 ال يح��ب اهلل الجه��ر بق��ول ال�س��وء،
ويتوع��د عليه ،لك��ن من ظُ لم
ب��ل يبغ�ض��ه ّ
جاز له �أن يجهر بقول ال�س��وء؛ لل�ش��كاية
م ��ن ظالم ��ه والدع ��اء علي ��ه ومجازات ��ه
بمث��ل قول��ه ،لك� َّ�ن َ�ص ْب � َر المظل��وم �أول��ى
م ��ن جه ��ره بال�س ��وء ،وكان اهلل �س ��مي ًعا
لأقوالكم ،علي ًما بنياتكم ،فاحذروا قول
ال�س��وء �أو ق�ص��ده.
� إن ُتظْ ِه� � ُروا � ّأي خي ��ر قول � ّ�ي �أو
فعل � ّ�ي� ،أو ت�س ��تروه� ،أو تتج ��اوزوا عم ��ن
�أ�س��اء �إليكم؛ ف�إن اهلل كان عف ًّوا قدي ًرا،
فليك��ن العفو م��ن �أخالقكم ،لعل اهلل �أن
يعف��و عنك��م.
� إن الذي�ن يكف�رون ب�اهلل ويكف�رون
بر�س�له ،ويري�دون �أن يفرق�وا بي�ن اهلل
ور�س�له؛ ب��أن ي�ؤمن�وا ب�ه ،ويكذب�وا به�م،
ويقول�ون :ن�ؤم�ن ببع��ض الر�س�ل ،ونكف�ر
ببع�ضه�م ،ويري�دون �أن يتخ�ذوا طري ًق�ا
بي�ن الكف�ر والإيم�ان يتوهم�ون �أنه�ا
تنجيه�م.
� أولئــــ ��ك الـــ ��ذين ي�ســـلكــ ��ون هـــ ��ذا
الم�س��لك ه��م الكاف��رون ح ًّق��ا؛ ذل��ك � َّأن
م��ن كف��ر بالر�س��ل �أو ببع�ضه��م فق��د كفر
باهلل وبر�سله ،و�أعددنا للكافرين عذا ًبا
م� ًّ
�ذل له��م يوم القيام��ة ،عقا ًبا لهم على
تكبره��م ع��ن الإيمان باهلل وبر�س��له.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل ج ��زاء الكافري ��ن ذك ��ر
بع��ده ج��زاء الم�ؤمنين فقال:
ووح ��دوه،
 والذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل َّ
و�ص َّدقُوا بر�س��له
ول��م ي�ش��ركوا ب��ه �أح� ً�داَ ،
جمي ًع��ا ،ول��م يفرقوا بين �أحد منهم كما
يفعل��ه الكاف��رون ،ب��ل �آمنوا به��م جمي ًعا؛
�أولئك �س��وف يعطيهم اهلل �أج ًرا عظي ًما
ج ��زاء �إيمانه ��م و�أعماله ��م ال�صالح ��ة
النابع��ة من��ه ،وكان اهلل غفو ًرا لمن تاب
م��ن عب��اده ،رحي ًم��ا بهم.
 ي�س��ألك � -أيه��ا الر�س��ول  -اليه��ود �أن تن��زل عليه��م كتا ًب��ا م��ن ال�س��ماء جمل��ة واح��دة كم��ا وق��ع لمو�س��ى ،يك��ون عالم��ة ل�صدق��ك ،ف�ل�ا
ت�س��تعظم منهم ذلك ،فقد �س��أل �أ�س�ل�افهم مو�س��ى �أعظم مما �س��ألك ه�ؤالء ،حيث �س��ألوه �أن يريهم اهلل عيانًاَ ،ف ُ�ص ِع ُقوا عقا ًبا لهم على ما
ارتكب��وه ،ث��م �أحياه��م اهلل ،فعب��دوا العج��ل م��ن دون اهلل م��ن بع��د م��ا جاءتهم الآي��ات الوا�ضحة الدال��ة على وحدانية اهلل وتف��رده بالربوبية
والألوهي��ة ،ث��م تجاوزن��ا عنه��م ،و�أعطينا مو�س��ى حجة وا�ضح��ة على قومه.
 ورفعن��ا فوقه��م الجب��ل ب�س��بب �أخ��ذ العه��د الم�ؤك��د عليه��م تخوي ًف��ا ليعمل��وا بم��ا في��ه ،وقلن��ا له��م بع��د رفع��ه :ادخل��وا ب��اب بي��ت المقد���س
ُ�س� َّ�ج ًدا بانحن��اء الر�ؤو���س ،فدخل��وا يزحف��ون عل��ى �أدباره��م ،وقلن��ا له��م :ال تعت��دوا بالإقدام على ال�صيد يوم ال�س��بت ،فم��ا كان منهم �إال �أن
�ديدا بذل��ك ،فنق�ضوا العه��د الم�أخوذ عليهم.
اعت��دوا فا�صط��ادوا ،و�أخذن��ا عليه��م عه� ً�دا موث ًقا �ش� ً
يجوز للمظلوم �أن يتحدث عن ظلمه وظالمه لمن ُي ْرجى منه �أن ي�أخذ له حقه ،و�إن قال ما ال ي�سر الظالم.
ح�ض المظلوم على العفو  -حتى و�إن قدر  -كما يعفو الرب � -سبحانه  -مع قدرته على عقاب عباده.
ال يجوز التفريق بين الر�سل بالإيمان ببع�ضهم دون بع�ض ،بل يجب الإيمان بهم جمي ًعا.

 فطردناهم من رحمتنا ب�سبب
نق�ضهم العهد الم�ؤكد عليهم ،وب�سبب
كفرهم ب�آيات اهلل ،وجراءتهم على
قـتــــل الأنبــــياء ،وبقـولـــهـم لمحـــمد
 :قلوبنا في غطاء ،فال تعي ما تقول،
والأمر لي�س كما قالوا ،بل ختم اهلل على
قلوبهم ب�سبب كفرهم فال ي�صل �إليها
خير؛ فال ي�ؤمنون �إال �إيمانًا ً
قليل ال
ينفعهم.
 وطـ ��ردناهم م ��ن الرحم ��ة ب�س ��بب
كفره ��م ،وب�س ��بب رميه ��م مري ��م
بالزن ��ى زو ًرا وبهتا ًن ��ا.
 ولعناه ��م بقوله ��م مفتخري ��ن
كذ ًب ��ا� :إن ��ا قتلن ��ا الم�س ��يح عي�س ��ى اب ��ن
مري��م ر�س��ول اهلل .وم��ا قتل��وه كم��ا ادعوا
وم��ا �صلب��وه ،ولكن قتل��وا ً
رجل �ألقى اهلل
�شَ � َب َه عي�س ��ى علي ��ه و�صلب ��وه ،فظن ��وا �أن
المقت��ول ه��و عي�س��ى  .والذي��ن ادعوا
قتل��ه م��ن اليه��ود والذي��ن �أ�س��لموه �إليه��م
م��ن الن�ص��ارى ،كالهم��ا ف��ي حي��رة م��ن
�أم��ره و�ش��ك ،فلي���س له��م ب��ه عل��م ،و�إنم��ا
يتبع��ون الظ��ن ،و�إن الظ��ن ال يغن��ي م��ن
الح ��ق �ش ��يئًا ،وم ��ا قتل ��وا عي�س ��ى ،وم ��ا
�صلب��وه قط ًع��ا.
نج��اه اهلل م��ن مكره��م ،ورفع��ه
 ب��ل َّ
اهلل بج�س ��مه وروح ��ه �إلي ��ه ،وكان اهلل
عزي� ًزا ف��ي ملكه ،ال يغالب��ه �أحد ،حكي ًما
ف��ي تدبي��ره وق�ضائ��ه و�ش��رعه.
 وم ��ا م ��ن �أح ��د م ��ن �أه ��ل الكت ��اب
�إال �س��ي�ؤمن بعي�س��ى بع��د نزول��ه �آخ��ر
الزم��ان وقب��ل موت��ه ،وي��وم القيامة يكون
�اهدا عل��ى �أعماله��م؛ م��ا
عي�س��ى �ش� ً
يواف��ق ال�ش��رع منه��ا وم��ا يخال��ف.
 فب�س ��بب ظل ��م اليه ��ود َح َّر ْم َن ��ا
عليه��م بع���ض الم�آكل الطيب��ة التي كانت
ح�ل ً
�ال له ��م ،فحرمن ��ا عليه ��م كل ذي
ظفر ،ومن البقر والغنم حرمنا عليهم �شحومهما �إال ما حملت ظهورهما ،وب�سبب �صدهم �أنف�سهم و�صدهم غيرهم عن �سبيل اهلل ،حتى
�ص��ار ال�ص��د ع��ن الخي��ر �س��جية له��م.
 وب�س��بب تعامله��م بالرب��ا بع��د �أن نهاه��م اهلل ع��ن تناوله ،وب�س��بب �أخذ �أموال النا���س بغير حق �ش��رعي ،و�أعددن��ا للكافرين منهم عذا ًبا
موج ًعا.
ولما ذكر مثالب �أهل الكتاب ذكر الم�ؤمنين منهم فقال:
 لك��نِ الثابت��ون المتمكن��ون ف��ي العل��م م��ن اليه��ود ،والم�ؤمن��ون ُي َ�ص ِّد ُق��ون بما �أنزله اهلل عليك � -أيها الر�س��ول  -من الق��ر�آن ،و ُي َ�ص ِّدقُون
واحدا
بما �أنزل من الكتب على من قبلك من الر�سل كالتوراة والإنجيل ،ويقيمون ال�صالة ،ويعطون زكاة �أموالهم ،وي�صدقون باهلل �إل ًها ً
ال �شريك له ،وي�صدقون بيوم القيامة؛ �أولئك المت�صفون بهذه ال�صفات �سنعطيهم ثوا ًبا عظي ًما.
عاقبة الكفر الختم على القلوب ،والختم عليها �سبب لحرمانها من الفهم.
بيان عداوة اليهود لنبي اهلل عي�سى  ،حتى �إنهم و�صلوا لمرحلة محاولة قتله.
بيان جهل الن�صارى وحيرتهم في م�س�ألة ال�صلب ،وتعاملهم فيها بالظنون الفا�سدة.
بيان ف�ضل العلم ،ف�إن من �أهل الكتاب من هو متمكن في العلم حتى �أدى به تمكنه هذا للإيمان بالنبي محمد .

� إن��ا �أوحين��ا �إلي��ك � -أيه��ا الر�س��ول-
كم ��ا �أوحين ��ا �إل ��ى الأنبي ��اء م ��ن قبل ��ك،
فل�س��ت ِب ْد ًع��ا م��ن الر�س��ل ،فق��د �أوحين��ا
�إل��ى ن��وح ،و�أوحين��ا �إل��ى الأنبي��اء الذي��ن
ج��ا�ؤوا م��ن بعده ،و�أوحينا �إلى �إبراهيم،
و�إل��ى ابني��ه� :إ�س��ماعيل و�إ�س��حاق ،و�إل��ى
يعق ��وب ب ��ن �إ�س ��حاق ،و�إل ��ى الأ�س ��باط،
(وه��م الأنبي��اء الذي��ن كان��وا ف��ي قبائ��ل
بن��ي �إ�س��رائيل االثنت��ي ع�ش��رة م��ن �أبن��اء
يعق ��وب ) ،و�أوحين ��ا �إل ��ى عي�س ��ى
و�أي ��وب ويون� ��س وه ��ارون و�س ��ليمان،
و�أعطين��ا داود كتا ًب��ا ه��و الزب��ور.
 و�أر�ســ ��لنا ر�س�ل ً�ا ق�صــ�صناهـ ��م
علي��ك ف��ي الق��ر�آن ،و�أر�س��لنا ر�س�ل ً�ا ل��م
نق�ص�صه��م علي��ك في��ه ،وتركنا ذكرهم
في��ه لحكم��ة ،وك َّل��م اهلل مو�س��ى بالنب��وة
دون و�س��اطة -تكلي ًم��ا حقيق ًّي��ا يلي��ق بهتكري ًم��ا لمو�س��ى.
� أر�س ��لناهم مب�ش ��رين بالث ��واب
الكري��م م��ن �آم��ن ب��اهلل ،و ُم َخ ِّو ِفي��ن م��ن
كف ��ر ب ��ه م ��ن الع ��ذاب الألي ��م ،حت ��ى ال
تكون للنا���س حجة على اهلل بعد �إر�س��ال
الر�س��ل يعت��ذرون به��ا ،وكان اهلل عزي� ًزا
ف��ي ملك��ه حكي ًم��ا ف��ي ق�ضائ��ه.
ْ � إن كان اليهود يكفرون بك ف�إن اهلل
ي�صدقك ب�صحة ما �أنزل �إليك � -أيها
الر�ســــول  -من القــــر�آن� ،أنزل فيه
علمه الذي �أراد �أن ُيطْ ِل َع العباد عليه
مما يحبه وير�ضـــــاه �أو يكـــرهه وي�أباه،
والمــــالئكة ي�شهدون ب�صدق ما جئت
�شهيدا،
به مع �شهادة اهلل ،وكفى باهلل ً
ف�شهادته كافية عن �شهادة غيره.
� إن الذي�ن كف�روا بنبوت�ك ،و�ص�دوا
النا�س عن الإ�سالم قد َب ُع ُدوا عن الحق
�شديدا.
ُب ْع ًدا ً
� إن الذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل وبر�س ��له،
م�صرون عليه من الكفر ،وال لير�شدهم �إلى طريق تنجيهم من عذاب
وظلموا �أنف�سهم ببقائها على الكفر ،لم يكن اهلل ليغفر لهم ما هم ُّ
اهلل.
� إال الطريق الم�ؤدية �إلى دخول جهنم ماكثين فيها دائ ًما ،وكان ذلك على اهلل هينًا ،فهو ال يعجزه �شيء.
 ي��ا �أيه��ا النا���س ق��د جاءك��م الر�س��ول محم��د باله��دى ودي��ن الح��ق م��ن اهلل تعال��ى ،ف�آمن��وا بم��ا جاءك��م به يك��ن خي ًرا لكم ف��ي الدنيا
والآخرة ،و�إن تكفروا باهلل ف�إن اهلل غني عن �إيمانكم ،وال ي�ضره كفركم ،فله ملك ما في ال�سماوات ،وله ملك ما في الأر�ض وما بينهما،
وكان اهلل علي ًما بمن ي�ستحق الهداية فيي�سرها له ،وبمن ال ي�ستحقها ف ُي ْعميه عنها ،حكي ًما في �أقواله و�أفعاله و�شرعه وقدره.
�إثب��ات النب��وة والر�س��الة ف��ي �ش��أن ن��وح و�إبراهي��م ِ
وغيرهم��ا ِم��ن ذرياتهم��ا مم��ن ذكره��م اهلل ومم��ن ل��م يذك��ر �أخباره��م لحكم��ة يعلمها
�سبحانه.
�إثبات �صفة الكالم هلل تعالى على وجه يليق بذاته وجالله ،فقد كلّم اهلل تعالى نبيه مو�سى .
ت�سلية النبي محمد عليه ال�صالة وال�سالم ببيان �أن اهلل تعالى ي�شهد على �صدق دعواه في كونه نب ًّيا ،وكذلك ت�شهد المالئكة.

 ق ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -للن�ص ��ارى
�أه ��ل الإنجي ��ل :ال تتج ��اوزوا الح ��د ف ��ي
دينك ��م ،وال تقول ��وا عل ��ى اهلل ف ��ي �ش ��أن
عي�س ��ى �إال الح ��ق� ،إنم ��ا الم�س ��يح
عي�س ��ى ب ��ن مري ��م ر�س ��ول اهلل �أر�س ��له
بالح��قَ ،خ َل َق � ُه بكلمت��ه الت��ي �أر�س��ل به��ا
جبري ��ل �إل ��ى مري ��م ،وه ��ي قول ��ه:
ُك� ْ�ن ،ف��كان ،وه��ي نفخ��ة م��ن اهلل نفخه��ا
جبري ��ل ب�أم ��ر م ��ن اهلل ،ف� ِآمن ��وا ب ��اهلل
ور�س ��له جمي ًع ��ا دون تفري ��ق بينه ��م،
وال تقولوا :الآلهة ثالثة ،انتهوا عن هذه
المقولة الكاذبة الفا�سدة يكن انتها�ؤكم
عنها خي ًرا لكم في الدنيا والآخرة� ،إنما
اهلل �إل��ه واح��د تن��زه ع��ن ال�ش��ريك وع��ن
الول ��د ،فه ��و غن ��ي ،ل ��ه مل ��ك ال�س ��ماوات
وح ْ�س� ُ�ب
ومل��ك الأر���ض ومل��ك م��ا فيهماَ ،
م��ا ف��ي ال�س��ماوات والأر���ض ب��اهلل ق ِّي ًم��ا
ومدب� ًرا له��م.
 ل��ن ي�أن��ف عي�س��ى ب��ن مري��م ويمتن��ع
�أن يك��ون عب� ً�دا هلل ،وال المالئك��ة الذي��ن
قربهم اهلل له ،ورفع منزلتهم �أن يكونوا
عبا ًدا هلل ،فكيف تتخذون عي�سى �إل ًها؟!
وكيف يتخذ الم�شركون المالئكة �آلهة؟!
ومن ي�أنف عن عبادة اهلل ،ويترفع عنها
ف� ��إن اهلل �سيح�ش ��ر الجمي ��ع �إلي ��ه ي ��وم
القيام��ة ،ويج��ازي ًّ
كل بما ي�س��تحق.
ولم ��ا بي ��ن �أن الجمي ��ع �سيح�ش ��ره اهلل
ف�ص��ل جزاءه��م ف��ي قول��ه:
�إلي��ه َّ
 ف�أم ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل و�صدق ��وا
بر�س ��له ،وعمل ��وا الأعم ��ال ال�صالح ��ات
مخل�صي ��ن هلل عاملي ��ن وف ��ق م ��ا �ش ��رع،
ف�س ��يعطيهم ث ��واب �أعماله ��م غي ��ر
منقو� ��ص ،و�س ��يزيدهم عل ��ى ذل ��ك م ��ن
ف�ضل��ه و�إح�س��انه ،و�أم��ا الذي��ن �أَ ِن ُف��وا عن
عب ��ادة اهلل وطاعت ��ه وترفع ��وا تكب� � ًرا،
فيعذبه��م عذا ًبا موج ًع��ا ،وال يجدون من
دون اهلل م ��ن يتواله ��م فيجل ��ب له ��م النف ��ع ،وال م ��ن ين�صره ��م فيدف ��ع عنه ��م ال�ض ��ر.
وا�ضحا ،وهو
 ي��ا �أيه��ا النا���س ق��د جاءك��م م��ن ربك��م حج��ة جلي��ة تقط��ع الع��ذر وتزي��ل ال�ش��بهة  -وهو محم��د  ،-و�أنزلن��ا �إليكم �ضي��ا ًء ً
هذا القر�آن.
 ف�أم��ا الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل وتم�س��كوا بالق��ر�آن ال��ذي �أن��زل عل��ى نبيه��م ف�س��يرحمهم اهلل بدخ��ول الجن��ة ،ويزيده��م ثوا ًب��ا و َر ْف��ع درج��ات،
ويوفقه��م ل�س��لوك الطري��ق الم�س��تقيم ال��ذي ال اعوج��اج فيه ،وه��و الطريق المو�صل �إل��ى جنات عدن.
بيان �أن الم�سيح ب�شر ،و�أن �أمه كذلك ،و�أن ال�ضالين من الن�صارى غلوا فيهما حتى �أخرجوهما من حد الب�شرية.
بي��ان بط�ل�ان �ش��رك الن�ص��ارى القائلي��ن بالتثلي��ث ،وتنزي��ه اهلل تعال��ى ع��ن �أن يك��ون ل��ه �ش��ريك �أو �ش��بيه �أو مق��ارب ،وبي��ان انف��راده
�س��بحانه  -بالوحداني��ة ف��ي ال��ذات والأ�س��ماء وال�صف��ات.�إثب��ات �أن عي�س��ى والمالئك��ة جميعه��م عب��اد مخلوق��ون ال ي�س��تكبرون ع��ن االعت��راف بعبوديته��م هلل تعالى واالنقي��اد لأوامره ،فكيف
عبيدا هلل تعالى؟!
ي�سوغ اتخاذهم �آلهة مع كونهم ً
في الدين حجج وبراهين عقلية تدفع ال�شبهات ،ونور وهداية تدفع الحيرة وال�شهوات.

١٢٠

 ي�س�ألونك � -أيها الر�سول � -أن
تفتيهم ب�ش�أن ميراث الكاللة ،وهو من
ولدا ،قل :اهلل
يموت ولم يترك �أ ًبا وال ً
يبين الحكم ب�ش�أنها� :إن مات �شخ�ص
لي�س له والد وال ولد ،وله �أخت �شقيقة
�أو �أخت لأبيه فلها ن�صف ما ترك من
فر�ضا ،و�أخوه ال�شقيق �أو لأب
المال ً
يرث ما ترك من مال تع�صي ًبا �إن لم
يكن معه �صاحب فر�ض ،ف�إن كان معه
�صاحب فر�ض ورث الباقي بعده ،ف�إن
تعددت الأخوات ال�شقيقات �أو لأب
 ب�أن كانتا اثنتين ف�أكثر  -ورثتا �أوفر�ضا ،و�إن كان الإخوة
ورثن الثلثين ً
الأ�شقاء �أو لأب فيهم الذكور والإناث
ورثوا بالتع�صيب تب ًعا لقاعدة( :للذكر
مثل حظ الأنثيين) ب�أن ُي�ض َّعف ن�صيب
الذكر منهم على ن�صيب الأنثى .يبين
اهلل لكم حكم الكاللة وغيره من
�أحكام الميراث حتى ال ت�ضلوا في
�أمرها ،واهلل بكل �شيء عليم ،ال يخفى
عليه �شيء.

الأم ��ر بالوف ��اء بالعق ��ود ،والتحذي ��ر
م��ن م�ش��ابهة �أه��ل الكت��اب ف��ي نق�ضه��ا.
 ي�ا �أيه�ا الذي�ن �آمن�وا �أتم�وا كل
العه�ود الموثق�ة بينك�م وبي�ن خالقك�م
وبينك�م وبي�ن خلق�ه ،وق�د �أح�ل اهلل لكم
 رحم�ة بك�م  -بهيم�ة الأنع�ام( :الإبل،والبق�ر ،والغن�م) �إال م�ا ُي ْق� َر�أ عليك�م
تحريم�ه ،و�إال م�ا َح َّ�ر َم عليك�م م�ن
ال�صيد البري في حال الإحرام بحج �أو
عم�رة� ،إن اهلل يحك�م م�ا يري�د م�ن تحلي�ل وتحري�م وف�ق حكمت�ه ،فلا ُمك ِْ�ر َه ل�ه ،وال معتر��ض عل�ى حكم�ه.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ال ت�س ��تحلوا حرم ��ات اهلل الت ��ي �أمرك ��م بتعظيمه ��ا ،و ُك ُّف ��وا ع ��ن محظ ��ورات الإح ��رام :كلب� ��س المخي ��ط ،وع ��ن
الح� َرم كال�صي��د ،وال ت�س��تحلوا القت��ال ف��ي الأ�ش��هر الح��رم ،وهي (ذو القع��دة ،وذو الحجة ،والمحرم ،ورجب) ،وال ت�س��تحلُّوا ما
محرم��ات َ
ُيه��دى �إل��ى الح��رم م��ن الأنع��ام ليذب��ح هلل هن��اك بغ�ص��ب ونح��وه� ،أو َم ْن ٍع من و�صوله �إلى محله ،وال ت�س��تحلُّوا البهيمة الت��ي عليها قالدة من
�ص��وف وغي��ره للإ�ش��عار ب�أنه��ا ه��دي ،وال ت�س��تحلوا قا�ص��دي بي��ت اهلل الح��رام يطلبون ربح التج��ارة ومر�ض��اة اهلل ،و�إذا حللتم من الإحرام
الجور وترك
بحج �أو عمرة ،وخرجتم من الحـ��رم فا�صطادوا �إن �ش��ئتم ،وال يحملنكم بغ�ض قوم ل�صدهم لكم عن الم�س��جد الحرام على َ
العدل فيهم ،وتعاونوا � -أيها الم�ؤمنون  -على فعل مـــ��ا �أُ ِم ْر ُتم به ،وتـ��رك ما ن ُِهيـ� ُتم عنه ،وال تعاونوا على المعا�صي التي ي�أثم �صاحبها،
وعلى العدوان على الخلق في دمائهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم ،وخافوا اهلل بالتزام طاعته والبعد عن مع�صيته� ،إن اهلل �شديد العقاب لمن
ع�ص ��اه ،فاح ��ذروا م ��ن عقاب ��ه.
عناية اهلل بجميع �أحوال الورثة في تق�سيم الميراث عليهم.
�صيدا يعر�ض للمحرم في حجه �أو عمرته.
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المحرم��ات ،ومنه��ا :محظ��ورات الإح�
النه��ي ع��ن ا�س��تحالل
ُ
َّ
بغ�ص��ب ونح��وه� ،أو َم ْنع و�صوله �إلى محله.

َ ح � َّ�ر َم اهلل عليك ��م م ��ا م ��ات م ��ن
وح� َّ�ر َم عليك��م ال��دم
حي��وان دون ذكاةَ ،
الم�سفوح ،ولحم الخنزير ،وما ذُ ِك َر عليه
ا�س� ٌم غير ا�س��م اهلل عند الذبح ،والميتة
ْ
بالخن ��ق ،والميت ��ة بال�ض ��رب ،والميت ��ة
بال�سقوط من مكان ٍ
عال ،والميتة بنطح
غيرها لها ،وما افتر�سه �س ُبع مثل الأ�سد
والنمر والذئب� ،إال ما �أدركتموه ح ًّيا من
المذك��ورات وذكيتم��وه ،فه��و حالل لكم،
وح� َّ�رم عليك��م م��ا كان ذبح��ه للأ�صن��ام،
وح� َّ�ر َم عليك��م �أن تطلب��وا م��ا ق�س��م لك��م
َ
م ��ن الغي ��ب بالأق ��داح وه ��ي حج ��ارة �أو
�س ��هام مكت ��وب فيه ��ا (افع ��ل) �أو (ال
تفع��ل) فيعم��ل بم��ا يخ��رج ل��ه منه��اِ .ف ْعل
تل��ك المحرم��ات المذك��ورة خ��روج ع��ن
طاع ��ة اهلل .الي ��وم يئ� ��س الذي ��ن كف ��روا
م ��ن ارتدادك ��م ع ��ن دي ��ن الإ�س�ل�ام لم ��ا
ر�أوا م��ن قوت��ه ،ف�ل�ا تخافوه��م وخافون��ي
وح��دي ،الي��وم �أكمل��ت لك��م دينك��م الذي
ه ��و الإ�س�ل�ام ،و�أتمم ��ت عليك ��م نعمت ��ي
الظاه ��رة والباطن ��ة ،واخت ��رت لك ��م
الإ�س�ل�ام دي ًن ��ا ،ف�ل�ا �أقب ��ل دي ًن ��ا غي ��ره،
فمن �أُ ْل ِجئَ ب�سبب مجاعة �إلى الأكل من
الميتة غير مائل للإثم فال �إثم عليه في
ذل��ك� ،إن اهلل غف��ور رحي��م.
ولم��ا ذك��ر اهلل م��ا ح��رم �أكل��ه ذك��ر م��ا
�أب��اح �أكل��ه ،فقال:
 ي�س�ألك � -أيها الر�سول � -صحابتك
مـاذا �أحــل اهلل لهــم �أكلـــه؟ قـــل � -أيها
الر�سول � :-أحل اهلل لكم ما طاب من
المـــ�آكل ،و�أكل ما �صـــادته الـمد َّربات
من ذوات الأنياب كالكالب والفهود،
وذوات المخالب كال�صقور ،تعلِّمونها
ال�صيد مما َم َّن اهلل عليكم به من
العلم ب�آدابه ،حتى �صارت �إذا �أُ ِم َر ِت
ا ْئ َت َم َر ْت ،و�إذا ُز ِج َر ِت ازدجرت ،فكلوا
مما �أم�سكته من ال�صيد ولو قتلته ،واذكروا ا�سم اهلل عند �إر�سالها ،واتقوا اهلل بامتثال �أوامره ،والكف عن نواهيه� ،إن اهلل �سريع
الح�ساب للأعمال.
 الي��وم �أَ َح� َّل اهلل لك��م �أكل الم�ستـــ��لذات ،و�أكل ذبائ��ح �أه��ل الكت��اب م��ن اليه��ود والن�ص��ارى ،و�أح��ل ذبائحك��م له��م ،و�أح��ل لك��م ن��كاح
الحرائر العفائف من الم�ؤمنات ،والحرائر العفائف من الذين �أُ ْعطُ وا الكتاب من قبلكم من اليهود والن�صارى �إذا �أعطيتموهن مهورهن،
وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاح�ش��ة غير متخذين ع�ش��يقات ترتكبون الزنى معهن ،ومن يكفر بما �ش��رعه اهلل لعباده من الأحكام فقد
مخلدا.
خالدا فيها ً
بط��ل عمل��ه لفق��د �ش��رطه ال��ذي هو الإيمان ،وهو يوم القيامة من الخا�س��رين لدخوله الن��ار ً
ا�س� ٌم غي��ر ا�س��م اهلل عن��د الذب��ح ،وكل مي��ت خن ًق��ا� ،أو
تحري��م م��ا م��ات دون ذكاة ،وال��دم الم�س��فوح ،ولح��م الخنزي��ر ،وم��ا ذُ ِك� َر علي��ه ْ
افترا�س��ا م��ن وحـ���ش ،و ُي�س��تثنى م��ن ذل��ك مـ��ا �أُد ِر َك ح ًّي��ا وذُ ّك� َ�ي بذب��ح �ش��رعي.
نطح��ا� ،أو
�ضر ًب��ا� ،أو ب�س��قوط م��ن عل��و� ،أو ً
ً
ِح ُّل ما �صاد كل مد َّر ٍب ذي ناب �أو ذي مخلب.
�إباحة ذبائح �أهل الكتاب ،و�إباحة نكاح حرائرهم من العفيفات.

 ي ��ا �أيهــ ��ا الـــــ ��ذين �آمنـــ ��وا� ،إذا
�أردت ��م القي ��ام لأداء ال�ص�ل�اة ،وكنت ��م
ُم ْح ِدثي ��ن حد ًث ��ا �أ�صغ ��ر َف َت َو َّ�ض ��ؤُوا ب ��أن
تغ�س��لوا وجوهك��م ،وتغ�س��لوا �أيديك��م م��ع
مرافقها ،وتم�سحوا بر�ؤو�سكم ،وتغ�سلوا
�أرجلك��م م��ع الكعبي��ن الناتئي��ن بمف�صل
ال�س��اق ،و�إن كنت��م ُم ْح ِد ِثي� َ�ن حد ًث��ا �أكب��ر
فاغت�س��لوا ،و�إن كنت��م مر�ض��ى تخاف��ون
م ��ن زي ��ادة المر� ��ض �أو ت� ُّأخ ��ر ُب ْر ِئ � ِه� ،أو
كنتم م�سافرين في حال �صحة� ،أو كنتم
ُم ْح ِد ِثي� َ�ن حد ًث��ا �أ�صغ��ر بق�ض��اء الحاج��ة
مث�ل ً�ا� ،أو ُم ْح ِد ِثي� َ�ن حد ًث��ا �أكبر بمجامعة
الن�س��اء ،ول��م تج��دوا م��اء بع��د البح��ث
عن ��ه لتتطه ��روا ب ��ه  -فاق�ص ��دوا وج ��ه
الأر���ض ،وا�ضرب��وه ب�أيديك��م ،وام�س��حوا
وجوهك ��م وام�س ��حوا �أيديك ��م من ��ه ،م ��ا
يري ��د اهلل �أن يجع ��ل عليك ��م �ضي ًق ��ا
في �أحكامه ب�أن يلزمكم ا�ستعمال الماء
الم�ؤدي �إلى �ضرركم ،ف�ش��رع لكم ً
بديل
عن��ه عن��د تع��ذره لمر���ض �أو لفق��د الم��اء
إتمام��ا لنعمت��ه عليك��م لعلك��م ت�ش��كرون
� ً
نعم��ة اهلل عليك��م ،وال تكفرونه��ا.
 واذك ��روا نعم ��ة اهلل عليك ��م
بالهداي ��ة للإ�س�ل�ام ،واذك ��روا عه ��ده
ال ��ذي عاهدك ��م علي ��ه حي ��ن قلت ��م لم ��ا
بايعت��م النب��ي عل��ى ال�س��مع والطاعة
ف ��ي المن�ش ��ط والمك ��ره� :س ��معنا قول ��ك
و�أطعن ��ا �أم ��رك ،واتق ��وا اهلل بامتث ��ال
�أوام ��ره  -ومنه ��ا عه ��وده  -واجتن ��اب
نواهي��ه� ،إن اهلل علي��م بم��ا ف��ي القل��وب،
ف�ل�ا يخف��ى علي��ه من��ه �ش��يء.
 ي ��ا �أيهــ ��ا الـــ ��ذين �آمنــ ��وا ب ��اهلل
وبر�س ��وله ،كون ��وا قائمي ��ن بحق ��وق اهلل
عليك ��م مبتغي ��ن بذل ��ك وجه ��ه ،وكون ��وا
�ش��هداء بالعدل ال بالجور ،وال يحملنكم
ُب ْغ���ض ق��وم عل��ى ت��رك الع��دل ،فالع��دل
مطل��وب م��ع ال�صدي��ق والع��دو ،فاعدل��وا معهم��ا ،فالعدل �أقرب �إلى الخوف من اهلل ،والجور �أقرب �إلى الج�س��ارة عليه ،واتقوا اهلل بامتثال
�أوام��ره واجتن��اب نواهي��ه� ،إن اهلل خبي��ر بم��ا تعمل��ون ،ال يخف��ى علي��ه �ش��يء م��ن �أعمالك��م ،و�س��يجازيكم عليه��ا.
َ و َع� َ�د اهلل  -ال��ذي ال يخل��ف الميع��اد  -الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل ور�س��له وعمل��وا ال�صالحات بالمغفرة لذنوبهم ،وبالث��واب العظيم وهو دخول
الجنة.
الأ�صل في الطهارة هو ا�ستعمال الماء بالو�ضوء من الحدث الأ�صغر ،والغ�سل من الحدث الأكبر.
ف��ي ح��ال تع��ذر الح�ص��ول عل��ى الم��اء� ،أو تع� ّذر ا�س��تعماله لمر���ض مان��ع �أو ب��رد قار���س ،ي�ش��رع التيم��م (بالت��راب) لرف��ع حك��م الح��دث
(الأ�صغ��ر �أو الأكبر).
الأمر بتوخي العدل واجتناب الجور حتى في معاملة المخالفين.

 والذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل ،وكذب ��وا
ب�آيات ��ه� ،أولئ ��ك ه ��م �أ�صح ��اب الن ��ار
الذي ��ن يدخلونه ��ا عقوب ��ة عل ��ى كفره ��م
وتكذيبه ��م ،مالزمي ��ن له ��ا كم ��ا ي�ل�ازم
ال�صاح ��ب �صاحب ��ه.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ،اذك ��روا
بقلوبك ��م و�أل�س ��نتكم م ��ا �أنع ��م اهلل ب ��ه
عليك ��م م ��ن الأم ��ن و�إلق ��اء الخ ��وف ف ��ي
قل��وب �أعدائك��م حي��ن ق�ص��دوا �أن يمدوا
�أيديه��م �إليك��م ليبط�ش��وا بك��م ويفتك��وا،
ف�صرفه��م اهلل عنك��م وع�صمك��م منهم،
واتق ��وا اهلل بامتث ��ال �أوام ��ره واجتن ��اب
نواهي ��ه ،وعل ��ى اهلل وح ��ده فليعتم ��د
الم�ؤمن ��ون ف ��ي تح�صي ��ل م�صالحه ��م
الديني ��ة والدنيوي ��ة.
 ولق ��د �أخ ��ذ اهلل العه ��د الم�ؤك ��د
عل ��ى بن ��ي �إ�س ��رائيل بم ��ا �س ��ي�أتي ذك ��ره
رئي�س��ا،
قري ًب��ا ،و�أق��ام عليهم اثني ع�ش��ر ً
كل رئي���س يك��ون ناظ� ًرا عل��ى م��ن تحت��ه،
وق ��ال اهلل لبن ��ي �إ�س ��رائيل� :إن ��ي معك ��م
بالن�ص ��ر والت�أيي ��د �إذا �أديت ��م ال�ص�ل�اة
عل ��ى الوج ��ه الأكم ��ل ،و�أعطيت ��م زكاة
و�ص َّد ْقت ��م بر�س ��لي جمي ًع ��ا
�أموالك ��مَ ،
دون تفري ��ق بينه ��م ،وعظمتموه ��م،
ون�صرتموه ��م ،و�أنفقت ��م ف ��ي وج ��وه
الخي��ر ،ف��إذا قمت��م بذل��ك كل��ه لأكف��رن
عنك ��م ال�س ��يئات الت ��ي ارتكبتموه ��ا،
ولأدخلنك��م ي��وم القيام��ة جن��ات تج��ري
الأنه��ار م��ن تح��ت ق�صوره��ا ،فم��ن كف��ر
بع��د �أخ��ذ ه��ذا العه��د الموث��ق علي��ه فق��د
تن ّك ��ب طري ��ق الح ��ق عال ًم ��ا عام � ً�دا.
 فب�س ��بب نق�ضه ��م العه ��د الم�أخ ��وذ
عليه��م طردناه��م من رحمتن��ا ،و�صيرنا
قلوبهم غليظة �صلبة ال ي�صل �إليها خير،
�ون الكل��م عن
وال تنفعه��ا موعظ��ةُ ،ي َح ِّر ُف� َ
موا�ضع��ه بالتبدي��ل لألفاظ��ه ،وبالت�أوي��ل
لمعانيه بما يوافق �أهواءهم ،وتركوا العمل ببع�ض ما ذُ ِّك ُروا به ،وال تزال �-أيها الر�سول  -تكت�شف منهم خيانة هلل ولعباده الم�ؤمنين� ،إال
قلي�ل ً�ا منه��م َو َّف� ْوا بم��ا �أخ��ذ عليه��م م��ن عهد ،فاع� ُ�ف عنهم وال ت�ؤاخذهم ،وا�صفح عنهم؛ ف�إن ذلك من الإح�س��ان ،واهلل يحب المح�س��نين.
من عظيم �إنعام اهلل على النبي عليه ال�صالة وال�سالم و�أ�صحابه �أن حماهم وكف عنهم �أيدي �أهل الكفر و�ضررهم.
�بب عظي��م لح�ص��ول معي��ة اهلل تعال��ى وح��دوث
�أن الإيم��ان بالر�س��ل ون�صرته��م و�إقام��ة ال�ص�ل�اة و�إيت��اء ال��زكاة عل��ى الوج��ه المطل��وب� ،س� ٌ
�أ�س��باب الن�صرة والتمكين والمغفرة ودخول الجنة.
نق�ض المواثيق الملزمة بطاعة الر�سل �سبب لغلظة القلوب وق�ساوتها.
ذم م�سالك اليهود في تحريف ما �أنزل اهلل �إليهم من كتب �سماوية.

 وكم ��ا �أخذن ��ا عل ��ى اليه ��ود عه � ً�دا
م�ؤك� ً�دا موث ًق��ا �أخذن��ا عل��ى الذي��ن َز َّك� ْوا
�أنف�س ��هم ب�أنه ��م �أتب ��اع عي�س ��ى ،
فترك ��وا العم ��ل بج ��زء مم ��ا ذُ ِّك � ُروا ب ��ه،
كم��ا فع��ل �أ�س�ل�افهم من اليه��ود ،و�ألقينا
بينه��م الخ�صوم��ة والكراه��ة ال�ش��ديدة
�إل��ى ي��وم القيام��ة ،ف�أ�صبح��وا متقاتلي��ن
بع�ضا ،و�سوف
متناحرين ُي َك ِّف ُر بع�ضهم ً
يخبره ��م اهلل بم ��ا كان ��وا ي�صنع ��ون،
ويجازيه ��م علي ��ه.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل �أه ��ل الكت ��اب وم ��ا
�أخ��ذ عليه��م م��ن العه��ود ،ونق�ضهم لها،
�أمره ��م بالإيم ��ان بمحم ��د  ،فق ��ال:
 يا �أهل الكتاب من اليهود �أ�صحاب
التوراة ،والن�صارى �أ�صحاب الإنجيل،
قد جاءكم ر�سولنا محمد يبين
لكم الكثير مما كنتم تكتمونه من
الكتاب المنزل عليكم ،ويتجاوز عن
كثير من ذلك مما ال م�صلحة فيه �إال
افت�ضاحكم ،قد جاءكم القر�آن كتا ًبا
من عند اهلل ،وهو نور ُي ْ�ست�ضاء به،
وكتاب مبين لكل ما يحتاج �إليه النا�س
في �ش�ؤونهم الدنيوية والأخروية.
 يه��دي اهلل به��ذا الكت��اب م��ن اتب��ع
م��ا ير�ضيه م��ن الإيمان والعمل ال�صالح
�إلى طُ ِ
رق ال�سالمة من عذاب اهلل ،وهي
الطرق المو�صلة �إلى الجنة ،ويخرجهم
م��ن ظلم��ات الكف��ر والمع�صي��ة �إل��ى ن��ور
الإيم ��ان والطاع ��ة ب�إذن ��ه ،ويوفقه ��م
�إل��ى الطري��ق القوي��م الم�س��تقيم طري��ق
الإ�سالم.
 لق��د كف��ر القائل��ون م��ن الن�ص��ارى
ب��أن اهلل ه��و الم�س��يح عي�س��ى ب��ن مري��م،
قل لهم � -أيها الر�سول  :-من يقدر �أن
يمن��ع اهلل م��ن �إه�ل�اك الم�س��يح عي�س��ى
اب��ن مري��م ويهل��ك �أم��ه ،ويهل��ك م��ن ف��ي
دل ذل��ك عل��ى �أن��ه ال �إل��ه �إال اهلل ،و�أن الجميع :عي�س��ى بن مريم
الأر���ض كله��م �إذا �أراد �إهالكه��م؟! و�إذا ل��م يق��در �أح��د �أن يمنع��ه م��ن ذل��ك َّ
و�أمه و�سائر الخلق هم َخل ُْق اهلل ،وهلل ملك ال�سماوات والأر�ض وملك ما بينهما ،يخلق ما ي�شاء ،وممن �شاء خلقه :عي�سى ؛ فهو عبده
ور�س��وله ،واهلل عل��ى كل �ش��يء قدير.
َت ْرك العمل بمواثيق اهلل وعهوده قد يوجب وقوع العداوة و�إ�شاعة البغ�ضاء والتنافر والتقاتل بين المخالفين لأمر اهلل تعالى.
الرد على الن�صارى القائلين ب�أن اهلل تعالى تج�سد في الم�سيح  ،وبيان كفرهم و�ضالل قولهم.
م��ن �أدل��ة بط�ل�ان �ألوهي��ة الم�س��يح �أن اهلل تعال��ى �إن �أراد �أن يهل��ك الم�س��يح و�أم��ه وجمي��ع �أه��ل الأر���ض فلن ي�س��تطيع �أحد رده ،وهذا
يثب��ت تف��رده �س��بحانه بالأم��ر و�أن��ه ال �إل��ه غي��ره.
َ ْ ُُ َ ََ ُ
من �أدلة بطالن �ألوهية الم�ســيح �أن اهلل تعالى ُي َذكِّر بكـــونه تعالى } يخلق ما يشاء{ (المائدة ،)17 :فـــهو يخــلق من الأبوين،
ويخـلق من �أم بــال �أب كعي�سى  ،ويخلق من الجماد كحية مو�سى  ،ويخلق من رجل بال �أنثى كحواء من �آدم .

 وا َّدعى ك ٌّل من اليهود والن�صارى
�أنهم �أبناء اهلل و�أحبا�ؤه ،قل � -أيها
الر�سول  -ر ًّدا عليهم :لماذا يعذبكم
اهلل بالذنوب التي ترتكبونها؟! فلو كنتم
�أحباءه كما زعمتم لما عذبكم بالقتل
والم�سخ في الدنيا ،وبالنار في الآخرة؛
لأنه ال يعذب من �أحب ،بل �أنتم ب�شر
ك�سائر الب�شرَ ،م ْن �أح�سن منهم جازاه
بالجنة ،ومن �أ�ساء عاقبه بالنار ،فاهلل
يغفر لمن ي�شاء بف�ضله ،ويعذب من
ي�شاء بعدله ،وهلل وحده ملك ال�سماوات
والأر�ض وملك ما بينهما ،و�إليه وحده
المرجع.
 ي ��ا �أه ��ل الكتــ ��اب م ��ن اليـ ��هود
والن�ص��ارى ،ق��د جاءك��م ر�س��ولنا محم��د
بع ��د انقط ��اع م ��ن الر�س ��ل و�ش ��دة
الحاج ��ة �إل ��ى �إر�س ��اله؛ لئ�ل�ا تقول ��وا
معتذري ��ن :م ��ا جاءن ��ا ر�س ��ول يب�ش ��رنا
بثواب اهلل ،وينذرنا عقابه ،فقد جاءكم
محمد مب�ش ًرا بثوابه ومنذ ًرا عقابه،
واهلل عل ��ى كل �ش ��يء قدي ��ر ،ال يعج ��زه
�ش ��يء ،وم ��ن قدرت ��ه �إر�س ��ال الر�س ��ل،
وخ ْتمه ��م بمحم ��د .
َ
 واذك ��ر � -أيه ��ا الر�س ��ول  -حي ��ن
قال مو�سى لقومه بني �إ�سرائيل :يا قوم،
اذك ��روا بقلوبك ��م و�أل�س ��نتكم نعم ��ة اهلل
عليك��م حي��ن جعل فيكم �أنبياء يدعونكم
�إل ��ى اله ��دى ،وجعلك ��م مل ��وكًا تملك ��ون
�أم ��ر �أنف�س ��كم بع ��د �أن كنت ��م مملوكي ��ن
ُم ْ�س��تعبدين ،و�أعطاك��م م��ن نعم��ه م��ا ل��م
يع��ط �أح� ً�دا م��ن العال َِمي��ن ف��ي زمانك��م.
 ق ��ال مو�س ��ى :ي ��ا ق ��وم ،ادخل ��وا
الأر� ��ض المطه ��رة( :بي ��ت المقد� ��س
وم��ا حول��ه) الت��ي وعدك��م اهلل بدخوله��ا
وقت ��ال َم ��ن فيه ��ا م ��ن الكافري ��ن ،وال
تنهزم��وا �أم��ام الجباري��ن ،فيكون م�آلكم
الخ�س ��ران ف ��ي الدني ��ا والآخ ��رة.
قوم��ا �أول��ي قوة و�أولي ب�أ���س �ش��ديد ،وه��ذا يمنعنا م��ن دخولها ،فل��ن ندخلها ما دام
�ة
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 ق��ال ل��ه قوم��ه :ي��ا مو�س��ى� ،إن
ً
ه��ؤالء فيه��ا؛ لأن��ه ال ح��ول لن��ا وال ق��وة بقتاله��م ،ف��إن يخرج��وا منه��ا ف�إن��ا داخل��ون فيها.
يح�ض��ان قومهم��ا عل��ى
 قــ��ال رجـ�ل�ان م��ن �أ�صح��اب مو�س��ى مم��ن يخ�ش��ون اهلل ويخاف��ون عقاب��ه� ،أنع��م اهلل عليهم��ا بالتــ��وفيق لطاعت��هَّ ،
ب�س َّنة
امتثال �أمر مو�سى  :ادخلوا على الجبابرة باب المدينة ،ف�إذا اقتحمتم الباب ،ودخلتموه ف�إنكم  -ب�إذن اهلل � -ستغلبونهم وثوقًا ُ
اهلل بترتي��ب الن�ص��ر عل��ى اتخ��اذ الأ�س��باب م��ن الإيم��ان باهلل و�إعداد الو�س��ائل المادية ،وعلى اهلل وحده اعتمدوا وتوكل��وا �إن كنتم م�ؤمنين
ح ًّقا ،فالإيمان ي�س��تلزم التوكل عليه �س��بحانه.
تعذيب اهلل تعالى لكفرة بني �إ�سرائيل بالم�سخ وغيره يوجب �إبطال دعواهم في كونهم �أبناء اهلل و�أحباءه.
التوكل على اهلل تعالى والثقة به �سبب ال�ستنزال الن�صر.
جاءت الآيات لتحذر من الأخالق الرديئة التي كانت عند بني �إ�سرائيل.
الخوف من اهلل �سبب لنزول النعم على العبد ،ومن �أعظمها نعمة طاعته �سبحانه.

 ق ��ال ق ��وم مو�س ��ى م ��ن بن ��ي
�إ�س ��رائيل ُم ِ�ص ِّري � َ�ن عل ��ى مخالف ��ة �أم ��ر
نبيهم مو�سى � :إنا لن ندخل المدينة
م ��ا دام الجب ��ارون فيه ��ا ،فاذه ��ب �أن ��ت
ي��ا مو�س��ى -ورب��ك فقات�ل�ا الجباري��ن،�أم��ا نح��ن ف�س��نبقى مقيمي��ن ف��ي مكانن��ا
متخلفي��ن ع��ن القت��ال معكم��ا.
 ق ��ال مو�س ��ى لرب ��ه :ي ��ا رب ال
�س ��لطان ل ��ي عل ��ى �أح ��د �إال عل ��ى نف�س ��ي
و�أخ ��ي ه ��ارون ،فاف�ص ��ل بينن ��ا وبي ��ن
الق��وم الخارجي��ن ع��ن طاعت��ك وطاع��ة
ر�س ��ولك.
 ق ��ال اهلل لنبي ��ه مو�س ��ى � :إن
اهلل ح� َّ�رم دخ��ول الأر�ض المقد�س��ة على
بني �إ�سرائيل مدة �أربعين �سنة ،ي�ضلون
ه ��ذه الم ��دة ف ��ي ال�صح ��راء حي ��ارى ال
يهت ��دون ،ف�ل�ا ت�أ�س ��ف  -ي ��ا مو�س ��ى -
عل��ى الق��وم الخارجي��ن ع��ن طاع��ة اهلل،
ف��إن م��ا ي�صيبه��م م��ن عق��اب هو ب�س��بب
معا�صيه��م وذنوبه��م.
 واق�ص���ص � -أيه��ا الر�س��ول  -عل��ى
ه ��ؤالء الح�س��دة الظالمي��ن م��ن اليه��ود
خب ��ر ا ْب َن ��ي �آدم ،وهم ��ا قابي ��ل وهابي ��ل،
بال�ص ��دق ال ��ذي ال مري ��ة في ��ه ،حي ��ن
َق َّد َم��ا ق ُْربا ًن��ا يتق��رب ب��ه كل منهم��ا �إل��ى
اهلل �س��بحانهَ ،ف َق ِب��لَ اهلل ال ُق ْرب��ان ال��ذي
قدم��ه هابي��ل؛ لأنه من �أهل التقوى ،ولم
يقب��ل قرب��ان قابي��ل؛ لأن��ه لي���س م��ن �أهل
التق��وى ،فا�س��تنكر قابي��ل قب��ول ق ُْرب��ان
هابيل ح�س� ً�دا ،وقال :لأقتلنك يا هابيل،
فق��ال هابي��ل� :إنم��ا يقب��ل اهلل ق ُْربان من
اتق��اه بامتثال �أوام��ره واجتناب نواهيه.
دت ي ��دك �إل � ّ�ي تق�ص ��د
 لئ ��ن َم � َ�د َّ
قتل��ي فل�س��ت مجازي��ك بمث��ل �صنيع��ك،
ذلك لي�س جبنًا مني ،ولكني �أخاف اهلل
رب المخلوق ��ات.
 فق��ال ل��ه مره ًب��ا� :إن��ي �أري��د �أن ترج��ع ب�إث��م قتل��ي ظل ًم��ا وعدوا ًن��ا �إل��ى �آثام��ك ال�س��ابقة ،فتك��ون م��ن �أ�صحاب الن��ار الذي��ن يدخلونها يوم
القيام��ة ،ذل��ك الج��زاء ج��زاء المعتدين ،و�أنا ال �أري��د �أن �أرجع ب�إثم قتلك ف�أكون منهم.
نف�س��ه الأم��ارة بال�س��وء قت��لَ �أخي��ه هابي��ل ظل ًم��ا فقتل��ه ،ف�أ�صب��ح ب�س��بب ذل��ك م��ن الناق�صي��ن �أنف�س��هم حظوظه��م ف��ي
 فز َّين� ْ�ت لقابي��ل ُ
دنياه��م و�أخراهم.
 ف�أر�س��ل اهلل غرا ًب��ا يثي��ر الأر���ض �أمام��ه ليدف��ن فيه��ا غرا ًب��ا مي ًت��ا؛ ليعلم��ه كي��ف ي�س��تر ب��دن �أخي��ه ،ق��ال القات��ل �أخ��اه حينئ��ذ :ي��ا ويلت��ا
المتح�س��رين.
�راب الآخ��ر المي� َ�ت ف��أواري �س��و�أة �أخ��ي ،ف��واراه حينئ��ذ؛ ف�أ�صب��ح من
�أعج��زت �أن �أك��ون مث��ل ه��ذا الغ��راب ال��ذي وارى الغ� َ
ِّ
مخالفة الر�سل توجب العقاب ،كما وقع لبني �إ�سرائيل؛ �إذ عاقبهم اهلل تعالى بال ِّتيه.
ق�ص��ة ابن��ي �آدم ظاهره��ا �أن �أول ذن��ب وق��ع ف��ي الأر���ض  -ف��ي ظاه��ر الق��ر�آن  -ه��و الح�س��د والبغ��ي ،وال��ذي �أدى ب��ه للظل��م و�س��فك ال��دم
الحرام الموجب للخ�س��ران.
الندامة عاقبة مرتكبي المعا�صي.
و�شجع عليه ،ف�إن له مثل �سيئات من اتبعه على ذلك.
�أن من َ�س َّن ُ�س َّنة قبيحة �أو �أ�شاع ً
قبيحا َّ

 م��ن �أج��ل َق ْت��ل قابي��ل �أخ��اه �أعلمن��ا
نف�س ��ا بغي ��ر
بن ��ي �إ�س ��رائيل �أن م ��ن َق َت ��ل ً
�س��بب من ِق�صا�ص �أو �إف�س��اد في الأر�ض
بالكف��ر �أو ِ
الحراب��ة ،فك�أنم��ا قت��ل النا���س
جمي ًع��ا؛ لأن��ه ال ف��رق عن��ده بي��ن الب��ريء
والجان ��ي .وم ��ن امتن ��ع ع ��ن قت ��ل نف� ��س
حرمه��ا اهلل تعال��ى معتق� ً�دا حرم��ة قتله��ا
َّ
ول��م يقت��ل؛ فك�أنم��ا �أحي��ا النا���س جمي ًع��ا؛
لأن �صنيع��ه فيه �س�ل�امتهم جمي ًعا ،ولقد
جاءت ر�سلُنا �إلى بني �إ�سرائيل بالحجج
الوا�ضح��ة والبراهي��ن الجلي��ة ،وم��ع هذا
ف��إن كثي ًرا منه��م متجاوزون لحدود اهلل
بارت��كاب المعا�ص��ي ،ومخالف��ة ر�س��لهم.
 م ��ا عاقب ��ة الذي ��ن يحارب ��ون اهلل
ور�س��وله ،ويبارزون��ه بالع��داوة والإف�س��اد
ف��ي الأر���ض بالقت��ل و�أخذ الأم��وال وقطع
الطريق؛ �إال �أن ُي ْق َتلُوا من غير �صلب� ،أو
يقتل��وا م��ع ال�صل��ب على خ�ش��بة ونحوها،
�أو تقط��ع ي��د �أحده��م اليمن��ى م��ع ال ِّرجل
الي�سرى ،ثم �إن عاد قطعت يده الي�سرى
يغرب ��وا ف ��ي الب�ل�اد؛
ورجل ��ه اليمن ��ى� ،أو َّ
ذل��ك العق��اب له��م ف�ضيح��ة ف��ي الدني��ا،
وله��م ف��ي الآخ��رة ع��ذاب عظيم.
� إال الذي�ن تاب�وا م�ن ه��ؤالء
المحاربي�ن م�ن قب�ل قدرتك�م  -ي�ا �أولي
الأم�ر  -عليه�م ،فاعلم�وا �أن اهلل غف�ور
لهم بعد التوبة ،رحيم بهم ،ومن رحمته
به�م �إ�س�قاط العق�اب عنه�م.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ،اتق ��وا
اهلل بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهي��ه،
واطلب��وا الق��رب من��ه ب ��أداء م��ا �أمرك��م
ب��ه ،والبع��د عم��ا نهاك��م عن��ه ،وجاه��دوا
الكف��ار ابتغ��اء مر�ضات��ه؛ لعلك��م تنال��ون
م��ا تطلبون��ه ،و ُت َج َّن ُب��ون م��ا ترهبون��ه �إذا
قمت��م بذل��ك.
� إن الذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل وبر�س ��له،
لو ق ُِّد َر �أن لكل منهم ملك ما في الأر�ض جمي ًعا ومثله معه فقدموه ليفكوا �أنف�سهم من عذاب اهلل يوم القيامة ،ما ُق ِبلَ منهم ذلك الفداء،
وله��م عذاب ُم ِ
وجع.
نف�س��ا ب�ش��رية �أو �آذاه��ا من غير حق
حرم��ة النف���س الب�ش��رية ،و�أن م��ن �صانه��ا و�أحياه��ا فك�أنم��ا فع��ل ذل��ك بجمي��ع الب�ش��ر ،و�أن م��ن �أتل��ف ً
فك�أنما فعل ذلك بالنا���س جمي ًعا.
عقوب��ة الذي��ن يحارب��ون اهلل ور�س��وله مم��ن يف�س��دون بالقت��ل وانته��اب الأم��وال وقط��ع الط��رق ه��ي :القت��ل ب�ل�ا �صل��ب� ،أو م��ع ال�صل��ب� ،أو
قط��ع الأط��راف م��ن خ�ل�اف� ،أو بتغريبه��م م��ن البالد؛ وهذا على ح�س��ب م��ا �صدر منهم.
توبة المف�سدين من المحاربين وقاطعي الطريق قبل قدرة ال�سلطان عليهم توجب العفو.

 يري ��دون الخ ��روج م ��ن الن ��ار �إذا
دخلوها ،و�أ َّنى لهم ذلك؟! فلن يخرجوا
منه��ا ،ولهم فيها ع��ذاب دائم.
ولم ��ا ذك ��ر اهلل حك ��م م ��ن يجاه ��ر
َّ
ب�أخ ��ذ �أم ��وال النا� ��س َب َّي � َ�ن حك ��م م ��ن
ي�أخذه ��ا خفي ��ة وه ��و ال�س ��ارق ،فق ��ال:
 وال�سارق وال�سارقة فاقطعوا �-أيها
الحكام  -اليد اليمنى لكل منهما
مجازاة لهما وعقوبة من اهلل على ما
ارتكباه من �أخذ �أموال النا�س بغير
حق ،وترهي ًبا لهما ولغيرهما ،واهلل
عزيز ال يغلبه �شيء ،حكيم في تقديره
وت�شريعه.
 فم ��ن ت ��اب �إل ��ى اهلل م ��ن ال�س ��رقة،
و�أ�صل ��ح عمل ��ه ،ف� ��إن اهلل يت ��وب علي ��ه
تف�ض�ل ً�ا من��ه؛ ذل��ك �أن اهلل غفور لذنوب
ُّ
م��ن ت��اب من عباده ،رحي��م بهم ،لكن ال
ي�س��قط عنه��م الح��د بالتوب��ة �إذا و�ص��ل
الأم��ر �إل��ى الح��كام.
 لق ��د علم � َ�ت � -أيه ��ا الر�س ��ول -
�أن اهلل ل ��ه مل ��ك ال�س ��ماوات والأر� ��ض
يت�ص��رف فيهم��ا بم��ا ي�ش��اء ،و�أن��ه يع��ذب
م ��ن ي�ش ��اء بعدل ��ه ،ويغف ��ر لم ��ن ي�ش ��اء
بف�ضل��ه� ،إن اهلل عل��ى كل �ش��يء قدير ،ال
يعج��زه �ش��يء.
 ي ��ا �أيـ ��ها الر�س ��ول ،ال يحــــ ��زنك
الذي ��ن ي�س ��ارعون ف ��ي �إظه ��ار �أعم ��ال
الكـــ��فر ليغـــيظـ��وك مــ��ن المـــنافــقـ��ين
ون الإيم ��ان ،ويبطن ��ون
الذي ��ن ُيظْ ِه� � ُر َ
الكف ��ر .وال يحزن ��ك اليه ��ود الذي ��ن
ُي ْ�ص ُغ ��ون لك ��ذب كباره ��م ويقبلون ��ه،
مقلِّدي ��ن لزعمائه ��م الذي ��ن ل ��م ي�أت ��وك
�ون كالم
� ً
إعرا�ض ��ا منه ��م عن ��كُ ،ي َب ِّد ُل � َ
اهلل ف��ي الت��وراة بم��ا يواف��ق �أهواءه��م،
يقول��ون لأتباعهم� :إن وافق حكم محمد
�أهواءكم فاتبعوه ،و�إن خالفها فاحذروا
من��ه ،وم��ن ي��رد اهلل �إ�ضالل��ه م��ن النا���س فل��ن تج��د � -أيه��ا الر�س��ول  -م��ن يدف��ع عن��ه ال�ض�ل�ال ويهديه �إلى �س��بيل الحق� ،أولئ��ك المت�صفون
بهذه ال�صفات من اليهود والمنافقين هم الذين لم يرد اهلل تطهير قلوبهم من الكفر ،لهم في الدنيا خزي وعار ،ولهم في الآخرة عذاب
عظي��م ،وه��و ع��ذاب الن��ار.
حكمة م�شروعية حد ال�سرقة :ردع ال�سارق عن التعدي على �أموال النا�س ،وتخويف من عداه من الوقوع في مثل ما وقع فيه.
قَبول توبة ال�سارق ما لم يبلغ ال�سلطان وعليه �إعادة ما �سرق ،ف�إذا بلغ ال�سلطان وجب الحكم ،وال ي�سقط بالتوبة.
يح�س��ن بالداعي��ة �إل��ى اهلل � َّأل يحم��ل ه ًّم��ا وغ ًّم��ا ب�س��بب م��ا يح�ص��ل م��ن بع���ض النا���س ِم��ن ُكف��ر ومك��ر وت�آم��ر؛ لأن اهلل تعال��ى يبط��ل كي��د
ه�ؤالء.
ِحر�ص المنافقين على �إغاظة الم�ؤمنين ب�إظهار �أعمال الكفر مع ادعائهم الإ�سالم.

 ه�ؤالء اليهود كثيرو اال�ستماع
للكذب ،كثيرو الأكل للمال الحرام
كالربا ،ف�إن تحاكموا �إليك � -أيها
الر�سول  -فاف�صل بينهم �إن �شئت،
�أو اترك الف�صل بينهم �إن �شئت،
ف�أنت ُمخ َّير بين الأمرين ،و�إن تركت
الف�صل بينهم فلن ي�ستطيعوا �أن
ي�ضروك ب�شيء ،و�إن ف�صلت بينهم
فاف�صل بينهم بالعدل ،و�إن كانوا ظَ لَمة
و�أعـــداء� ،إن اهلل يحــب العــــادلين في
حكمهم ،ولو كان المتحاكمون �أعداء
للحاكم.
 و�إ َِّن �أَ ْم � َر ه ��ؤالء لعج��ب ،فه��م
يكف��رون ب��ك ،ويتحاكم��ون �إلي��ك طم ًع��ا
ف��ي حكم��ك بم��ا يواف��ق �أهواءه��م ،وه��م
عنده��م الت��وراة الت��ي يزعم��ون الإيم��ان
به��ا ،فيه��ا حك��م اهلل ،ث��م يعر�ض��ون ع��ن
حكمك �إذا لم يوافق �أهواءهم ،فجمعوا
بي��ن الكف��ر بم��ا ف��ي كتابه��م ،والإعرا�ض
ع��ن حكم��ك ،وم��ا �صني��ع ه��ؤالء ب�صني��ع
الم�ؤمني��ن ،فلي�س��وا �إذن م��ن الم�ؤمني��ن
ب��ك وبم��ا جئ��ت به.
� إن ��ا �أنزلن ��ا الت ��وراة عل ��ى مو�س ��ى
 ،فيه��ا �إر�ش��اد ودالل��ة عل��ى الخي��ر،
ون��ور ُي ْ�س��ت�ضاء به ،يحك��م بها �أنبياء بني
�إ�س��رائيل الذي��ن انق��ادوا هلل بالطاع��ة،
ويحك ��م به ��ا العلم ��اء والفقه ��اء الذي ��ن
ون النا���س لما ا�س��تحفظهم اهلل على
ُي َر ُّب َ
كتاب��ه ،وجعله��م �أمن��اء علي��ه يحفظون��ه
م��ن التحري��ف والتبدي��ل ،وه��م �ش��هداء
علي ��ه ب�أن ��ه ح ��ق ،و�إليه ��م يرج ��ع النا� ��س
ف��ي �أم��ره ،ف�ل�ا تخاف��وا � -أيه��ا اليه��ود-
النا� ��س وخافون ��ي وح ��دي ،وال ت�أخ ��ذوا
ب� ً
�دل م ��ن الحك ��م بم ��ا �أن ��زل اهلل ثم ًن ��ا
ً
قليل من رئا�سة �أو جاه �أو مال ،ومن لم
ًّ
م�ستحل
يحكم بما �أنزل اهلل من الوحي
مف�ض�ل ً�ا علي��ه غي��ره� ،أو م�س��او ًيا ل��ه مع��ه ف�أولئ��ك ه��م الكاف��رون ح ًّق��ا.
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بمثل جنايته ،ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارة لذنوبه؛ لعفوه عمن ظلمه ،ومن لم يحكم بما �أنزل اهلل في �ش��أن الق�صا�ص
وفي �ش��أن غيره ،فهو متجاوز لحدود اهلل.
تعداد بع�ض �صفات اليهود ،مثل الكذب و�أكل الربا ومحبة التحاكم لغير ال�شرع؛ لبيان �ضاللهم وللتحذير منها.
بيان �شرعة الق�صا�ص العادل في الأنف�س والجراحات ،وهي �أمر فر�ضه اهلل تعالى على من قبلنا.
الحث على ف�ضيلة العفو عن الق�صا�ص ،وبيان �أجرها العظيم المتمثّل في تكفير الذنوب.
الترهيب من الحكم بغير ما �أنزل اهلل في �ش�أن الق�صا�ص وغيره.

 و�أتبعن��ا �آث��ار �أنبي��اء بن��ي �إ�س��رائيل
بعي�سى بن مريم م�ؤمنًا بما في التوراة،
ً
م�شتمل
وحاك ًما بها ،و�أعطيناه الإنجيل
عل ��ى الهداي ��ة للح ��ق ،وعل ��ى م ��ا يزي ��ل
ال�شبهات من الحجج ،ويحل الم�شكالت
من الأحكام ،ومواف ًقا لما نزل من قبله
من التوراة �إال في القليل مما ن�سخه من
هدى َي ْهتدي
�أحكامه��ا ،وجعلن��ا الإنجيل ً
ب��ه المتق��ون ،وزاج � ًرا ع��ن ارت��كاب م��ا
حرم��ه عليهم.
 و ْلي� ِؤم ��نِ الن�ص ��ارى بم ��ا �أن ��زل
اهلل ف��ي الإنجي��ل ،وليحكم��وا ب��ه  -فيم��ا
ج��اء ب��ه م��ن �صدق قب��ل بعث��ة محمد
�إليه��م ،-وم��ن ل��م يحك��م بم��ا �أن��زل اهلل
ف�أولئ��ك ه��م الخارج��ون عن طاعة اهلل،
التارك��ون للح��ق ،المائل��ون �إل��ى الباطل.
َـــما ذكــــــر اهلل الـتـــــوراة والإنجــــيـل
ول َّ
ومدحهما ،ذكر القر�آن ومدحه فقال:
 و�أنزلن ��ا �إلي ��ك � -أيه ��ا الر�س ��ول -
الق��ر�آن بال�ص��دق ال��ذي ال �ش��ك وال ريب
�أن��ه م��ن عن��د اهلل ،م�صد ًق��ا لم��ا �س��بقه
م ��ن الكت ��ب المنزل ��ة ،وم�ؤ َت َم ًن ��ا عليه ��ا،
فم��ا وافق��ه منه��ا فه��و ح��ق ،وم��ا خالف��ه
فه ��و باط ��ل ،فاحك ��م بي ��ن النا� ��س بم ��ا
�أن��زل اهلل علي��ك في��ه ،وال تتبع �أهواءهم
الت��ي �أخ��ذوا به��ا ،ت��اركًا م��ا �أن��زل علي��ك
م��ن الح��ق الذي ال �ش��ك فيه ،وقد جعلنا
ل��كل �أم��ة �ش��ريعة م��ن الأح��كام العملي��ة
وطريق��ة وا�ضح��ة يهت��دون بها ،ولو �ش��اء
لوحده ��ا ،ولكن ��ه
اهلل توحي ��د ال�ش ��رائع َّ
جع��ل ل��كل �أم��ة �ش��ريعة؛ ليختب��ر الجميع
فيظه��ر المطي��ع من العا�صي ،ف�س��ارعوا
�إل ��ى فع ��ل الخي ��رات وت ��رك المنك ��رات،
ف�إل��ى اهلل وح��ده رجوعكم ي��وم القيامة،
و�س ��ينبئكم بم ��ا كنت ��م تختلف ��ون في ��ه،
و�سيجازيكم على ما قدمتم من �أعمال.
 و�أن احـكــــــ��م بيــــنــــهـ��م � -أيــهــــــ��ا الر�س��ول  -بم��ا �أن��زل اهلل �إلي��ك ،وال تتب��ع �آراءه��م النابع��ة م��ن اتب��اع اله��وى ،واحذره��م �أن ي�ضل��وك
جهدا في �سبيل ذلك ،ف�إن �أعر�ضوا عن قبول الحكم بما �أنزل اهلل �إليك فاعلم �أنما يريد اهلل �أن
عن بع�ض ما �أنزل اهلل عليك ،فلن ي�ألوا ً
يعاقبهم ببع�ض ذنوبهم عقوبة دنيوية ،ويعاقبهم على جميعها في الآخرة ،و�إن كثي ًرا من النا�س لخارجون عن طاعة اهلل.
� أَيُ ْعر�ض��ون ع��ن حكم��ك طالبي��ن حك��م �أه��ل الجاهلي��ة م��ن عب��دة الأوث��ان الذي��ن يحكم��ون تب ًع��ا لأهوائه��م؟! ف�ل�ا �أحد �أح�س��ن حك ًما من
اهلل عند �أهل اليقين الذين يعقلون عن اهلل ما �أنزل على ر�سوله ،ال �أهل الجهل والأهواء الذين ال يقبلون �إال ما يوافق �أهواءهم و�إن كان
ً
باطل.
الأنبياء متفقون في �أ�صول الدين مع وجود بع�ض الفروق بين �شرائعهم في الفروع.
وجوب تحكيم �شرع اهلل والإعرا�ض ع ّما عداه من الأهواء.
ذم التحاكم �إلى �أحكام �أهل الجاهلية و�أعرافهم.

 يا �أيها الذين �آمنوا باهلل وبر�سوله،
ال تجعلوا من اليهود والن�صارى حلفاء
و�أ�صفياء توالونهم ،فاليهود �إنما يوالون
�أهل ملَّتهم ،والن�صارى �إنما يوالون
�أهل ملَّتهمِ ،وكال الفريقين تجمعهم
معاداتكم ،ومن يتولهم منكم ف�إنه
في ِعدادهم� ،إن اهلل ال يهدي القوم
الظالمين ب�سبب مواالتهم للكفار.
 فترى � -أيها الر�سول  -المنافقين
�ضعفاء الإيمان يبادرون �إلى مواالة
اليهود والن�صارى قائلين :نخاف
�أن يظفر ه�ؤالء ،وتكون لهم الدولة
فينالنا منهم مكروه ،فلعل اهلل يجعل
الظفر لر�سوله وللم�ؤمنين� ،أو ي�أتي
ب�أمر من عنده تندفع به َ�ص ْولة اليهود
ومن يواليهم ،في�صبح الم�سارعون �إلى
مواالتهم نادمين على ما �أخفوه من
النفاق في قلوبهم؛ لبطالن ما تعلقوا
به من �أ�سباب واهية.
 ويقول الم�ؤمنون متعجبين من حال
ه�ؤالء المنـــافقين� :أه�ؤالء الذين حلفوا
م�ؤكدين �أيمانهم� :إنهم لمعكم � -أيها
الم�ؤمنـــون  -في الإيمــــــان والن�صــــــرة
والمواالة؟! بطلت �أعمالهم ،ف�أ�صبحوا
خا�سرين بفوات مق�صودهم ،وما �أعد
لهم من عذاب.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ،م ��ن يرج ��ع
منك��م ع��ن دين��ه �إلى الكفر ف�س��وف ي�أتي
اهلل بق��وم ب� ً
�دل منه��م يحبه��م ويحبون��ه
ال�س��تقامتهم ،رحماء بالم�ؤمنين �أ�ش��داء
عل ��ى الكافري ��ن ،يجاه ��دون ب�أمواله ��م
و�أنف�سهم لتكون كلمة اهلل هي العليا ،وال
يخ�ش��ون تعني��ف من يعنفه��م؛ لتقديمهم
ر�ض ��ا اهلل عل ��ى ر�ض ��ا المخلوقي ��ن،
ذل��ك م��ن عط��اء اهلل ال��ذي يعطي��ه م��ن
ي�ش ��اء م ��ن عب ��اده ،واهلل وا�س ��ع الف�ض ��ل
والإح�س��ان ،علي��م بم��ن ي�س��تحق ف�ضل��ه فيمنح��ه �إي��اه ،وم��ن ال ي�س��تحقه فيحرم��ه.
ولما نهى اهلل عن مواالة اليهود والن�صارى وغيرهم من الكفار� ،أخبر بمن َي َتع َّين على الم�ؤمنين مواالتهم ،فقال:
 لي���س اليه��ود وال الن�ص��ارى وال غيره��م م��ن الكف��ار� ،أولياءك��م ،بل � َّإن وليكم ونا�صركم اهلل ور�س��وله ،والم�ؤمن��ون الذين ي�ؤدون ال�صالة
كاملة ،ويعطون زكاة �أموالهم وهم خا�ضعون هلل �أذالء.
 ومن َي َت َو َّل اهلل ور�سوله والم�ؤمنين بالن�صرة فهو من حزب اهلل ،وحزب اهلل هم الغالبون؛ لأن اهلل نا�صرهم.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ،ال تتخ��ذوا الذي��ن ي�س��خرون م��ن دينك��م ،ويتالعب��ون ب��ه م��ن الذي��ن �أُ ْعطُ ��وا الكت��اب م��ن قبلك��م م��ن اليه��ود
والن�ص��ارى والم�ش��ركين حلف��اء و�أ�صفي��اء ،واتق��وا اهلل باجتن��اب م��ا نهاك��م عن��ه م��ن مواالته��م �إن كنت��م م�ؤمني��ن ب��ه ،وبم��ا �أنزل��ه عليك��م.
التنبيه على عقيدة الوالء والبراء التي تتلخ�ص في المواالة والمحبة هلل ور�سوله والم�ؤمنين ،وبغ�ض �أهل الكفر وتج ُّنب محبتهم.
من �صفات �أهل النفاق :مواالة �أعداء اهلل تعالى.
التخاذل والتق�صير في ن�صرة الدين قد ينتج عنه ا�ستبدال ال ُم َق ِّ�صر والإتيان بغيره ،ونزع �شرف ن�صرة الدين عنه.
التحذير من ال�ساخرين بدين اهلل تعالى من الكفار و�أهل النفاق ،ومن مواالتهم.

 وكذل ��ك ي�س ��خرون ويلعب ��ون �إذا
�أَ َّذ ْن ُت��م لل�ص�ل�اة الت��ي ه��ي �أعظ��م قرب��ة،
ذل��ك ب�س��بب �أنه��م ق��وم ال يعقل��ون ع��ن
اهلل معان ��ي عبادت ��ه و�ش ��رائعه الت ��ي
�ش ��رعها للنا� ��س.
 قل � -أيها الر�سول  -للم�ستهزئين
من �أهل الكتاب :هل تعيبون علينا �إال
�إيماننا باهلل وبما �أنزل �إلينا ،وبما �أنزل
على من قبلنا ،و�إيما َن َنا �أن �أكثركم
خارجون عن طاعة اهلل بتركهم
للإيمان وامتثال الأوامر؟! فما تعيبونه
علينا َم ْح َم َد ٌة لنا ،ولي�س َم َذ َّمةً.
 قل � -أيها الر�سول  :-هل �أخبركم
بمن هم �أولى بالعيب ،و�أ�شد عقا ًبا من
ه�ؤالء� ،إنهم �أ�سالفهم الذين طردهم
اهلل مــن رحمــته ،وغـ�ضـــب علـيــــهـم،
و�ص َّيرهم بعــد الم�سخ قردة وخنازير،
وجـعــــــل مـنـهـــــم ُعــ َّبا ًدا للـطـــاغـــوت،
والطاغوت هو كل من ُي ْعبد من دون
اهلل را�ض ًيا� ،أولئك المذكورون �شر
منزلة يوم القيامة ،و�أ�ضل �سع ًيا عن
الطريق الم�ستقيم.
 و�إذا جاءكم � -أيها الم�ؤمنون -
المنافقون منهم �أظهروا لكم الإيمان
نفاقًا منهم ،والواقع �أنهم عند
دخولهم وخروجهم ُمتل ِّب�سون بالكفر ال
ينفكون عنه ،واهلل �أعلم بما ُي ْ�ضمرونه
من الكفر �إن �أظهروا الإيمان لكم،
و�سيجازيهم على ذلك.
 وترى � -أيها الر�سول  -كثي ًرا من
اليهود والمنافقين ُيبادرون �إلى ارتكاب
المعا�صي مثل الكذب واالعتداء على
الآخرين بظلمهم و�أكل �أموال النا�س
بالحرام� ،ساء ما يعملون.
هلا يزجره�م �أئمته�م وعلما�ؤه�م
َّ 
عم�ا ي�س�ارعون �إلي�ه م�ن ق�ول الك�ذب
و�ش�هادة ال�زور و�أكل �أم�وال النا��س بالباط�ل ،لق�د �س�اء �صني�ع �أئمته�م وعلمائه�م الذي�ن ال ينهونه�م ع�ن المنك�ر.
وج� ْ�د ٌب :ي��د اهلل مقبو�ض��ة ع��ن ب��ذل الخي��ر والعط��اء� ،أم�س��ك عن��ا م��ا عن��ده� ،أال ُح ِب َ�س� ْ�ت �أيديه��م عن
 وقال��ت اليه��ود ل ََّم��ا �أ�صابه��م َج ْه� ٌد َ
فعل الخير والعطاء ،وطُ ِر ُدوا من رحمة اهلل بقولهم هذا ،بل يداه مب�س��وطتان بالخير والعطاء ،ينفق كيف ي�ش��اء ،يب�س��ط ويقب�ض ،ال
حاجر عليه وال ُمك ِْره له ،وال يزيد اليهو َد ما �أنزل �إليك � -أيها الر�سول � -إال تجاو ًزا للحد وجحو ًدا؛ ذلك ِل َما هم عليه من الح�سد ،و�ألقينا
بين طوائف اليهود العداوة والبغ�ضاء ،كلما جمعوا للحرب ،و�أعدوا لها عدة� ،أو ت�آمروا لإ�ش��عالها �شَ � َّت َت اهلل جمعهم ،و�أذهب قوتهم ،وال
يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه ف�ساد في الأر�ض من ال�سعي لإبطال الإ�سالم والكيد له ،واهلل ال يحب �أهل الف�ساد.
ذ ُّم العالم على �سكوته عن معا�صي قومه وعدم بيانه لمنكراتهم وتحذيرهم منها.
�سوء �أدب اليهود مع اهلل تعالى ،وذلك لأنهم و�صفوه �سبحانه ب�أنه مغلول اليد ،حاب�س للخير.
�إثبات �صفة اليدين ،على وجه يليق بذاته وجالله وعظيم �سلطانه.
الإ�شارة لما وقع فيه بع�ض طوائف اليهود من ال�شقاق واالختالف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم وميلهم عن الحق.

 ول ��و �أن اليه ��ود والن�ص ��ارى �آمن ��وا
بم ��ا ج ��اء ب ��ه محم ��د  ،وا َّت َق ��وا اهلل
باجتن ��اب المعا�ص ��يَ ،ل َك َّف ْر َن ��ا عنه ��م
المعا�ص ��ي الت ��ي ارتكبوه ��ا ول ��و كان ��ت
كثي��رة ،ولأدخلناه��م ي��وم القيامة جنات
النعي��م ،يتنعم��ون بم��ا فيه��ا م��ن نعي��م ال
ينقط ��ع.
 ول ��و �أن اليه ��ود عمل ��وا بم ��ا ف ��ي
الت��وراة ،و�أن الن�ص��ارى عمل��وا بم��ا ف��ي
الإنجيل ،وعملوا جمي ًعا بما �أنزل عليهم
رت لهم �أ�سباب الرزق
لي�س ُ
من القر�آن َّ -
م��ن �إن��زال المط��ر و�إنب��ات الأر�ض ،ومن
�أهل الكتاب المعتدلُ الثابت على الحق،
والكثير منهم �ساء عمله لعدم �إيمانهم.
 ي ��ا �أيه ��ا الر�س ��ول �أخب ��ر بم ��ا �أُ ْن � ِ�ز َل
�إلي ��ك م ��ن رب ��ك كام�ل ً�ا ،وال تكت ��م من ��ه
�ش��يئًا ،ف ��إن كتم��ت من��ه �ش��يئًا فم��ا �أن��ت
بمب ِّل��غ ر�س��الة رب��ك (وقد َب َّل َغ ر�س��ول اهلل
كل م ��ا �أُ ِم� � َر بتبليغ ��ه ،فم ��ن زع ��م
خ�ل�اف ذل��ك فق��د �أعظ��م ال ِف ْري��ة عل��ى
اهلل) ،واهلل يحمي ��ك م ��ن النا� ��س بع ��د
الي��وم ،ف�ل�ا ي�س��تطيعون الو�ص��ول �إلي��ك
ب�س ��وء ،فم ��ا علي ��ك �إال الب�ل�اغ ،واهلل ال
يوفق للر�شد الكافرين الذين ال يريدون
الهداي��ة.
 قل � -أيها الر�سول  :-ل�ستم � -أيها
اليهود والن�صارى  -على �شيء من
المعتد به حتى تعملوا بما في
الدين
ِّ
التوراة والإنجيل ،وتعملوا بما �أنزل
ي�صح
عليكم من القر�آن الذي ال
ّ
�إيمانكم �إال بالإيمان به ،والعمل بما
وليزيدن كثي ًرا من �أهل الكتاب
فيه،
َّ
الـــذي �أُ ِنزل �إليك من ربك طغيانًا �إلى
طغيان ،وكف ًرا �إلى كفر؛ ِل َما هم عليه
من الح�سد ،فال ت�أ�سف على ه�ؤالء
الكافرين ،وفيمن اتبعك من الم�ؤمنين
غُ ْن َية وكفاية.
� إن الم�ؤمني��ن واليه��ود وال�صابئي��ن  -وه��م طائف��ة م��ن �أتب��اع بع���ض الأنبي��اء  -والن�ص��ارى ،م��ن �آم��ن منه��م ب��اهلل والي��وم الآخ��ر وعم��ل
الأعم��ال ال�صالح��ة ،ف�ل�ا خ��وف عليه��م فيما ي�س��تقبلونه ،وال ه��م يحزنون على ما فاتهم م��ن حظوظ الدنيا.
 لق��د �أخذن��ا العه��ود الم�ؤك��دة عل��ى بن��ي �إ�س��رائيل بال�س��مع والطاع��ة ،و�أر�س��لنا �إليهم ر�س�ل ً�ا لتبليغهم �ش��رع اهلل ،فنق�ضوا م��ا � ِأخ َذ عليهم
بع�ضا.
بع�ضا وقتلهم ً
من الميثاق واتبعوا ما تمليه �أهوا�ؤهم من الإعرا�ض عما جاءتهم به ر�سلهم ،ومن تكذيبهم ً
العمل بما �أنزل اهلل تعالى �سبب لتكفير ال�سيئات ودخول الجنة و�سعة الأرزاق.
توجيه الدعاة �إلى �أن التبليغ ال ُمع َت َّد به وال ُم ْب ِرئ للذمة هو ما كان ً
كامل غير منقو�ص ،وفي �ضوء ما ورد به الوحي.
ال ُي ْعتد ب�أي معتقد ما لم ُي ِق ْم �صاحبه ً
دليل على �أنه من عند اهلل تعالى.

 وظـنــ��وا �أن نـقـــ�ضـهـ��م للعــــهـ��ود
والمواثي��ق ،وتكذيبه��م ،وقتله��م الأنبياء
ال يترت��ب علي��ه �ض��رر به��م ،فترتب عليه
م��ا ل��م يظن��وهَ ،ف َع ُم��وا ع��ن الح��ق ،ف�لا
و�ص ُّموا عن �سماعه �سماع
يهتدون �إليهَ ،
قب��ول ،ث��م تاب اهلل عليه��م ً
تف�ضل منه،
و�ص ُّم��وا
ث��م َع ُم��وا بع��د ذل��ك ع��ن الح��قَ ،
ع��ن �س��ماعه ،ح��دث ذل��ك لكثي��ر منهم،
واهلل ب�صي��ر بم��ا يعملون��ه ،ال يخف��ى
علي��ه من��ه �ش��يء ،و�س��يجازيهم علي��ه.
 لق ��د كف ��ر الن�ص ��ارى القائل ��ون
ب��أن اهلل ه��و الم�س��يح عي�س��ى ب��ن مري��م؛
لن�س ��بتهم الألوهي ��ة لغي ��ر اهلل ،م ��ع �أن
الم�س��يح ب��ن مري��م نف�س��ه ق��ال له��م :ي��ا
بن��ي �إ�س��رائيل اعب��دوا اهلل وح��ده ،فه��و
رب��ي وربك��م ،فنح��ن في عبوديته �س��واء،
ذل ��ك �أن م ��ن ي�ش ��رك ب ��اهلل غي ��ره ف ��إن
اهلل ق��د من��ع علي��ه دخ��ول الجن��ة �أب� ً�دا،
وم�س��تقره نار جهنم ،وما له نا�صر عند
اهلل وال معي ��ن ،وال منق ��ذ ينق ��ذه مم ��ا
ينتظ��ره م��ن الع��ذاب.
 لق ��د كف ��ر الن�ص ��ارى القائل ��ون� :إن
اهلل ُم�ؤَ َّل� ٌ�ف م��ن ثالث��ة ،هم :الأب واالبن
وروح القد� ��س ،تعال ��ى اهلل ع ��ن قوله ��م
عل � ًّوا كبي � ًرا ،فلي� ��س اهلل بمتع� ِّ�دد� ،إنم��ا
هو �إله واحد ال �شريك له ،و�إن لم يكفوا
ع ��ن ه ��ذه المقال ��ة ال�ش ��نيعة َل َي َنا َل َّن ُه ��م
ع��ذاب موج��ع.
� أف�ل�ا يرج ��ع ه���ؤالء ع ��ن مقالته ��م
ه ��ذه تائبي ��ن �إل ��ى اهلل منه ��ا ،ويطلب ��ون
من ��ه المغف ��رة عل ��ى م ��ا ارتكب ��وه م ��ن
ال�ش��رك ب��ه؟! واهلل غف��ور لم��ن ت��اب م��ن
�أي ذن ��ب كان ،ول ��و كان الذن ��ب الكف ��ر
ب��ه ،رحي��م بالم�ؤمني��ن.
 لي� ��س الم�س ��يح عي�س ��ى ب ��ن مري ��م
�إال ر�س� ً
�ول م��ن بي��ن الر�س��ل ،يجري عليه
م��ا ج��رى عليه��م م��ن الم��وت ،و�أم��ه مري��م عليها ال�س�ل�ام كثيرة ال�ص��دق والت�صديق ،وهم��ا ي�أكالن الطع��ام لحاجتهما �إلي��ه ،فكيف يكونان
�إلهي��ن م��ع حاجتهم��ا للطع��ام؟! فانظ��ر � -أيه��ا الر�س��ول  -نظ��ر ت�أم��ل :كيف نو�ضح له��م الآيات الدالة على الوحداني��ة ،وعلى بطالن ما هم
ون عن الحق
علي��ه م��ن المغ��االة ف��ي ن�س��بة الألوهي��ة لغي��ره �س��بحانه ،وهم مع ذلك يتنكرون له��ذه الآيات ،ثم انظر نظر ت�أ ُّمل :كي��ف ُي ْ�ص َر ُف َ
حتجا عليهم ف��ي عبادتهم لغير اهلل� :أتعبدون ما
�صر ًف��ا م��ع ه��ذه الآي��ات الوا�ضح��ة الدال��ة عل��ى وحداني��ة اهلل  .قل � -أيها الر�س��ول ُ -م ًّ
ال يجل��ب لك��م نف ًع��ا ،وال يدف��ع عنك��م �ض� ًّرا؟! فه��و عاج��ز ،واهلل من��زه ع��ن العج��ز ،واهلل هو وحده ال�س��ميع لأقوالكم ،فال يفوته منها �ش��يء،
العلي��م ب�أفعالك��م ،ف�ل�ا يخف��ى علي��ه منه��ا �ش��يء ،و�س��يجازيكم عليه��ا  .ق��ل � -أيها الر�س��ول  -للن�ص��ارى :ال تتجاوزوا الحد فيم��ا �أُ ِم ْر ُت ْم
ب��ه م��ن اتب��اع الح��ق ،وال تبالغ��وا ف��ي تعظي��م َم� ْ�ن �أ ُ ِم ْر ُت� ْ�م بتعظيم��ه  -مث��ل الأنبي��اء  -فتعتق��دوا فيه��م الألوهي��ة كم��ا فعلتم بعي�س��ى بن مريم،
ب�س��بب اقتدائكم ب�أ�س�ل�افكم من �أهل ال�ضالل الذين �أ�ضلُّوا كثي ًرا من النا���س ،و�ضلُّوا عن طريق الحق.
بي��ان كف��ر الن�ص��ارى ف��ي زعمه��م �ألوهي��ة الم�س��يح  ،وبي��ان بطالنه��ا ،والدع��و ُة للتوب��ة منه��ا .م��ن �أدل��ة ب�ش��رية الم�س��يح و�أم��ه:
�أكلهما للطعام ،وفعل ما يترتب عليه .عدم القدرة على كف ال�ضر و�إي�صال النفع من الأدلة الظاهرة على عدم ا�ستحقاق المعبودين
م��ن دون اهلل للألوهي��ة؛ لكونه��م عاجزي��ن .النه��ي ع��ن الغل��و وتج��اوز الح��د في معاملة ال�صالحي��ن من خلق اهلل تعالى.

 يخـــــ ��بر اهلل �سبحــــ��انه �أن ��ه طَ ـــ � َر َد
الكافري��ن م��ن بن��ي �إ�س��رائيل من رحمته
ف��ي الكت��اب ال��ذي �أنزل��ه عل��ى داود وه��و
الزب��ور ،وف��ي الكت��اب ال��ذي �أنزل��ه عل��ى
عي�س ��ى ب ��ن مري ��م وه ��و الإنجي ��ل ،ذل ��ك
الط��رد م��ن الرحم��ة ب�س��بب م��ا ارتكب��وه
م��ن المعا�ص��ي واالعت��داء عل��ى ُح ُرم��ات
اهلل.
بع�ض��ا ع��ن
 كان��وا ال ينه��ى بع�ضه��م ً
ارتكاب��ه المع�صي��ة ،ب��ل يجاه��ر الع�ص��اة
منه ��م بم ��ا يقترفون ��ه م ��ن المعا�ص ��ي
والمن َك��رات؛ لأن��ه ال ُم ْن ِك� َر ُينك��ر عليهم،
ل ََ�س��ا َء م��ا كان��وا يفعل��ون م��ن ت��رك النه��ي
ع��ن المنك��ر.
 ت�ش ��اهد � -أيه ��ا الر�س ��ول  -كثي� � ًرا
م��ن الكف��رة م��ن ه ��ؤالء اليه��ود يحب��ون
الكافري ��ن ويميل ��ون �إليه ��م ،ويعادون ��ك
�ون
الموحدي��ن� ،س��اء م��ا ُي ْق ِد ُم� َ
ويع��ادون ِّ
علي ��ه م ��ن مواالته ��م الكافري ��ن ،ف�إنه ��ا
�س ��بب غ�ض ��ب اهلل عليه ��م ،و�إدخال ��ه
�إياه��م الن��ار خالدي��ن فيه��ا ،ال يخرجون
منه��ا �أب� ً�دا.
 ول ��و كان ه� ��ؤالء اليه ��ود ي�ؤمن ��ون
باهلل ح ًّقا ،وي�ؤمنون بنب ِّيه ،ما جعلوا من
الم�ش ��ركين �أولي ��اء يح ُّبونهـ ��م ويميل ��ون
�إليه��م دون الم�ؤمني��ن؛ لأنه��م ُن ُه��وا ع��ن
ولكن كثي ًرا من
اتخاذ الكافرين �أولياءَّ ،
ه��ؤالء اليه��ود خارج��ون ع��ن طاع��ة اهلل
وواليت��ه ،ووالي��ة الم�ؤمني��ن.
ِ 
�دن � -أيه ��ا الر�س ��ول � -أعظ ��م
لتج � َّ
النا���س عداوة للم�ؤمنين بك ،وبما جئت
ب ��ه اليه ��و َد؛ ِل َم ��ا ه ��م علي ��ه م ��ن الحق ��د
والح�س ��د والكب ��ر ،وعب ��د َة الأ�صن ��ام،
وغيره��م من الم�ش��ركين باهللِ ،
دن
ولتج َّ
�أقربهم محبة للم�ؤمنين بك ،وبما جئت
ب��ه الذي��ن يقول��ون ع��ن �أنف�س��هم� :إنه��م
ن�صارى ،وقرب مودة ه�ؤالء للم�ؤمنين لأن منهم علماء وع َّبا ًدا ،و�أنهم متوا�ضـ��عون ،غير متكبـ��رين؛ لأن المتكبر ال ي�صل الخير �إلى قلبه.
�وعا عند �س��ماع ما �أُنْ ِز َل من القر�آن ل ََّم��ا عرفوا �أنه من الحق؛
 وه��ؤالء  -كالنجا�ش��ي و�أ�صحاب��ه  -قلوبه��م َل ِّي َن�ةٌ ،حي��ث �إنه��م يبك��ون خ�ش� ً
لمعرفته��م بم��ا ج��اء ب��ه عي�س��ى  ،يقول��ون :ي��ا ربن��ا �آمن��ا بم��ا �أنزلت على ر�س��ولك محمد  ،فاكتبنا  -يا ربنا  -م��ع �أمة محمد التي
تكون حجة على النا�س يوم القيامة.
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب ِل َّل ْعنِ والطرد من رحمة اهلل تعالى.
من عالمات الإيمان :الحب في اهلل والبغ�ض في اهلل.
مواالة �أعداء اهلل توجب غ�ضب اهلل على فاعلها.
�ش��دة ع��داوة اليه��ود والم�ش��ركين لأه��ل الإ�س�ل�ام ،وف��ي المقاب��ل وج��ود طوائ��ف م��ن الن�ص��ارى يدين��ون بالم��ودة للإ�س�ل�ام؛ لعلمه��م �أن��ه
دين الحق.

