
 اأولئ���ك الر�س���ل الذي���ن ذكرناه���م 
لن���ا بع�سه���م عل���ى بع����ض ف���ي  ل���ك، ف�سَّ
الوح���ي والأتب���اع والدرج���ات، منه���م م���ن 
، ومنه���م م���ن  َكلََّم���ه اهلل مث���ل مو�س���ى 
؛ اإذ  رفع���ه درج���ات عالية مثل محمد 
اأُر�ِس���ل للنا����ض كله���م، وُخِتَمت ب���ه النبوة، 
َل���ت اأمته على الأمم، واآتينا عي�س���ى  وُف�سِّ
ابن مريم المعجزات الوا�سحات الدالة 
عل���ى نبوت���ه؛ كاإحي���اء الموت���ى واإب���راء 
الأكم���ه والأبر����ض، واأيدن���اه بجبريل  
َتْقوي���ًة ل���ه عل���ى القي���ام باأم���ر اهلل تعال���ى. 
ول���و �س���اء اهلل ما اقتت���ل الذين جاوؤوا من 
بع���د الر�س���ل م���ن بعد ما جاءته���م الآيات 
الوا�سح���ة، ولك���ن اختلف���وا فانق�س���موا؛ 
فمنه���م م���ن اآم���ن ب���اهلل، ومنه���م من كفر 
ب���ه، ول���و �س���اء اهلل األ يقتتل���وا م���ا اقتتلوا، 
ولك���ن اهلل يفع���ل م���ا يري���د، فيه���دي م���ن 
ي�س���اء اإل���ى الإيم���ان برحمت���ه وف�سل���ه، 

وي�س���ل م���ن ي�س���اء بعدل���ه وحكمت���ه.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   
واتبع���وا ر�س���وله، اأنفق���وا مم���ا رزقناك���م 
م���ن ُمختل���ف الأم���وال الح���ال، م���ن قب���ل 
اأن ياأت���ي ي���وم القيام���ة، حينئ���ذ ل بي���ٌع 
في���ه يكت�س���ب من���ه الإن�س���ان م���ا ينفع���ه، 
ول �سداق���ة تنفع���ه ف���ي وق���ت ال�س���دة، ول 
ا اأو َتجل���ب نفًع���ا اإل  و�س���اطة َتدف���ع �س���رًّ
بع���د اأن ي���اأذن اهلل لم���ن ي�س���اء وير�س���ى، 
ا لكفرهم  والكاف���رون ه���م الظالمون حقًّ

ب���اهلل تعال���ى.
 اهلل ال���ذي ل اإل���ه ُيعب���د بح���قٍّ اإل ه���و 
وح���ده دون �س���واه، الح���ي حي���اة كامل���ة ل 
م���وت فيه���ا ول نق����ض، القي���وم الذي قام 
بنف�س���ه فا�س���تغنى ع���ن جمي���ع خلق���ه، وبه 
قام���ت جمي���ع المخلوق���ات ف���ا ت�س���تغني 
عنه في كل اأحوالها، ل ياأخذه نعا�ض ول 
ن���وم؛ لكم���ال حيات���ه وقيوميت���ه، ل���ه وحده 
مل���ك م���ا ف���ي ال�س���ماوات وم���ا ف���ي الأر����ض، ل يمل���ك اأح���د اأن ي�س���فع عن���ده لأحد اإل بع���د اإذنه ور�ساه، يعل���م ما م�سى من اأم���ور خلقه مما وقع، 
وم���ا ي�س���تقبلونه مم���ا ل���م يق���ع، ول يحيط���ون ب�س���يء م���ن علم���ه تعال���ى اإل بم���ا �س���اء اأن يطلعه���م علي���ه، اأح���اط كر�س���يه - وه���و: مو�س���ع َقَدم���ي 
ال���رب - بال�س���ماوات والأر����ض عل���ى �َس���َعِتهما وِعَظِمهم���ا، ول ُيْثِقُل���ه اأو ي�س���ق عليه حفظهم���ا، وهو الَعليُّ بذاته وَقْدِره وَقْه���ِره، العظيم في ملكه 

و�سلطانه.
�س���د م���ن  ���ن ف���ا حاج���ة ب���ه اإل���ى اإك���راه اأح���د علي���ه، ق���د تمي���ز الرُّ  ل اإك���راه لأح���د عل���ى الدخ���ول ف���ي دي���ن الإ�س���ام؛ لأن���ه الدي���ن الح���ق البيِّ
ال�س���ال، فم���ن يكف���ر ب���كل م���ا يعب���د م���ن دون اهلل ويتب���راأ منه���ا، ويوؤمن باهلل وحده؛ فقد ا�ستم�س���ك من الدين باأقوى �س���بب ل ينقطع للنجاة 

ي���وم القيام���ة، واهلل �س���ميع لأق���وال عب���اده، علي���م باأفعالهم، و�س���يجازيهم عليها.
 

   اأن اهلل تعالى قد فا�سل بين ر�سله واأنبيائه، بعلمه وحكمته �سبحانه.
   اإثبات �سفة الكام هلل تعالى على ما يليق بجاله، واأنه قد كلم بع�ض ر�سله كمو�سى ومحمد عليهما ال�ساة وال�سام.

   الإيمان والهدى والكفر وال�سال كلها بم�سيئة اهلل وتقديره، فله الحكمة البالغة، ولو �ساء لهدى الخلق جميًعا.
.    اآية الكر�سي هي اأعظم اآية في كتاب اهلل، لما ت�سمنته من ربوبية اهلل واألوهيته وبيان اأو�سافه 

ا وَقبول، فا اإكراه في دين اهلل تعالى.    اتباع الإ�سام والدخول فيه يجب اأن يكون عن ر�سً

ة ر�سوله اأعظم و�سيلة لل�سعادة في الدنيا، والفوز في الآخرة.    ال�ستم�ساك بكتاب اهلل و�ُسَنّ



 اهلل يت�������ولى ال������ذين اآمن��������وا ب���ه، 
يوف�ق��������هم وين�س������رهم، ويخ�������رجهم 
م������ن ظل������مات الكف���ر والج�������هل، اإل���ى 
ن���ور الإيم���ان والعل���م، والذي���ن كف���روا 
اأول������ياوؤهم الأن�������داد والأوث���ان، ال�������ذين 
زين���وا له�������م الكف���ر، فاأخرجوه���م م���ن 
ن���ور الإيم���ان والعل���م اإل���ى ظلم���ات الكف���ر 
والجه���ل، اأولئ���ك اأ�سحاب النار هم فيها 
ماكث���ون اأب���ًدا. ولم���ا ذك���ر اهلل الفريقي���ن 
�س���رب مثالي���ن عل���ى الفريقي���ن فق���ال: 

 ه���ل راأي���ت - اأيه���ا النب���ي - اأعج�������ب 
م���ن ج�����راأة الط������اغية ال���ذي ج���ادل 
اإبراهي���م  ف���ي ربوبي���ة اهلل وتوحي���ده، 
وق���د وق���ع من���ه ذل���ك لأن اهلل اآت���اه الُمل���ك 
اإبراهي���م �سف���ات  ل���ه  فبّي���ن  فطغ���ى، 
رب���ه قائ���ًا: رب���ي ال���ذي يحي���ي الخائ���ق 
وُيِميُته���ا، ق���ال الطاغية عن���اًدا: اأنا اأُحيي 
واأمي���ت ب���اأن اأقت���ل م���ن اأ�س���اء واأعف���و عمن 
اأ�س���اء، فاأت���اه اإبراهي���م  بحجة اأخرى 
اأعظ���م، ق���ال ل���ه: اإن رب���ي ال���ذي اأعب���ده 
ياأت���ي بال�سم����ض م���ن جه���ة الم�س���رق، فاأت 
به���ا اأن���ت من جهة المغرب، فما كان من 
الطاغي���ة اإل اأن تحّي���ر وانقط���ع، وُغل���ب 
من قوة الحجة، واهلل ل يوفق الظالمين 

ل�س���لوك �س���بيله؛ لظلمه���م وطغيانه���م.
 اأو ه�����ل راأي���ت ِمْث�����َل ال����ذي َم���ّر عل���ى 
قري�����ة �س�ق������طت �سق��وف����ها، وت�ه�������دمت 
ج�����درانها، وهل�����ك �س���كانها، فاأ�سبح���ت 
موح�س�����ة ُمْقف�����رة، ق������ال ه������ذا الرج������ل 
متع�ج�����ًبا: ك�ي����ف يحي���ي اهلل اأه���ل ه���ذه 
القري���ة بع���د موتها؟! فاأم������اته اهلل م������دة 
مئ������ة ع������ام، ثم اأحياه، و�س���األه فقال له: 
ك���م مكث���ت ميًتا؟ قال مجيًبا: مكثت مدة 
يوم اأو بع�ض يوم. قال له: بل مكثت مئة 
�س���نة تامة، فانظر اإلى ما كان معك من 
الطع���ام وال�س���راب، فه���ا ه���و ذا ب���اٍق على 

حاله لم يتغير، مع اأن اأ�سرع ما ي�سيبه التغير الطعام وال�سراب، وانظر اإلى حمارك الميت، ولنجعلك عامة بينة للنا�ض دالة على قدرة 
اهلل عل���ى بعثه���م، وانظ���ر اإل���ى عظ���ام حم���ارك الت���ي تفرقت وتباعدت، كي���ف نرفعها ون�سم بع�سها اإلى بع�ض، ثم نك�س���وها بعد ذلك اللحم، 

ونعي���د فيه���ا الحي���اة، فلم���ا راأى ذل���ك تبي���ن ل���ه حقيق���ة الأم���ر، وعل���م ق���درة اهلل، فق���ال معترًف���ا بذل���ك: اأعل���م اأن اهلل عل���ى كل �س���يء قدي���ر.
 

   من اأعظم ما يميز اأهل الإيمان اأنهم على هدى وب�سيرة من اهلل تعالى في كل �سوؤونهم الدينية والدنيوية، بخاف اأهل الكفر.
   من اأعظم اأ�سباب الطغيان الغرور بالقوة وال�سلطان حتى يعمى المرء عن حقيقة حاله.

   م�سروعية مناظرة اأهل الباطل لبيان الحق، وك�سف �سالهم عن الهدى.
   عظم قدرة اهلل تعالى؛ فا ُيْعِجُزُه �سيء، ومن ذلك اإحياء الموتى.



 واذك���ر - اأيه���ا النب���ي - حي���ن ق���ال 
: ي���ا رب اأرن���ي بب�س���ري  اإبراهي���م 
كي���ف يك���ون اإحي���اء الموت���ى؟! ق���ال ل���ه 
اهلل: اأَول���م توؤم���ن به���ذا الأم���ر؟ ق���������ال 
اإبراهي������م: بلى قد اآم�������نت، ولكن زيادة 
ف���ي طماأنين���ة قلبي، فاأمره اهلل وقال له: 
خ���ذ اأربع���ة من الطي���ر، فا�سممهنَّ اإليك 
ْعه���ن، ث���م اجع���ل عل���ى كل جب���ل م���ن  وقطِّ
الجب���ال الت���ي حول���ك ج���زًءا منه���ن، ث���م 
ناِده���ن ياأتي�����نك �سع������ًيا م�س������رعات ق���د 
ع���ادت اإليهن الحياة. واعلم يا اإبراهيم 
اأن اهلل عزي���ز ف���ي ملك���ه، حكيم في اأمره 

و�س���رعه وخلق���ه.
 َمَث�������ل ث���واب الم���وؤم����نين ال�����ذين 
ينفق���ون اأمواله���م ف���ي �س���بيل اهلل كمث���ل 
حب�����ة ي�سعه���ا ال���زارع ف���ي اأر����ض طيب���ة 
فتنب���ت �س���بع �س���نابل، ف���ي كل �س���نبلة 
منه���ا مئ���ة حب���ة، واهلل ي�ساع���ف الث���واب 
لم��������ن ي�س��������اء م���ن عب�������اده، فيعطيه���م 
اأجره��������م دون ح�س��������اب، واهلل وا�س�������ع 
الف�س���ل والعط���اء، علي���م بم���ن ي�س���تحق 

الم�ساعف���ة.
ف���ي  اأمواله���م  يبذل���ون  الذي���ن   
طاع���ة اهلل ومر�سات���ه، ث���م ل ُيْتبع���ون 
بذله���م بم���ا يبط���ل ثواب���ه م���ن الَم���نِّ عل���ى 
النا����ض بالق���ول اأو الفع���ل، له���م ثوابه���م 
عن���د ربه���م، ول خ���وف عليه���م فيم���ا 
ي�س���تقبلونه، ول ه���م يحزن���ون عل���ى م���ا 

م�س���ى لعظ���م نعيمه���م.
 ق���ول كري���م ُتدِخ���ل ب���ه ال�س���رور عل���ى 
قل���ب موؤم���ن، وعف���و عم���ن اأ�س���اء اإل������يك؛ 
اأف�س������ل م���ن �سدق�����ة يتبعه���ا اإي�����ذاء 
ق علي���ه، واهلل  بالم���نِّ عل���ى المت�س���دَّ
غن�������ي عن عب�������اده، حل�������يم ل يعاجلهم 

بالعقوب���ة.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   
ق عليه واإيذائه، فاإن َمثَل من يفعل ذلك َمثُل الذي يبذل اأمواله بق�سد اأن  واتبعوا ر�سوله، ل تف�سدوا ثواب �سدقاتكم بالَمنِّ على المت�سدَّ
يراه النا�ض ويمدحوه، وهو كافر ل يوؤمن باهلل ول بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب، فَمَثُل هذا َمَثُل حجر اأمل�ض فوقه تراب، فاأ�ساب 
ذلك الحجر مطر غزير، فاأزاح التراَب عن الحجر وتركه اأمل�ض ل �سيء عليه، فكذلك الُمراوؤون يذهب ثواب اأعمالهم ونفقاتهم ول يبقى 

منه���ا عن���د اهلل �س���يء، واهلل ل يه���دي الكافري���ن اإل���ى م���ا ير�سي���ه تعال���ى وينفعه���م ف���ي اأعماله���م ونفقاته���م.
 

   مرات���ب الإيم���ان ب���اهلل ومن���ازل اليقي���ن ب���ه متفاوت���ة ل ح���د له���ا، وكلم���ا ازداد العب���د نظ���ًرا ف���ي اآي���ات اهلل ال�س���رعية والكوني���ة زاد اإيماًن���ا 
ويقيًنا.

   َبْعُث اهلل تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته �سبحانه.
   ف�سل الإنفاق في �سبيل اهلل وعظم ثوابه، اإذا �ساحبته النية ال�سالحة، ولم يلحقه اأذى ول ِمّنة محبطة للعمل.

   من اأح�سن ما يقدمه المرء للنا�ض ُح�سن الخلق من قول وفعل َح�َسن، وعفو عن م�سيء.



 ومث���ل الموؤمني���ن الذي���ن يبذل���ون 
اأمواله���م طلًب���ا لر�س���وان اهلل، مطمئن���ًة 
اأنف�ُس���هم ب�س���دق وع���د اهلل غيَر مكرهة، 
كمث���ل ب�س���تان عل���ى م���كان مرتف���ع طي���ب، 
ثم���ًرا  فاأنت���ج  غزي���ر،  مط���ر  اأ�ساب���ه 
م�ساعًف���ا، ف���اإن ل���م ي�سب���ه مط���ر غزي���ر 
اأ�ساب���ه مط���ر خفي���ف فاكتف���ى ب���ه لطي���ب 
اأر�س���ه، وكذل���ك نفق���ات المخل�سي���ن 
واإن  اأجره���ا  وي�ساع���ف  اهلل  يقبله���ا 
كان���ت قليل���ة، واهلل بم���ا تعمل���ون ب�سي���ر، 
ف���ا يخف���ى علي���ه ح���ال المخ�ل�س����ين 
والمرائين، و�س���يجازي كاًّ بما ي�ستحق.
ث���م �س���رب تعال���ى مث�����اًل ي�س���ور ب���ه 

ح���ال المنف���ق مال���ه ري���اًء فق���ال:
يك���ون  اأن  ف���ي  اأحدك���م  اأيرغ���ب   
ل���ه ب�س���تان في���ه نخ���ل وعن���ب تج���ري ف���ي 
خال���ه المي���اه العذب���ة، ل���ه في���ه م���ن كل 
اأن���واع الثمرات الطيبة، واأ�ساب �ساحَبه 
الِكَب���ُر فاأ�سب���ح �س���يًخا ل يق���در عل���ى 
العمل والك�سب، وله اأبناء �سغار �سعفاء 
ل ي�س���تطيعون العمل، فاأ�سابت الب�س���تاَن 
ري���ٌح �س���ديدة فيه���ا ن���ار �س���ديدة، فاحترق 
الب�س���تان كل���ه، وه���و اأح���وج م���ا يك���ون اإلي���ه 
لكب���ره و�سع���ف ذريت���ه؟! فح���ال المنف���ق 
مال���ه ري���اء للنا����ض مثل هذا الرج���ل؛ َيِرُد 
عل���ى اهلل ي���وم القيام���ة ب���ا ح�س���نات، في 
وق���ت ه���و اأ�س���د م���ا يك���ون حاجة له���ا. مثل 
هذا البيان يبين اهلل لكم ما ينفعكم في 

الدني���ا والآخ���رة لعلك���م تتفك���رون في���ه.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   
الم���ال  م���ن  اأنفق���وا  ر�س���وله،  واتبع���وا 
الحال الطيب الذي ك�س���بتموه، واأنفقوا 
مم���ا اأخرجن���ا لكم من نب���ات الأر�ض، ول 
تق�س���دوا اإل���ى ال���رديء من���ه فتنفق���وه، 
ول���و اأُعط���ي لك���م م���ا اأخذتم���وه اإل اإذا 
تغا�سيت���م عن���ه مكرهي���ن عل���ى رداءت���ه، 

فكي���ف تر�س���ون هلل م���ا ل تر�س���ون لأنف�س���كم؟! واعلم���وا اأن اهلل غن���ي ع���ن نفقاتك���م، محم���ود ف���ي ذات���ه واأفعال���ه.
ولما اأمرهم باإنفاق الطيب حذرهم من كيد ال�سيطان وو�ساو�سه، فقال:

 ال�س���يطان يخوفك���م م���ن الفق���ر، ويحثك���م عل���ى البخ���ل، ويدعوك���م اإلى ارتكاب الآث���ام والمعا�سي، واهلل يعدكم مغف���رة عظيمة لذنوبكم، 
ورزًقا وا�سًعا، واهلل وا�سع الف�سل، عليم باأحوال عباده.

 يوؤت���ي ال�س���داد ف���ي الق���ول والإ�ساب���ة ف���ي العم���ل م���ن ي�س���اء م���ن عب���اده، وم���ن يعط ذل���ك فقد اأُعط���ي خيًرا كثي���ًرا، ول يتذكر ويتع���ظ باآيات 
اهلل اإل اأ�سحاب العقول الكاملة التي ت�س���ت�سيء بنوره، وتهتدي بهديه.

 
���ا واثق���ون م���ن وع���د اهلل وثواب���ه، فه���م ينفق���ون اأمواله���م ويبذل���ون ب���ا خ���وف ول ح���زن ول التف���ات اإل���ى و�ساو����ض    الموؤمن���ون ب���اهلل تعال���ى حقًّ

ال�س���يطان كالتخوي���ف بالفقر والحاجة.
يها.    الإخا�ض من اأعظم ما يبارك الأعمال وُينمِّ

   اأعظم النا�ض خ�سارة من يرائي بعمله النا�ض؛ لأنه لي�ض له من ثواب على عمله اإل مدحهم وثناوؤهم.



قليل���ًة  نفق���ٍة  م���ن  اأنفقت���م  وم���ا   
كان���ت اأو كثي���رة ابتغ���اء مر�س���اة اهلل، 
اأو التزمت���م فع���ل طاع���ة هلل م���ن عن���د 
اأنف�س���كم ل���م تكلف���وا به���ا؛ ف���اإن اهلل يعل���م 
ذل���ك كل���ه، ف���ا ي�سي���ع عن���ده �س���يء منه، 
و�سيجازيكم عليه اأعظم الجزاء، ولي�ض 
للظالمي���ن المانعي���ن لم���ا يج���ب عليه���م، 
المتعدي���ن لح���دود اهلل، اأن�س���اٌر يدفعون 

عنه���م ع���ذاب ي���وم القيام���ة.
م���ن  تبذل���ون  م���ا  ُتْظِه���روا  اإن   
ال�سدق���ة  َفِنْع���م  بالم���ال  ال�سدق���ة 
وتعطوه���ا  تخفوه���ا  واإن  �سدقتك���م، 
الفق���راء فه���و خي���ر لك���م م���ن اإظهاره���ا؛ 
لأنه اأقرب اإلى الإخا�ض. وفي �سدقات 
المخل�سين �س���تر لذنوبهم ومغفرة لها، 
واهلل بما تعملون خبير، فا يخفى عليه 

�س���يء م���ن اأحوالك���م.
 - النب���ي  اأيه���ا   - علي���ك  لي�����ض   
هدايته���م لقب���ول الح���ق والنقي���اد ل���ه 
وحمله���م علي���ه، واإنم���ا تج���ب علي���ك 
دللته���م اإل���ى الح���ق وتعريفه���م ب���ه، ف���اإن 
التوفي���ق للح���ق والهداي���ة اإلي���ه بي���د اهلل، 
وه���و يه���دي م���ن ي�س���اء. وم���ا تنفق���وا م���ن 
خي���ر فنفع���ه عائ���د اإليك���م؛ لأن اهلل غن���ي 
هلل،  خال�س���ة  نفقتك���م  ولتك���ن  عن���ه، 
���ا ل ينفق���ون اإل طلًب���ا  فالموؤمن���ون حقًّ
لمر�س���اة اهلل، وم���ا تنفق���وا م���ن خي���ر 
قلي���ًا كان اأو كثي���ًرا فاإنك���م ُتْعَطوَن ثوابه 
���ا غي���ر منقو����ض، ف���اإن اهلل ل يظل���م  تامًّ

اأح���ًدا.
ولم���ا ذك���ر الإنف���اق ف���ي �س���بيله ودع���ا 
الموؤمنين اإليه بيَّن لهم الم�سارف التي 

ينفق���ون فيه���ا، فقال:
 اجعلوه���ا للفق���راء الذي���ن منعه���م 
الجه���اد ف���ي �س���بيل اهلل م���ن ال�س���فر طلًبا 
لل���رزق، يظنه���م الجاهل بحالهم اأغنياء 
لتعففه���م ع���ن ال�س���وؤال، ويعرفه���م المطل���ع عليه���م بعاماته���م، م���ن الحاج���ة الظاه���رة عل���ى اأج�س���امهم وثيابه���م، وم���ن �سفاتهم اأنهم لي�س���وا 
ين في م�ساألتهم، وما تنفقوا من مال وغيره فاإن اهلل به عليم، و�سيجازيكم عليه اأعظم الجزاء. ك�سائر الفقراء الذين ي�ساألون النا�ض ُمِلحِّ

ا وعاني���ة ب���ا ري���اء ول �س���معة، فله���م ثوابه���م عن���د ربه���م ي���وم   الذي���ن ينفق���ون اأمواله���م ابت����غاء مر�س�����اة اهلل ف���ي اللي���ل والنه���ار، �س���رًّ
القيام���ة، ول خ���وف عليه���م فيم���ا ي�س���تقبلونه م���ن اأمره���م، ول ه���م يحزن���ون عل���ى م���ا فاته���م م���ن الدني���ا، ف�س���ًا م���ن اهلل ونعم���ة.

 
   اإذا اأخل����ض الموؤم���ن ف���ي نفقات���ه و�سدقات���ه ف���ا ح���رج علي���ه ف���ي اإظهاره���ا واإخفائه���ا بح�س���ب الم�سلح���ة، واإن كان الإخف���اء اأعظ���م اأج���ًرا 

وثواًب���ا لأنها اأقرب لاإخا�ض.
   دعوة الموؤمنين اإلى اللتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من اإظهار حالهم و�سوؤال النا�ض.

   م�سروعية الإنفاق في �سبيل اهلل تعالى في كل وقت وحين، وعظم ثوابها، حيث وعد تعالى عليها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة.



���ب تعال���ى ف���ي الإنف���اق ف���ي  ���ا رغَّ ولمَّ
�سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين 
ر مم���ا يناق�ض ذلك وهو  الم�س���لمين؛ حذَّ

الرب���ا، فقال:  
 الذي���ن يتعامل���ون بالرب���ا وياأخذون���ه 
ل يقوم���ون ي���وم القيام���ة م���ن قبوره���م 
اإل مث���ل م���ا يق���وم ال���ذي ب���ه م����ض م���ن 
ال�س���يطان، فيق���وم م���ن قب���ره يخب���ط كم���ا 
يخبط من به �سرع في قيامه و�سقوطه؛ 
ذل���ك ب�س���بب اأنه���م ا�س���تحلوا اأكل الرب���ا، 
ول���م يفرق���وا بي���ن الربا وبين ما اأحل اهلل 
م���ن مكا�س���ب البي���ع، فقال���وا: اإنم���ا البي���ع 
مث���ل الرب���ا ف���ي كون���ه ح���اًل، ف���كل منهما 
ي���وؤدي اإل���ى زي���ادة الم���ال ونمائ���ه، ف���رد 
اهلل عليه���م واأبط���ل قيا�س���هم واأكذبه���م، 
وبّي���ن اأن���ه تعال���ى اأح���ل البي���ع لم���ا في���ه من 
نف���ع ع���ام وخا����ض، وح���رم الرب���ا لم���ا في���ه 
م���ن ظل���م واأكل لأم���وال النا����ض بالباط���ل 
ب���ا مقاب���ل، فم���ن جاءت���ه موعظ���ة م���ن 
رب���ه فيه���ا النه���ي والتحذي���ر م���ن الرب���ا، 
فانته���ى عن���ه وت���اب اإلى اهلل من���ه؛ فله ما 
م�س���ى م���ن اأخ���ذه للربا، ل اإثم عليه فيه، 
واأم���ره اإل���ى اهلل فيم���ا ي�س���تقبل بعد ذلك، 
وم���ن ع���اد اإل���ى اأخ���ذ الرب���ا بع���د اأن بلغ���ه 
النه���ي م���ن اهلل، وقام���ت علي���ه الحج���ة؛ 
فقد ا�س���تحق دخول الن���ار والخلود فيها. 
وهذا الخلود في النار المق�سود به اأكل 
الربا م�ستحاًّ له اأو المق�سود به البقاء 
الطوي���ل فيه���ا، ف���اإن الخل���ود الدائ���م فيها 
ل يكون اإل للكفار، اأما اأهل التوحيد فا 

يخل���دون فيه���ا.   
�س���بيله  ف���ي  الإنف���اق  اهلل  ذك���ر  ولم���ا 
���ن الف���رق بينهم���ا ف���ي  واأَْخ���ذ الرب���ا، بيَّ

الج���زاء، فق���ال: 
الرب���وي  الم���ال  اهلل  ُيهل���ك   
���ا بتلف���ه ونح���و ذل���ك،  وُيذِهُب���ه، اإم���ا ح�سًّ
اأو معًن���ى بن���زع البرك���ة من���ه، ويزي���د 

يه���ا بم�ساعف���ة ثوابه���ا، فالح�س���نة بع�س���ر اأمثالها اإلى �َس���بع ِمئة �سعف اإلى اأ�سعاف كثيرة، ويب���ارك في اأموال المت�سدقين،  ال�سدق���ات وينمِّ
 اإن الذين اآمنوا باهلل واتبعوا ر�سوله، وعملوا  واهلل ل يحب كل من كان كافًرا عنيًدا، م�ستحاًّ للحرام، متمادًيا في المعا�سي والآثام. 
الأعم���ال ال�سالح���ة، واأدوا ال�س���اة تام���ة عل���ى م���ا �س���رع اهلل، واآت���وا زكاة اأمواله���م لم���ن ي�س���تحقها؛ لهم ثوابهم عند ربه���م، ول خوف عليهم 
 ي���ا اأيه���ا الذين اآمنوا ب���اهلل واتبعوا ر�س���وله، خافوا  فيم���ا ي�س���تقبلونه م���ن اأموره���م، ول ه���م يحزن���ون عل���ى م���ا فاته���م م���ن الدني���ا ونعيمها. 
ا باهلل وبما  اهلل ب���اأن تمتثل���وا اأوام���ره وتجتنب���وا نواهي���ه، واترك���وا المطالب���ة بم���ا بق���ي لك���م من اأموال ربوية عند النا����ض، اإن كنتم موؤمني���ن حقًّ

نهاك���م عن���ه م���ن الرب���ا.
 ف���اإن ل���م تفعل���وا م���ا اأُِمرت���م ب���ه فاعلم���وا وا�س���تيقنوا بح���رب م���ن اهلل ور�س���وله، واإن تبتم اإلى اهلل وتركت���م الربا فلكم َقْدُر م���ا اأقر�ستم من 
ين مع�س���ًرا   واإن كان م���ن تطالبونه بالدَّ روؤو����ض اأموالك���م، ل َتظِلم���ون اأح���ًدا باأخ���ذ زي���ادة عل���ى راأ����ض مالك���م، ول ُتظَلم���ون بالنق����ض منه���ا. 
ين اأو  روا مطالبت���ه اإل���ى اأن يتي�س���ر ل���ه المال، ويج���د ما يق�سي به الدين، واأن تت�سدقوا عليه بت���رك المطالبة بالدَّ ل يج���د �س���داد دين���ه، ف�����اأَخِّ
 وخافوا عذاَب يوم ترجعون فيه جميًعا اإلى اهلل، وتقومون  اإ�سقاط بع�سه عنه، خير لكم اإن كنتم تعلمون ف�سل ذلك عند اهلل تعالى. 

بين يديه، ثم ُتعطى كلُّ نف����ض جزاء ما ك�س���بت من خير اأو �س���ر، ل ُيظلمون بنق�ض ثواب ح�س���ناتهم، ول بزيادة العقوبة على �س���يئاتهم.
     من اأعظم الكبائر اأكل الربا، ولهذا توع���د اهلل تعالى اآكله بالح��رب وبالمحق في الدنيا والتخ��بط في الآخ���رة.

   اللت���زام باأح���كام ال�س���رع ف���ي المعام���ات المالي���ة ين���زل البرك���ة والنم���اء فيها.    ف�سل ال�سبر على المع�س���ر، والتخفيف عنه بالت�سدق 
ين اأو كله. عليه ببع�ض الَدّ



ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   
ْي���ِن،  واتبع���وا ر�س���وله، اإذا تعاملت���م بالدَّ
���ا اإل���ى م���دة  ب���اأن َداَي���َن بع�سك���م بع�سً
ْي���َن، وليكت���ب  مح���ددة فاكتب���وا ذل���ك الدَّ
بينك��������م ك���������اتب بالح�����ق والإن��س���اف 
المواف���ق لل�س���رع، ول يمتن���ع الكات���ب اأن 
ي���ن بم���ا يواف���ق م���ا علَّم���ه اهلل  يكت���ب الدَّ
م���ن الكتاب���ة بالع���دل، فْلَيكت���ْب م���ا ُيْمِلي���ه 
ال���ذي علي���ه الح���ق، حت���ى يك���ون ذل���ك 
اإق���راًرا من���ه، وليتق اهلل رب���ه، ول َينُق�ض 
ي���ن �س���يًئا ف���ي ق���دره اأو نوع�����ه اأو  م���ن الدَّ
كيفيت���ه، ف���اإن كان ال���ذي علي���ه الح���ق ل 
كان �سعيًف���ا  اأو  الت�س���رف،  يح�س�������ن 
ل�سغ���ره اأو جنون���ه، اأو كان ل ي�س���تطيع 
الإم���اء لَخَر�ِس���ه ونح���و ذل���ك، فْليُق���م 
بالإم�������اء عن���ه وليُّ���ه الم�س������وؤول عن���ه 
واطل�������بوا  والإن�س�������اف.  بالح���������ق 
�سه��������ادة رجل�������ين عاقل�������ين عدلي���ن، 
ف���������اإن ل���م يوج���د رج���ان فا�ست�س���هدوا 
رج���ًا وامراأت�����ين تر�س������ون دين����������هم 
واأم�������انتهم، حت�������ى اإذا ن�س�������يت اإح���دى 
المراأتي���ن ذّكرته���ا اأخته���ا، ول يمتن���ع 
ال�س���هود اإذا ُطِل���ب منه���م ال�س���هادة عل���ى 
ين، وعليهم اأداوؤها اإذا ُدعوا لذلك،  الدَّ
ي���ن  ْبك���م المل���ل م���ن كتاب���ة الدَّ ول ُي�سِ
قليًا كان اأو كثيًرا اإلى مدته المحددة، 
ين اأعدل في �سرع اهلل، واأبلغ  فكتابة الدَّ
ف���ي اإقام���ة ال�س���هادة واأدائه���ا، واأق���رب 
ي���ن ومقداره  اإل���ى نف���ي ال�س���ك في نوع الدَّ
ومدت���ه، اإل اإذا كان التعاق���د بينك���م على 
تج���ارة ف���ي �سل�������عة حا�س�������رة وثم�������ن 
حا�س���ر؛ ف���ا ح���رج ف���ي ت���رك الكتاب���ة 
حينئذ لعدم الحاجة اإليها، وي�س���رع لكم 
الإ�س���هاد من�������ًعا لأ�سب���������اب الن����������زاع، 
ول يج���وز الإ�س���رار بالُكّت���اِب وال�س���هود، 
ول يج���وز له���م الإ�س���رار بم���ن طل���ب 
كتابته���م اأو �س���هادتهم، واإن يق���ع منك���م 
الإ�س���رار فاإن���ه خ���روج ع���ن طاع���ة اهلل اإل���ى مع�سيت���ه. وخاف���وا اهلل - اأيه���ا الموؤمن���ون- ب���اأن تمتثل���وا م���ا اأمرك���م ب���ه، وتجتنبوا م���ا نهاكم عنه، 

ويعلِّمك���م اهلل م���ا في���ه �س���اح دنياك���م واآخرتك���م، واهلل ب���كل �س���يء علي���م، ف���ا يخف���ى علي���ه �س���يء.
 

ين و�سائر المعامات المالية دفًعا لاختاف والتنازع.     م�سروعية توثيق الَدّ
   ثبوت الولية على القا�سرين اإما ب�سبب عجزهم، اأو �سعف عقلهم، اأو �سغر �سنهم.

   م�سروعية الإ�سهاد على الإقرار بالديون والحقوق.
   اأن من تمام الكتابة والعدل فيها اأن يح�سن الكاتب الإن�ساء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بح�سبها.

   ل يجوز الإ�سرار باأحد ب�سبب توثيق الحقوق وكتابتها، ل من جهة اأ�سحاب الحقوق، ول من جهة من يكتبه وي�سهد عليه. 



 واإن كنت���م م�س���افرين ول���م تج���دوا 
ين، فيكفي اأن  كاتًبا يكتب لكم وثيقة الدَّ
ُيْعط���ي ال���ذي علي���ه الح���ق رهًن���ا يقب�س���ه 
�ساح���ب الح���ق، يك���ون �سماًن���ا لحق���ه، 
اإل���ى اأن يق�س���ي المدي���ن م���ا علي���ه م���ن 
َدي���ن، ف���اإن َوِث���َق بع�سك���م ببع����ض لم تلزم 
ين  كتابة ول اإ�س���هاد ول رهن، ويكون الدَّ
حينئذ اأمانة في ذمة الَمِدين يجب عليه 
اأداوؤه لدائن���ه، وعلي���ه اأن يتق���ي اهلل ف���ي 
ه���ذه الأمان���ة ف���ا ينك���ر منه���ا �س���يًئا، فاإن 
اأنك���ر كان عل���ى م���ن �س���هد المعامل���ة اأن 
يوؤدي ال�س���هادة، ول يجوز له اأن يكتمها، 
وم���ن يكتمه���ا فاإن قلب���ه قلٌب فاجر، واهلل 
بم���ا تعمل���ون علي���م، ل يخفى عليه �س���يء، 

و�س���يجازيكم عل���ى اأعمالك���م.
 هلل وح���ده م���ا ف���ي ال�س���ماوات وم���ا 
ف��������ي الأر����ض خل������ًقا ومل������ًكا وتدبي���ًرا، 
واإن ُتظه�������روا م���ا ف������ي قلوبك���م اأو تخفوه 
يعلم���ه اهلل، و�سيحا�س���بكم علي���ه، فيغف���ر 
بع���د ذل���ك ل������من ي�س���اء ف�س���ًا ورحم���ة، 
ويع���ذب م���ن ي�س���اء ع���دًل وحكم���ًة، واهلل 

عل���ى كل �س���يء قدي���ر.
ب���كل  محم���د   الر�س���ول  اآم���ن   
م���ا اأُن���زل اإلي���ه م���ن رب���ه، والموؤمن���ون 
اآمن���وا كذل���ك، كله���م جميًعا اآمن���وا باهلل، 
واآمن���وا بجمي���ع مائكت���ه، وجمي���ع كتب������ه 
الت���ي اأنزله���ا على الأنبياء، وجميع ر�س���له 
الذي���ن اأر�س���لهم، اآمن���وا به���م قائلي���ن: ل 
نف���رق بي���ن اأح���د م���ن ر�س���ل اهلل، وقال���وا: 
�س���معنا م���ا اأمرتن���ا ب���ه ونهيتن���ا عن���ه، 
واأطعن���اك بفع���ل م���ا اأم���������رت ب���ه وت�����رك 
م���ا نهي���ت عن���ه، ون�س���األك اأن تغف���ر لن���ا ي���ا 
ربن���ا، ف���اإن مرجعن���ا اإلي���ك وحدك في كل 

�سوؤوننا. 
 ل يكل���ف اهلل نف�ًس���ا اإل م���ا تطي���ق م���ن الأعم���ال؛ لأن دي���ن اهلل مبن���ي عل���ى الي�س���ر ف���ا م�س���قة في���ه، فم���ن ك�س���ب خي���ًرا فل���ه ث���واب م���ا عم���ل 
ا فعليه جزاء ما اكت�س���ب من ذنب ل يحمله عنه غيره. وقال الر�س���ول والموؤمنون: ربنا ل تعاقبنا اإن  ل ُيْنَق�ُض منه �س���يء، ومن ك�س���ب �س���رًّ
ن�س���ينا اأو اأخطاأنا في فعل اأو قول با ق�سد منا، ربنا ول تكلِّفنا ما ي�س���ق علينا ول نطيقه، كما كلَّفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم 
لنا ما ي�سق علينا ول نطيقه من الأوامر والنواهي، وتجاوز عن ذنوبنا، واغفر لنا، وارحمنا بف�سلك، اأنت ولينا ونا�سرنا  كاليهود، ول تحمِّ

فان�سرن���ا على القوم الكافرين.
 

   جواز اأخذ الرهن ل�سمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق، اإل اإذا َوِثَق المتعاملون بع�سهم ببع�ض.
   حرمة كتمان ال�سهادة واإثم من يكتمها ول يوؤديها.

   كمال علم اهلل تعالى واطاعه على خلقه، وقدرته التامة على ح�سابهم على ما اكت�سبوا من اأعمال.
   تقرير اأركان الإيمان وبيان اأ�سوله.

   قام هذا الدين على الي�سر ورفع الحرج والم�سقة عن العباد، فا يكلفهم اهلل اإل ما يطيقون، ول يحا�سبهم على ما ل ي�ستطيعون.



اإثب�����ات اأن دي���ن الإ�س������ام ه�����و الح���ق 
ا عل���ى �س���بهات اأه���ل الكت���اب، وتثبيت���ا  ردًّ

للموؤمني���ن.

يت �س���ورة اآل  ه���ي �س���ورة مدني���ة، �ُس���مِّ
عم���ران لذك���ر اآل عم���ران فيه���ا ف���ي الآية 
  ه���ذه  )33( م���ن ال�س���ورة. 
الح���روف المقطع���ة تق���ّدم َنظيُره���ا ف���ي 
�س���ورة البق���رة، وفيه���ا اإ�س���ارة اإل���ى عج���ز 
العرب عن الإتيان بمثل هذا القراآن مع 
اأن���ه موؤل���ف م���ن مث���ل ه���ذه الح���روف التي 
ُبِدئ���ت به���ا ال�س���ورة، والت���ي ُيرّكبون منها 
 اهلل ال���ذي ل اإل�����ه ُيعب���د  كامه���م. 
بحق اإل هو وحده دون �سواه، الحي حياة 
كامل���ة ل م���وت فيه���ا ول نق����ض، القيُّ���وم 
ال���ذي ق���ام بنف�س���ه فا�س���تغنى ع���ن جمي���ع 
خلق���ه، وبه قامت جميع المخلوقات فا 

ت�ستغ������ني عن���ه ف���ي كل اأحواله���ا.
اأيه���ا   - عل���������يك  ل  ن������زَّ    

الن�����بي- الق���راآن بال�س���دق ف���ي الأخب���ار 
والع���دل ف���ي الأحكام، موافًقا لما �س���بقه 
م���ن الكت���ب الإلهي���ة، فا تعار����ض بينها، 
واأن���زل الت���وراة عل���ى مو�س���ى، والإنجي���ل 
على عي�سى  ِمن قبِل تنزيل القراآن 
علي���ك، وهذه الكت���ب الإلهية كلها هداية 
واإر�س���اد للنا����ض اإل���ى م���ا في���ه �س���اح 
دينه���م ودنياه���م، واأن���زل الفرق���ان الذي 
يع���رف ب���ه الحق من الباطل والهدى من 
ال�سال. والذين كفروا باآيات اهلل التي 
اأنزله���ا علي���ك له���م ع���ذاب �س���ديد. واهلل 
عزي���ز ل ُيغالب���ه �س���يء، ذو انتق���ام مم���ن 
 اإن اهلل ل  ب ر�سله وخالف اأمره.  كذَّ
 هو الذي يخلقكم �سوًرا �ستى في بطون  يخفى عليه �سيء في الأر�ض ول في ال�سماء، قد اأحاط علمه بالأ�سياء كلها ظاهرها وباطنها.  
اأمهاتك���م كي���ف ي�س���اء، م���ن ذك���ٍر اأو اأنث���ى، وح�س���ن اأو قبي���ح، واأبي����ض اأو اأ�س���ود، ل معبود بحق غيره، العزيز ال���ذي ل ُيَغاَلب، الحكيم في خلقه 
 ه���و ال���ذي اأن���زل علي���ك - اأيه���ا النب���ي - الق���راآن، منه اآيات وا�سحة الدللة، ل لب����ض فيها، هي اأ�سل الكتاب ومعظمه،  وتدبي���ره و�س���رعه.  
وهي المرجع عند الخت��اف، ومنه اآيات اأُخر محتملة لأكثر من معنى، يلتب�ض معناها على اأكثر النا�ض، فاأما الذين في قلوبهم ميل عن 
الح���ق فيترك���ون الُمْحك���م، وياأخ���ذون بالمت�س���ابه الُمْحتم���ل؛ يبتغ���ون بذل���ك اإثارة ال�س���بهة واإ�سال النا����ض، ويبتغ���ون بذلك تاأويله���ا باأهوائهم 
على ما يوافق مذاهبهم الفا�سدة، ول يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي توؤول اإليها اإل اهلل. والرا�سخون في العلم المتمكنون 
منه يقولون: اآمنا بالقراآن كله؛ لأنه كله من عند ربنا، ويف�سرون المت�سابه بما اأُْحِكم منه. وما يتذكر ويتعظ اإل اأ�سحاب العقول ال�سليمة.  
ل قلوبنا عن احلق بعد اأن هديتنا اإليه، و�س���لِّمنا مما اأ�ساب املنحرفني املائلني عن احلق، وهب   وهوؤلء الرا�س���خون يقولون: ربنا ل ُتِ

لن���ا رحم���ة وا�س���عة م���ن عن���دك ته���دي به���ا قلوبن���ا، وتع�سمن���ا به���ا م���ن ال�س���ال، اإن���ك - ي���ا ربن���ا - الوهاب كث���ر العطاء.  
 ربنا اإنك �ستجمع النا�ض جميًعا اإليك لح�سابهم في يوم ل �سك فيه، فهو اآت ل محالة، اإنك - يا ربنا - ل تخلف الميعاد.

     اأق��ام اهلل الحجة وقطع العذر عن الخلق باإر�س��ال الر�سل واإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الب��اطل.  
���ا.      م���ن اأ�س���ول     كم���ال عل���م اهلل تعال���ى واإحاطت���ه بخلق���ه، ف���ا يغي���ب عن���ه �س���يء ف���ي الأر����ض ول ف���ي ال�س���ماء، �س���واء كان ظاه���ًرا اأو خفيًّ
اأه���ل الإيم���ان الرا�س���خين ف���ي العل���م اأن يف�س���روا م���ا ت�س���ابه م���ن الآي���ات بم���ا اأُْحِكم منها.      م�س���روعية دعاء اهلل تعالى و�س���وؤاله الثبات على 

الحق، والر�س���د في الأمر، ول �س���يما عند الفتن والأهواء.



 اإن الذي���ن كف���روا ب���اهلل وبر�س���له 

ل���ن تمن���ع عنه���م اأمواله���م ول اأولده���م 
عذاَب اهلل، ل في الدنيا ول في الآخرة، 
واأولئ���ك المت�سف���ون بتل���ك ال�سف���ات هم 
حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامة.

ك�س���اأن  الكافري���ن  ه���وؤلء  و�س���اأن   

اآل فرع���ون وَم���ن قبلهم من الذين كفروا 
باهلل وكذبوا باآياته، فعذبهم اهلل ب�سبب 
ول  اأمواله���م  تنفعه���م  ول���م  ذنوبه���م، 
اأولده���م، واهلل �س���ديد العق���اب لم���ن 

ب باآيات���ه. كف���ر ب���ه، وك���ذَّ
 ق�������ل - اأيه��ا الر�س������ول - لل������ذين 

دياناته��م:  اخت��اف  عل��ى  كف��روا 
عل��ى  وتموت��ون  الموؤمن��ون،  �س��يغلبكم 
الكف��ر، ويجمعك��م اهلل اإل��ى ن��ار جهن��م، 

وبئ���ض الفرا���ض لك��م.
وعب���رة  دلل���ة  لك���م  كان  ق���د   

ف���ي فرقتي���ن التقت���ا للقت���ال ي���وم ب���در، 
اإحداهم���ا فرق���ة موؤمن���ة وه���ي ر�س���ول 
اهلل  واأ�سحاب���ه، تقات���ل ف���ي �س���بيل 
اهلل لتك���ون كلم���ة اهلل ه���ي العلي���ا، وكلم���ة 
الذي���ن كف���روا ال�س���فلى، والأخ���رى فرق���ة 
كاف���رة وه���م كف���ار مك���ة الذي���ن خرج���وا 
فخًرا ورياًء وع�سبية، يراهم الموؤمنون 
ْعفيه���م حقيق���ًة راأي عي���ن، فن�س���ر  �سِ
بن�س���ره  يوؤي���د  واهلل  اأولي���اءه،  اهلل 
م���ن ي�س���اء، اإن ف���ي ذل���ك لعب���رة وعظ���ة 
لأ�سح���اب الب�سائ���ر، ليعلم���وا اأن الن�سر 
لأه���ل الإيم���ان واإن َق���لَّ عدده���م، واأن 
الهزيمة لأهل الباطل واإن كثر عددهم.

���ن للنا����ض   يخب���ر اهلل تعال���ى اأن���ه َح�سَّ

- ابتاًء لهم - حب ال�سهوات الدنيوية: 
مثل الن�س���اء، والبنين، والأموال الكثيرة 
المجتمع���ة م���ن الذهب والف�سة، والخيل 
الُمعلَّم���ة الح�س���ان، والأنع���ام م���ن الإب���ل 
والبق���ر والغن���م، وزراع���ة الأر����ض، ذل���ك 
���ُع ب���ه فت���رة ث���م  مت���اع الحي���اة الدني���ا ُيَتمتَّ

ي���زول، ف���ا ينبغ���ي للموؤم���ن اأن يتعل���ق ب���ه، واهلل عن���ده وح���ده ح�س���ن المرج���ع، وه���و الجن���ة الت���ي عر�سه���ا ال�س���ماوات والأر�ض.
ه اهلل اإلى ما هو خير من ذلك فقال: ولما كانت �سهوات الدنيا منقطعة َنبَّ

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: اأاأخبرك���م بخي���ر م���ن تل���ك ال�س���هوات؟ للذي���ن اتق���وا اهلل بفع���ل طاعت���ه وت���رك مع�سيت���ه جن���اٌت تج���ري م���ن تح���ت 

ق�سوره���ا واأ�س���جارها الأنه���ار، خالدي���ن فيه���ا ل يدركه���م م���وت ول فن���اء، وله���م فيه���ا اأزواج مطه���رات م���ن كل �س���وء ف���ي َخْلِقه���ن واأخاقه���ن، 
وله���م م���ع ذل���ك ر�س���وان م���ن اهلل يح���لُّ عليه���م فا ي�س���خط عليهم اأبًدا، واهلل ب�سير باأحوال عباده، ل يخفى عليه �س���يء منها، و�س���يجازيهم 

عليها.
 

   اأن غرور الكفار باأموالهم واأولدهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب اهلل تعالى اإذا نزل بهم.
   الن�سر حقيقة ل يتعلق بمجرد العدد والُعدة، واإنما بتاأييد اهلل تعالى وعونه.

   َزَيّن اهلل تعالى للنا�ض اأنواًعا من �سهوات الدنيا ليبتليهم، وليعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها.
   كل نعيم الدنيا ولذاتها قليل زائل، ل يقا�ض بما في الآخرة من النعيم العظيم الذي ل يزول.



الذي���ن  اأه���ل الجن���ة ه���وؤلء ه���م   

يقول���ون ف���ي دعائه���م لربه���م: ربن���ا اإنن���ا 
اآمن���ا ب���ك، وبم���ا اأنزل���ت عل���ى ر�س���لك، 
واتبعنا �س���ريعتك؛ َفاْغِفْر لنا ما ارتكبنا 

بن���ا ع���ذاب الن���ار. م���ن ذن���وب، وجنِّ
فع�ل  عل�ى  ال�ساب�رون  وه�م   

م�ا  وعل�ى  ال�س�يئات،  وت�رك  الطاع�ات 
ي�سيبه�م م�ن الب�اء، وه�م ال�سادق�ون 
ف�ي اأقوالهم واأعمالهم، وهم المطيعون 
هلل طاعة تامة، وهم المنفقون اأموالهم 
ف�ي �س�بيل اهلل، وه�م الم�س�تغفرون اآخر 
اللي�ل؛ لأن الدع�اء في�ه اأق�رب لاإجابة، 

ويخل�و في�ه القل�ب م�ن ال�س�واغل.
الإل����ه  ه���و  اأن���ه  عل���ى  اهلل  �س���هد   

المعب���ود بح���ق دون �س���واه، وذل���ك بم���ا 
اأق���ام م���ن الآي���ات ال�س���رعية والكوني���ة 
الدال���ة عل���ى األوهيت���ه، و�س���هد عل���ى ذل���ك 
العل���م عل���ى  اأه���ل  و�س���هد  المائك���ة، 
ذل���ك ببيانه���م للتوحي���د ودعوته���م اإلي���ه، 
ف�س���هدوا عل���ى اأعظ���م م�س���هود ب���ه وه���و 
توحي���د اهلل وقيام���ه تعال���ى بالع���دل ف���ي 
خلق���ه و�س���رعه، ل اإل�����ه اإل ه���و العزي���ز 
ال���ذي ل يغالب���ه اأح���د، الحكي���م في خلقه 

وتدبي���ره وت�س���ريعه.
اهلل  عن���د  المقب���ول  الدي���ن  اإن   

ه���و الإ�س���ام، وه���و النقي���اد هلل وح���ده 
بالطاع���ة وال�ست�س���ام ل���ه بالعبودي���ة؛ 
والإيم���ان بالر�س���ل جميًع���ا اإل���ى خاتمه���م 
ب���ه  اهلل  خت���م  ال���ذي   ، محم���د 
الر�س���الت، فا َيْقَبُل غير �س���ريعته. وما 
اختل���ف اليه���ود والن�س���ارى ف���ي دينه���م 
وافترق���وا �س���يًعا واأحزاًب���ا اإل م���ن بع���د ما 
قام���ت عليه���م الحج���ة بم���ا جاءه���م م���ن 
ا على الدنيا. ومن  العلم، ح�سًدا وحر�سً
يكف���ر باآي���ات اهلل المنزل���ة عل���ى ر�س���وله 
ف���اإن اهلل �س���ريع الح�س���اب لم���ن كف���ر ب���ه 

ب ر�س���له. وك���ذَّ
 ف���اإن جادل���وك - اأيه���ا الر�س���ول - ف���ي الح���ق ال���ذي ن���زل علي���ك، فق���ل مجيًب���ا اإياه���م: اأ�س���لمت اأن���ا وم���ن تبعن���ي م���ن الموؤمني���ن هلل تعال���ى، 

وقل - اأيها الر�س���ول - لأهل الكتاب والم�س���ركين: اأاأ�س���لمتم هلل تعالى مخل�سين له متبعين لما ِجئُت به؟ فاإن اأ�س���لموا هلل واتبعوا �س���ريعتك 
فقد �سلكوا �سبيل الهدى، واإن اأعر�سوا عن الإ�سام فلي�ض عليك اإل اأن تبلغهم ما اأر�سلت به، واأمرهم اإلى اهلل، فهو تعالى ب�سير بعباده، 

و�س���يجازي كل عامل بما عمل.
 اإن الذي���ن يكف���رون بحج���ج اهلل الت���ي اأنزله���ا عليه���م، ويقتل���ون اأنبي���اءه بغي���ر ح���ق، واإنم���ا ظلًم���ا وعدواًن���ا، ويقتل���ون الذين ياأم���رون بالعدل 

���ر هوؤلء الكفار القتلة بعذاب األيم. من النا����ض، وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ب�سِّ
 اأولئ���ك المت�سف���ون بتل���ك ال�سف���ات ق���د بطل���ت اأعماله���م ف���ا ينتفع���ون به���ا ف���ي الدنيا ول ف���ي الآخرة، لع���دم اإيمانهم ب���اهلل، وما لهم من 

نا�سرين يدفعون عنهم العذاب.
 

. ر الذنوب ويقي عذاب النار الإيمان باهلل تعالى واتباع ما جاء به الر�سول     من اأعظم ما ُيكفِّ
   اأعظم �سهادة وحقيقة هي األوهية اهلل تعالى ولهذا �سهد اهلل بها لنف�سه، و�سهد بها مائكته، و�سهد بها اأولو العلم ممن خلق.

   البغي والح�سد من اأعظم اأ�سباب النزاع وال�سرف عن الحق.



 األ���م تنظ���ر - اأيه���ا النب���ي - اإل���ى 

ا من  ح���ال اليه���ود الذين اآتاه���م اهلل حظًّ
العلم بالتوراة وما دلَّت عليه من نبوتك، 
ُيْدَع���ون اإل���ى الرج���وع اإل���ى كت���اب اهلل 
الت���وراة ليف�س���ل بينه���م فيم���ا اختلف���وا 
في���ه، ث���م ين�س���رف فري���ق م���ن علمائه���م 
وروؤ�س���ائهم وه���م ُمْعِر�س���ون ع���ن حكم���ه 
اإذ لم يوافق اأهواءهم، وكان الأولى بهم 
-وه���م يزعم���ون اتباعهم له - اأن يكونوا 

اأ�س���رع النا����ض اإل���ى التحاك���م اإلي���ه.
الح���ق  ع���ن  الن�س���راف  ذل���ك   

عون اأن  والإعرا����ض عن���ه لأنه���م كان���وا يدَّ
الن���ار ل���ن تم�س���هم ي���وم القيام���ة اإل اأياًم���ا 
ه���م هذا  قليل���ة، ث���م يدخل���ون الجن���ة، فَغرَّ
الظ���ن ال���ذي اختلق���وه م���ن الأكاذي���ب 
والأباطي���ل فتج���روؤوا عل���ى اهلل ودين���ه.

 فكي���ف يك���ون حاله���م وندمه���م؟! 

�س���يكون غاي���ة ف���ي ال�س���وء اإذا جمعناه���م 
للح�س���اب ف���ي ي���وم ل �س���ك في���ه وه���و ي���وم 
ج���زاء  نف����ض  كل  واأعطي���ت  القيام���ة، 
م���ا عمل���ت عل���ى ق���در م���ا ت�س���تحق، م���ن 
غي���ر ظل���م بنق����ض ح�س���ناتها، اأو زي���ادة 

�س���يئاتها.
ُمْثنًي���ا   - الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

عل���ى رب���ك ومعّظًما ل���ه: اللَُّهمَّ اأنت مالك 
المل���ك كل���ه ف���ي الدني���ا والآخ���رة، توؤت���ي 
المل���ك م���ن ت�س���اء م���ن خلق���ك، وتنزع���ه 
ممن ت�ساء، وُتعز من ت�ساء منهم، وتذل 
م���ن ت�س���اء، وكل ذل���ك بحكمتك وعدلك، 
وبيدك وحدك الخير كله، واأنت على كل 

�س���يء قدير.
اأن���ك  قدرت���ك  مظاه���ر  وم���ن   

تدخ���ل اللي���ل ف���ي النه���ار فيط���ول وق���ت 
النه���ار، وتدخ���ل النهار ف���ي الليل فيطول 
وق���ت اللي���ل، وتخ���رج الح���ي م���ن المي���ت؛ 
كاإخ���راج الموؤم���ن م���ن الكاف���ر، وال���زرع 
م���ن الح���ب، وتخ���رج المي���ت م���ن الح���ي؛ 

كالكاف���ر م���ن الموؤم���ن، والبي�س���ة م���ن الدجاج���ة، وت���رزق م���ن ت�س���اء رزًق���ا وا�س���ًعا م���ن غي���ر ح�س���اب وع���ّد.
 ل تتخ���ذوا - اأيه���ا الموؤمن���ون - الكافري���ن اأولي���اء تحبونه���م وتن�سرونه���م م���ن دون الموؤمني���ن، وم���ن يفع���ل ذل���ك فقد ب���رئ من اهلل وبرئ 

اهلل من���ه، اإل اأن تكون���وا ف���ي �س���لطانهم فتخافوه���م عل���ى اأنف�س���كم، ف���ا ح���رج اأن تتق���وا اأذاه���م باإظهار اللين في ال���كام واللطف في الفعال، 
مع اإ�سمار العداوة لهم، ويحذركم اهلل نف�سه فخافوه، ول تتعر�سوا لغ�سبه بارتكاب المعا�سي، واإلى اهلل وحده رجوع العباد يوم القيامة 

لمجازاتهم على اأعمالهم.
 ق���ل - اأيه���ا النب���ي -: اإن ُتخف���وا م���ا ف���ي �سدورك���م مم���ا نهاك���م اهلل عن���ه كم���والة الكف���ار، اأو تظهروا ذلك يعلم���ه اهلل، ول يخفى عليه منه 

�س���يء، ويعل���م م���ا ف���ي ال�س���ماوات وم���ا ف���ي الأر����ض، واهلل على كل �س���يء قدير، ل يعجزه �س���يء.
 

   اأن التوفيق والهداية من اهلل تعالى، والعلم - واإن كثر وبلغ �ساحبه اأعلى المراتب - اإن لم ي�ساحبه توفيق اهلل لم ينتفع به المرء.
   اأن الملك هلل تعالى، فهو المعطي المانع، المعز المذل، بيده الخير كله، واإليه يرجع الأمر كله، فا ُي�ساأل اأحد �سواه.

د اهلل فاعله بالبراءة منه وبالح�ساب يوم القيامة.    خطورة تولي الكافرين، حيث توَعّ



نف����ض  كلُّ  تلق���ى  القيام���ة  ي���وم   

عمله���ا م���ن الخي���ر ق���د اأُت���ي ب���ه ل نق����ض 
في���ه، وال���ذي عمل���ت م���ن ال�س���وء تتمن���ى 
اأن بينه���ا وبين���ه زمًن���ا بعي���ًدا، واأن���ى له���ا 
م���ا تمن���ت! ويحذرك���م اهلل نف�س���ه، ف���ا 
الآث���ام،  بارت���كاب  لغ�سب���ه  تتعر�س���وا 
واهلل روؤوف بالعب���اد، وله���ذا يحذره���م 

ويخوفه���م.
كنتم  اإن   :- الر�سول  اأيها   - قل   

به  جئت  ما  فاتبعوا  ا  حقًّ اهلل  تحبون 
اهلل،  محبة  تنالوا  وباطًنا،  ظاهًرا 
لمن  غفور  واهلل  ذنوبكم،  لكم  ويغفر 

تاب من عباده رحيم بهم.
اأطيع���وا  الر�س���ول -:  اأيه���ا   - ق���ل   

اهلل واأطيع���وا ر�س���وله بامتث���ال الأوام���ر 
اأعر�س���وا  ف���اإن  النواه���ي،  واجتن���اب 
ع���ن ذل���ك ف���اإن اهلل ل يح���ب الكافري���ن 

المخالفي���ن لأم���ره واأم���ر ر�س���وله.
فاأ�س���جد  اآدم   اخت���ار  اهلل  اإن   

ل���ه مائكت���ه، واخت���ار نوًح���ا فجعل���ه اأول 
ر�س���ول اإل���ى اأه���ل الأر����ض، واخت���ار اآل 
اإبراهي���م فجعل النب���وة باقية في ذريته، 
واخت���ار اآل عم���ران؛ اخت���ار كل ه���وؤلء 

وف�سله���م عل���ى اأه���ل زمانه���م.
 ه���وؤلء المذك���ورون م���ن الأنبي���اء 

وذرياته���م الُمّتِبع���ون لطريقته���م ه���م 
ذري���ة بع�سه���ا مت�سل�س���ل م���ن بع����ض ف���ي 
توحيد اهلل وعمل ال�سالحات، يتوارثون 
والف�سائ���ل،  الم���كارم  بع�سه���م  م���ن 
علي���م  عب���اده،  لأق���وال  �س���ميع  واهلل 
باأفعاله���م؛ وله���ذا يخت���ار م���ن ي�س���اء 

منه���م، وي�سطف���ي منه���م م���ن ي�س���اء.
 اذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اإذ قال���ت 

: ي���ا رب  ام���راأة عم���ران وال���دة مري���م 
اإن���ي اأوجب���ت عل���ى نف�س���ي اأن اأجع���ل م���ا 
���ا لوجه���ك،  ف���ي بطن���ي م���ن حم���ل خال�سً
مح���ّرًرا م���ن كل �س���يء ليخدم���ك ويخ���دم 

بيت���ك، فتقب���ل من���ي ذل���ك، اإن���ك اأن���ت ال�س���ميع لدعائ���ي، العلي���م بنّيت���ي.
 فلم���ا ت���م حمُله���ا و�سع���ت م���ا ف���ي بطنه���ا، وقال���ت معت���ذرة - وق���د كان���ت ترج���و اأن يك���ون الحم���ل ذك���ًرا -: ي���ا رب اإن���ي ولدته���ا اأنث���ى، واهلل 

نتها بك هي  يتها مري���م، واإني َح�سَّ اأعل���م بم���ا ول���دت، ولي����ض الذك���ر ال���ذي كان���ت ترج���وه كالأنثى التي ُوِهبت لها في القوة والِخْلَقة. واإني �س���مَّ
وذريته���ا من ال�س���يطان المط���رود من رحمتك.

 . ���ل اهلل نذره���ا بَقب���ول ح�س���ن، واأن�س���اأها ن�س���اأًة ح�س���نة، وعط���ف عليه���ا قل���وب ال�سالحي���ن م���ن عباده، وجع���ل كفالتها اإل���ى زكريا   فتقبَّ

وكان زكريا كلما دخل عليها مكان العبادة وجد عندها رزًقا طيًبا مي�ّسًرا، فقال مخاطًبا اإياها: يا مريم، من اأين لك هذا الرزق؟ قالت 
مجيبة اإياه: هذا الرزق من عند اهلل، اإن اهلل يرزق من ي�س���اء رزًقا وا�س���ًعا بغير ح�س���اب.

 
   عظم مقام اهلل و�سدة عقوبته تجعل العاقل على حذر من مخالفة اأمره تعالى.

   برهان المحبة الحقة هلل ولر�سوله باتباع ال�سرع اأمًرا ونهًيا، واأما دعوى المحبة با اتباع فا تنفع �ساحبها.
   اأن اهلل تعالى يختار من ي�ساء من عباده وي�سطفيهم للنبوة والعبادة بحكمته ورحمته، وقد يخ�سهم باآيات خارقة للعادة. 



 عن���د ذل���ك ال���ذي راآه زكري���ا م���ن 

رزق اهلل تعال���ى لمري���م بنت عمران على 
غير المعتاد من �ُسننه تعالى في الرزق؛ 
رج���ا اأن يرزق���ه اهلل ول���ًدا م���ع الحال التي 
ه وُعْقم امراأته،  ه���و عليه���ا من تقدم �س���نِّ
فق���ال: ي���ا رب، ه���ب ل���ي ول���ًدا طيًب���ا، اإن���ك 

�س���ميٌع لدع���اء من دع���اك، مجيب له.
ل���ه  مخاطب���ة  المائك���ة  فنادت���ه   

وه���و ف���ي ح���ال قيام���ه لل�س���اة ف���ي مكان 
عبادت���ه بقوله���ا: اإن اهلل ُيب�ّس���رك بول���د 
يول���د ل���ك ا�س���مه يحي���ى، م���ن �سفت���ه اأن 
يك���ون م�سدًق���ا بكلم���ة م���ن اهلل، وه���و 
ا  عي�سى بن مريم - اأنه ُخِلق خلًقا خا�سًّ
بكلمة من اهلل - ويكون هذا الولد �سيًدا 
عل���ى قوم���ه ف���ي العل���م والعب���ادة، مانًع���ا 
نف�س���ه وحاب�س���ها ع���ن ال�س���هوات ومنه���ا 
ُقْرب���ان الن�س���اء، متفرًغ���ا لعب���ادة رب���ه، 
���ا م���ن ال�سالحي���ن. ���ا - نبيًّ ويك���ون - اأي�سً

���ا ب�س���رته المائك���ة   ق���ال زكري���ا لمَّ

بيحي���ى: ي���ا رب، كي���ف يك���ون ل���ي ول���د بعد 
اأن �س���رت �س���يًخا، وامراأت���ي عقي���م ل 
يول���د له���ا؟! ق���ال اهلل جواًب���ا عل���ى قول���ه: 
ك وُعْق���م  َمَث���ُل َخْل���ق يحي���ى عل���ى كب���ر �س���نِّ
زوجك؛ كخلق اهلل ما ي�س���اء مما يخالف 
الماأل���وف ع���ادة؛ لأن اهلل عل���ى كل �س���يء 
قدي���ر، يفع���ل م���ا ي�س���اء بحكمت���ه وعلم���ه.

اجع�������ل  رب،  ي���ا  زك�������ريا:  ق���ال   

ل����ي عام���ة عل���ى حم���ل امراأت���ي من���ي، 
ق���ال اهلل: عامت���ك الت���ي طلب���َت ه���ي: 
األ ت�س���تطيع كام النا����ض ثاث���ة اأي���ام 
بلياليه���ن اإل بالإ�س���ارة ونحوه���ا، م���ن 
غي���ر خل���ل ي�سيب���ك، فاأَكِث���ْر ِمن ذكر اهلل 

وت�س���بيحه ف���ي اآخ���ر النه���ار واأول���ه.
اأيه���ا الر�س���ول - حي���ن   -  واذك����ر 

قال���ت المائك���ة لمري���م  : اإن اهلل 
اخت���ارك لم���ا تت�سفي���ن ب���ه م���ن �سف���ات 
النقائ����ض،  م���ن  ���رك  وَطهَّ حمي���دة، 

واخت���ارك عل���ى ن�س���اء العالمي���ن ف���ي زمان���ك.
 يا مريم، اأطيلي القيام في ال�ساة، وا�سجدي لربك، واركعي له مع الراكعين من عباده ال�سالحين.

 ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم  من اأخبار الغيب نوحيه اإليك - اأيها الر�س���ول - وما كنت عند اأولئك العلماء وال�سالحين 

. حين اخت�سموا فيمن هو اأحق بتربية مريم، حتى لجوؤوا للقرعة فاألقوا اأقامهم، ففاز ق����لم زكريا 
 اذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - اإذ قال���ت المائك���ة: ي���ا مري���م، اإن اهلل يب�ّس���رك بول���د يك���ون َخْلُق���ه م���ن غي���ر اأب، واإنم���ا بكلم���ة م���ن اهلل باأن يقول 

ل���ه: »ك���ن«، فيك���ون ول���ًدا ب���اإذن اهلل، وا�س���م ه���ذا الول���د: الم�س���يح عي�س���ى بن مريم، ل���ه مكانة عظيمة ف���ي الدنيا وفي الآخرة، وم���ن المقربين 
اإليه تعالى.

 
   عناية اهلل تعالى باأوليائه، فاإنه �سبحانه يجنبهم ال�سوء، وي�ستجيب دعاءهم.

رها من النقائ�ض، وجعلها مباركة. ل مريم  حيث اختارها اهلل على ن�ساء العالمين، وطَهّ    َف�سْ
   كلما عظمت نعمة اهلل على العبد َعُظم ما يجب عليه من �سكره عليها بالقنوت والركوع وال�سجود و�سائر العبادات.

   م�سروعية الُقْرعة عند الختاف فيما ل َبِيّنة عليه ول قرينة ت�سير اإليه.



 ويكل���م النا����ض وه���و طف���ل �سغي���ر 

قب���ل اأوان ال���كام، ويكلمه���م وه���و كبي���ر 
ُت���ه ورجولته، يخاطبهم بما  ق���د َكملت قوَّ
في���ه �س���اح اأم���ر دينه���م ودنياه���م، وه���و 
م���ن ال�سالحين في اأقوالهم واأعمالهم.
 قال���ت مري���م م�ستغ�����ربًة اأن يك���ون 

له���ا ول������د م���ن غ������ير زوج: كيف يكون لي 
ول���د ول���م يقربن���ي ب�س���ر ل ف���ي ح���ال ول 
ف���ي ح���رام؟! ق���ال له���ا المَل���ك: ِمث���ُل م���ا 
يخل���ق اهلل ل���ك ول���ًدا م���ن غي���ر اأب، 
ف�����اإنه يخ�������لق م������ا ي�س�������اء مما يخ������الف 
الماأل���وف والع���ادة، ف���اإذا اأراد اأم���ًرا ق���ال 

ل���ه: »ك���ن« فيك���ون، ف���ا يعج���زه �س���يء.
 وُيعلم�ه الكتاب�ة والإ�ساب�ة والتوفي�ق 

ف�ي الق�ول والعم�ل، ويعلمه الت�وراة التي 
، ويعلمه الإنجيل  اأنزلها على مو�سى 

الذي �س�ينزله عليه.
 ويجعل���ه - كذل���ك - ر�س���وًل اإل���ى 

بن���ي اإ�س���رائيل، حي���ث يق���ول له���م: اإن���ي 
ر�س���ول اهلل اإليك���م ق���د جئتك���م بعام���ة 
دال���ة عل���ى �س������دق نبوت���ي ه���ي: اأن���ي 
ر لك�������م من مادة الطين مثل �س���كل  اأُ�سوِّ
���ا  الطي���ر، فاأنف���خ في���ه في�سي���ر طي���ًرا حيًّ
ب���اإذن اهلل، واأ�س���في م���ن ُوِل���د اأعم�������ى 
في����ب�سر، وم����ن اأ�سي���ب ِبَبَر����ضٍ فيع���ود 
جل���ده �س���ليًما، واأُْحي����ي م���ن كان ميًت���ا، 
كل ذل���ك ب���اإذن اهلل، واأخب����ركم بم���ا 
تاأكل������ون وبم���ا تخبئ���ون ف���ي بيوتك���م م���ن 
طع���ام وتخفون���ه، اإن فيم���ا ذكرت���ه لك���م 
م���ن ه���ذه الأم���ور العظيم���ة الت���ي ل يق���در 
عليه���ا الب�س���ر؛ لعام���ًة ظاه���رة على اأني 
ر�سول من اهلل اإليكم، اإن كن����تم تريدون 

الإيم���ان، وت�س�����دقون بالبراهي���ن.
م�سدًق���ا   - كذل���ك   - وجئ��ت����كم   

لم���ا ن���زل قبل���ي م���ن الت���وراة، وجئتك���م 
م عليك���م م���ن  لأح���ل لك���م بع����ض م���ا ُح���رِّ
قب���ُل، تي�س���يًرا وتخفيًف���ا عليك���م، وجئتك���م بحج���ة وا�سح���ة عل���ى �سحة ما قل���ت لكم، فاتقوا اهلل بامتث���ال اأوامره واجتن���اب نواهيه، واأطيعوني 

فيم���ا اأدعوك���م اإلي���ه.
 ذل���ك لأن اهلل رب���ي وربك���م، فه���و وح���ده الُم�س���تِحقُّ اأن ُيط���اع وُيتق���ى، فاعب���دوه وح���ده، ه���ذا ال���ذي اأمرتك���م ب���ه م���ن عب���ادة اهلل وتق���واه ه���و 

الطري���ق الم�س���تقيم ال���ذي ل اعوج���اج في���ه.
 فلم���ا عل���م عي�س���ى  منه���م الإ�س���رار عل���ى الكف���ر، ق���ال مخاطًبا بني اإ�س���رائيل: من ين�سرني في الدعوة اإل���ى اهلل؟ قال الأ�سفياء من 

اأتباعه: نحن اأن�سار دين اهلل، اآمنا باهلل واتبعناك، وا�سهد - يا عي�سى - باأنا منقادون هلل بتوحيده وطاعته.
 

   �سرف الكتابة والخط وعلو منزلتهما، حيث بداأ اهلل تعالى بذكرهما قبل غيرهما.
   من �سنن اهلل تعالى اأن يوؤيد ر�سله بالآيات الدالة على �سدقهم، مما ل يقدر عليه الب�سر.

د عليه���م ف���ي بع����ض �س���رائع الت���وراة، وف���ي ه���ذا دلل���ة عل���ى وق���وع الن�س���خ بي���ن    ج���اء عي�س���ى  بالتخفي���ف عل���ى بن���ي اإ�س���رائيل فيم���ا �ُس���ِدّ
ال�سرائع.



  وقال الحواريون كذلك: ربنا اآمنا 

بما اأنزلت من الإنجيل، واتبعنا عي�سى 
بالحق  ال�ساهدين  مع  فاجعلنا   ،

الذين اآمنوا بك وبر�سلك.
اإ�سرائيل  بني  من  الكافرون  وَمَكر   

حيث �سعوا في قتل عي�سى  ، فمكر 
واألقى  في �سالهم،  فتركهم  بهم  اهلل 
اآخر، واهلل  �َسَبَه عي�سى  على رجل 
مكره  من  اأ�سد  ل  لأنه  الماكرين؛  خير 

تعالى باأعدائه.
���ا - حي���ن    ومك���ر اهلل به���م - اأي�سً

: ي���ا عي�س���ى،  ق���ال مخاطًب���ا عي�س���ى 
اإن���ي قاب�س���ك م���ن غي���ر م���وت، وراف���ٌع 
هك من ِرْج�ض  بدنك وروحك اإلي، وُمنزِّ
الذي���ن كف���روا ب���ك وُمبِع���دك عنه���م، 
وجاع���ل الذي���ن اتبع���وك عل���ى الدي���ن 
الح���ق - ومن���ه الإيم���ان بمحم���د   - 
ف���وق الذي���ن كف���روا بك اإلى ي���وم القيامة 
اإل���يَّ وح���دي  ث���م  بالبره���ان والع���زة، 
رجوعك���م ي���وم القيام���ة، فاأحك���م بينك���م 

بالح���ق فيم���ا كنت���م في���ه تختلف���ون.
 فاأما الذين كفروا بك وبالحق الذي 

في  �سديًدا  عذاًبا  فاأعذبهم  به  جئتهم 
وغيرها،  والذل  والأ�سر  بالقتل  الدنيا 
وفي الآخرة بعذاب النار، وما لهم من 

نا�سرين يدفعون عنهم العذاب.
 واأما الذين اآمنوا بك وبالحق الذي 

من  ال�سالحات  وعملوا  به،  جئتهم 
وغيرها؛  و�سلة  و�سيام  وزكاة  �ساة 
فاإن اهلل يعطيهم ثواب اأعمالهم تامة ل 
الحديث عن  �سيًئا، وهذا  ُينِق�ُض منها 
محمد  النبي  بعثة  قبل  الم�سيح  اأتباع 
ر به الم�سيُح نف�ُسه، واهلل   الذي ب�سَّ
الظلم  اأعظم  ومن  الظالمين،  يحب  ل 

ال�سرك باهلل تعالى وتكذيب ر�سله.
 ذل���ك ال���ذي نق���روؤه علي���ك م���ن خب���ر 

عي�سى  من العامات الوا�سحات الدالة على �سحة ما اأُنزل اإليك، وهو ِذْكٌر للمتقين، محكم ل ياأتيه الباطل.
  اإن مثل خلق عي�سى  عند اهلل كمثل خلق اآدم من تراب، من غير اأب ول اأم، واإنما قال اهلل له: كن ب�سًرا فكان كما اأراد تعالى، 

فكيف يزعمون اأنه اإل�ه بحجة اأنه ُخِلق من غير اأب، وهم يقرون باأن اآدم ب�سر، مع اأنه ُخِلق من غير اأب ول اأم؟!
دين، بل عليك الثبات على  ين الُمتردِّ   الحق الذي ل �سك فيه في �ساأن عي�سى  هو الذي نزل عليك من ربك، فا تكن من ال�ساكِّ

ما اأنت عليه من الحق.
  فمن جادلك - اأيها الر�سول - من ن�سارى نجران في اأمر عي�سى زاعًما اأنه لي�ض عبًدا هلل من بعد ما جاءك من العلم ال�سحيح في 

�ساأنه؛ فقل لهم: تعالوا ُنَناِد للح�سور اأبناءنا واأبناءكم، ون�ساءنا ون�ساءكم، واأنف�سنا واأنف�سكم، ونجتمع كلنا، ثم نت�سرع اإلى اهلل بالدعاء 
اأن ينزل لعنته على الكاذبين منا ومنكم.

 
   من كمال قدرته تعالى اأنه يعاقب من يمكر بدينه وباأوليائه، فيمكر بهم كما يمكرون.

، وبيان موافقته للعقل فهو لي�ض بدًعا في الخلقة، فاآدم المخلوق من غير اأب ول     بيان المعتقد ال�سحيح الواجب في �ساأن عي�سى 
اأم اأ�سد غرابة والجميع يوؤمن بب�سريته.

   م�سروعية الُمباهلة بين المتنازعين على ال�سفة التي وردت بها الآية الكريمة.



ل���ك م���ن   اإن ه���ذا ال���ذي ذكرن���ا 

�س���اأن عي�س���ى  هو الخبر الحق الذي 
ل ك���ذب في���ه ول �س���ك، وم���ا م���ن معب���ود 
بحق اإل اهلل وحده، واإن اهلل لهو العزيز 
ف���ي ملك���ه، الحكي���م ف���ي تدبي���ره واأم���ره 

وخلق���ه.
ب���ه،  جئ���ت  عم���ا  اأعر�س���وا  ف���اإن   

ول���م يتبع���وك؛ فذل���ك م���ن ف�س���ادهم، 
واهلل علي���م بالمف�س���دين ف���ي الأر����ض، 

و�س���يجازيهم عل���ى ذل���ك. 
تعال���وا   :- الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

ي���ا اأه���ل الكت���اب م���ن اليه���ود والن�سارى، 
نجتم���ع عل���ى كلم���ة ع���دٍل ن�س���توي فيه���ا 
جميًع���ا: اأن ُنْف���رد اهلل بالعبادة فا نعبد 
مع���ه اأح���ًدا �س���واه مهم���ا كان���ت منزلت���ه، 
���ا  وعل���ت مكانت���ه، ول يتخ���ذ بع�سن���ا بع�سً
اأرباًب���ا ُيعب���دون وُيطاع���ون م���ن دون اهلل، 
ف���اإن ان�سرف���وا ع���ن ه���ذا ال���ذي تدعوهم 
اإليه من الحق والعدل فقولوا لهم - اأيها 
الموؤمن���ون -: ا�س���هدوا باأن���ا م�ست�س���لمون 

هلل منق���ادون ل���ه تعال���ى بالطاع���ة.
 ي���ا اأه���ل الكت���اب ِل���َم تجادل���ون ف���ي 

مّل���ة اإبراهي���م  ؟ فاليه���ودي يزع���م 
���ا، والن�سران���ي  اأن اإبراهي���م كان يهوديًّ
���ا، واأنتم تعلمون  يزع���م اأن���ه كان ن�سرانيًّ
اأنَّ اليهودي���ة والن�سراني���ة ل���م تظه���ر اإل 
بع���د موت���ه بوق���ت طوي���ل، اأف���ا تدرك���ون 
بعقولكم بطان قولكم وخطاأ زعمكم؟!

 - الكت���اب  اأه���ل  ي���ا   - اأنت���م  ه���ا   

جادلت���م النب���ي   فيم���ا لك���م ب���ه عل���م 
م���ن اأم���ر دينك���م وم���ا اأُن���ِزل عليك���م، َفِل���م 
تجادلون فيما لي�ض لكم به علم من اأمر 
اإبراهيم ودينه، مما لي�ض في كتبكم ول 
ج���اءت ب���ه اأنبياوؤكم؟! واهلل يعلم حقائق 

الأم���ور وبواطنه���ا واأنت���م ل تعلم���ون.
 م���ا كان اإبراهي���م  عل���ى المل���ة 

اليهودي���ة، ول عل���ى الن�سراني���ة، ولك���ن 
كان مائ���ًا ع���ن الأدي���ان الباطل���ة، م�س���لًما هلل موح���ًدا ل���ه تعال���ى، وم���ا كان م���ن الم�س���ركين ب���ه كم���ا يزع���م م�س���ركو الع���رب اأنه���م عل���ى ملت���ه.

 ، ���ا بذلك هذا النب���ي محمد   اإن اأح���ق النا����ض بالنت�س���اب اإل���ى اإبراهي���م، ه���م الذي���ن اتبع���وا م���ا ج���اء ب���ه ف���ي زمان���ه، واأح���ق النا����ض اأي�سً

والذي���ن اآمن���وا ب���ه من هذه الأم���ة، واهلل نا�سر الموؤمنين به وحافظهم.
 يتمن���ى اأحب���اٌر م���ن اأه���ل الكت���اب م���ن اليه���ود والن�س���ارى اأن ي�سلوك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - ع���ن الح���ق ال���ذي هداك���م اهلل ل���ه، وم���ا ي�سل���ون 

اإل اأنف�س���هم؛ لأن �س���عيهم في اإ�سال الموؤمنين يزيد في �سالهم هم، وما يعلمون عاقبة اأفعالهم.
، واأنت���م   ي���ا اأه���ل الكت���اب م���ن اليه���ود والن�س���ارى ِل���َم تكف���رون باآي���ات اهلل الت���ي اأنزل���ت عليك���م وم���ا فيه���ا م���ن دلل���ٍة عل���ى نب���وة محم���د 

ت�س���هدون اأن���ه الح���ق الذي دلت علي���ه كتبكم؟!
 

   اأن الر�سالت الإلهية كلها اتفقت على كلمة عدل واحدة، وهي: توحيد اهلل تعالى والنهي عن ال�سرك.
   اأهمية العلم بالتاريخ؛ لأنه قد يكون من الحجج القوية التي ُتَردُّ بها دعوى المبطلين.

   اأحق النا�ض باإبراهيم  من كان على ملته وعقيدته، واأما مجرد دعوى النت�ساب اإليه مع مخالفته فا تنفع.
   َدلَِّت الآيات على حر�ض كفرة اأهل الكتاب على اإ�سال الموؤمنين من هذه الأمة ح�سًدا من عند اأنف�سهم.



تخلط���ون  ل���م  الكت���اب  اأه���ل  ي���ا   

الح���ق ال���ذي اأُن���زل ف���ي كتبك���م بالباط���ل 
م���ن عندك���م، وتخف���ون ما فيها من الحق 
 ، واله���دى، ومن���ه �سح���ة نب���وة محم���د 
واأنت���م تعلم���ون الحق من الباطل والهدى 

م���ن ال�س���ال؟!
 وقال���ت جماع���ة م���ن علم���اء اليه���ود: 

اآِمن���وا ف���ي الظ��������اهر بالق�������راآن ال���ذي 
اأُن�������ِزل عل���ى الم������وؤمنين اأول النه���ار، 
ون ف���ي  واكف���روا ب���ه اآخ���ره، لعله���م ي�ُس���كُّ
دينه���م ب�س���بب كفرك���م ب���ه بع���د اإيمانك���م 
فيرجع���ون عن���ه قائلي���ن: ه���م اأعل���م من���ا 

بكت���ب اهلل وق���د رجع���وا عن���ه.
اإل  ت�سدق���وا  ول  ���ا:  اأي�سً وقال���وا   

م���ن ك����������ان تابًع���ا ل��دين�ك����������م، ق�������ل 
-اأيه���ا الر�س���ول -: اإن اله���دى اإل���ى الح���ق 
ه���و ه���دى اهلل تعال���ى، ل م���ا اأنت���م علي���ه 
من تكذيب وعناد، مخافة اأن يوؤتى اأحد 
م���ن الف�س���ل مث���ل م���ا اأوتيت���م، اأو مخاف���ة 
اأن يحاجوك���م عن���د ربك����م اإن اأق�����ررتم 
بم���ا اأُن���زل عليه���م، ق���ل - اأيها الر�س���ول-: 
اإن الف�س���ل بي���د اهلل يوؤتي���ه م���ن ي�س���اء من 
عب���اده، ل يقت�س���ر ف�سل���ه عل���ى اأم���ة دون 
اأم���ة، واهلل وا�س���ع الف�س���ل علي���م بم���ن 

ي�س���تحقه.
 يخ��ت��������ض برح���م����ته م�����ن ي�س������اء 

م���ن خلق���ه، فيتف�س���ل علي���ه بالهداي���ة 
والنب���وة واأن���واع العطاء، واهلل ذو الف�سل 

العظيم الذي ل حّد له. 
 وم���ن اأه���ل الكت���اب َم���ْن اإن تاأمن���ه 

عل���ى م��������ال كث������ير ي������وؤدِّ اإلي�������ك م���ا 
ائتمنت���ه علي���ه، ومنه���م م���ن اإن َت�ْس���تاأِمنه 
عل���ى م���ال قلي���ل ل ي���وؤدِّ اإلي���ك م���ا ائتمنت���ه 
علي���ه اإل اإن ظلل���ت ُتل���حُّ علي���ه بالمطالب���ة 
والتق�����ا�سي، ذل���ك م������ن اأج������ل قول�����هم 
وظن��ه�����م الف������ا�سد: لي�������ض عل������ينا ف���ي 
الع��������رب واأكل اأمواله���م اإث���م؛ لأن اهلل 

اأباح�����ها لن���ا، يق�����ولون ه���ذا الك���ذب وه���م يعلم���ون افتراءه���م عل���ى اهلل.
 لي����ض الأمر كما زعموا، بل عليهم حرج، ولكن من اأوفى بعهده مع اهلل من الإيمان به وبر�س���له، ووفى بعهده مع النا����ض فاأدى الأمانة، 

واتقى اهلل بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه؛ فاإن اهلل يحب المتقين و�سيجازيهم على ذلك اأكرم الجزاء.
 اإن الذي���ن ي�س���تبدلون بو�سي���ة اهلل اإليه���م باتب���اع م���ا اأنزل���ه ف���ي كتاب���ه واأر�س���ل ب���ه ر�س���له، وباأيمانه���م الت���ي قطعوه���ا بالوف���اء بعه���د اهلل، 

ا قليًا من متاع الدنيا، ل ن�سيب لهم من ثواب الآخرة، ول يكلمهم اهلل بما ي�سرهم، ول ينظر اإليهم نظر رحمة يوم  ي�ستبدلون بها عو�سً
القيام���ة، ول يطهره���م من َدن����ض ذنوبهم وكفره���م، ولهم عذاب األيم.

 
   من علماء اأهل الكتاب من يخدع اأتباع ملتهم، ول يبين لهم الحق الذي دلت عليه كتبهم، وجاءت به ر�سلهم.

   من و�سائل الكفار الدخول في الدين والت�سكيك فيه من الداخل.
   اهلل تعالى هو الوهاب المتف�سل، يعطي من ي�ساء بف�سله، ويمنع من ي�ساء بعدله وحكمته، ول ينال ف�سله اإل بطاعته.
   كل ِعَو�ٍض في الدنيا عن الإيمان باهلل والوفاء بعهده - واإن كان عظيًما - فهو قليل حقير اأمام ثواب الآخرة ومنازلها.



 واإن م���ن اليه���ود لطائف���ة َيْحِرف���ون 

األ�س���نتهم بذك���ر م���ا لي����ض م���ن الت���وراة 
المنزل���ة م���ن عن���د اهلل، لتظن���وا اأنه���م 
يق���روؤون الت���وراة، وم���ا ه���و م���ن الت���وراة، 
ب���ل ه���و من كذبه���م وافترائهم على اهلل، 
ويقول���ون: م���ا نقروؤه منزل من عند اهلل، 
ولي����ض ه���و م���ن عن���د اهلل، ويقول���ون عل���ى 
اهلل الك���ذب وه���م يعلم���ون كذبه���م عل���ى 

اهلل ور�س���له.
يوؤتي���ه  اأن  لب�س���ر  ينبغ���ي  م���ا كان   

اهلل كتاًب���ا من���زًل م���ن عن���ده، ويرزق���ه 
���ا؛ ث���م يق���ول  العل���م والفه���م، ويخت���اره نبيًّ
للنا����ض: كون���وا عب���اًدا ل���ي م���ن دون اهلل، 
ولك���ن يق���ول له���م: كون���وا علم���اء عاملي���ن 
مربي���ن للنا����ض م�سلحي���ن لأموره���م 
المن���زل  الكت���اب  تعليمك���م  ب�س���بب 
للنا����ض، وبما كنتم تدر�س���ونه منه حفًظا 

وفهًما. 
 ول ينبغي له - كذلك - اأن ياأمركم 

اأرباًب�ا  والنبيي�ن  المائك�ة  تتخ�ذوا  اأن 
تعبدونه�م م�ن دون اهلل، اأيج�وز من�ه اأن 
ياأمركم بالكفر باهلل بعد انقيادكم اإليه 

وا�ست�س�امكم له؟!
اأيه���ا الر�س���ول - حي���ن   -  واذك���ر 

اأخ���ذ اهلل العه������د الموؤك������د على النبيين 
قائ���ًا له���م: مهم���ا اأعطيتك���م م���ن كت���اب 
اأنزل���ه عليك���م، وحكم���ة اأعلمك���م اإياه���ا، 
بل���غ م���ن المكان���ة  اأحدك���م م���ا  وبل���غ 
والمنزل���ة، ث���م جاءكم ر�س���ول من عندي 
- وه���و محم���د  - م�س���دق لم���ا معك���م 
م���ن الكت���اب والحكم���ة؛ لتوؤمن���ن بما جاء 
ب���ه، ولتن�سرن���ه متبعين له، فهل اأقررتم 
- اأيه���ا الأنبي���اء - بذل���ك، واأخذت���م عل���ى 
ذل���ك عهدي ال�س���ديد؟ فاأجاب���وا قائلين: 
اأقررن���ا ب���ه، ق���ال اهلل: ا�س���هدوا عل���ى 
اأنف�س���كم وعل���ى اأممك���م، واأن���ا معك���م م���ن 

ال�س���اهدين عليك���م وعليه���م.
 فمن اأعر�ض بعد هذا العهد الموؤكد بال�سهادة من اهلل ور�سله؛ فاأولئك هم الخارجون عن دين اهلل وطاعته.

 اأفغي���ر دي���ن اهلل ال���ذي اخت���ار لعب���اده - وه���و الإ�س���ام - َيْطُل���ُب ه���وؤلء الخارج���ون ع���ن دي���ن اهلل وطاعت���ه؟! ول���ه - �س���بحانه - انق���اد 

وا�ست�س���لم كل م���ن ف���ي ال�س���ماوات والأر����ض م���ن الخائ���ق، طوًع���ا ل���ه كح���ال الموؤمني���ن، وَكْرًه���ا كح���ال الكافري���ن، ث���م اإلي���ه تعال���ى يرج���ع 
الخائ���ق كله���م ي���وم القيام���ة للح�س���اب والج���زاء.

 
   �سال علماء اليهود ومكرهم في تحريفهم كام اهلل، وكذبهم على النا�ض بن�سبة تحريفهم اإليه تعالى.

   كل من يدعي اأنه على دين نبي من اأنبياء اهلل اإذا لم يوؤمن بمحمد عليه ال�ساة وال�سام فهو ناق�ض لعهده مع اهلل تعالى.
   اأعظم النا�ض منزلًة العلماُء الربانيون الذين يجمعون بين العلم والعمل، ويربُّون النا�ض على ذلك.

هم وفاجرهم.    اأعظم ال�سال الإعرا�ض عن دين اهلل تعالى الذي ا�ست�سلم له �سبحانه الخائق كلهم َبرُّ



اآمن���ا   :- الر�س���ول  اأيه���ا   - ق���ل   

ب���اهلل اإل����ًها، واأطعن���اه فيم���ا اأمرن���ا ب���ه، 
علين���ا،  اأنزل���ه  ال���ذي  بالوح���ي  واآمن���ا 
وبم���ا اأنزل���ه عل���ى اإبراهي���م واإ�س���ماعيل 
اأنزل���ه  وبم���ا  ويعق�������وب،  واإ�سح������اق 
عل���ى الأنبي���اء م���ن ول���د يعق���وب، وبم���ا 
اأُوت���ي مو�س���ى وعي�س���ى والنبي���ون جميًع���ا 
م���ن الكت���ب والآي���ات م���ن ربه���م، ل نف���رق 
بينه���م فنوؤم���ن ببع����ض ونكف���ر ببع����ض، 
ونح���ن منق���ادون هلل وح���ده م�ست�س���لمون 

ل���ه تعال���ى.
الدي���ن  غي���ر  ديًن���ا  يطل���ب  وم���ن   

ال���ذي ارت�س���اه اهلل وه���و دي���ن الإ�س���ام؛ 
فل���ن يقب���ل اهلل ذل���ك من���ه، وه���و ف���ي 
الآخ��������رة م���ن الخ�������ا�سرين لأنف������سهم 

بدخولهم النار. 
ب���ه  لاإيم���ان  اهلل  يوف���ق  كي���ف   

وبر�س���وله قوًما كفروا بعد اإيمانهم باهلل 
و�سه�������ادتهم اأن م���ا ج������اء ب���ه الر�س���ول 
محم���د  ح���ق، وجاءته���م الب����راه������ين 
الوا�س���ح���ة على �س����حة ذلك؟! واهلل ل 
يوفق لاإيمان به القوم الظالمين الذين 

اخت���اروا ال�س���ال ب���دًل ع���ن اله���دى.
 اإنَّ ج���زاء اأولئ���ك الظالمي���ن الذي���ن 

اخت���اروا الب�������اطل اأنَّ عليه���م لعن���ة اهلل 
والم�����ائكة والن������ا�ض اأجم������عين، فه���م 

ُمبَع���ُدون ع���ن رحم������ة اهلل مط���رودون.
الن���ار ل يخرج���ون  ف���ي   خالدي���ن 

منه���ا، ول ُيَخف���ف عنهم عذابها، ول هم 
ُيوؤّخ���رون ليتوب���وا ويعت���ذروا.

بع���د  اإل���ى اهلل  الذي���ن رجع���وا  اإل   

كفره���م وظلمه���م، واأ�سلح���وا عمله���م؛ 
ف���اإن اهلل غف���ور لم���ن ت���اب م���ن عب���اده 

رحي���م به���م.
 اإن الذي���ن كف������روا بع���د اإيمانه���م، 

وا�س���تمروا عل���ى كفره���م حت���ى عاين���وا 
الم���وت؛ ل���ن تقب���ل منه���م التوب���ة عن���د 

ح�س���ور الم���وت لذه���اب وقته���ا، واأولئ���ك ه���م ال�سال���ون ع���ن ال�س���راط الم�س���تقيم المو�س���ل اإل���ى اهلل تعال���ى.
 اإن الذي���ن كف���روا ومات���وا عل���ى كفره���م؛ فل���ن ُيْقب���ل من اأحدهم وزن الأر�ض ذهًبا ولو قّدم���ه مقابل انفكاكه من النار، اأولئك لهم عذاب 

األيم، وما لهم من نا�سرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب.
 

   يجب الإيمان بجميع الأنبياء الذين اأر�سلهم اهلل تعالى، وجميع ما اأنزل عليهم من الكتب، دون تفريق بينهم.
   ل يقبل اهلل تعالى من اأحد ديًنا اأيًّا كان بعد بعثة النبي محمد  اإل الإ�سام الذي جاء به. 

   َمْن اأ�سر على ال�سال، وا�ستمر عليه، فقد يعاقبه اهلل بعدم توفيقه اإلى التوبة والهداية.
   باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يح�سره الموت، اأو ت�سرق ال�سم�ض من مغربها، فعندئذ ل ُتْقبل منه التوبة.

   ل ينجي المرء يوم القيامة من عذاب النار اإل عمله ال�سالح، واأما المال فلو كان ملء الأر�ض لم ينفعه �سيًئا.


