل بعمله.
 هم متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة عند اهلل ،واهلل ب�صير بما يعملون ،ال يخفى عليه �شيء ،و�سيجازي ًّ
 لق�د �أنع�م اهلل عل�ى الم�ؤمني�ن و�أح�س�ن �إليه�م حي�ن بع�ث فيه�م ر�س ً
�ول م�ن جن�س�هم ،يق�ر�أ عليه�م الق�ر�آن ،ويط ِّهره�م م�ن ال�ش�رك
وال�س� َّنة ،وق�د كان�وا م�ن قب�ل بعث�ة ه�ذا الر�س�ول ف�ي �ضلال وا�ض�ح ع�ن اله�دى والر�ش�اد.
والأخلاق الرذيل�ة ،ويعلمه�م الق�ر�آن ُّ
� أعندم���ا �أ�صابتك���م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -م�صيب���ة حي���ن ُهزمت���م ف���ي �أُح���د ،و ُق ِت���ل منك���م م���ن ُق ِت���ل ،ق���د �أ�صبت���م م���ن عدوك���م ِ�ض ْع َفيه���ا م���ن
القتل���ى والأ�س���رى ي���وم ب���در ،قلت���م :م���ن �أي���ن �أ�صابن���ا ه���ذا ونحن م�ؤمنون ،ونبي اهلل فين���ا؟! قل � -أيها النبي  :-م���ا �أ�صابكم من ذلك جاءكم
ب�س���ببكم حين تنازعتم ،وع�صيتم الر�س���ول� ،إن اهلل على كل �ش���يء قدير؛ فين�صر من ي�ش���اء ،ويخذل من ي�ش���اء.
الن�صر الحقيقي من اهلل تعالى ،فهو القوي الذي ال يحارب ،والعزيز الذي ال يغالب.
ال ت�ستوي في الدنيا حال من اتبع هدى اهلل وعمل به وحال من �أعر�ض وكذب به ،كما ال ت�ستوي منازلهم في الآخرة.
ما ينزل بالعبد من البالء والمحن هو ب�سبب ذنوبه ،وقد يكون ابتالء ورفع درجات ،واهلل يعفو ويتجاوز عن كثير منها.

 وم���ا ح���دث لك���م م���ن ال َق ْت���ل
ِ
والج َراح والهزيمة يوم �أُحد حين التقى
وج ْم��� ُع الم�ش���ركين ،فه���و ب����إذن
���م
ك
جمع
َ
اهلل وق���دره؛ لحكم���ة بالغ���ة حت���ى يظه���ر
الم�ؤمن���ون ال�صادق���ون.
 وليظه�ر المنافق�ون الذي�ن َّلم�ا قيل
له�م :قاتل�وا ف�ي �س�بيل اهلل� ،أو ادفع�وا
بتكثيرك�م �س�واد الم�س�لمين؛ قال�وا :ل�و
نعل�م �أن�ه يك�ون قت�ال التبعناك�م لكننا ال
ن�رى �أن�ه يكون بينكم وبي�ن القوم قتال،
ه�م ف�ي حالهم ٍ
وقتئذ �أقرب �إلى ما يدل
عل�ى كفره�م مم�ا ي�دل عل�ى �إيمانه�م،
يقول�ون ب�أل�س�نتهم ما لي��س ف�ي قلوبهم،
واهلل �أعل�م بم�ا ُي ْب ِطنون�ه في �صدورهم،
و�س�يعاقبهم علي�ه.
 ه���م الذي���ن تخ َّلف���وا ع���ن القت���ال،
وقال���وا لقراباته���م الذي���ن �أ�صيب���وا ي���وم
�أُح���د :ل���و �أنه���م �أطاعون���ا ول���م يخرج���وا
للقتال َل َما قتلوا ،قل � -أيها النبي  -ر ًّدا
عليه���م :فادفع���وا ع���ن �أنف�س���كم الم���وت
�إذا ن���زل بك���م �إن كنت���م �صادقي���ن فيم���ا
ادعيتم���وه م���ن �أنه���م ل���و �أطاعوك���م م���ا
قتلوا ،و�أن �س���بب نجاتكم من الموت هو
القع���ود ع���ن الجه���اد ف���ي �س���بيل اهلل.
 وال تظنن � -أيها النبي � -أن الذين
قُتلوا في الجهاد في �سبيل اهلل �أموات،
بل هم �أحياء حياة خا�صة عند ربهم
في دار كرامته ،يرزقون من �أنواع
النعيم الذي ال يعلمه �إال اهلل.
 ق���د غمرته���م ال�س���عادة ،و�ش���ملتهم
الفرحة ،بما َم َّن اهلل عليهم من ف�ضله،
وي�أمل���ون وينتظ���رون �أن يلح���ق به���م
�إخوانه���م الذي���ن بق���وا ف���ي الدني���ا� ،أنه���م
�إن قتل���وا ف���ي الجه���اد ف�س���ينالون م���ن
الف�ض���ل مثله���م ،وال خ���وف عليه���م فيم���ا
ي�س���تقبلونه م���ن �أم���ر الآخ���رة ،وال ه���م

يحزن���ون عل���ى م���ا فاته���م م���ن حظ���وظ الدني���ا.
 ويفرح���ون م���ع ه���ذا بث���واب كبي���ر ينتظره���م م���ن اهلل ،وزي���ادة عل���ى الث���واب عظيم���ة ،و�أن���ه تعال���ى ال ُي ْبط���ل �أج���ر الم�ؤمنين به ،ب���ل يوفيهم
�أجوره���م كاملة ،ويزيدهم عليها.
 الذي���ن ا�س���تجابوا لأم���ر اهلل ور�س���وله عندم���ا ُدع���وا �إل���ى الخ���روج للقت���ال ف���ي �س���بيل اهلل ،ومالق���اة الم�ش���ركين ف���ي غزوة «حمراء الأ�س���د»
الت���ي �أعقب���ت �أُ ُح ً���دا بعدم���ا �أ�صابته���م الج���روح ي���وم �أُح���د ،فل���م تمنعه���م جروحه���م م���ن تلبي���ة ن���داء اهلل ور�س���وله .للذي���ن �أح�س���نوا منه���م ف���ي
�أعماله���م ،واتق���وا اهلل بامتث���ال �أوام���ره واجتن���اب نواهي���ه� ،أج���ر عظي���م م���ن اهلل ،وه���و الجنة.
جموعا كثيرة لقتالكم والق�ض���اء عليكم ،فاحذروهم
 الذي���ن ق���ال له���م بع����ض الم�ش���ركين� :إن قري�شً ���ا بقي���ادة �أبي �س���فيان قد جمع���وا لكم ً
واتق���وا لقاءه���م ،فزاده���م ه���ذا ال���كالم والتخوي���ف ت�صدي ًق���ا ب���اهلل وثق���ة بوعده ،فخرج���وا �إلى لقائهم وه���م يقولون :يكفين���ا اهلل تعالى ،وهو
ِن ْع َم من نف ِّو�ض �إليه �أمرنا.
من �سنن اهلل تعالى �أن يبتلي عباده؛ ليتميز الم�ؤمن الحق من المنافق ،وليعلم ال�صادق من الكاذب.
عظم منزلة الجهاد وال�شهادة في �سبيل اهلل وثواب �أهله عند اهلل تعالى حيث ينزلهم اهلل تعالى ب�أعلى المنازل.
ف�ضل ال�صحابة وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة؛ لما بذلوه من �أنف�سهم و�أموالهم في �سبيل اهلل تعالى.

 فرج ـ���عوا بع���د خـ ـ���روجهم �إل���ى
«حم���راء الأ�س���د» بث���واب عظي���م من اهلل،
وزي���ادة ف���ي درجاته���م ،و�س�ل�امة م���ن
عدوه���م فل���م ي�صبه���م َق ْت���ل وال ِج��� َراح،
واتبع���وا م���ا ير�ض���ي اهلل عنه���م م���ن
الت���زام طاعت���ه والك���ف ع���ن مع�صيت���ه،
واهلل �صاح���ب ف�ض���ل عظي���م عل���ى عب���اده
الم�ؤمني���ن.
� إنما ال ُمخ ِّوف لكم ال�شيطان،
يرهبكم ب�أن�صــاره و�أعــوانه ،ف ــال
تج ــبنوا عنــهم ،ف�إنهم ال ح ــول لهم وال
قوة ،وخافوا اهلل وحده بالتزام طاعته،
�إن كنتم م�ؤمنين به ح ًّقا.
 وال ُيو ِق ْع ـ���ك ف���ي الح ـ���زن � -أيه ��ا
الر�س��ول  -الذي���ن ي�س���ارعون ف���ي الكف���ر
مرتدي���ن عل���ى �أعقابهم من �أهل النفاق،
ف�إنه���م ل���ن ينال���وا اهلل ب����أي �ض���رر ،و�إنم���ا
ي�ض���رون �أنف�س���هم ببعده���م ع���ن الإيم���ان
ب���اهلل وطاعت���ه ،يري���د اهلل بخذالنه���م
وعدم توفيقهم �أال يكون لهم ن�صيب في
نعي���م الآخ���رة ،وله���م فيه���ا ع���ذاب عظيم
في النار.
� إن الذي���ن ا�س���تبدلوا الكف���ر
بالإيم���ان ل���ن ي�ضروا اهلل �أي �ش���يء� ،إنما
ي�ض���رون �أنف�س���هم ،ولهم ع���ذاب �أليم في
الآخ���رة.
 وال يظن���ن الذي���ن كف���روا بربه���م،
وعان���دوا �ش���رعه� ،أن �إمهاله���م و�إطال���ة
عمره���م عل���ى م���ا ه���م علي���ه م���ن كف ٍ���ر
خي��� ٌر لأنف�س���هم ،لي����س الأم���ر كم���ا ظن���وا،
و�إنم���ا نمهله���م لي���زدادوا �إث ًم���ا بكث���رة
المعا�ص���ي عل���ى �إثمه���م ،وله���م ع���ذاب
ُم ِ���ذ ّل.
 م���ا كان م���ن حكم���ة اهلل �أن
َي َد َعك���م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -عل���ى م���ا �أنت���م علي���ه م���ن اخت�ل�اط بالمنافقي���ن وع���دم تماي���ز بينك���م ،وع���دم تبي���ن الم�ؤمنين ح ًّقا ،حت���ى يميزكم
ب�أن���واع التكالي���ف واالبت�ل�اءات ،ليظه���ر الم�ؤم���ن الطي���ب م���ن المناف���ق الخبيث .وم���ا كان من حكمة اهلل �أن يطلعكم عل���ى الغيب ف ُتميزوا بين
الم�ؤم���ن والمناف���ق ،ولك���ن اهلل يخت���ار م���ن ر�س���له م���ن ي�ش���اء ،فيطلع���ه عل���ى بع����ض الغي���ب؛ كم���ا �أطل���ع نبي���ه محم ً���دا عل���ى ح���ال المنافقي���ن،
فح ِّقق���وا �إيمانك���م ب���اهلل ور�س���وله ،و�إن ت�ؤمن���وا ح ًّق���ا وتتق���وا اهلل بامتث���ال �أوام���ره واجتن���اب نواهي���ه فلك���م ث���واب عظي���م عن���د اهلل.
تف�ض ً�ل�ا من���ه ،فيمنعون حق اهلل فيها ،ال يظ ُّنوا �أن ذلك خير لهم ،بل هو �ش���ر لهم؛
 وال يظن���ن الذي���ن يبخل���ون بم���ا �آتاه���م اهلل م���ن النع���م ُّ
لأن ما بخلوا به �سيكون طَ ْوقًا ُيطَ َّوقون به يوم القيامة في �أعناقهم يعذبون به ،وهلل وحده ي�ؤول ما في ال�سماوات والأر�ض ،وهو الحي بعد
فناء خلقه كلهم ،واهلل عليم بدقائق ما تعملون ،و�سيجازيكم عليه.
ينبغي للم�ؤمن �أال يلتفت �إلى تخويف ال�شيطان له ب�أعوانه و�أن�صاره من الكافرين ،ف�إن الأمر كله هلل تعالى.
ال ينبغي للعبد �أن يغتر ب�إمهال اهلل له ،بل عليه المبادرة �إلى التوبة ،ما دام في زمن المهلة قبل فواتها.
البخيل الذي يمنع ف�ضل اهلل عليه �إنما ي�ضر نف�سه بحرمانها المتاجرة مع اهلل الكريم الوهاب ،وتعري�ضها للعقوبة يوم القيامة.

 لق���د �س���مع اهلل ق���ول اليه���ود حي���ن
قال���وا�« :إن اهلل فقي���ر حي���ث طل���ب من���ا
القر����ض ،ونح���ن �أغني���اء بم���ا عندن���ا م���ن
�أم���وال»� ،س���نكتب م���ا قال���وا م���ن الإف���ك
والفري���ة عل���ى ربه���م وقتله���م �أنبياءه���م
بغي���ر ح���ق ،ونق���ول له���م :ذوق���وا الع���ذاب
المح���رق ف���ي الن���ار.
 ذل�ك العـ ـ ـ ـ�ذاب ب�س ـ ـ�بب م�ا
قـ ـ�دمت �أيدي ـ�كم � -أيه�ا اليه�ود  -م�ن
المع ـ�ا�صي والمخ�ازي ،وب��أن اهلل لي��س
يظل�م �أح ً�دا م�ن عبي�ده.
 وه���م الذي���ن قال���وا -كذ ًب���ا
وافت���راء� :-إن اهلل �أو�صان���ا ف���ي كتب���ه
وعل���ى �أل�س���نة �أنبيائ���ه �أال ن�ؤم���ن لر�س���ول
حت���ى ي�أتين���ا بم���ا ي�ص���دق قول���ه ،وذل���ك
ب����أن يتق���رب �إل���ى اهلل ب�صدق���ة ُت ْحر ُقه���ا
ن���ار تن���زل م���ن ال�س���ماء ،فكذب���وا عل���ى
اهلل في ن�س���بة الو�صية �إليه ،وفي ح�صر
دالئ���ل �صدق الر�س���ل فيما ذكروا ،ولهذا
�أم���ر اهلل نبي���ه
محمدا �أن يقول لهم:
ً
ق���د جاءك���م ر�س���ل م���ن قبل���ي بالبراهي���ن
الوا�ضح���ة عل���ى �صدقه���م ،وبال���ذي
ذكرت���م م���ن ال ُقرب���ان ال���ذي تحرق���ه ن���ار
من ال�سماء ،ف ِل َم كذبتموهم وقتلتموهم
�إن كنت���م �صادقي���ن فيم���ا تقول���ون؟!
 ف����إن كذب���وك � -أيه ��ا النب ��ي  -ف�ل�ا
تحزن ،فهي عادة الكافرين ،فقد كُذب
ر�س���ل كث���ر م���ن قبل���ك ،ج���ا�ؤوا بالأدل���ة
الوا�ضح���ة ،وبالكت���ب الم�ش���تملة عل���ى
المواع���ظ والرقائ���ق ،والكت���اب اله���ادي
بم���ا في���ه م���ن الأح���كام وال�ش���رائع.
 كل نف����س مهم���ا تك���ن ال ب���د �أن
ت���ذوق الم���وت ،ف�ل�ا يغت���ر مخل���وق به���ذه
الدني���ا ،وف���ي ي���وم القيام���ة تعط���ون �أجور
�أعمالك���م كامل���ة غي���ر منقو�ص���ة ،فم���ن �أبع���ده اهلل ع���ن الن���ار ،و�أدخل���ه الجن���ة؛ فقد ن���ال ما يرجو من الخي���ر ،ونجا مما يخاف من ال�ش���ر ،وما
الحي���اة الدني���ا �إال مت���اع زائ���ل ،وال يتعل���ق به���ا �إال المخ���دوع.
���رن � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -ف���ي �أموالك���م ،ب����أداء الحق���وق الواجبة فيها ،وبما ينزل بها من م�صائب ،ولتختب ُر َّن في �أنف�س���كم بالقيام
 ل ُتختب ّ
ُ
بتكالي���ف ال�ش���ريعة ،وم���ا ين���زل بك���م م���ن �أن���واع الب�ل�اء ،ولت�س���م ُع ّن م���ن الذي���ن �أعط���وا الكتب م���ن قبلكم وم���ن الذين �أ�ش���ركوا �ش���يئًا كثي ًرا مما
ي�ؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم ،و�إن ت�صبروا على ما ي�صيبكم من �أنواع الم�صائب واالبتالءات ،وتتقوا اهلل بفعل ما �أمر و َت ْرك ما
نهى ،ف�إن ذلك من الأمور التي تحتاج �إلى عزم ،ويتناف����س فيها المتناف�س���ون.
من �سوء فعال اليهود وقبيح �أخالقهم اعتدا�ؤهم على �أنبياء اهلل بالتكذيب والقتل.
كل فوز في الدنيا فهو ناق�ص ،و�إنما الفوز التام في الآخرة ،بالنجاة من النار ودخول الجنة.
م���ن �أن���واع االبت�ل�اء الأذى ال���ذي ين���ال الم�ؤمني���ن ف���ي دينهم و�أنف�س���هم من ِق َبل �أهل الكتاب والم�ش���ركين ،والواج���ب حينئذ ال�صبر وتقوى
اهلل تعالى.

 واذك�ر � -أيه�ا النب�ي  -حي�ن
�أخ�ذ اهلل العه�د الم�ؤك�د عل�ى علم�اء
�أه�ل الكت�اب م�ن اليه�ود والن�ص�ارى؛
و�ض ُح َّن للنا��س كتاب اهلل ،وال تكتمون
ل ُت ِّ
م�ا في�ه م�ن اله�دى ،وال م�ا دل علي�ه من
نب�وة محم�د  ،فم�ا كان منه�م �إال �أن
طرح�وا العهد ،ولم يلتفتوا �إليه ،فكتموا
الح�ق و�أظه�روا الباط�ل ،وا�س�تبدلوا
بعه�د اهلل ثمنً�ا زهي ً�دا ،كالج�اه والم�ال
ال�ذي ق�د ينالون�ه ،فبئ��س ه�ذا الثم�ن
ال�ذي ي�س�تبدلونه بعه�د اهلل.
 ال تظن�ن  -ي�ا �أيه�ا النب�ي � -أن
الذي�ن يفرح�ون بم�ا فعل�وا م�ن القبائح،
ويحب�ون �أن يمدحه�م النا��س بم�ا ل�م
يفعل�وه م�ن الخي�ر ،ال تظ َّن َّنه�م ب َم ْنج�اة
من العذاب و�سالمة ،بل محلهم جهنم،
وله�م فيه�ا ع�ذاب موج�ع.
 وهلل وح���ده دون غي���ره مل���ك
ال�س���ماوات والأر����ض وم���ا فيهم���ا َخ ْل ًق���ا
وتدبي��� ًرا ،واهلل عل���ى كل �ش���يء قدي���ر.
� إن في �إيجاد ال�سماوات والأر�ض
من َع َد ٍم على غير مثال �سابق ،وفي
طول
تعاقب الليل والنهار ،وتفاوتهما ً
و ِق َ�ص ًرا؛ لدالئلَ وا�ضحة لأ�صحاب
العقول ال�سليمة ،تدلهم على خالق
الكون الم�ستحق للعبادة وحده.
 وه���م الذي���ن يذك���رون اهلل عل���ى
كل �أحواله���م ،ف���ي ح���ال قيامه���م ،وح���ال
جلو�س���هم ،وف���ي ح���ال ا�ضطجاعه���م،
و ُي ْع ِمل���ون فك َره���م ف���ي خل���ق ال�س���ماوات
والأر����ض؛ قائلي���ن :ي���ا ربن���ا ،م���ا خلق���ت
ه���ذا الخل���ق العظي���م عب ًث���اَ ،ت َن َّزه���ت ع���ن
العب���ث ،فجنِّبن���ا ع���ذاب الن���ار بتوفيقن���ا
لل�صالح���ات ِ
وح ْف ِظن���ا م���ن ال�س���يئات.
 ف�إن���ك  -ي ��ا ربن ��ا  -م���ن تدخ���ل
الن���ار م���ن خلق���ك فق���د �أهنت���ه وف�ضحت���ه،
ولي����س للظالمي���ن ي���وم القيام���ة م���ن �أع���وان يمنع���ون عنه���م ع���ذاب اهلل وعقاب���ه.
 ربن���ا �إنن���ا �س���معنا داع ًي���ا للإيم���ان  -وه���و نبي���ك محم���د  -يدع���و قائ�ل�اً � :آمن���وا ب���اهلل ربك���م �إل ًه���ا واح ً���دا ،ف�آمن���ا بم���ا يدع���و �إلي���ه،
واتبعنا �شريعته ،فا�ستر ذنوبنا فال تف�ضحنا ،وتجاوز عن �سيئاتنا فال ت�ؤاخذنا بها ،وتوفنا مع ال�صالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك
ال�سيئات.
 ربن���ا و�أعطن���ا م���ا وعدتن���ا عل���ى �أل�س���نة ر�س���لك ،م���ن الهداي���ة والن�ص���ر ف���ي الدني���ا ،وال تف�ضحن���ا ي���وم القيام���ة بدخ���ول الن���ار� ،إن���ك  -ي��ا
ربنا  -كريم ال ُت ْخلف وعدك.
من �صفات علماء ال�سوء من �أهل الكتاب :كتم العلم ،واتباع الهوى ،والفرح بمدح النا�س مع �سوء �سرائرهم و�أفعالهم.
التفكر في خلق اهلل تعالى في ال�سماوات والأر�ض وتعاقب الأزمان يورث اليقين بعظمة اهلل وكمال الخ�ضوع له .
دعاء اهلل وخ�ضوع القلب له تعالى من �أكمل مظاهر العبودية.

 ف�أج���اب ربه���م دعاءه���م :ب�أن���ي
ال �أ�ضي���ع ث���واب �أعمالك���م َق ّل���ت �أو كثرت،
�س���واء كان العام���ل ذك��� ًرا �أو �أنث���ى،
فحك���م بع�ضك���م م���ن بع����ض ف���ي المل���ة
واح���د ،ال ُي���زاد َلذك ٍ
َ���ر ،وال ُينق����ص
لأنث���ى ،فالذي���ن هاج���روا ف���ي �س���بيل
اهلل ،و�أخرجه���م الكف���ار م���ن دياره���م،
و�أ�صابه���م الأذى ب�س���بب طاعته���م
لربه���م ،وقاتل���وا ف���ي �س���بيل اهلل و ُق ِت ُل���وا
لتك���ون كلم���ة اهلل ه���ي العلي���ا  -لأغ ِف���رن
له���م �س���يئاتهم ي���وم القيام���ة ،ولأتجاوزن
عنه���ا ،ولأدخلنهم جن���ات تجري الأنهار
من تحت ق�صورها ،ثوا ًبا من عند اهلل،
واهلل عنده الجزاء الح�سن الذي ال مثل
له.
 ال يخدعن���ك � -أيه ��ا النب ��ي -
تنقُّ���ل الكافري���ن ف���ي الب�ل�اد ،و َت َم ُّكنه���م
منه���ا ،و�س���عة تجاراته���م و�أرزاقه���م
فت�ش���عر بال َه ِّ���م والغ���م م���ن حاله���م.
 فه���ذه الدني���ا مت���اع قلي���ل ال دوام
ل���ه ،ث���م بعد ذلك يك���ون م�صيرهم الذي
يرجع���ون �إلي���ه ي���وم القيام���ة :جهن���م،
را����ش له���م الن���ار.
وبئ����س ال ِف ُ
 لك���نِ الذي���ن اتق���وا ربه���م بامتث���ال
�أوام���ره واجتن���اب نواهي���ه له���م جن���ات
تج���ري الأنه���ار م���ن تح���ت ق�صوره���ا،
ماكثي���ن فيه���ا �أب ً���دا ،ج���زا ًء ُم َع��� ًّدا له���م
م���ن عن���د اهلل تعال���ى ،وم���ا �أع���ده اهلل
لل�صالحي���ن من عباده خير و�أف�ضل مما
يتقل���ب في���ه الكف���ار م���ن مل���ذات الدني���ا.
 لي����س �أه���ل الكت���اب �س���واء ،ف����إن
منه���م طائف���ة ي�ؤمن���ون ب���اهلل وبم���ا �أن���زل
�إليك���م م���ن الح���ق واله���دى ،وي�ؤمنون بما
�أن���زل �إليه���م ف���ي كتبه���م ،ال يفرق���ون بين
١٧٦
ر�سل اهلل ،خا�ضعين متذللين هلل ،رغبة
فيم���ا عن���ده ،ال ي�س���تبدلون ب�آي���ات اهلل
ثم ًن���ا قلي�ل�اً م���ن مت���اع الدني���ا� ،أولئ���ك المو�صوف���ون به���ذه ال�صف���ات له���م ثوابه���م العظي���م عن���د ربه���م� ،إن اهلل �س���ريع الح�س���اب عل���ى الأعمال،
و�س���ريع الج���زاء عليه���ا.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب���اهلل واتبع���وا ر�س���وله ،ا�صب���روا عل���ى تكاليف ال�ش���ريعة ،وعلى ما يعر�ض لكم من م�صائ���ب الدنيا ،وغالبوا الكفار
في ال�صبر فال يكونوا �أ�ش���د �صب ًرا منكم ،و�أقيموا على الجهاد في �س���بيل اهلل ،واتقوا اهلل بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه ،لعلكم تنالون
مطلوبكم بال�سالمة من النار ودخول الجنة.
الأذى ال���ذي ين���ال الم�ؤم���ن ف���ي �س���بيل اهلل في�ضط���ره �إل���ى الهج���رة والخ���روج والجه���اد م���ن �أعظ���م �أ�س���باب تكفي���ر الذن���وب وم�ضاعف���ة
الأجور.
لي�س���ت العب���رة بم���ا ق���د ينع���م ب���ه الكاف���ر ف���ي الدني���ا م���ن الم���ال والمت���اع و�إن عظ���م؛ لأن الدني���ا زائل���ة ،و�إنم���ا العب���رة بحقيق���ة م�صي���ره ف���ي
الآخ���رة ف���ي دار الخلود.
م���ن �أه���ل الكت���اب م���ن ي�ش���هدون بالح���ق ال���ذي ف���ي كتبه���م ،في�ؤمن���ون بم���ا �أن���زل �إليه���م وبم���ا �أن���زل عل���ى الم�ؤمني���ن ،فه����ؤالء له���م �أجره���م
مرتين.
ال�صبر على الحق ،ومغالبة المكذبين به ،والجهاد في �سبيله ،هو �سبيل الفالح في الآخرة.

تنظي�م المجتم�ع الم�س�لم وبن�اء
عالقات�ه ،وحف�ظ الحق�وق ،والحث على
الجه�اد ،و�إبط�ال دع�وى قت�ل الم�س�يح.
ُ�س��� ِّميت بذل���ك لذك���ر الن�س���اء فيه���ا
وتف�صي���ل كثي���ر م���ن �أحكامه���ن.
 ي ��ا �أيه ��ا النا� ��س ،اتق���وا ربك���م،
فه���و ال���ذي خلقك���م م���ن نف����س واح���دة
ه���ي �أبوك���م �آدم ،وخل���ق م���ن �آدم زوج���ه
ح���واء �أمك���م ،ون�ش���ر منهم���ا ف���ي �أقط���ار
الأر����ض ب�ش��� ًرا كثي��� ًرا ذك���و ًرا و�إناثً���ا،
بع�ض���ا
واتق���وا اهلل ال���ذي ي�س����أل بع�ضك���م ً
ب���ه ب����أن يق���ول� :أ�س����ألك ب���اهلل �أن تفع���ل
ك���ذا ،واتق���وا قَطْ ���ع الأرح���ام الت���ي ترب���ط
بينك���م� ،إن اهلل كان عليك���م رقي ًب���ا ،ف�ل�ا
يفوت���ه �ش���يء م���ن �أعمالكم ،ب���ل يح�صيها
ويجازيك���م عليه���ا  .و�أعط���وا � -أيه��ا
الأو�صي��اء -اليتام���ى (وه���م :م���ن فق���دوا
الحل���م) �أمواله���م
�آباءه���م ول���م يبلغ���وا ُ
كامل���ة �إذا بلغ���وا وكان���وا را�ش���دين ،وال
تتب َّدل���وا الح���رام بالح�ل�ال؛ ب����أن ت�أخ���ذوا
الج ِّي���د النفي����س م���ن �أم���وال اليتام���ى،
وتدفع���وا بدل���ه ال���رديء الخ�سي����س م���ن
�أموالك���م ،وال ت�أخ���ذوا �أم���وال اليتام���ى
م�ضموم���ة �إل���ى �أموالك���م� ،إن ذل���ك كان
ذن ًب���ا عظي ًم���ا عن���د اهلل  .و�إن خفت���م
�أال تعدل���وا �إذا تزوجت���م اليتيم���ات
الالت���ي تح���ت واليتك���م� ،إم���ا خو ًف���ا م���ن
نق����ص مهره���ن الواج���ب له���ن� ،أو �إ�س���اءة
معاملته���ن ،فدعوهن وتزوجوا الطيبات
م���ن الن�س���اء غيره���ن� ،إن �ش���ئتم تزوجتم
اثنتي���ن �أو ثالثً���ا �أو �أربعً���ا ،ف����إن خفت���م �أال
تعدل���وا بينه���ن فاقت�ص���روا عل���ى واح���دة� ،أو ا�س���تمتعوا بم���ا ملك���ت �أيمانك���م م���ن الإم���اء؛ �إذ ال يج���ب لهن مث���ل ما يجب للزوج���ات من الحقوق،
ذل���ك ال���ذي ورد ف���ي الآي���ة ف���ي �ش����أن اليتام���ى واالقت�ص���ار عل���ى نكاح واحدة �أو اال�س���تمتاع بالإماء �أقرب �إلى �أال َت ُج���و ُروا وتميلوا  .و�أعطوا
الن�س���اء مهوره���ن عطي���ة واجب���ة ،ف����إن طاب���ت نفو�س���هن ب�ش���يء م���ن المه���ر لكم بال �إك���راه؛ فكلوه �س���ائ ًغا ال تنغي�ص فيه  .وال تعط���وا � -أيها
الأولياء  -الأموال للذين ال يح�سنون الت�صرف ،فهذه الأموال جعلها اهلل �سب ًبا تقوم به م�صالح العباد و�أمور معا�شهم ،وه�ؤالء لي�سوا � ً
أهل
قول طي ًباِ ،
للقيام على الأموال وحفظها ،و�أنفقوا عليهم واك�سوهم منها ،وقولوا لهم ً
وع ُدوهم َم ِوع َد ًة ح�سنة ب�أن تعطوهم مالهم �إذا بلغوا
وح ْ�س َن الت�صرف  .واختبروا � -أيها الأولياء  -اليتامى �إذا و�صلوا �سن البلوغ ،ب�إعطائهم جز ًءا من مالهم يت�صرفون فيه ،ف�إن
الر�شد ُ
�أح�سنوا الت�صرف فيه ،وتبين لكم ر�شدهم؛ ف�سلموا �إليهم �أموالهم كاملة غير منقو�صة ،وال ت�أكلوا �أموالهم متجاوزين الحد الذي �أباحه
اهلل لكم من �أموالهم عند الحاجة ،وال تبادروا ب�أكلها خ�ش���ية �أن ي�أخذوها �إذا بلغوا ،ومن كان منكم له مال ُي ْغنيه فليمتنع عن الأخذ من
م���ال اليتي���م ،وم���ن كان منك���م فقي��� ًرا ال م���ال ل���ه فلي����أكل بقدر حاجته ،و�إذا �س���لمتم �إليهم �أموالهم بعد البلوغ وتب ُّين الر�ش���د منهم؛ ف�أ�ش���هدوا
ش���اهدا عل���ى ذل���ك ،ومحا�س��� ًبا للعب���اد عل���ى �أعماله���م.
عل���ى ذل���ك الت�س���ليم حفظً ���ا للحق���وق ،ومن ًع���ا لأ�س���باب االخت�ل�اف ،وكف���ى اهلل � ً
بع�ضا.
الأ�صل الذي يرجع �إليه الب�شر واحد ،فالواجب عليهم �أن يتقوا ربهم الذي خلقهم ،و�أن يرحم بع�ضهم ً
�أو�ص���ى اهلل تعال���ى بالإح�س���ان �إل���ى ال�ضعف���ة م���ن الن�س���اء واليتام���ى ،ب����أن تك���ون المعامل���ة معه���م بي���ن الع���دل والف�ض���ل .ج���واز تع���دد
الح ْجر على ال�س���فيه الذي ال يح�س���ن
الزوج���ات �إل���ى �أرب���ع ن�س���اء ،ب�ش���رط الع���دل بينه���ن ،والق���درة عل���ى القي���ام بم���ا يج���ب لهن .م�ش���روعية َ
الت�ص���رف ,لم�صلحت���ه ،وحفظً ���ا للم���ال ال���ذي تق���وم ب���ه م�صال���ح الدنيا م���ن ال�ضياع.

 للرج���ال ح���ظ مم���ا ترك���ه الوال���دان
والأقرب���ون كالإخ���وة والأعم���ام بع���د
موته���مً ،
قلي�ل�ا كان �أو كثي��� ًرا ،وللن�س���اء
ح���ظ مم���ا ترك���ه ه����ؤالء؛ خال ًف���ا لم���ا كان
علي���ه �أم���ر الجاهلية من حرمان الن�س���اء
والأطف���ال م���ن المي���راث ،ه���ذا الن�صيب
مفرو����ض م���ن اهلل
ح���ق ُمب َّي���ن المق���دا ِر
ٌ
تعال���ى.
���م الترك���ة م���ن ال
َ�س
ق
ح�ض���ر
إذا
 و�
ْ َ
ي���رث م���ن الأق���ارب واليتام���ى والفق���راء؛
ف�أعطوه���م  -عل���ى �س���بيل اال�س���تحباب -
م���ن ه���ذا الم���ال قب���ل ق�س���مته م���ا تطي���ب
ب���ه نفو�س���كم ،فه���م ُمت�ش��� ِّوفون �إلي���ه ،وق���د
جاءك���م ب�ل�ا عن���اء ،وقول���وا له���م ق ً
���ول
ح�س���نًا ال قب���ح في���ه.
َ و ْل َي َخ���ف الذي���ن ل���و مات���وا وترك���وا
خلفه���م �أوال ًدا �صغ���ا ًرا �ضعا ًف���ا ،خاف���وا
عليه���م م���ن ال�ضي���اع ،فليتق���وا اهلل فيم���ن
تحت واليتهم من الأيتام بترك ظلمهم،
حت���ى يي�س���ر اهلل له���م بع���د موته���م م���ن
يح�س���ن لأوالده���م كم���ا �أح�س���نوا ه���م،
وليح�س���نوا ف���ي ح���ق �أوالد م���ن يح�ض���رون
و�صيت���ه ب����أن يقول���وا له���م ق ً
���ول م�صي ًب���ا
للح���ق ب����أال يظل���م ف���ي و�صيت���ه ح َّ���ق ورثت���ه
م���ن بع���ده ،وال يح���رم نف�س���ه م���ن الخي���ر
بت���رك الو�صي���ة.
� إن الذي���ن ي�أخ���ذون �أم���وال
اليتام���ى ،ويت�صرف���ون فيه���ا ظل ًم���ا
وعدوا ًن���ا� ،إنم���ا ي�أكلون في �أجوافهم نا ًرا
تلته���ب عليه���م ،و�س���تحرقهم الن���ار ي���وم
القيام���ة.
 يعه���د اهلل �إليك���م وي�أمرك���م ف���ي
�ش����أن مي���راث �أوالدك���م؛ �أن المي���راث
ُيق�س���م بينه���م لالب���ن مث���ل ن�صي���ب
البنتي���ن ،ف����إن ت���رك الم ّي���ت بن���ات دون
ول���د ذك���ر؛ فللبنتي���ن ف�أكث���ر الثلث���ان مم���ا
ت���رك ،و�إن كان���ت بن ًت���ا واح���دة فله���ا ن�ص���ف م���ا ت���رك ،ول���كل واحد من �أبوي الم ّي ِت �سد����س ما ت���رك؛ �إن كان له ولد ذك��� ًرا كان �أو �أنثى ،و�إن لم
يك���ن ل���ه ول���د وال وارث ل���ه غي���ر �أبوي���ه؛ فل�ل��أم الثل���ث ،وباق���ي المي���راث لأبيه ،و�إن كان للم ّي ِت �إخ���وة اثنان ف�أكثر ذكو ًرا كانوا �أو �إناثًا �أ�ش���قاء �أو
فر�ضا ،والباقي للأب تع�صي ًبا ،وال �شيء للإخوة ،ويكون هذا الق�سم للميراث بعد تنفيذ الو�صية التي �أو�صى
غير �أ�شقاء؛ فلأمه ال�سد�س ً
بها الم ّيت ب�ش���رط �أال تزيد و�صيته عن ثلث ماله ،وب�ش���رط ق�ضاء ال َّدين الذي عليه ،وقد جعل اهلل تعالى ق�س���مة الميراث على هذا؛ لأنكم
الميت ب�أحد ورثت���ه خي ًرا؛ فيعطيه المال كل���ه� ،أو يظن به
ال ت���درون َم ْ���ن ِم���ن الآب���اء والأبن���اء �أق���رب لك���م نف ًع���ا ف���ي الدني���ا والآخرة ،فق���د يظن ُ
�ش��� ًّرا فيحرم���ه من���ه ،وق���د يك���ون الح���ال خ�ل�اف ذل���ك ،وال���ذي يعل���م ذلك كل���ه هو اهلل ال���ذي ال يخفى عليه �ش���يء ،ولذلك ق�س���م الميراث على
م���ا ب َّي���ن ،وجعل���ه فري�ض���ة من���ه واجب���ة عل���ى عب���اده� ،إن اهلل كان علي ًم���ا ال يخف���ى علي���ه �ش���يء م���ن م�صال���ح عب���اده ،حكي ًما في �ش���رعه وتدبيره.
دلت �أحكام المواريث على �أن ال�شريعة �أعطت الرجال والن�ساء حقوقهم مراعية العدل بينهم وتحقيق الم�صلحة بينهم.
التغليظ ال�شديد في حرمة �أموال اليتامى ،والنهي عن التعدي عليها ،وعن ت�ضييعها على �أي وجه كان.
لما كان المال من �أكثر �أ�سباب النزاع بين النا�س تولى اهلل تعالى ق�سمته في �أحكام المواريث.

 ولك���م � -أيه ��ا الأزواج  -ن�ص���ف
م���ا ترك���ت زوجاتك���م؛ �إن ل���م يك���ن له���ن
ول���د -ذك��� ًرا كان �أو �أنث���ى  -منك���م �أو
م���ن غيرك���م ،ف����إن كان له���ن ول���د  -ذك��� ًرا
كان �أو �أنث���ى  -فلك���م الرب���ع مم���ا ترك���ن
م���ن الم���ال ،يق�س���م لك���م ذلك بع���د تنفيذ
و�صيته���ن ،وق�ض���اء م���ا عليه���ن م���ن دي���ن.
وللزوج���ات الرب���ع مم���ا تركت���م � -أيه ��ا
الأزواج � -إن ل���م يك���ن لك���م ول���د  -ذك��� ًرا
كان �أو �أنث���ى  -منه���ن �أو م���ن غيره���ن،
ف����إن كان لك���م ولد  -ذك��� ًرا كان �أو �أنثى-
فله���ن الثم���ن مم���ا تركت���مُ ،يق�س���م له���ن
ذل���ك بع���د تنفي���ذ و�صيتك���م ،وق�ض���اء م���ا
عليك���م م���ن َدين .و�إن مات رجل لي����س له
وال���د وال ول���د� ،أو مات���ت ام���ر�أة لي����س له���ا
وال���د وال ول���د ،وكان للمي���ت منهم���ا �أخ
لأم �أو �أخ���ت لأم؛ فل���كل واح���د م���ن �أخي���ه
فر�ض���ا،
لأم���ه �أو �أخت���ه لأم���ه ال�سد����س ً
ف����إن كان الإخ���وة لأم �أو الأخ���وات لأم
فر�ضا
�أكثر من واحد؛ فلجميعهم الثلث ً
ي�ش���تركون فيه ،ي�ستوي في ذلك ذكرهم
و�أنثاه���م ،و�إنم���ا ي�أخ���ذون ن�صيبه���م ه���ذا
بع���د تنفي���ذ و�صي���ة المي���ت ،وق�ض���اء م���ا
علي���ه م���ن َدي���ن ،ب�ش���رط �أن تك���ون و�صيته
ال ُت ْد ِخ���ل ال�ض���رر على الورث���ة؛ ك�أن تكون
و�صي���ة ب�أكث���ر من ثلث مال���ه ،هذا الحكم
ت�ضمنت���ه الآية عهد من اهلل �إليكم
ال���ذي َّ
�أوجب���ه عليك���م ،واهلل علي���م بم���ا ي�صل���ح
عب���اده ف���ي الدني���ا والآخ���رة ،حلي���م ال
يعاج���ل العا�ص���ي بالعقوب���ة.
 تل���ك الأح���كام المذك���ورة ف���ي �ش����أن
اليتام���ى وغيره���م� ،ش���رائ ُع اهلل الت���ي
�ش���رعها لعب���اده ليعمل���وا به���ا ،وم���ن يط���ع
اهلل ور�س���وله بامتث���ال �أوام���ره واجتن���اب
نواهي���ه؛ يدخل���ه اهلل جن���ات تج���ري
الأنه���ار م���ن تح���ت ق�صوره���ا ،ماكثي���ن
فيه���ا ال يلحقه���م فن���اء ،وذل���ك الج���زاء الإله���ي ه���و الف�ل�اح العظي���م ال���ذي ال ي�ضاهي���ه ف�ل�اح.
 وم���ن يع����ص اهلل ور�س���وله بتعطي���ل �أحكام���ه وت���رك العم���ل به���ا� ،أو ال�ش���ك فيه���ا ،ويتج���اوز ح���دود م���ا �ش���رعه؛ يدخل���ه ن���ا ًرا ماك ًث���ا فيها ،وله
فيها عذاب ُم ِذ ّل.
ال تق�سم الأموال بين الورثة حتى يق�ضى ما على الميت من دين ،ويخرج منها و�صيته التي ال يجوز �أن تتجاوز ثلث ماله.
التحذير من التهاون في ق�سمة المواريث؛ لأنها عهد اهلل وو�صيته لعباده الم�ؤمنين؛ فال يجوز تركها �أو التهاون فيها.
من عالمات الإيمان امتثال �أوامر اهلل ،وتعظيم نواهيه ،والوقوف عند حدوده.
من عدل اهلل تعالى وحكمته �أن من �أطاعه وعده ب�أعظم الثواب ،ومن ع�صاه وتعدى حدوده توعده ب�أعظم العقاب.

 والالت���ي يرتكب���ن فاح�ش���ة
الزن���ى م���ن ن�س���ائكم مح�صن���ات وغي���ر
مح�صن���ات فا�ست�ش���هدوا عليه���ن �أربع���ة
رج���ال م�س���لمين ع���دول ،ف����إن �ش���هدوا
عليه���ن بارتكابه���ا فاحب�س���وهن ف���ي
البي���وت عقوب���ة له���ن ،حت���ى تنق�ض���ي
حياته���ن بالم���وت� ،أو يجع���ل اهلل له���ن
طري ًق���ا غي���ر طري���ق الحب����س .ث���م َب ّي���ن
اهلل ال�س���بيل لهم بعد ذلك ،ف�ش���رع جلد
ال ِبكْ���ر الزاني���ة مئ���ة جل���دة وتغري���ب عام،
ح�صن���ة.
ورج���م ال ُم َ
 واللذان يرتكبان فاح�شة الزنى
من الرجال ُ -م ْح َ�صن ْين �أو غير
مح�ص َن ْين -فعاقبوهما بالل�سان واليد
َ
بما يحقق الإهانة والزجر ،ف�إن �أقلعا
عما كانا عليه ،و�صلحت �أعمالهما؛
َّ
ف�أعر�ضوا عن �أذاهما؛ لأن التائب
من الذنب كمن ال ذنب له� ،إن اهلل
كان توا ًبا على من تاب من عباده
رحي ًما بهم .واالكتفاء بهذا النوع من
العقاب كان في �أول الأمر ،ثم ن ُِ�سخ
بعد ذلك بجلد ال ِبكْر وتغريبه ،وبرجم
ح�صن.
ال ُم َ
� إنم���ا يقب���ل اهلل توب���ة الذي���ن
�أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعا�صي
بجه���ل منه���م لعاقبته���ا و�ش����ؤمها  -وه���ذا
�ش����أن كل مرتك ِ���ب ذن ٍ���ب متعم ً���دا كان �أو
غي���ر متعم���د  -ث���م يرجع���ون منيبي���ن �إلى
ربه���م قب���ل معاينة الم���وت ،ف�أولئك يقبل
اهلل توبته���م ،ويتج���اوز ع���ن �س���يئاتهم،
وكان اهلل علي ًم���ا ب�أح���وال خلق���ه ،حكي ًم���ا
ف���ي تقدي���ره وت�ش���ريعه.
 وال يقب���ل اهلل توب���ة الذي���ن
�ص���رون عل���ى المعا�ص���ي ،وال يتوب���ون
ُي ُّ
منه���ا �إل���ى �أن يعاين���وا �س���كرات الم���وت،
فعندئ���ذ يق���ول الواح���د منه���م� :إن���ي تب���ت
الآن مم���ا ارتكبت���ه م���ن المعا�ص���ي .وال يقب���ل اهلل  -كذل���ك  -توب���ة الذي���ن يموت���ون وه���م ُم ِ�ص ُّرون عل���ى الكفر� ،أولئك الع�ص���اة ال ُم ِ�ص ُّرون على
المعا�ص���ي ،والذي���ن يموت���ون وه���م عل���ى كفره���م؛ �أعددن���ا له���م عذا ًب���ا �ألي ًم���ا.
ورث المال ،وتت�صرف���وا فيهن بالزواج
ي
كما
���م
ك
أقارب
�
و
آبائكم
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب���اهلل واتبع���وا ر�س���وله ،ال يج���وز لك���م �أن ترث���وا ن�س���اء �
ُ ُ
به���ن� ،أو تزويجه���ن مم���ن ت�ش���ا�ؤون� ،أو منعه���ن م���ن الزواج .وال يجوز لكم �إم�س���اك �أزواجكم الالت���ي تكرهونهن للإ�ضرار بهن ،حتى يتنازلن
لك���م ع���ن بع����ض م���ا �أعطيتموه���ن م���ن مه���ر وغي���ره� ،إال �أن يرتكب���ن فاح�ش���ة وا�ضح���ة كالزنى ،ف�إذا فعلن ذل���ك جاز لكم �إم�س���اكهن والت�ضييق
عليه���ن حت���ى يفتدي���ن منك���م بم���ا �أعطيتموه���ن ،و�صاحبوا ن�س���اءكم �صحبة طيبة ،بكف الأذى وبذل الإح�س���ان ،ف����إن كرهتموهن لأمر دنيوي
فا�صب���روا عليه���ن؛ فلع���ل اهلل يجع���ل فيما تكرهون خي ًرا كثي ًرا في الحياة الدنيا والآخرة.
ارتكاب فاح�شة الزنى من �أكثر المعا�صي خط ًرا على الفرد والمجتمع؛ ولهذا جاءت العقوبات عليها �شديدة.
لطف اهلل ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب ،وي�سر له �أ�سبابها ،و�أعانه على �سلوك �سبيلها.
كل من ع�صى اهلل تعالى بعمد �أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من ع�صاه جل وعال ،وجاهل ب�آثار المعا�صي و�ش�ؤمها عليه.
من �أ�س���باب ا�س���تمرار الحياة الزوجية �أن يكون نظر الزوج متوازن ًا ،فال يح�صر نظره فيما يكره ،بل ينظر �أي�ضا �إلى ما فيه من خير،
وقد يجعل اهلل فيه خي ًرا كثي ًرا.

 و�إن �أردت���م � -أيه ��ا الأزواج -
تطلي���ق ام���ر�أة ،وا�س���تبدال غيره���ا به���ا؛
ف�ل�ا ح���رج عليك���م ف���ي ذل���ك ،و�إن كنت���م
�أعطيت���م الت���ي عزمت���م عل���ى فراقه���ا ً
مال
كثي��� ًرا مه��� ًرا له���ا؛ ف�ل�ا يج���وز لك���م �أخ���ذ
�ش ـ���يء من���ه ،ف���� َّإن �أَ ْخ���ذ م���ا �أعطيتموه���ن
وا�ضح���ا!
ُيع ُّ���د افت���را ًء مبي ًن���ا و�إث ًم���ا
ً
 وكيـ���ف ت�أخ���ذون م���ا �أعطيتموه���ن
م���ن المه���ر بعـ���د الـ���ذي ح�ص���ل بينكـ ـ���م
م���ن ع ــ�ل�اقة وم���ودة وا�س���تمتاع واط�ل�اع
علـ ـ���ى الأ�س ـ ـ���رار ،ف����إن الطم���ع بم���ا ف���ي
�أيديه���ن م���ن م���ال بع���د ه���ذا �أمـ ـ���ر ُمنكَ���ر
وم�ست ـ ـ���ق َبح ،وقـ ـ���د �أخ���ذن منكم عه ـ ـ ً���دا
ـديدا ،وهو ا�ستحاللهن بكلمة
مو َّث ـ ًقا �ش ـ ً
اهلل تعال���ى و�ش���رعه.
 وال تتز َّوج���وا م���ا تزوج���ه �آبا�ؤك���م
محرم� ،إال مـ ـ���ا
م ـ���ن الن�س���اء؛ ف����إن ذل���ك َّ
�سبـ ـ���ق مـ ـ���ن ذل���ك قبـ���ل الإ�س�ل�ام ف�ل�ا
م�ؤاخ���ذة علي���ه ،ذل���ك �أن ت���زوج الأبنـ ـ���اء
م���ن زوج ـ ـ���ات �آبائـ ـ���هم �أم ـ��� ٌر يعظ���م
ُق ْب ُح���ه ،و�س���بب غ�ض���ب اهلل عل���ى فاعل���ه،
و�ساء طري ًقا لمن �سلكها.
َ ح َّ���رم اهلل عليك���م ن���كاح �أمهاتك���م
و�إن َع َل ْون؛ �أي� :أم الأم وجدتها من جهة
الأب �أو الأم ،وبناتك���م و�إن نزل���ن؛ �أي:
بنته���ا وبن���ت بنته���ا ،وكذل���ك بن���ات االب���ن
وبن���ات البن���ت و�إن نزل���ن ،و�أخواتك���م
م ـ ـ���ن �أب ــويكـ ـ ـ���م �أو مـ ـ ـ���ن �أح ـ���دهما،
وعم ـ ـ���اتكم ،وك ـ ـ���ذلك عمـ ـ���ات �آبائك���م
و�أمه ــاتكـ ـ���م و�إن َع َلـ ـ��� ْون ،وخ ـ���االتكم،
وكذل���ك خ���االت �أمهاتك���م و�آبائك���م و�إن
ع َلـ ـ��� ْون ،وبن ـ���ات الأخ وبنـ ـ���ات الأخ���ت،
و�أوالده���ن و�إن نزل���وا ،و�أمهاتك���م الالت���ي
�أر�ضعنك���م ،و�أخواتك���م م���ن الر�ضاع���ة،
و�أمه���ات زوجاتك���م �س���واء دخلت���م به���ن
�أو ل���م تدخل���وا به���ن ،وبن���ات زوجاتك���م
م���ن غيرك���م الالت���ي ين�ش����أن ويتربي���ن في
بيوتك���م غال ًب���ا ،وكذل���ك �إذا ل���م يتربي���ن فيه���ا� ،إن كنت���م دخلتم ب�أمهاتهن ،و�أما �إذا لم تدخلوا بهن فال حرج عليكم في نكاح بناتهن ،وحرم
عليك���م ن���كاح زوج���ات �أبنائك���م الذي���ن م���ن �أ�صالبك���م ،ول���و ل���م يدخل���وا به���ن ،ويدخ���ل في هذا الحك���م زوج���ات �أبنائكم م���ن الر�ضاعة ،وحرم
عليك���م الجم���ع بي���ن الأختي���ن م���ن الن�س���ب �أو الر�ضاع���ة �إال م���ا م�ض���ى م���ن ذل���ك ف���ي الجاهلي���ة فق���د عف���ا اهلل عن���ه� ،إن اهلل كان غف���و ًرا لعب���اده
ال�س��� َّنة تحري���م الجم���ع كذل���ك بي���ن الم���ر�أة وعمته���ا �أو خالته���ا.
التائبي���ن �إلي���ه ،رحي ًم���ا به���م .وثب���ت ف���ي ُّ
�إذا دخل الرجل بامر�أته فقد ثبت مهرها ،وال يجوز له التعدي عليه �أو الطمع فيه ،حتى لو �أراد فراقها وطالقها.
حرم اهلل تعالى نكاح زوجات الآباء؛ لأنه فاح�شة تمقتها العقول ال�صحيحة والفطر ال�سليمة.
ً
مف�ص�ل�ا م���ن يح���ل نكاح���ه م���ن الن�س���اء وم���ن يح���رم� ،س���واء �أكان ب�س���بب الن�س���ب �أو الم�صاه���رة �أو الر�ض���اع؛ تعظي ًما
بي���ن اهلل تعال���ى بيانً���ا
ل�ش����أن الأعرا�ض ،و�صيانة لها من االعتداء.

