
 ِمنْ  َنَخافُ  ِإنَّا( 9) ُشُكور ا َوَل  َجَزاء   ِمْنُكمْ  نُرِيدُ  َل  اللَّهِ  ِلَوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ  ِإنََّما
 َقْمَطرِير ا)النسان( َعُبوس ا يَ ْوم ا رَب َِّنا

 ِسرًّا َرَزقْ َناُهمْ  ِممَّا َوَأنْ َفُقوا الصَََّلةَ  َوَأقَاُموا رَبِِّهمْ  َوْجهِ  اْبِتَغاءَ  َصبَ ُروا َوالَِّذينَ 
 َجنَّاتُ ( 22) الدَّارِ  ُعْقَبى َلُهمْ  ُأوَلِئكَ  السَّيَِّئةَ  بِاْلَحَسَنةِ  َوَيْدَرُءونَ  َوَعََلنَِية  

 َواْلَمََلِئَكةُ  َوُذرِّيَّاِتِهمْ  َوَأْزَواِجِهمْ  آبَاِئِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  َيْدُخُلونَ َها َعْدن  
 الرعد(22) بَاب   لِّ كُ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َيْدُخُلونَ 

( 22) اِْلَْعَلى رَبِّهِ  َوْجهِ  اْبِتَغاءَ  ِإلَّ ( 99) ُتْجَزى نِْعَمة   ِمنْ  ِعْنَدهُ  ِِلََحد   َوَما( 
 الليل(29) يَ ْرَضى َوَلَسْوفَ 

 وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيِّ  رِْدفَ  ُكْنتُ : قَالَ  عنه اهلل رضي ُمعاذ حديث
ٌر، َلهُ  يُقالُ  ِحمار   َعلى  َوما ِعباِدهِ  َعلى اهللِ  َحقَّ  َتْدري َهلْ  ُمعاذُ  يَا: فَ َقالَ  ُعَفي ْ
 اْلِعبادِ  َعلى اهللِ  َحقَّ  فَِإنَّ : قَالَ  َأْعَلُم، َوَرُسولُهُ  اهللُ  قُ ْلتُ  اهللِ  َعلى اْلِعبادِ  َحق  
 ل َمنْ  يُ َعذِّبَ  ل َأنْ  اهللِ  َعلى اْلِعبادِ  َوَحقَّ  َشْيئ ا، ِبهِ  ُيْشرُِكوا َول يَ ْعُبُدوهُ  َأنْ 

 تُ َبشِّْرُهمْ  ل: قَالَ  النَّاسَ  ِبهِ  أَُبشِّرُ  َأَفَل: اهللِ  َرُسولَ  يا فَ ُقْلتُ  َشْيئ ا ِبهِ  ُيْشِركُ 
 فَ َيتَِّكُلوا)متفق عليه(

 والطاعة السمع على تبايعوني: " قال ؟ نبايعك عَلم اهلل رسول يا: فقلنا
 بالمعروف المر وعلى العسر واليسر، في والنفقة والكسل، النشاط في

 وعلى لئم، لومة اهلل في تخافوا ل اهلل في تقولوا وأن المنكر، عن والنهى



 أنفسكم منه تمنعون مما عليكم قدمت إذا فتمنعوني تنصروني أن
 فبايعناه  إليه فقمنا الجنة، ولكم وأبناءكم وأزواجكم

 تؤوونى: " النصار من للنقباء وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: 
 .نعم: قال"  ؟ وتمنعوني

 ". الجنة: " قال ؟ لنا فما: قالوا
 الَِّذي( 2) اْلبَ ْيتِ  َهَذا َربَّ  فَ ْليَ ْعُبُدوا( 2) َوالصَّْيفِ  الشَِّتاءِ  رِْحَلةَ  ِإيَلِفِهمْ } 

 ( {4) َخْوف   ِمنْ  َوآَمنَ ُهمْ  ُجوع   ِمنْ  َأْطَعَمُهمْ 
}  مكة إلى الميرة بحمل جوع بعد من أي{  ُجوع   ِمنْ  َأْطَعَمُهمْ  الَِّذي. } 

 يتعرض لم حتى( 2[ )مكة] أهل من وكونهم بالحرم{  َخْوف   ِمنْ  َوآَمنَ ُهمْ 
 (4[ )رحلتهم في] لهم
 من والناس ورزق، وسعة أمن في أهله وأنهم اآلمن، بحرمه عليهم امتن ثم

 وآمنهم جوع من أطعمهم الذي يعبدون أفَل ويخافون، يتخطفون حولهم
 .خوف من

: أي{  اْلبَ ْيتِ  َهَذا َربَّ  فَ ْليَ ْعُبُدوا: } فقال بالشكر، اهلل أمرهم لهذا
 ِمنْ  َوآَمن َُهمْ  ُجوع   ِمنْ  َأْطَعَمُهمْ  الَِّذي}  العبادة، له ويخلصوا ليوحدوه

 الدنيوية، النعم أكبر من المخاوف، من واِلمن الرزق فرغد{  َخْوف  
 .تعالى اهلل لشكر الموجبة

 
 


