
 و�ع����لمو� - اأيه����ا الموؤمن�����ون - �أن 

م���ا �أخذت���م م���ن �ش���يء م���ن �لكف���ار قه���ًر� 
ف���ي �لجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل فاإن���ه يق�ش���م 
خم�ش���ة �أخما����س، �أربع���ة �أخما����س منه���ا 
تق�ش���م عل���ى �لمجاهدي���ن، و�لخم����س 
�لباقي يق�ش���م خم�ش���ة �أق�ش���ام: ق�ش���م هلل 
ور�ش���وله ي�شرف ف���ي �لم�شارف �لعامة 
للم�ش���لمين، وق�ش���م لقر�ب���ة �لنب���ي  
م���ن بن���ي ها�ش���م وبن���ي �لمطل���ب، وق�ش���م 
لليتام���ى، وق�ش���م للفق���ر�ء و�لم�ش���اكين، 
وق�ش���م للم�ش���افرين �لذي���ن �نقطع���ت 
به���م �ل�ش���بل، �إن كنت���م �آمنتم باهلل، وبما 
�أنزلن���ا عل���ى عبدن���ا محم���د  ي���وم ب���در 
ق �هلل ب���ه بي���ن �لح���ق و�لباط���ل  �ل���ذي َف���رَّ
حي���ن ن�شرك���م عل���ى �أعد�ئك���م، و�هلل 

�ل���ذي ن�شرك���م قدي���ر عل���ى كل �ش���يء.
 و�ذك��رو� ح�ي����ن ك�ن���ت�م بال�ج���انب 

�لمدينة،  يلي  مما  �لو�دي  من  �لأدنى 
منه  �لأق�شى  بالجانب  و�لم�شركون 
�أ�شفل  مكان  في  و�لِعير  مكة،  يلي  مما 
�لأحمر،  �لبحر  �شاحل  يلي  مما  منكم 
�أن  و�لم�شركون على  �أنتم  تو�عدتم  ولو 
ا،  بع�شً بع�شكم  لخالف  بدر  في  تلتقو� 
ولكنه �شبحانه جمع بينكم في بدر على 
غير تو�عد؛ لُيِتّم �أمًر� كان مفعوًل وهو 
�لكافرين،  وخذلن  �لموؤمنين،  ن�شر 
ليموت  �ل�شرك؛  و�إذلل  دينه  و�إعز�ز 
عليه  �لحجة  قيام  بعد  منهم  مات  من 
بن�شر �لموؤمنين عليهم مع قلة َعَددهم 
بينة  عن  عا�س  من  ويعي�س  تهم،  وُعدَّ
وحجة �أظهرها �هلل له، فال يبقى لأحد 
�شميع  و�هلل  بها،  يحتج  على �هلل حجة 
ل  باأفعالهم،  عليم  �لجميع،  لأقو�ل 
و�شيجازيهم  �شيء،  منها  عليه  يخفى 

عليها.
 �ذك���ر - اأيه���ا الر�س���ول - م���ن نع���م 

�هلل علي���ك وعل���ى �لموؤمني���ن �إذ �أر�ك �هلل �لم�ش���ركين ف���ي منام���ك قليل���ي �لع���دد، فاأطلع���ت �لموؤمنين على ذلك فا�شتب�ش���رو� به خيًر�، وقويت 
عز�ئمهم على لقاء عدوهم وقتاله، ولو �أنه �شبحانه �أر�ك �لم�شركين في منامك كثيًر� ل�شعفت عز�ئم �أ�شحابك، وخافو� �لقتال، ولكنه 

، �إنه عليم بما تنطوي عليه �لقلوب، وبما تخفيه �لنفو����س. �َش���لَّم من ذلك، فع�شمهم من �لف�ش���ل، فقلَّلهم في عين ر�ش���وله 
 و�ذك���رو� - اأيه���ا الموؤمن���ون - �إذ يريك���م �هلل �لم�ش���ركين حي���ن �لتقيت���م به���م قلي���اًل، فجر�أك���م عل���ى �لإق���د�م عل���ى قتاله���م، ويقللك���م ف���ي 

�أعينه���م فيتقدم���ون لقتالك���م، ول يفك���رون ف���ي �لرج���وع ليق�ش���ي �هلل �أم���ًر� كان مفع���وًل بالنتق���ام م���ن �لم�ش���ركين بالقت���ل و�لأ�ش���ر، و�لإنع���ام 
عل���ى �لموؤمني���ن بالن�ش���ر و�لظف���ر بالأع���د�ء، و�إلى �هلل وحده ترجع �لأمور، فيجازي �لم�ش���يء على �إ�ش���اءته، و�لمح�ش���ن على �إح�ش���انه.

 ي���ا اأيه���ا الذي���ن اآمن���وا ب���اهلل و�تبع���و� ر�ش���وله، �إذ� و�جهت���م جماع���ة م���ن �لكف���ار فاثبت���و� عن���د لقائه���م ول تجبن���و�، و�ذك���رو� �هلل كثي���ًر� 

و�دع���وه، فه���و �لق���ادر عل���ى ن�شرك���م عليه���م؛ رج���اء �أن ُيِنيلك���م م���ا تطلب���ون، ويجنبكم م���ا تحذرون.

   �لغنائم هلل يجعلها حيث �شاء بالكيفية �لتي يريد، فلي�س لأحد �شاأن في ذلك.
   من �أ�شباب �لن�شر تدبير �هلل للموؤمنين بما يعينهم على �لن�شر، و�ل�شبر و�لثبات و�لإكثار من ذكر �هلل.

   ق�شاء �هلل نافذ وحكمته بالغة وهي �لخير لعباد �هلل ولالأمة كلها.



ر�شوله  وطاعة  �هلل  طاعة  و�لزمو�   

في �أقو�لكم و�أفعالكم وجميع �أحو�لكم، 
�لختالف  فاإن  �لر�أي؛  في  تختلفو�  ول 
وذهاب  وجبنكم،  ل�شعفكم  �شبب 
عدوكم،  لقاء  عند  و��شبرو�  قوتكم، 
�إن �هلل مع �ل�شابرين بالن�شر و�لتاأييد 
و�لعون، ومن كان �هلل معه فهو �لغالب 

و�لمنت�شر ل محالة.
�لذين  �لم�شركين  مثل  تكونو�  ول   

للنا�س،  ومر�ء�ة  ِكْبًر�  مكة  خرجو� من 
�هلل،  دين  عن  �لنا�س  وي�شدون 
بما  و�هلل  فيه،  �لدخول  من  ويمنعونهم 
يعملون محيط، ل يخفى عليه �شيء من 

�أعمالهم، و�شيجازيهم عليها.
 - الموؤمن���ون  اأيه���ا   - و�ذك���رو�   

���ن �ل�ش���يطان  من نعم �هلل عليكم �أن ح�شَّ
�أعم������الهم، ف�ش����ج�������عهم  للم�ش���ركين 
عل���ى م��الق������اة �لم�ش���لمين وقتاله���م، 
�لي���وم،  لك���م  غال���ب  ل  له���م:  وق���ال 
و�إن���ي نا�شرك���م، وُمِجيرك���م من عدوكم، 
فلم���ا �ْلتق���ى �لفريق���ان: فري���ق �لموؤمني���ن 
معه���م �لمالئك���ة ين�شرونه���م، وفري���ق 
�ل���ذي  �ل�ش���يطان  معه���م  �لم�ش���ركين 
���ى �ل�ش���يطان هارًبا، وقال  �ش���يخذلهم؛ ولَّ
للم�ش���ركين: �إن���ي ب���ريء منك���م، �إن���ي 
�أرى �لمالئك���ة �لذي���ن ج���اوؤو� لن�ش���رة 
�لموؤمني���ن، �إن���ي �أخ���اف �أن يهلكن���ي �هلل، 
و�هلل �ش���ديد �لعق���اب، ف���ال يق���در عل���ى 

تحم���ل عقاب���ه �أح���د.
 �ذكرو� �إذ يقول �لمنافقون و�شعفة 

ديُنُهم  �لم�شلمين  هوؤلء  خدع  �لإيمان: 
�أعد�ئهم  على  بالن�شر  يعدهم  �لذي 
ة، وكثرة عدد  مع قلة �لَعدد و�شعف �لُعدَّ
ُيْدِرْك  ولم  عتادهم،  وقوة  �أعد�ئهم 
هوؤلء �أن من يعتمد على �هلل وحده ويثق 
بما وعد به من �لن�شر فاإن �هلل نا�شره، 

ولن يخذله مهما كان �شعفه، و�هلل عزيز ل يغالبه �أحد، حكيم في قدره و�شرعه.
 ولو ت�شاهد - اأيها الر�سول - �لذين كفرو� باهلل وبر�شله حين تقب�س �لمالئكة �أرو�حهم، وتنتزعها وهم ي�شربون وجوههم �إذ� �أقبلو�، 

وي�شربون �أدبارهم �إذ� ولو� هاربين، ويقولون لهم: ذوقو� - اأيها الكافرون - �لعذ�ب �لمحرق، لو ت�شاهد ذلك ل�شاهدت �أمًر� عظيًما.
 ذل���ك �لع���ذ�ب �لموؤل���م عن���د قب����س �أرو�حك���م - �أيه���ا �لكف���ار -، و�لع���ذ�ب �لمحرق في قبوركم وفي �لآخرة، �ش���ببه ما ك�ش���بت �أيديكم في 

�لدنيا، فاهلل ل يظلم �لنا�س، و�إنما يحكم بينهم بالعدل فهو �لَحَكم �لعدل. 
ة �هلل �لت���ي �أم�شاه���ا عل���ى �لكافري���ن ف���ي كل زم���ان وم���كان، فق���د  ���ا به���م، ب���ل ه���و �ُش���نَّ  ولي����س ه���ذ� �لع���ذ�ب �لن���ازل به���وؤلء �لكافري���ن خا�شًّ

�أ�شاب �آل فرعون و�لأمم من قبلهم حين كفرو� باآيات �هلل �ش���بحانه، فاأخذهم �هلل ب�ش���بب ذنوبهم �أخذ عزيز مقتدر، فاأنزل بهم عقابه، 
�إن �هلل ق���وي ل ُيقَه���ر ول ُيغَل���ب، �ش���ديد �لعقاب لمن ع�شاه.

ل في تدمير كيان �شاحبه.    �لَبَطر مر�س خطير يْنَخُر في تكوين �شخ�شية �لإن�شان، وُيَعِجّ
   �ل�شب���ر يعي���ن عل���ى تحم���ل �ل�ش���د�ئد و�لم�شاع���ب، ولل�شب���ر منفع���ة �إل�����هية، وه���ي �إعان���ة �هلل لم���ن �شب���ر �متث���اًل لأم���ره، وهذ� م�ش���اهد في 

ت�شرفات �لحياة.
   �لتنازع و�لختالف من �أ�شباب �نق�شام �لأمة، و�إنذ�ر بالهزيمة و�لتر�جع، وذهاب �لقوة و�لن�شر و�لدولة.

   �لإيمان يوجب ل�شاحبه �لإقد�م على �لأمور �لهائلة �لتي ل ُيْقِدم عليها �لجيو�س �لعظام.



 ذل���ك �لعق���اب �ل�ش���ديد ب�ش���بب �أن 

�هلل �إذ� �أنعم على قوم نعمة من عنده لم 
ينزعه���ا منهم حتى يغيرو� �أنف�ش���هم من 
حاله���ا �لطي���ب م���ن �لإيم���ان و�ل�ش���تقامة 
و�ش���كر �لنع���م �إل���ى حال �ش���يئة م���ن �لكفر 
ب���اهلل ومع�شيته وكف���ر�ن نعمه، و�أن �هلل 
�ش���ميع لأقو�ل عباده، عليم باأفعالهم، ل 

يخفى عليه منها �ش���يء.
 �شاأن هوؤلء �لكافرين ك�شاأن غيرهم 

و�لأمم  �آل فرعون  ممن كفر باهلل مثل 
�لمكذبة من قبلهم، كذبو� باآيات ربهم، 
�رتك����بوه  ما  ب�ش�ب���ب  �هلل  فاأهل��ك��هم 
فرعون  �آل  �هلل  و�أهلك  �لمعا�شي،  من 
بالغرق في �لبحر، وكلٌّ من �آل فرعون 
و�لأمم من قبلهم كانو� ظالمين ب�شبب 
به، فا�شتوجبو�  كفرهم باهلل و�شركهم 

بذلك عقابه �شبحانه، فاأوقعه عليهم.
 �إن �َش���رَّ م���ن َي���ِدبُّ عل���ى �لأر����س 

ه���م �لذي���ن كفرو� باهلل وبر�ش���له، فهم ل 
يوؤمنون ولو جاءتهم كل �آية؛ لإ�شر�رهم 
عل���ى �لكف���ر، فق���د تعطل���ت فيه���م و�ش���ائل 

�لهد�ي���ة م���ن عق���ل و�ش���مع وب�شر.
�لعه���ود  معه���م  عق���دت  �لذي���ن   

و�لمو�ثي���ق - كبن���ي ق�������ريظة -، ث���م 
ينق��������شون م���ا عاهدته������م عل������يه ف���ي 
ك������ل م�������رة، وه������م ل يخافون �هلل، فال 
يوفون بعهودهم، ول يلتزمون بالمو�ثيق 

�لماأخ���وذة عليه���م.
 فاإن قابلت - اأيها الر�سول - هوؤلء 

ل  فنكِّ �لحرب  في  لعهودهم  �لناق�شين 
بذلك  ي�شمع  حتى  َتْنِكيل  �أ�شد  بهم 
بحالهم،  يعتبرون  لعلهم  غيرهم، 
�أعد�ئك  ومظاهرة  قتالك  فيهابون 

عليك.
 - الر�س���ول  اأيه���ا   - خف���ت  و�إن   

���ا للعه���د  ���ا ونق�شً م���ن ق���وم عاهدته���م غ�شًّ
باأم���ارة تظه���ر ل���ك فاأعلمه���م بَط���ْرِح عهده���م حت���ى ي�ش���توو� معك في �لعلم بذل���ك، ول تباغتهم قبل �إعالمهم، ف���اإن مباغتتهم قبل �إعالمهم 

م���ن �لخيان���ة، و�هلل ل يح���ب �لخائني���ن، ب���ل يمقته���م، فاح���ذر �أن���ت م���ن �لخيان���ة.
 ول يظنن �لذين كفرو� �أنهم فاتو� عقاب �هلل و�أفلتو� منه، �إنهم ل يفوتونه ول يفلتون من عقابه، بل هو مدركهم ولحق بهم.

و� - اأيه���ا الموؤمن���ون - م���ا قدرت���م عل���ى �إع���د�ده م���ن �لع���دد و�لع���دة؛ كالرم���ي، و�أع���دو� له���م م���ا حب�ش���تم م���ن �لخي���ل ف���ي �ش���بيل   و�أع���دُّ

ف���ون ب���ه قوًم���ا �آخري���ن، ل تعلمونه���م، ول تعلم���ون  ف���ون �أع���د�ء �هلل و�أعد�ءك���م م���ن �لكافري���ن �لذي���ن يترب�ش���ون بك���م �لدو�ئ���ر، وُتخوِّ �هلل، ُتخوِّ
م���ا ي�شم���رون لك���م م���ن ع���د�وة، ب���ل �هلل وح���ده ه���و �ل���ذي يعلمهم، ويعلم ما ي�شمرون في �أنف�ش���هم، وما تنفقو� من مال ق���لَّ �أو كثر يخلفه �هلل 
 و�إن مالو� �إلى �ل�شلح وَتْرِك قتالك،  عليكم في �لدنيا، ويعطكم ثو�به كاماًل غير منقو�س في �لآخرة، فبادرو� �إلى �لإنفاق في �شبيله. 

َفِم���ْل - اأيه���ا الر�س���ول - �إلي���ه، وعاهده���م، و�عتم���د عل���ى �هلل، وث���ق ب���ه، فل���ن يخذل���ك، �إنه هو �ل�ش���ميع لأقو�لهم، �لعليم بنياته���م و�أفعالهم.

   م���ن فو�ئ���د �لعقوب���ات و�لح���دود �لمرتب���ة عل���ى �لمعا�ش���ي �أنه���ا �ش���بب لزدج���ار م���ن ل���م يعم���ل �لمعا�ش���ي، كم���ا �أنه���ا زج���ر لم���ن عمله���ا �أل 
يعاودها.

   من �أخالق �لموؤمنين �لوفاء بالعهد مع �لمعاهدين، �إل �إن ُوِجدت منهم �لخيانة �لمحققة.
   يجب على �لم�شلمين �ل�شتعد�د بكل ما يحقق �لإرهاب للعدو من �أ�شناف �لأ�شلحة و�لر�أي و�ل�شيا�شة.

   جو�ز �ل�شلم مع �لعدو �إذ� كان فيه م�شلحة للم�شلمين.



لل�شل���ح  بميله���م  ق�ش���دو�  و�إن   

اأيه���ا   - يخدع���وك  �أن  �لقت���ال  وت���رك 
الر�س���ول - بذل���ك لي�ش���تعدو� لقتال���ك، 
ف���اإن �هلل كافي���ك مكرهم وخد�عهم، هو 
�ك بن�ش���ر  �ك بن�ش���ره، وَق���وَّ �ل���ذي َق���وَّ
�لمهاجري���ن  م���ن  ل���ك  �لموؤمني���ن 

و�لأن�ش���ار.
 وجم���ع بي���ن قل���وب �لموؤمني���ن �لذي���ن 

ن�ش���رك به���م بع���د �أن كان���ت متفرق���ة، ل���و 
�أنفق���ت م���ا ف���ي �لأر����س م���ن م���ال لتجم���ع 
بي���ن قلوبه���م �لمتفرقة م���ا جمعت بينها، 
لك���ن �هلل وح���ده جم���ع بينه���ا، �إن���ه عزي���ز 
ف���ي ملك���ه ل يغالبه �أحد، حكيم في قدره 

وتدبيره و�ش���رعه.
 ي���ا اأيه���ا النب���ي �إن �هلل كافي���ك �ش���ر 

�أعد�ئ���ك، وكاف���ي �لموؤمني���ن مع���ك، فث���ق 
ب���اهلل و�عتمد عليه.

�لموؤمني���ن  ُح���ثَّ  النب���ي  اأيه���ا  ي���ا   

ه���م علي���ه بم���ا يق���وي  عل���ى �لقت���ال، وُح�شَّ
عز�ئمه���م وين�ش���ط هممه���م، �إن يك���ن 
الموؤمن���ون - ع�ش���رون  اأيه���ا   - منك���م 
�شاب���رون عل���ى مقاتل���ة �لكف���ار يغلب���و� 
مئتي���ن م���ن �لكف���ار، و�إن تك���ن منك���م مئ���ة 
�شاب���رة يغلب���و� �ألًف���ا م���ن �لكافرين؛ ذلك 
ة  ب���اأن �لكافري���ن ق���وم ل يفهم���ون �ُش���نَّ
�هلل بن�ش���ر �أوليائ���ه، وَدْح���ر �أعد�ئ���ه، ول 
يدرك���ون �لمق�ش���ود م���ن �لقت���ال، فه���م 

يقاتل���ون م���ن �أج���ل �لعل���و  ف���ي �لدني���ا.
اأيه���ا   - عنك���م  �هلل  خف���ف  �لآن   

الموؤمن���ون - لم���ا علم���ه م���ن �شعفك���م، 
فخف���ف عنك���م لطًف���ا من���ه بك���م، فاأوج���ب 
عل���ى �لو�ح���د منكم �أن يثب���ت �أمام �ثنين 
م���ن �لكف���ار بدل ع�ش���رة منه���م، فاإن يكن 
منك���م مئ���ة �شاب���رة عل���ى قت���ال �لكف���ار 
يغلب���و� مئتي���ن، و�إن يك���ن منك���م �أل���ف 
�شاب���رون يغلب���و� �ألفي���ن من �لكف���ار باإذن 

�هلل، و�هلل م���ع �ل�شابري���ن م���ن �لموؤمني���ن بالتاأيي���د و�لن�ش���ر.
 م���ا ينبغ���ي لنب���ي �أن يك���ون ل���ه �أ�ش���رى م���ن �لكف���ار �لذي���ن يقاتلون���ه حت���ى ُيْكِث���ر �لقت���ل فيه���م؛ ليدخل �لرعب ف���ي قلوبهم حتى ل يع���ودو� �إلى 

قتال���ه، تري���دون - اأيه���ا الموؤمن���ون - باتخ���اذ �أ�ش���رى ب���در �أخ���ذ �لف���د�ء، و�هلل يري���د �لآخرة �لتي ُتَنال بن�شر �لدي���ن و�إعز�زه، و�هلل عزيز في 
ذ�ته و�شفاته وقهره، ل يغالبه �أحد، حكيم في قدره و�ش���رعه.

 ل���ول كت���اب م���ن �هلل �ش���بق ب���ه ق�ش���اوؤه وق���دره �أن���ه �أح���ل لك���م �لغنائم، و�أباح لكم فد�ء �لأ�ش���رى لأ�شابكم عذ�ب �ش���ديد من �هلل ب�ش���بب ما 

�أخذتم من �لغنيمة و�لفد�ء من �لأ�شرى قبل نزول وحي من �هلل باإباحة ذلك.
  فكل���و� - اأيه���ا الموؤمن���ون - مم���ا �أخذت���م م���ن �لكف���ار م���ن غنيم���ة فه���و ح���الل لك���م، و�تق���و� �هلل بامتث���ال �أو�مره و�جتن���اب نو�هيه، �إن �هلل 

غفور لعباده �لموؤمنين، رحيم بهم.

   في �لآيات َوْعٌد من �هلل لعباده �لموؤمنين بالكفاية و�لن�شرة على �لأعد�ء.
�س لهم بخالفه.    �لثبات �أمام �لعدو فر�س على �لم�شلمين ل �ختيار لهم فيه، ما لم يحدث ما ُيَرخِّ

   �هلل يحب لعباده معالي �لأمور، ويكره منهم �َشْف�َشاَفها، ولذلك حثهم على طلب ثو�ب �لآخرة �لباقي و�لد�ئم.
   مف���اد�ة �لأ�ش���رى �أو �لم���ّن عليه���م باإط���الق �ش���ر�حهم ل يك���ون �إل بع���د تو�ف���ر �لغلب���ة و�ل�ش���لطان عل���ى �لأع���د�ء، و�إظه���ار هيب���ة �لدول���ة ف���ي 

وج���ه �لآخرين.



وق���ع  لم���ن  ق���ل  النب���ي،  اأيه���ا  ي���ا   

ف���ي �أيديك���م م���ن �أ�ش���رى �لم�ش���ركين 
�لذي���ن �أ�ش���رتموهم ي���وم ب���در: �إن يعل���م 
�هلل ف���ي قلوبك���م ق�ش���د �لخي���ر، و�ش���الح 
�لني���ة يعطك���م خي���ًر� مما �أُِخ���ذ منكم من 
�لف���د�ء، ف���ال تحزنو� عل���ى ما �أُِخذ منكم 
من���ه، ويغف���ر لك���م ذنوبك���م، و�هلل غف���ور 
لم���ن ت���اب م���ن عب���اده، رحي���م ب���ه، وق���د 
تحق���ق وع���د �هلل للعبا����س ع���م �لنب���ي  

وغي���ره مم���ن �أ�ش���لم.
 و�إن يق�شدو� - يا محمد - خيانتك 

ُيْظِهرون لك من �لقول فقد خانو�  بما 
�هلل من قبل، وقد ن�شرك �هلل عليهم، 
�أُ�ِش�ر،  ُقت���ِل و�أُ�ِشر من  َفُقِتل منه��م من 
و�هلل  عادو�،  �إن  ذلك  مثل  فلينتظرو� 
عليم بخلقه وبما ي�شلحهم، حكيم في 

تدبيره.
 �إن �ل����ذين �آم�ن�����و� ب���اهلل و�ش�����دقو� 

ر�ش���وله وعمل���و� ب�ش���رعه، وهاج���رو� م���ن 
بلد �لكفر �إلى بلد �لإ�شالم، �أو �إلى مكان 
يعبدون �هلل فيه �آمنين، وجاهدو� ببذل 
�أمو�له���م وب���ذل �أنف�ش���هم لإع���الء كلم���ة 
�هلل، و�لذي���ن �أنزلوه���م ف���ي منازله���م، 
ون�شروهم - �أولئك �لمهاجرون و�لذين 
ن�شروهم من �أهل �لد�ر بع�شهم �أولياء 
بع����س ف���ي �لن�ش���رة و�لمعون���ة، و�لذي���ن 
�آمن���و� ب���اهلل ولم يهاجرو� م���ن بلد �لكفر 
�إل���ى بل���د �لإ�ش���الم لي����س عليك���م - اأيه���ا 
الموؤمن���ون - �أن تن�شروه���م وتحموه���م 
حت���ى يهاج���رو� ف���ي �ش���بيل �هلل، و�إن 
ظلمه���م �لكف���ار فطلب���و� منك���م �لن�ش���ر 
فان�شروه���م عل���ى عدوه���م، �إل �إذ� كان 
بينك���م وبي���ن عدوه���م عه���د ل���م ينق�شوه، 
و�هلل بم���ا تعمل���ون ب�شي���ر، ل يخفى عليه 
�شيء من �أعمالكم، و�شيجازيكم عليها.

يجمعه�م  ب�اهلل  كف�رو�  و�لذي�ن   

�ا، ف�ال يو�ليه�م موؤم�ن، �إن ل�م تو�ل�و� �لموؤمني�ن وتع�ادو� �لكافري�ن تك�ن فتن�ة للموؤمنين حيث ل�م يجدو� من  �لكف�ر، فينا�ش�ر بع�شه�م بع�شً
�إخو�نه�م ف�ي �لدي�ن، ويك�ن ف�ش�اد ف�ي �لأر��س عظي�م بال�ش�د ع�ن �ش�بيل �هلل. ينا�شره�م م�ن 

 و�لذي���ن �آمن���و� ب���اهلل وهاج���رو� ف���ي �ش���بيله، و�لذي���ن �آوو� �لمهاجري���ن ف���ي �ش���بيل �هلل ون�شروه���م، �أولئ���ك هم �لمت�شف���ون ب�شفة �لإيمان 

ا، وجز�وؤهم من �هلل مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم منه، وهو �لجنة. حقًّ
 و�لذين �آمنو� من بعد �إيمان �ل�ش���ابقين �إلى �لإ�ش���الم من �لمهاجرين و�لأن�شار، وهاجرو� من بلد �لكفر �إلى بلد �لإ�ش���الم، وجاهدو� 

ف���ي �ش���بيل �هلل لتك���ون كلم���ة �هلل ه���ي �لعلي���ا وكلم���ة �لذي���ن كف���رو� �ل�ش���فلى، �أولئ���ك منك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون -، له���م م���ا لك���م م���ن �لحق���وق، 
وعليه���م م���ا عليك���م م���ن �لو�جب���ات، و�أ�شح���اب �لقر�ب���ة ف���ي حك���م �هلل بع�شه���م �أول���ى ببع�س ف���ي �لإرث من �لت���و�رث بالإيم���ان و�لهجرة �لذي 

كان موج���وًد� �ش���ابًقا، �إن �هلل ب���كل �ش���يء علي���م، ل يخف���ى علي���ه �ش���يء، فه���و يعل���م م���ا ي�شل���ح لعب���اده، في�ش���رعه له���م.

   يجب على �لموؤمنين ترغيب �لأ�شرى في �لإيمان.
   ت�شمنت �لآيات ب�شارة للموؤمنين با�شتمر�ر �لن�شر على �لم�شركين ما د�مو� �آخذين باأ�شباب �لن�شر �لمادية و�لمعنوية.

   �إن �لم�شلمين �إذ� لم يكونو� يًد� و�حدة على �أهل �لكفر لم تظهر �شوكتهم، وحدث بذلك ف�شاد كبير.
   ف�شيلة �لوفاء بالعهود و�لمو�ثيق في �شرعة �لإ�شالم، و�إن عار�س ذلك م�شلحة بع�س �لم�شلمين.



١٢٩

و�لمنافق��ين  �لم�ش���رك�ين  �لب���ر�ءة من 
وجهادهم، وفتح باب �لتوبة للتائبين.

 ه��ذه بر�ءة من �هلل، ومن ر�شوله، 

عاهدتم  �لتي  �لعهود  بنهاية  و�إعالن 
�لم�شركين  عليها   - الم�سلمون  -اأيها 

في جزيرة �لعرب.
في   - الم�سركون  اأيها   - ف�شيرو�   

ول  �آمنين،  �أ�شهر  �أربعة  مدة  �لأر�س 
و�أيقنو�  �أمان،  ول  بعدها  لكم  عهد 
وعقابه  تفلتو� من عذ�ب �هلل  لن  �أنكم 
و�أيقنو�  به،  كفركم  على  ��شتمررتم  �إن 
و�لأ�شر  بالقتل  �لكافرين  ُمِذل  �هلل  �أن 
في �لدنيا، وبدخول �لنار يوم �لقيامة. 
ومن  عهدهم،  نق�شو�  من  هذ�  وي�شمل 
و�أما  موؤقت،  غير  مطلًقا  عهدهم  كان 
من  �أكثر  كان  ولو  موؤقت  عهد  له  من 
�إلى  عهده  له  ُيَتم  فاإنه  �أ�شهر  �أربعة 

مدته.
م���ن  و�إع���الم  م���ن �هلل،  و�إع���الم   

ر�ش���وله �إل���ى جمي���ع �لنا����س ي���وم �لنح���ر 
�أن �هلل �ش���بحانه ب���ريء م���ن �لم�ش���ركين، 
و�أن ر�ش���وله ب���ريء كذل���ك منه���م، ف���اإن 
تبت���م -اأيه���ا الم�س���ركون - م���ن �ش���رككم 
فتوبتك���م خي���ر لك���م، و�إن �أعر�شت���م ع���ن 
�لتوب���ة فاأيقن���و� �أنك���م ل���ن تفوت���و� �هلل، 
ول���ن تفلت���و� م���ن عقاب���ه، و�أخب���ر - اأيه���ا 
بم���ا  ب���اهلل  كف���رو�  �لذي���ن  الر�س���ول- 
ي�ش���ووؤهم، وهو ع���ذ�ب موجع ينتظرهم.

 �إل �لذين عاهدتم من �لم�شركين، 

ووفو� بعهدكم، ولم ينق�شو� منه �شيًئا، 
�ل�شابق،  �لحكم  من  ُم�ْشَتثَنْوَن  فهم 

فاأكملو� لهم �لوفاء بعهدهم حتى تنق�شي مدته، �إن �هلل يحب �لمتقين بامتثال �أو�مره ومنها �لوفاء بالعهد، وباجتناب نو�هيه ومنها 
�لخيانة.

ْنتُ���م فيه���ا �أعد�ءك���م فاقتل���و� �لم�ش���ركين حي���ث لقيتموه���م، َو�أْ�ِش���ُروُهم، وحا�شروهم ف���ي َمعاِقِلهم،   ف���اإذ� �نته���ت �لأ�ش���هر �لح���رم �لت���ي �أَمَّ

���دو� له���م طرقه���م، ف���اإن تاب���و� �إل���ى �هلل م���ن �ل�ش���رك، و�أقام���و� �ل�ش���الة، و�أعط���و� زكاة �أمو�له���م؛ فق���د �أ�شبحو� �إخو�نكم في �لإ�ش���الم؛  وتر�شَّ
فاترك���و� قتاله���م، �إن �هلل غف���ور لم���ن ت���اب م���ن عب���اده، رحي���م ب���ه.

 و�إن دخ���ل �أح���د م���ن �لم�ش���ركين - مب���اح �ل���دم و�لم���ال - وطل���ب ج���و�رك - اأيه���ا الر�س���ول - فاأجب���ه �إل���ى طلب���ه حت���ى ي�ش���مع �لق���ر�آن، ث���م 

�أو�شل���ه �إل���ى م���كان ياأم���ن في���ه، ذل���ك �أن �لكف���ار ق���وم ل يعلم���ون حقائ���ق ه���ذ� �لدين، ف���اإذ� علموها من �ش���ماع قر�ءة �لق���ر�آن ربما �هتدو�.

   في �لآيات دليل و��شح على حر�س �لإ�شالم على ت�شوية �لعالقات �لخارجية مع �لأعد�ء على �أ�شا�س من �ل�ّشلم و�لأمن و�لّتفاهم.
���الة  ر �لعه���ود، ويوج���ب �لوف���اء به���ا، ويجع���ل حفظه���ا نابًع���ا م���ن �لإيم���ان، ومالزًم���ا لتق���وى �هلل تعال���ى.    �أََنّ �إقام���ة �ل�شّ    �لإ�ش���الم ُيَق���ِدّ
و�إيت���اء �ل���ّزكاة دلي���ل عل���ى �لإ�ش���الم، و�أنهم���ا يع�شم���ان �ل���ّدم و�لم���ال، ويوجبان لمن يوؤّديهما حقوق �لم�ش���لمين من حفظ دم���ه وماله �إل بحق 
ن، و�لّرّدة �إلى �لكفر بعد �لإيمان.    م�شروعّية �لأمان؛  �لإ�شالم؛ كارتكاب ما يوجب �لقتل من قتل �لنف�س �لبريئة، وزنى �لّز�ني �لُمْح�شَ
�أي: جو�ز تاأمين �لحربي �إذ� طلبه من �لم�شلمين؛ لي�شمع ما يدّل على �شّحة �لإ�شالم، وفي هذ� �شماحة وتكريم في معاملة �لكفار، ودليل 

لم. على �إيثار �ل�شِّ



للم�ش���ركين  يك���ون  �أن  ي�ش���ح  ل   

باهلل عهد و�أمان عند �هلل وعند ر�ش���وله 
�لذي���ن  �لم�ش���ركين  �أولئ���ك  عه���د  �إل 
عاهدتموه���م - اأيه���ا الم�س���لمون - عن���د 
�لم�ش���جد �لح���ر�م ف���ي �شل���ح �لحديبي���ة، 
فم���ا �أقام���و� لكم على �لعهد �لذي بينكم 
وبينه���م ولم ينق�ش���وه فاأقيمو� �أنتم عليه 
ول تنق�ش���وه، �إن �هلل يح���ب �لمتقي���ن من 
عباده �لذين يمتثلون �أو�مره، ويجتنبون 

نو�هيه.
و�أم���ان  عه���د  له���م  يك���ون  كي���ف   

بك���م  يظف���رو�  و�إن  �أعد�وؤك���م،  وه���م 
ول  قر�ب���ة،  ول  �هلل  فيك���م  ير�ع���و�  ل 
عه���ًد�، ب���ل ي�ش���ومونكم �ش���وء �لع���ذ�ب؟! 
�ل���ذي  �لح�ش���ن  بال���كالم  ير�شونك���م 
تنط���ق ب���ه �أل�ش���نتهم، لك���ن قلوبه���م ل 
تطاوع �أل�ش���نتهم، فال َيُفون بما يقولون، 
و�أكثره���م خارج���ون ع���ن طاع���ة �هلل 

لنق�شه���م �لعه���د.
 �عتا�ش���و�، و��ش���تبدلو� ع���ن �تب���اع 

�آيات �هلل �لتي منها �لوفاء بالعهود ثمًنا 
حقيًر� من حطام �لدنيا �لذي يتو�شلون 
ب���ه �إل���ى �ش���هو�تهم و�أهو�ئه���م، ف�ش���دو� 
�أنف�ش���هم ع���ن �تب���اع �لح���ق، و�أعر�ش���و� 
عن���ه، و�ش���دو� غيره���م ع���ن �لح���ق، �إنهم 

�ش���اء عمله���م �ل���ذي كان���و� يعملون.
ول  قر�ب���ًة  ول  �هلَل  ير�ع���ون  ل   

عه���ًد� ف���ي موؤم���ٍن؛ لم���ا ه���م علي���ه م���ن 
�لع���د�وة، فه���م متج���اوزون لح���دود �هلل؛ 
لم���ا يت�شف���ون ب���ه م���ن �لظل���م و�لع���دو�ن.

 ف���اإن تاب���و� �إل���ى �هلل م���ن كفره���م، 

ونطقو� بال�ش���هادتين، و�أقامو� �ل�شالة، 
و�أعط���و� زكاة �أمو�له���م - فق���د �ش���ارو� 
م�ش���لمين، وهم �إخوتكم في �لدين، لهم 
م���ا لك���م وعليهم ما عليكم، ول يحل لكم 
قتاله���م، فاإ�ش���المهم يع�ش���م دماءه���م 

و�أمو�له���م و�أعر��شه���م، ونبي���ن �لآي���ات ونو�شحه���ا لق���وم يعلم���ون، فه���م �لذي���ن ينتفع���ون به���ا، وينفع���ون به���ا غيرهم.
 و�إن نق����س ه���وؤلء �لم�ش���ركون �لذي���ن عاهدتموه���م عل���ى ت���رك �لقت���ال م���دة معلوم���ة عهوَده���م ومو�ثيَقه���م، وعابو� دينك���م و�نتق�شو� منه 

فقاتلوه���م، فه���م �أئم���ة �لكف���ر وقادت���ه، ول عه���ود له���م، ول مو�ثي���ق تحق���ن دماءه���م، قاتلوه���م رج���اء �أن ينته���و� ع���ن كفرهم ونق�شه���م للعهود 
ين. للدِّ و�نتقا�شهم 

 ل���َم ل تقاتل���ون - اأيه���ا الموؤمن���ون - قوًم���ا نق�ش���و� عهوده���م ومو�ثيقه���م، و�ش���عو� ف����ي �جتماعه���م ف���ي د�ر �لن���دوة �إل���ى �إخ���ر�ج �لر�ش���ول 

، �أتخاف���ون مالقاتهم في   م���ن مك���ة، وه���م بدوؤوك���م بالقت���ال �أول م���رة عندم���ا �أعان���و� َبْك���ًر� حلف���اء قري����س عل���ى ُخَز�عة حلفاء �لر�ش���ول 
ا. �لح���رب؟! ف���اهلل �ش���بحانه �أحق �أن تخاف���وه �إن كنتم موؤمنين حقًّ

   دَلّت �لآيات على �أن قتال �لم�شركين �لناكثين �لعهد كان لأ�شباب كثيرة، �أهمها: نق�شهم �لعهد.
.    في �لآيات دليل على �أن من �متنع من �أد�ء �ل�شالة �أو �لزكاة فاإنه ُيقاَتل حتى يوؤديهما، كما فعل �أبو بكر 

   ��شتدل بع�س �لعلماء بقوله تعالى:{  ھ  ے  ے} على وجوب قتل كل من طعن في �لّدين عامًد� م�شتهزًئا به.
   في �لآيات دللة على �أن �لموؤمن �لذي يخ�شى �هلل وحده يجب �أن يكون �أ�شجع �لنا�س و�أجر�أهم على �لقتال.



 قاتل���و� - اأيه���ا الموؤمن���ون - ه���وؤلء 

�لم�شركين، فاإنكم �إن تقاتلوهم يعذبهم 
�هلل باأيديك���م، وذل���ك بقتلك���م �إياه���م، 
ويذله���م بالهزيم���ة و�لأ�ش���ر، وين�شرك���م 
عليه���م بجع���ل �لغلب���ة لك���م، ويب���رئ د�ء 
�ش���دور ق���وم موؤمني���ن لم ي�ش���هدو� �لقتال 
بم���ا ح�ش���ل لعدوه���م م���ن �لقت���ل و�لأ�ش���ر 

و�لهزيم���ة ون�ش���ر �لموؤمني���ن عليه���م.
 وُيْبِع���د �لغي���ظ ع���ن قل���وب عب���اده 

�لموؤمني���ن بم���ا نالوه م���ن �لن�شر عليهم. 
ويت���وب �هلل عل���ى م���ن ي�ش���اء م���ن ه���وؤلء 
�لمعاندي���ن �إن تاب���و� كم���ا وق���ع م���ن بع����س 
�أه���ل مك���ة يوم �لفتح، و�هلل عليم ب�شدق 
�لتائ���ب منه���م، حكي���م في خلق���ه وتدبيره 

وت�ش���ريعه.
 �أظن����نتم - اأيه���ا الموؤمن����ون - �أن 

يتركك���م �هلل دون �بت���الء؟! فالبت���الء 
ة من �ش���ننه، �شُتبَتلون حتى يعلم �هلل  �ُش���نَّ
علًم���ا ظاه���ًر� للعب���اد �لمجاهدي���ن منك���م 
باإخال����س هلل، �لذي���ن ل���م يتخ���ذو� م���ن 
دون �هلل ول ر�ش���وله ول �لموؤمنين بطانة 
م���ن �لكف���ار يو�لونه���م، و�أ�شفي���اء منه���م 
يو�دونه���م، و�هلل خبي���ر بم���ا تعمل���ون، ل 
يخف���ى علي���ه من���ه �ش���يء، و�ش���يجازيكم 

عل���ى �أعمالك���م.
 م���ا ينبغ���ي للم�ش���ركين �أن يعم����رو� 

م�ش���اجد �هلل بالعب���ادة و�أن���و�ع �لطاع���ة، 
ون عل���ى �أنف�ش���هم بالكف���ر بم���ا  وه���م ُمِق���رُّ
يظهرون���ه من���ه، �أولئ���ك بطل���ت �أعماله���م 
لفق���د �ش���رط قبوله���ا �ل���ذي ه���و �لإيم���ان، 
وه���م ي���وم �لقيام���ة �ش���يدخلون �لن���ار 
ماكثي���ن فيه���ا �أب���ًد� �إل �إن تاب���و� م���ن 

�ل�ش���رك قب���ل موته���م.
 �إن�م����ا ي�شتح����ق عم����ارة �لم�ش��اج����د 

ويق���وم بحقه���ا من �آمن ب���اهلل وحده، ولم 
ي�ش���رك ب���ه �أح���ًد�، و�آم���ن بي���وم �لقيام���ة، 

و�أقام �ل�شالة و�أعطى زكاة ماله، ولم َيَخْف �أحًد� �إل �هلل �شبحانه، فهوؤلء هم �لذين ُيْرجى �أن يكونو� مهتدين �إلى �ل�شر�ط �لم�شتقيم، 
و�أم���ا �لم�ش���ركون فه���م �أبعد م���ا يكونون عن ذلك.

 �أجعلت���م - اأيه���ا الم�س���ركون - �لقائمي���ن عل���ى �ش���قاية �لح���اج وعل���ى عم���ارة �لم�ش���جد �لح���ر�م مث���ل م���ن �آم���ن باهلل، ولم ي�ش���رك ب���ه �أحًد�، 

و�آمن بيوم �لقيامة، وجاهد بنف�شه وماله لتكون كلمة �هلل هي �لعليا، وكلمة �لذين كفرو� �ل�شفلى، �أجعلتموهم �شو�ء في �لف�شل عند �هلل؟! 
ل ي�شتوون �أبًد� عند �هلل، و�هلل ل يوفق �لظالمين بال�شرك، ولو كانو� يعملون �أعمال خير ك�شقاية �لحاج.

 �لذي���ن جمع���و� بي���ن �لإيم���ان ب���اهلل و�لهج���رة م���ن ب���الد �لكف���ر �إل���ى بالد �لإ�ش���الم، و�لجهاد في �ش���بيل �هلل بالأمو�ل و�لأنف����س �أعظم رتبة 

عند �هلل من غيرهم، و�أولئك �لمت�شفون بتلك �ل�شفات هم �لظافرون بالجنة.

   ف���ي �لآي���ات دلل���ة عل���ى محب���ة �هلل لعب���اده �لموؤمني���ن و�عتنائ���ه باأحو�له���م، حت���ى �إن���ه جع���ل م���ن جمل���ة �لمقا�ش���د �ل�ش���رعية �ش���فاء م���ا ف���ي 
�شدوره���م وذه���اب غيظه���م.    �ش���رع �هلل �لجه���اد ليح�ش���ل ب���ه ه���ذ� �لمق�ش���ود �لأعظ���م، وه���و �أن يتمي���ز �ل�شادق���ون �لذي���ن ل يتحي���زون �إل 
فو� بالإيم���ان �ل�شادق، وبالقي���ام بالأعمال  ���ار �لم�ش���اجد �لحقيقي���ون ه���م م���ن ُو�شِ لدي���ن �هلل م���ن �لكاذبي���ن �لذي���ن يزعم���ون �لإيم���ان.    ُعَمّ
ه���ا �ل�ش���الة و�ل���زكاة، وبخ�ش���ية �هلل �لت���ي ه���ي �أ�ش���ل كل خير.    �لجه���اد و�لإيمان باهلل �أف�شل من �ش���قاية �لحاج وعمارة  �ل�شالح���ة �لت���ي �أُمُّ

�لم�ش���جد �لح���ر�م بدرج���ات كثي���رة؛ لأن �لإيم���ان �أ�ش���ل �لدي���ن، و�أما �لجهاد في �ش���بيل �هلل فهو ذروة �ش���نام �لدين.



 يخبره���م �هلل ربه���م بم���ا ي�ش���رهم 

م���ن رحمت���ه، وم���ن �إح���الل ر�شو�ن���ه 
�أب���ًد�،  عليه���م، ف���ال ي�ش���خط عليه���م 
وبدخ���ول جن���ات له���م فيه���ا نعي���م د�ئم ل 

ينقط���ع �أب���ًد�.
 ماكثي���ن ف���ي تل���ك �لجن���ان ُمْكًث���ا 

ل نهاي���ة ل���ه، ثو�ًب���ا له���م عل���ى �أعماله���م 
�ل�شالح���ة �لت���ي كان���و� يعملونه���ا ف���ي 
�لدني���ا، �إن �هلل عن���ده ث���و�ب عظي���م لم���ن 
ا  �متث���ل �أو�مره، و�جتن���ب نو�هيه مخل�شً

ل���ه �لدي���ن.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

���رو�  و�تبع���و� م���ا ج���اء ب���ه ر�ش���وله، ل ت�شيِّ
�آباءك���م و�إخو�نك���م ف���ي �لن�ش���ب وغيرهم 
م���ن قر�بتك���م �أ�شفياء تو�لونهم باإف�ش���اء 
و�لت�ش���اور  �إليه���م،  �لموؤمني���ن  �أ�ش���ر�ر 
معه���م؛ �إن �آث���رو� �لكف���ر عل���ى �لإيم���ان 
ره���م �أولي���اء م���ع  ب���اهلل وح���ده، وم���ن ي�شيِّ
بقائه���م عل���ى �لكف���ر ويظهر له���م �لمودة 
فق���د ع�ش���ى �هلل، وظلم نف�ش���ه باإير�دها 

م���و�رد �له���الك ب�ش���بب �لمع�شي���ة.
كان  �إن   :- الر�س�ول  اأيه���ا   - ق���ل   

�آب�اوؤك�م - اأيها الم��وؤمنون - و�أبن���اوؤكم 
و�أقرباوؤكم،  و�أزو�جكم  و�إخو�نكم 
و�أمو�لكم �لتي �كت�شبتموها، وتجارتكم 
�لتي تحبون رو�جها، وتخافون ك�شادها، 
وبيوتكم �لتي تر�شون �لمقام فيها - �إن 
�هلل  من  �إليكم  �أحب  �أولئك  كل  كان 
�شبيله  في  �لجهاد  ومن  ور�شوله، 
فانتظرو� ما ينزله �هلل بكم من �لعقاب 
عن  �لخارجين  يوفق  ل  و�هلل  و�لنكال، 

طاعته للعمل بما ير�شيه.
اأي�ه��������ا   - �هلل  ن�ش����رك����م  لق������د   

ع��������دوك��������م من  الموؤمنون - عل������ى 
قلة  على  كثيرة  غزو�ت  في  �لم�شركين 
توكلتم  حين  عدتكم  و�شعف  عددكم 
على �هلل و�أخذتم بالأ�شباب، ولم ُتْعَجبو� بكثرتكم، فلم تكن �لكثرة �شبب ن�شركم عليهم، ون�شركم يوم حنين حين �أعجبتكم كثرتكم، 
فقلتم: لن ُنْغَلب �ليوم من ِقلَّة، فلم تنفعكم كثرتكم �لتي �أعجبتكم �شيًئا، فتغّلب عليكم عدوكم، و�شاقت عليكم �لأر�س على �شعتها، ثم 

وليتم عن �أعد�ئكم فارين منهزمين.
 ث���م بع���د فر�رك���م م���ن عدوك���م �أن���زل �هلل �لطماأنين���ة عل���ى ر�ش���وله، و�أنزله���ا عل���ى �لموؤمني���ن، فثبت���و� للقت���ال، و�أن���زل مالئك���ة ل���م تروه���م، 

ب �لذي���ن كف���رو� بم���ا ح�ش���ل له���م م���ن �لقت���ل و�لأ�ش���ر و�أخ���ذ �لأم���و�ل و�ش���بي �ل���ذر�ري، وذل���ك �لج���ز�ء �ل���ذي ج���وزي ب���ه ه���وؤلء ه���و ج���ز�ء  وع���ذَّ
�لكافري���ن �لمكذبي���ن لر�ش���ولهم �لمعر�شي���ن عم���ا ج���اء به.

   مر�ت���ب ف�ش���ل �لمجاهدي���ن كثي���رة، فه���م �أعظ���م درج���ة عن���د �هلل م���ن كل ذي درج���ة، فله���م �لمزي���ة و�لمرتب���ة �لعلي���ة، وه���م �لفائ���زون 
�لظاف���رون �لناج���ون، وه���م �لذي���ن يب�ش���رهم ربه���م بالنعي���م.

   في �لآيات �أعظم دليل على وجوب محبة �هلل ور�شوله، وتقديم هذه �لمحبة على محبة كل �شيء.
   تخ�شي����س ي���وم حني���ن بالذك���ر م���ن بي���ن �أي���ام �لح���روب؛ لم���ا فيه من �لعبرة بح�ش���ول �لن�شر عند �متثال �أمر �هلل ور�ش���وله  وح�شول 

�لهزيمة عند �إيثار �لحظوظ �لعاجلة على �لمتثال.
   ف�ش���ل ن���زول �ل�ش���كينة، ف�ش���كينة �لر�ش���ول  �ش���كينة �طمئن���ان عل���ى �لم�ش���لمين �لذي���ن مع���ه وثق���ة بالن�ش���ر، و�ش���كينة �لموؤمني���ن �ش���كينة 

ثب���ات و�ش���جاعة بعد �لَج���َزع و�لخوف.



 ث���م �إن م���ن ت���اب م���ن كف���ره و�شالل���ه 

م���ن بع���د ذل���ك �لتعذي���ب ف���اإن �هلل يت���وب 
عليه، ويقبل توبته، و�هلل غفور لمن تاب 
من عباده، رحيم بهم، حيث يقبل منهم 

�لتوب���ة بعد �لكفر و�رتكاب �لمعا�شي.
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

وبر�ش���وله و�تبع���و� م���ا �ش���رعه له���م، �إنم���ا 
�لم�ش���ركون نج����س؛ لم���ا فيه���م م���ن �لكفر 
و�لظل���م و�لأخ���الق �لذميم���ة و�لع���اد�ت 
�ل�ش���يئة؛ ف���ال يدخل���و� �لح���رم �لمك���ي 
-وم���ن �شمن���ه �لم�ش���جد �لح���ر�م - ول���و 
كان���و� ُحجاًج���ا �أو معتمري���ن بع���د عامه���م 
ه���ذ� �ل���ذي ه���و �ش���نة ت�ش���ع للهج���رة، و�إن 
خفت���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - فق���ًر� ب�ش���بب 
�نقط���اع م���ا كان���و� يجلب���ون �إليك���م م���ن 
�لأطعم���ة و�لتج���ار�ت �لمختلف���ة فاإن �هلل 
�ش���يكفيكم م���ن ف�شل���ه �إن �ش���اء، �إن �هلل 
علي���م بحالك���م �لت���ي �أنت���م عليه���ا، حكي���م 

فيم���ا يدب���ره لك���م.
 قاتلو� - اأيها الموؤمنون - �لكافرين 

�لذين ل يوؤمنون باهلل �إلًها ل �شريك له، 
يجتنبون  ول  �لقيامة،  بيوم  يوؤمنون  ول 
ما حرمه �هلل ور�شوله عليهم من �لميتة 
ولحم �لخنزير و�لخمر و�لربا وغيرها، 
ول يخ�شعون لما �شرعه �هلل، من �ليهود 
و�لن�شارى حتى يعطو� �لجزية باأيديهم 

�أذلء مقهورين.
 �إن ك����الًّ م���ن �لي�ه�����ود و�لن�������شارى 

م�ش���ركون، فاليه���ود �أ�ش���ركو� ب���اهلل لم���ا 
�دع���و� �أن ُعزي���ًر� �ب���ُن �هلل، و�لن�ش���ارى 
�أ�ش���ركو� به لما �دعو� �أن �لم�ش���يح عي�شى 
�بُن �هلل، ذلك �لقول �لذي �فتروه قالوه 
باأفو�ههم دون �إقامة برهان عليه، وهم 
ي�شابهون في هذ� �لقول قول �لم�شركين 
م���ن قبله���م �لذي���ن قال���و�: �إن �لمالئك���ة 
 � بن���اُت �هلل، تعال���ى �هلل ع���ن ذل���ك عل���وًّ

���ن �إل���ى �لباط���ل؟! َرف���ون ع���ن �لح���ق �لبيِّ كبي���ًر�، �أهلكه���م �هلل، كي���ف ُي�شْ
اده���م؛ �أرباًب���ا م���ن دون �هلل، يحل���ون له���م م���ا حرم���ه �هلل عليه���م، ويحرم���ون عليهم م���ا �أحله �هلل   جع���ل �ليه���ود علماءه���م، و�لن�ش���ارى ُعبَّ

اد �لن�شارى وما �أمر عزيًر� وعي�شى بن مريم  لهم، وجعل �لن�شارى �لم�شيح عي�شى بن مريم �إل��ًها مع �هلل، وما �أمر �هلل علماء �ليهود وُعبَّ
�إل �أن يعبدوه وحده، ول ي�ش���ركو� به �ش���يًئا، فهو �ش���بحانه �إل�����ه و�حد، ل معبود بحق �ش���و�ه، تنزه �ش���بحانه، وتقد����س �أن يكون له �ش���ريك كما 

يقول هوؤلء �لم�ش���ركون وغيرهم.

   في �لآيات دليل على �أن تعلق �لقلب باأ�شباب �لرزق جائز، ول ينافي �لتوكل.
   في �لآيات دليل على �أن �لرزق لي�س بالجتهاد، و�إنما هو ف�شل من �هلل تعالى تولى ق�شمته.

   �لجزية و�حد من خيار�ت ثالثة يعر�شها �لإ�شالم على �لأعد�ء، يق�شد منها �أن يكون �لأمر كله للم�شلمين بنزع �شوكة �لكافرين.
�شو� من عظمته �شبحانه.    في �ليهود من �لخبث و�ل�شر ما �أو�شلهم �إلى �أن تجروؤو� على �هلل، وتنَقّ



وغيره���م  �لكف���ار  ه���وؤلء  يري���د   

مم���ن ه���م عل���ى مل���ة م���ن مل���ل �لكف���ر 
بافتر�ء�ته���م ه���ذه وتكذيبه���م بم���ا ج���اء 
ب���ه محم���د   �أن يق�ش���و� على �لإ�ش���الم 
ويبطل���وه، ويبطل���و� م���ا ج���اء في���ه م���ن 
�لحج���ج �لو��شح���ة و�لبر�هي���ن �لجلي���ة 
على توحيد �هلل، و�أن ما جاء به ر�ش���وله 
ح���ق، وياأب���ى �هلل q �إل �أن يكم���ل دين���ه 
ويظه���ره، ويعلي���ه عل���ى غي���ره، ول���و ك���ره 
�لكاف���رون �إكمال دينه و�إظهاره و�إعالءه 
���ه وُمْظِه���ُره وُمْعِلي���ه، و�إذ�  ف���اإن �هلل ُمِتمُّ

�أر�د �هلل �أم���ًر� بطل���ت �إر�دة غي���ره.
 و�هلل �ش���بحانه ه���و �ل���ذي �أر�ش���ل 

ر�ش���وله محم���ًد�    بالق���ر�آن �ل���ذي 
ه���و ه���دى للنا����س، وبدي���ن �لح���ق �ل���ذي 
ه���و دي���ن �لإ�ش���الم لُيْعِلي���ه بم���ا في���ه م���ن 
�لحج���ج و�لبر�هين و�لأحكام على غيره 
م���ن �لأدي���ان، ول���و كره �لم�ش���ركون ذلك.
وعمل���و�  اآمن���وا،  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

بم���ا �ش���رعه �هلل له���م، �إن كثي���ًر� م���ن 
���اد  ُعبَّ م���ن  وكثي���ًر�  �ليه���ود،  علم���اء 
�لن�شارى، لياأخذون �أمو�ل �لنا����س بغير 
ح���ق �ش���رعي، فه���م ياأخذونه���ا بالر�ش���وة 
وغيره���ا، وه���م يمنع���ون �لنا����س م���ن 
�لدخ���ول ف���ي دي���ن �هلل. و�لذين يجمعون 
�لذه���ب و�لف�ش���ة، ول ي���وؤدون م���ا يج���ب 
عليه���م م���ن زكاته���ا، فاأخبره���م - اأيه���ا 
الر�س���ول - بم���ا ي�ش���ووؤهم ي���وم �لقيام���ة 

م���ن ع���ذ�ب موج���ع.
م���ا  عل���ى  يوق���د  �لقيام���ة  ي���وم   

جمعوه ومنعو� حقه في نار جهنم، فاإذ� 
َعت على جباههم  ��ش���تدت حر�رته���ا ُو�شِ
وعل���ى جنوبه���م وعل���ى ظهوره���م، ويق���ال 
له���م عل���ى �ش���بيل �لتوبي���خ: ه���ذه ه���ي 
�أمو�لك���م �لت���ي جمعتموه���ا ول���م ت���وؤدو� 
�لحق���وق �لو�جب���ة فيها، فذوق���و� وبال ما 

كنت���م تجمعون���ه ول ت���وؤدون حقوق���ه، وعاقب���ة ذل���ك.
 �إن ع���دد �ش���هور �ل�ش���نة ف���ي حك���م �هلل وق�شائ���ه �ثن���ا ع�ش���ر �ش���هًر�، فيم���ا �أثبت���ه �هلل ف���ي �للوح �لمحف���وظ �أول ما خلق �ل�ش���ماو�ت و�لأر�س، 

م �هلل فيه���ن �لقتال، وهي ثالثة �ش���رد: )ذو �لقعدة، وذو �لحجة، و�لمح���رم(، وو�حد فرد،  م���ن ه���ذه �لأ�ش���هر �لثن���ي ع�ش���ر �أربع���ة �أ�ش���هر حرَّ
وه���و )رج���ب(. ذل���ك �لمذك���ور م���ن ع���دد �ش���هور �ل�ش���نة، ومن تحري���م �أربعة منها، هو �لدين �لم�ش���تقيم، فال تظلمو� في هذه �لأ�ش���هر �لُحُرم 
�أنف�ش���كم باإيق���اع �لقت���ال فيه���ا، وهت���ك حرمته���ا، وقاتل���و� �لم�ش���ركين جميًع���ا كم���ا �أنه���م يقاتلونك���م جميًع���ا، و�علم���و� �أن �هلل م���ع �لذي���ن يتقونه 

بامتث���ال م���ا �أم���ر ب���ه و�جتن���اب م���ا نهى عنه بالن�ش���ر و�لتثبيت، ومن كان �هلل مع���ه فلن يغلبه �أحد.

   دي�ن �هلل ظاهر ومن�شور مهما �شعى �أعد�وؤه للنيل منه ح�شًد� من عند �أنف�شهم.
   تحريم �أكل �أمو�ل �لنا�س بالباطل، و�ل�شد عن �شبيل �هلل تعالى.

   تحريم �كتناز �لمال دون �إنفاقه في �شبيل �هلل.
ا عند قتال �لكفار؛ لأن �لموؤمن يتقي �هلل في كل �أحو�له.    �لحر�س على تقوى �هلل في �ل�شر و�لعلن، خ�شو�شً



م   �إن �لتاأخي���ر لحرم���ة �ش���هٍر ُمح���رَّ

م وَجْعله مكانه - كما  �إلى �شهر غير ُمحرَّ
كان يفع���ل �لع���رب ف���ي �لجاهلية - زيادة 
ف���ي �لكف���ر عل���ى كفره���م ب���اهلل؛ حي���ث 
ل  كفرو� بحكمه في �لأ�ش���هر �لُحُرم، ُي�شِ
به���ا �ل�ش���يطان �لذي���ن كف���رو� ب���اهلل حي���ن 
ة �ل�ش���يئة، يحل���ون  ���نَّ �ش���نَّ له���م ه���ذه �ل�شُّ
�ل�ش���هر �لح���ر�م عاًم���ا باإبد�له ب�ش���هر من 
�شهور �لحل، ويبقونه على تحريمه عاًما 
ليو�فق���و� ع���دد �لأ�ش���هر �لت���ي ح���رم �هلل 
و�إن خالف���و� �أعيانه���ا، ف���ال يحل���ون �ش���هًر� 
�إل حرم���و� مكان���ه �ش���هًر�، فيحل���ون بذلك 
م���ا حرم���ه �هلل م���ن �لأ�ش���هر �لح���رم، 
���ن لهم �ل�ش���يطان  ويخالف���ون حكم���ه، ح�شَّ
�لأعم���ال �ل�ش���يئة فعملوه���ا، ومنه���ا م���ا 
�بتدع���وه م���ن �لن�ش���يء، و�هلل ل يوف���ق 

ي���ن عل���ى كفره���م. رِّ �لكافري���ن �لُم�شِ
ب���اهلل  اآمن���وا  الذي���ن  اأيه���ا  ي���ا   

ور�ش���وله وعمل���و� بم���ا �ش���رعه له���م، م���ا 
�شاأنكم �إذ� ُدِعيتم �إلى �لجهاد في �شبيل 
�هلل لقت���ال عدوك���م تباطاأت���م، وملتم �إلى 
�ل�ش���تقر�ر ف���ي م�ش���اكنكم؟! �أر�شيت���م 
بمت���اع �لحي���اة �لدني���ا �لز�ئل���ة ولذ�ته���ا 
���ا ع���ن نعي���م �لآخ���رة  �لمنقطع���ة عو�شً
�لد�ئ���م �ل���ذي �أع���ده �هلل للمجاهدي���ن 
ف���ي �ش���بيله؟! فما مت���اع �لحياة �لدنيا في 
جن���ب �لآخ���رة �إل حقي���ر، فكي���ف لعاق���ل 
�أن يخت���ار فانًي���ا عل���ى ب���اق، وحقي���ًر� عل���ى 

عظي���م؟!
 �إن لم تخرجو� - اأيها الموؤمنون- 

عدوكم  لقتال  �هلل  �شبيل  في  للجهاد 
وغيره،  و�لإذلل  بالقهر  �هلل  يعاقبكم 
�إذ�  هلل  مطيعين  قوًما  بكم  وي�شتبدل 
ت�شروه  ول  نفرو�،  للجهاد  ��شتنفرو� 
�شيًئا بمخالفتكم �أمره، فهو غني عنكم، 
و�أنتم �لفقر�ء �إليه، و�هلل على كل �شيء 
على  قادر  فهو  �شيء،  يعجزه  ل  قدير، 

ن�شر دينه ونبيه من دونكم.
، وت�ش���تجيبو� لدعوت���ه للجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل، فق���د ن�ش���ره �هلل دون �أن تكون���و� مع���ه   �إن ل���م تن�ش���رو� - اأيه���ا الموؤمن���ون - ر�ش���ول �هلل 

، ل ثال���ث لهم���ا حي���ن كانا في غار ثور م�ش���تخفَيْين من �لكفار �لذين كان���و� يبحثون عنهما، حين  حي���ن �أخرج���ه �لم�ش���ركون ه���و و�أب���ا بك���ر 
يق���ول ر�ش���ول �هلل  ل�شاحب���ه �أب���ي بك���ر �ل�شدي���ق حي���ن خ���اف علي���ه �أن يدرك���ه �لم�ش���ركون: ل تح���زن �إن �هلل معن���ا بتاأيي���ده ون�ش���ره، فاأن���زل 
�هلل �لطماأنين���ة عل���ى قل���ب ر�ش���وله، و�أن���زل علي���ه جن���وًد� ل ت�ش���اهدونهم وهم �لمالئكة يوؤيدونه، و�شيَّر كلمة �لم�ش���ركين �ل�ش���فلى، وكلمة �هلل 

ه���ي �لعلي���ا حي���ن �أعل���ى �لإ�ش���الم، و�هلل عزي���ز في ذ�ته وقهره وملكه، ل يغالبه �أحد، حكيم في تدبيره وقدره و�ش���رعه.

   �لعاد�ت �لمخالفة لل�شرع بال�شتمر�ر عليها دونما �إنكار لها يزول قبحها عن �لنفو�س، وربما ُظن �أنها عاد�ت ح�شنة.
   عدم �لنفير في حال �ل�شتنفار من كبائر �لذنوب �لموجبة لأ�شد �لعقاب، لما فيها من �لم�شار �ل�شديدة.

   ف�شيل���ة �ل�ش���كينة، و�أنه���ا م���ن تم���ام نعم���ة �هلل عل���ى �لعب���د ف���ي �أوق���ات �ل�ش���د�ئد و�لمخ���اوف �لت���ي تطي����س فيه���ا �لأفئ���دة، و�أنه���ا تك���ون عل���ى 
ح�ش���ب معرف���ة �لعب���د برب���ه، وثقت���ه بوعده �ل�شادق، وبح�ش���ب �إيمانه و�ش���جاعته.

يقين وخا�شة عند �لخوف على فو�ت م�شلحة عامة.    �أن �لحزن قد يعر�س لخو��س عباد �هلل �ل�شِدّ



 �شيرو� - اأيها الم�وؤم��ن�ون - للجهاد 

في �شبيل �هلل في �لع�شر و�لي�شر، �شباًبا 
و�شيوًخا، وجاهدو� باأمو�لكم و�أنف�شكم، 
بالأمو�ل  و�لجهاد  �لخروج  ذلك  فاإن 
�لدنيا  �لحياة  في  نفًعا  �أكثر  و�لأنف�س 
ب�شالمة  و�لتعلق  �لقعود  من  و�لآخرة 
�لأمو�ل و�لأنف�س، �إن كنتم تعلمون ذلك 

فاحر�شو� عليه.
 ل���و ك����ان م���ا تدع���ون �إلي���ه �لذي���ن 

��ش���تاأذنوك م���ن �لمنافقي���ن ف���ي �لتخلف 
غنيم���ة �ش���هلة و�ش���فًر� ل م�ش���قة في���ه 
لتبع���وك - اأيه���ا النب���ي - ولك���ن َبُع���َدت 
عليه���م �لم�ش���افة �لت���ي دعوته���م لقطعه���ا 
�إل���ى �لع���دو فتخلف���و�، و�ش���يحلف ب���اهلل 
ه���وؤلء �لم�ش���تاأذنون م���ن �لمنافقي���ن ف���ي 
�لتخل���ف عندم���ا ترج���ع �إليه���م قائلي���ن: 
ل���و ��ش���تطعنا �لخروج �إل���ى �لجهاد معكم 
لخرجن���ا، يهلك���ون �أنف�ش���هم بتعري�شه���ا 
لعق���اب �هلل ب�ش���بب تخلفه���م وب�ش���بب 
ه���ذه �لأيم���ان �لكاذب���ة، و�هلل يعل���م �أنه���م 
كاذب���ون ف���ي دعو�ه���م، وف���ي �أيمانه���م 

ه���ذه.
 عف��ا �هلل عن��ك - اأيها الر�سول - 

�لتخلف،  في  لهم  �لإذن  في  �جتهادك 
فلم �شمحت لهم فيه؟ حتى يت�شح لك 
�ل�شادقون في �أعذ�رهم �لتي قدموها، 
لل�شادقين  فتاأذن  فيها،  و�لكاذبون 

منهم دون �لكاذبين.
 لي����س م���ن �ش���اأن �لموؤمني���ن ب���اهلل، 

وبي���وم �لقيام���ة �إيماًن���ا �شادًقا �أن يطلبو� 
منك - اأيها الر�سول - �لإذن في �لتخلف 
ع���ن �لجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل باأمو�له���م 
و�أنف�ش���هم، ب���ل �ش���اأنهم �أن ينف���رو� مت���ى 
باأمو�له���م  ويجاه���دو�  ��ش���تنفرتهم، 
و�أنف�ش���هم، و�هلل علي���م بالمتقي���ن م���ن 
عب���اده �لذي���ن ل ي�ش���تاأذنونك �إل لأع���ذ�ر 

تمنعه���م م���ن �لخ���روج مع���ك.
 �إن �لذي���ن يطلب���ون من���ك - اأيه���ا الر�س���ول - �لإذن ف���ي �لتخل���ف ع���ن �لجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل ه���م �لمنافق���ون �لذي���ن ل يوؤمن���ون ب���اهلل ول 

يوؤمن���ون بي���وم �لقيام���ة، و�أ�ش���اب قلوبه���م �ل�ش���ك ف���ي دين �هلل، فهم في �ش���كهم يترددون حيارى ل يهت���دون �إلى �لحق.
 ول���و كان���و� �شادقي���ن ف���ي دع���وى �أنه���م يري���دون �لخ���روج مع���ك للجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل لتاأهب���و� ل���ه باإع���د�د �لع���دة، ولك���ن �أبغ����س �هلل 

خروجه���م مع���ك، فثق���ل عليه���م �لخ���روج حت���ى �آث���رو� �لقع���ود ف���ي منازله���م.
 ولما كان تخلف هوؤلء قد ُيحزن �لموؤمنين طماأنهم �هلل باأن خروجهم �أكثر �شرًر� من تخلفهم فقال:

 من �لخير �أل يخرج هوؤلء �لمنافقون معكم، فهم �إن خرجو� معكم ما ز�دوكم �إل ف�ش���اًد� بما يقومون به من �لتخذيل و�إلقاء �ل�ش���به، 

جون���ه من �لكذب، فيقبله وين�ش���ره،  ولأ�ش���رعو� ف���ي �شفوفك���م بن�ش���ر �لنميم���ة لتفريقك���م، وفيك���م - اأيه���ا الموؤمن���ون - م���ن ي�ش���تمع �إل���ى ما يروِّ
فين�ش���اأ �لختالف بينكم، و�هلل عليم بالظالمين من �لمنافقين �لذين يلقون �لد�شائ����س و�ل�ش���كوك بين �لموؤمنين.

   وجوب �لجهاد بالنف�س و�لمال كلما دعت �لحاجة.
   �لأيمان �لكاذبة توجب �لهالك.

   وجوب �لحتر�ز من �لعجلة، ووجوب �لتثبت و�لتاأني، وترك �لغتر�ر بظو�هر �لأمور، و�لمبالغة في �لتفح�س و�لتريث.
   م���ن عناي���ة �هلل بالموؤمني���ن تثبيط���ه �لمنافقي���ن ومنعه���م م���ن �لخ���روج م���ع عب���اده �لموؤمني���ن، رحم���ة بالموؤمني���ن ولطًف���ا م���ن �أن يد�خله���م 

م���ن ل ينفعه���م بل ي�شرهم.



�لمنافق���ون  ه���وؤلء  حر����س  لق���د   

عل���ى �لإف�ش���اد بتفري���ق كلم���ة �لموؤمني���ن، 
وت�ش���تيت �ش���ملهم م���ن قب���ل غ���زوة تب���وك، 
ف���و� ل���ك - اأيه���ا الر�س���ول -  ع���و� و�شرَّ ونوَّ
�لأم���ور بتدبي���ر �لحي���ل، لع���ل حيله���م توؤثر 
ف���ي عزم���ك عل���ى �لجه���اد، حت���ى ج���اء 
ن�ش���ر �هلل وتاأيي���ده ل���ك، و�أع���ز �هلل دين���ه 
وقه���ر �أع���د�ءه، وه���م كاره���ون لذل���ك؛ 
لأنهم كانو� يرغبون في �نت�شار �لباطل 

عل���ى �لح���ق.
 ومن �لمنافقين من يعتذر بالأعذ�ر 

�ئذن  اهلل،  ر�سول  يا  فيقول:  �لُمْختَلَقة 
لي في �لتخلف عن �لجهاد، ول تحملني 
�أ�شيب ذنًبا  على �لخروج معك حتى ل 
�إذ�  ب�شبب فتنة ن�شاء �لعدو - �لروم - 
فتنة  في  وقعو�  قد  �أل  �شاهدتهن. 
�لنفاق،  فتنة  وهي  زعمو�،  مما  �أعظم 
وفتنة �لتخلف، و�إن جهنم يوم �لقيامة 
منهم  يفوتها  ل  بالكافرين،  لمحيطة 

�أحد، ول يجدون عنها مهرًبا.
 �إن نالت���ك - ي���ا ر�س���ول اهلل - نعم���ة 

م���ن �هلل بم���ا ي�ش���رك من ن�ش���ر �أو غنيمة 
كره���و� ذل���ك، وحزن���و� ل���ه، و�إن نالت���ك 
م�شيب���ة م���ن �ش���دة �أو �نت�ش���ار عدو يقول 
ه���وؤلء �لمنافق���ون: قد �حتطنا لأنف�ش���نا، 
و�أخذن���ا بالح���زم حي���ن ل���م نخ���رج للقتال 
كم���ا خ���رج �لموؤمن���ون، فاأ�شابه���م م���ا 
�أ�شابهم من �لقتل و�لأ�شر، ثم ين�شرف 
هوؤلء �لمنافقون �إلى �أهليهم م�شرورين 

بال�ش���المة.
 ق�������ل - اأيه�����ا الر�س��������ول - له������وؤلء 

�لمنافقي���ن: ل���ن ينالن���ا �إل م���ا كتب���ه �هلل 
لن���ا، فهو �ش���بحانه �ش���يدنا وملجوؤنا �لذي 
نلج���اأ �إلي���ه، ونح���ن متوكل���ون علي���ه ف���ي 
�أمورن���ا، و�إلي���ه وح���ده يفو����س �لموؤمن���ون 

�أموره���م، فه���و كافيه���م، ونع���م �لوكي���ل.
 ق�������ل - اأيه�������ا الر�س�������ول - له�����م: 

ه���ل تنتظ���رون �أن يق���ع لن���ا �إل �لن�ش���ر �أو �ل�ش���هادة؟! ونح���ن ننتظ���ر �أن ين���زل بك���م �هلل عذ�ًب���ا م���ن عن���ده يهلكك���م �أو يعذبك���م باأيدين���ا بقتلك���م 
و�أ�ش���ركم �إذ� �أذن لن���ا بقتالك���م، فانتظ���رو� عاقبتن���ا، �إن���ا منتظ���رون عاقبتك���م.

 ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول - له���م: �بذل���و� م���ا تبذل���ون م���ن �أمو�لك���م طوًع���ا �أو كرًه���ا، ل���ن يتقب���ل منك���م ما �أنفقت���م منها لكفرك���م وخروجكم عن 

طاعة �هلل.
لَّ���و�، و�أنهم ل ينفقون �أمو�لهم طوًعا،   وم���ا منعه���م م���ن قب���ول نفقاته���م �إل ثالثة �أمور: كفرهم باهلل وبر�ش���وله، وك�ش���لهم وتثاقلهم �إذ� �شَ

و�إنما ينفقونها كرًها؛ لأنهم ل يرجون ثو�ًبا في �شالتهم، ول في �إنفاقهم.

   د�أب �لمنافقين �ل�شعي �إلى �إلحاق �لأذى بالم�شلمين عن طريق �لد�شائ�س و�لتج�ش�س.
   �لتخلف عن �لجهاد مف�شدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي مع�شية هلل ومع�شية لر�شوله.

ر �هلل لهم، ويرج���و� ر�شا ربهم؛     ف���ي �لآي���ات تعلي���م للم�ش���لمين �أل يحزن���و� لم���ا ي�شيبه���م؛ لئ���ال َيِهن���و� وتذه���ب قوته���م، و�أن ير�ش���و� بم���ا ق���دَّ
لأنه���م و�ثق���ون ب���اأن �هلل يري���د ن�ش���ر دين���ه.

   من عالمات �شعف �لإيمان وقلة �لتقوى �لتكا�شل في �أد�ء �ل�شالة و�لإنفاق عن غير ر�شا ورجاء للثو�ب.



 فال تعجبك - اأيها الر�سول - �أمو�ل 

�لمنافقين ول �أولدهم، ول ت�شتح�شنها، 
و�أولدهم �شيئة، فاهلل  �أمو�لهم  فعاقبة 
و�لتعب  بالكد  عليهم  عذ�ًبا  يجعلها 
م�شائب  من  ينزل  وبما  لتح�شيلها، 
�أرو�حهم حال  �أن يخرج �هلل  �إلى  فيها 
�لدرك  في  بالخلود  فيعذبون  كفرهم 

�لأ�شفل من �لنار.
اأيها   - لكم  �لمنافقون  وُيق�ِشم   

لمن  �إنه��م  ك������اذبين:   - الموؤمنون 
في  من���كم  لي�ش���و�  وه���م  جملتكم، 
منكم،  �أنهم  �أظهرو�  و�إن  بو�طنهم، 
ما  بهم  يحل  �أن  يخافون  قوم  لكنهم 
و�ل�شبي،  �لقتل  من  بالم�شركين  حل 

فيظهرون �لإ�شالم تقية.
 ل���و يج���د ه���وؤلء �لمنافق���ون ملج���اأً 

م���ن ح�ش���ن يحفظ���ون في���ه �أنف�ش���هم، �أو 
يج���دون كهوًف���ا ف���ي �لجب���ال يختبئ���ون 
فيه���ا، �أو يج���دون نفًق���ا يدخل���ون في���ه 
وه���م  في���ه  ودخل���و�  �إلي���ه،  للتج���وؤو� 

م�ش���رعون.
وم���ن �لمن���افق������ين م���ن يعيب���ك   

- اأيها الر�س���ول - في ق�ش���مة �ل�شدقات 
عندم���ا ل ينال���ون منه���ا ما يري���دون، فاإن 
�أعطيته���م منها ما يطلبون ر�شو� عنك، 
و�إن لم تعطهم ما يطلبون منها �أظهرو� 

�لتذمر.
 ول���و �أن ه���وؤلء �لمنافقي���ن �لذي���ن 

يعيبون���ك ف���ي ق�ش���مة �ل�شدق���ات ر�ش���و� 
بم���ا فر�ش���ه �هلل له���م، وبم���ا �أعطاه���م 
�هلل،  كافين���ا  وقال���و�:  منه���ا،  ر�ش���وله 
�ش���يعطينا �هلل م���ن ف�شل���ه م���ا �ش���اء، 
و�ش���يعطينا ر�ش���وله مم���ا �أعط���اه �هلل، �إن���ا 
�إل���ى �هلل وح���ده ر�غب���ون �أن يعطين���ا م���ن 
ف�شل���ه، ل���و �أنه���م فعل���و� ذل���ك ل���كان خيًر� 

له���م م���ن �أن يعيب���وك.
ف���ي  �هلل   ر�ش���ول  عاب���و�  ولم���ا 

فق���ال: لر�ش���وله،  تبرئ���ة  وم�ش���تحقيها  م�شارفه���ا  له���م  ���ن  بيَّ ق�ش���متها 
ه   �إنم���ا �لزك���و�ت �لو�جب���ة يج���ب �أن ت�ش���رف للفق���ر�ء، وه���م �لمحتاج���ون �لذي���ن لديهم مال من مهنة �أو وظيفة، لكن���ه ل يكفيهم ول ُيَتَنبَّ

لحاله���م، و�لم�ش���اكين �لذي���ن ل ي���كادون يملك���ون �ش���يًئا ول َيْخَف���ْوَن عل���ى �لنا����س ب�ش���بب حاله���م �أو مقاله���م، ولل�ش���عاة �لذي���ن ير�ش���لهم �لإم���ام 
اء ليعتقو� بها،  لجمعها، وللكفار �لذين ُيَتاأَلَّفون بها لي�شلمو�، �أو ل�شعفة �لإيمان ليقوى �إيمانهم، �أو لمن ُيْدفع بها �شّره، وت�شرف في �لأِرقَّ
وللمدينين في غير �إ�شر�ف ول مع�شية �إن لم يجدو� وفاء لما عليهم من دين، وت�شرف في تجهيز �لمجاهدين في �شبيل �هلل، وللم�شافر 

ر �شرف �لزكو�ت على هوؤلء فري�شة من �هلل، و�هلل عليم بم�شالح عباده، حكيم في تدبيره و�شرعه. �لذي �نقطعت نفقته. َق�شْ
: �إن���ه ي�ش���مع م���ن كّل �أح���د وي�شدق���ه، ول يمي���ز  ���ا �ش���اهدو� حلم���ه   وم���ن �لمنافقي���ن م���ن ي���وؤذون ر�ش���ول �هلل  بال���كالم، فيقول���ون لمَّ

بي���ن �لح���ق و�لباط���ل، ق���ل له���م - اأيه���ا الر�س���ول -: �إن �لر�ش���ول ل ي�ش���مع �إل �لخي���ر، ي�شدق باهلل، وي�شدق ما يخبر ب���ه �لموؤمنون �ل�شادقون 
ويرحمه���م، ف���اإن بعثت���ه رحم���ة لم���ن �آم���ن ب���ه، و�لذين يوؤذونه  ب���اأي نوع من �أنو�ع �لإي���ذ�ء لهم عذ�ب موجع.

   �لأم���و�ل و�لأولد ق���د تك���ون �ش���بًبا للع���ذ�ب ف���ي �لدني���ا، وق���د تك���ون �ش���بًبا للع���ذ�ب ف���ي �لآخ���رة، فليتعام���ل �لعب���د معهم���ا بم���ا ير�ش���ي م���وله، 
فتتحق���ق بهم���ا �لنج���اة.    توزي���ع �ل���زكاة موك���ول لجته���اد ولة �لأم���ور ي�شعونه���ا عل���ى ح�ش���ب حاج���ة �لأ�شن���اف و�ش���عة �لأم���و�ل.

   �إي���ذ�ء �لر�ش���ول  فيم���ا يتعل���ق بر�ش���الته كف���ر، يترت���ب علي���ه �لعق���اب �ل�ش���ديد.    ينبغ���ي للعبد �أن يكون �أُذن خير ل �أُذن �ش���ر، ي�ش���تمع ما 
ًعا و�إباًء عن �شماع �ل�شر و�لف�شاد.  فيه �ل�شالح و�لخير، وُيعر�س ت�رفُّ



لك���م  ب���اهلل  �لمنافق���ون  ُيق�ِش���م   

-اأيها الموؤمنون - �أنهم لم يقولو� �شيًئا 
، ذلك لير�شوكم عنهم،  يوؤذي �لنبي 
و�هلل ور�ش���وله �أول���ى بالإر�ش���اء بالإيم���ان 
و�لعم���ل �ل�شال���ح �إن كان ه���وؤلء موؤمني���ن 

ا. حقًّ
 �أل���م يعل���م ه���وؤلء �لمنافق���ون �أنه���م 

بعمله���م ه���ذ� معادون هلل ولر�ش���وله، و�أن 
م���ن يعاديهم���ا يدخ���ل ي���وم �لقيام���ة ن���ار 
جهن���م ماكًث���ا فيه���ا �أب���ًد�؟! ذل���ك �له���و�ن 

و�ل���ذل �لكبي���ر.
 يخ���اف �لمنافق���ون �أن ين���زل �هلل 

عل���ى ر�ش���وله �ش���ورة ُتطِل���ع �لموؤمنين على 
م���ا ي�شمرون���ه ف���ي قلوبه���م م���ن �لكف���ر، 
ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: ��ش���تمرو� - اأيه���ا 
المنافق���ون - عل���ى �ش���خريتكم وطعنك���م 
ف���ي �لدي���ن، ف���اهلل مخ���رج م���ا تخاف���ون 
باإن���ز�ل �ش���ورة �أو باإخب���ار ر�ش���وله بذل���ك.

 - الر�س���ول  اأيه���ا   - �ش���األت  ولئ���ن   

�لمنافقي���ن عم���ا قال���و� م���ن �لطعن و�ش���ب 
�لموؤمنين بعد �إخبار �هلل لك به ليقولّن: 
كن���ا ف���ي حدي���ث نم���زح في���ه ول���م نك���ن 
جادي���ن، ق���ل - اأيه���ا الر�س���ول -: �أب���اهلل 

و�آيات���ه ور�ش���وله كنت���م ت�ش���تهزئون؟!
 ل تعت���ذرو� به���ذه �لأع���ذ�ر �لكاذب���ة، 

فق���د �أظهرت���م �لكف���ر با�ش���تهز�ئكم بع���د 
�أن كنت���م ت�شمرون���ه، �إن نتج���اوز ع���ن 
فري���ق منك���م لترك���ه �لنف���اق وتوبت���ه من���ه 
نع���ذب فريًق���ا منك���م  و�إخال�ش���ه هلل، 
لإ�شر�ره���م عل���ى �لنف���اق وع���دم توبته���م 

. منه
 �لمنافق���ون رج���اًل ون�ش���اًء متفق���ون 

ف���ي �أح���و�ل �لنف���اق، وه���م عل���ى �لنقي����س 
م���ن �لموؤمني���ن، فه���م ياأم���رون بالمنك���ر، 
ويبخل���ون  �لمع���روف،  ع���ن  وينه���ون 
باأمو�له���م ف���ال ينفقونه���ا ف���ي �ش���بيل �هلل، 
ترك���و� �هلل �أن يطيع���وه، فتركه���م �هلل من 

توفيق���ه، �إن �لمنافقي���ن ه���م �لخارج���ون ع���ن طاع���ة �هلل وطري���ق �لح���ق �إل���ى مع�شيت���ه وطري���ق �ل�ش���الل.
 َوَع���َد �هلل �لمنافقي���ن و�لكف���ار �لذي���ن ل���م يتوب���و� �أن يدخله���م ن���ار جهن���م ماكثي���ن فيه���ا �أب���ًد�، ه���ي كافيته���م عقاًب���ا، وطرده���م �هلل م���ن 

رحمت���ه، وله���م عذ�ب م�ش���تمر.

  قبائ���ح �لمنافقي���ن كثي���رة، ومنه���ا �لإق���د�م عل���ى �لأيم���ان �لكاذب���ة، ومع���اد�ة �هلل ور�ش���وله، و�ل�ش���تهز�ء بالق���ر�آن و�لنب���ي و�لموؤمني���ن، 
و�لتخوف من نزول �شورة في �لقر�آن تف�شح �شاأنهم، و�عتذ�رهم باأنهم هازلون لعبون، وهو �إقر�ر بالذنب، بل هو عذر �أقبح من �لذنب.

   ل ُيقبل �لهزل في �لدين و�أحكامه، ويعد �لخو�س بالباطل في كتاب �هلل ور�شله و�شفاته كفًر�.
���ل ف���ي �لب�ش���ر، و�أ�شح���اب ذل���ك �لمر����س مت�ش���ابهون ف���ي كل ع�ش���ر وزم���ان ف���ي �لأم���ر بالمنك���ر و�لّنه���ي ع���ن  ���ال متاأ�شّ   �لّنف���اق: مر����س ُع�شَ

�لمع���روف، وَقْب����س �أيديه���م و�إم�ش���اكهم ع���ن �لإنف���اق ف���ي �ش���بيل �هلل للجهاد، وفيما يج���ب عليهم من حق.
   �لجز�ء من جن�س �لعمل، فالذي يترك �أو�مر �هلل وياأتي نو�هيه يتركه من رحمته.



 - المنافقين  مع�سر  يا   - �أنتم   

�لأمم  مثل  و�ل�شتهز�ء  �لكفر  في 
قوة  �أعظم  كانو�  قبلك�م،  من  �لمكذبة 
فتمتعو�  و�أولًد�،  �أمو�ًل  و�أكثر  منكم 
ملذ�ت  من  لهم  �لمكتوب  بن�شيبهم 
اأيها   - �أنتم  �لدنيا و�شهو�تها، فتمتعتم 
لكم  �لمقدر  بن�شيبكم   - المنافقون 
�لمكذبة  �لأمم  َتَمتُّع  مثل  ذلك  من 
في  وخ�شتم  بن�شيبهم،  �ل�شابقة 
�لر�شول  في  و�لطعن  بالحق  �لتكذيب 
و�لطعن  به  �لتكذيب  في  مثل خو�شهم 
بتلك  �لمت�شفون  �أولئك  ر�شلهم،  على 
بطلت  �لذين  هم  �لذميمة  �ل�شفات 
بالكفر،  �هلل  عند  لف�شادها  �أعمالهم 
وهم �لخا�شرون �لذين خ�شرو� �أنف�شهم 

باإير�دها مو�رد �لهالك.
 �أل���م ي���اأت ه���وؤلء �لمنافقي���ن خب���ُر 

ب���ة، وم���ا ُفِع���ل به���ا  م���ا فعلْت���ه �لأم���ُم �لمكذِّ
م���ن عق���اب: ق���وم ن���وح، وقوم ه���ود، وقوم 
و�أ�شح���اب  �إبر�هي���م،  وق���وم  �شال���ح، 
ل���وط؛ جاءته���م  مدي���ن، وق���رى ق���وم 
ر�ش���لهم بالبر�هي���ن �لو��شح���ة و�لحج���ج 
�لجلي���ة، فم���ا كان �هلل ليظلمه���م؛ فق���د 
�أنذرته���م ر�ش���لهم، ولك���ن كان���و� �أنف�ش���هم 
يظلم���ون بم���ا كان���و� عليه من �لكفر باهلل 

وتكذي���ب ر�ش���له.
بع�ش��هم  و�لم�وؤمن��ات  و�لم�وؤمن��ون   

�أن�شار بع�س و�أعو�نهم؛ لجمع �لإيمان 
كل  وهو  بالمعروف؛  ياأمرون  بينهم، 
طاعته  وجوه  من  تعالى  هلل  محبوب 
وينه���ون  و�ل�ش���الة،  كالت��وح����يد 
�هلل  �أبغ�شه  ما  كل  وهو  �لمنكر؛  ع�ن 
و�لربا،  كالكفر  �لمعا�شي  من  تعالى 
ويوؤدون �ل�شالة كاملة على �أكمل وجه، 
ويطيعون �هلل، ويطيعون ر�شوله؛ �أولئك 
�لحميدة  �ل�شفات  بهذه  �لمت�شفون 
�هلل  �إن  رحمته،  في  �هلل  �شيدخلهم 

عزيز، ل يغالبه �أحد، حكيم في خلقه وتدبيره و�شرعه.
 َوَع�َد �هلل �لموؤمني�ن ب�اهلل و�لموؤمن�ات ب�ه �أن يدخله�م ي�وم �لقيام�ة جن�ات تج�ري �لأنه�ار م�ن تح�ت ق�شوره�ا ماكثي�ن فيه�ا د�ئًم�ا، ل 

يموتون فيها ول ينقطع نعيمهم، ووعدهم �أن يدخلهم م�شاكن ح�شنة في جنات �إقامة، ور�شو�ن يحله �هلل عليهم �أكبر من ذلك كله، ذلك 
�لج�ز�ء �لمذك�ور هو �لفوز �لعظي�م �لذي ل يد�نيه فوز.

   �ش���بب �لع���ذ�ب للكف���ار و�لمنافقي���ن و�ح���د ف���ي كل �لع�ش���ور، وه���و �إيث���ار �لّدني���ا عل���ى �لآخ���رة و�ل�ش���تمتاع به���ا، وتكذي���ب �لأنبي���اء و�لمك���ر 
و�لخديع���ة و�لغ���در بهم.

   �إهالك �لأمم و�لأقو�م �لغابرة ب�شبب كفرهم وتكذيبهم �لأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتبر من �لعقالء.
   �أهل �لإيمان رجاًل ون�شاء �أمة و�حدة متر�بطة متعاونة متنا�شرة، قلوبهم متحدة في �لتو�ّد و�لتحاّب و�لتعاطف.

   ر�شا رب �لأر�س و�ل�شماو�ت �أكبر من نعيم �لجنات؛ لأن �ل�شعادة �لروحانية �أف�شل من �لج�شمانية.



 ي���ا اأيه���ا الر�س���ول، جاه���د �لكف���ار 

بقتاله���م بال�ش���يف، وجاه���د �لمنافقي���ن 
عل���ى  و��ش���دد  و�لحج���ة،  بالل�ش���ان 
�لفريقي���ن؛ فه���م �أه���ل لذل���ك، ومقره���م 
ي���وم �لقيام���ة جهن���م، و�ش���اء �لم�شي���ر 

م�شيره���م.
 يحل���ف �لمنافق���ون ب���اهلل كاذبي���ن: 

م���ا قال���و� م���ا بلغ���ك عنه���م من �ل�ش���ب لك 
و�لعي���ب لدين���ك، ولق���د قال���و� م���ا بلغ���ك 
رهم، و�أظهرو� �لكفر بعد  عنهم مما يكفِّ
���و� بم���ا ل���م  �إظهاره���م �لإيم���ان، ولق���د َهمُّ
، وم���ا  يظف���رو� ب���ه م���ن �لفت���ك بالنب���ي 
�أنك���رو� �ش���يًئا �إل �ش���يًئا ل ُيْنَك���ر، وه���و �أن 
�هلل تف�شل عليهم باإغنائهم من �لغنائم 
�لت���ي م���ّن به���ا عل���ى نبي���ه، فاإن يتوب���و� �إلى 
�هلل م���ن نفاقه���م تك���ن توبتهم من���ه خيًر� 
له���م م���ن �لبق���اء علي���ه، و�إن يتول���و� ع���ن 
�لتوبة �إلى �هلل يعذبهم عذ�ًبا موجًعا في 
�لدني���ا بالقت���ل و�لأ�ش���ر، ويعذبه���م عذ�ًب���ا 
موجًع���ا ف���ي �لآخ���رة بالن���ار، ولي����س له���م 
ول���ي يتولهم فينقذه���م من �لعذ�ب، ول 

نا�ش���ر يدف���ع عنه���م �لعذ�ب.
م��ن عاه��د �هلل  �لمنافقي��ن  وم��ن   

ف�شل��ه  م��ن  �هلل  �أعطان��ا  لئ��ن  قائ��اًل: 
لنت�شدق��ن عل��ى �لمحتاجي��ن، ولنكون��ن 
�شلح��ت  �لذي��ن  �ل�شالحي��ن  م��ن 

عماله��م. �أ
 فلم���ا �أعطاه���م �هلل �ش���بحانه م���ن 

ف�شله لم يفو� بما عاهدو� �هلل عليه، بل 
منع���و� �أمو�له���م فل���م يت�شدق���و� ب�ش���يء، 

وتول���و� وه���م معر�شون ع���ن �لإيمان.
 فجع���ل عاقبته���م نفاًق���ا ثابًت���ا ف���ي 

قلوبه���م �إل���ى ي���وم �لقيام���ة؛ عقاًب���ا له���م 
على �إخالفهم لعهد �هلل، وعلى كذبهم.

 �ألم يعلم �لمنافقون �أن �هلل يعلم ما 

يخفون من �لكيد و�لمكر في مجال�شهم، 
فال  �لغيوب؟  عالم  �شبحانه  �هلل  و�أن 

يخفى عليه من �أعمالهم �شيء، و�شيجازيهم عليها.
 �لذي���ن يعيب���ون �لمتطوعي���ن م���ن �لموؤمني���ن بب���ذل �ل�شدق���ات �لي�ش���يرة، �لذي���ن ل يج���دون �إل �ش���يًئا قلي���اًل ه���و حا�ش���ل م���ا يق���درون علي���ه، 

في�ش���خرون منه���م قائلي���ن: م���اذ� تج���دي �شدقتهم؟! �ش���خر �هلل منهم جز�ء على �ش���خريتهم بالموؤمني���ن، ولهم عذ�ب موجع.

   وجوب جهاد �لكفار و�لمنافقين، فجهاد �لكفار باليد و�شائر �أنو�ع �لأ�شلحة �لحربية، وجهاد �لمنافقين بالحجة و�لل�شان.
   �لمنافقون من �شّر �لنا�س؛ لأنهم غادرون يقابلون �لإح�شان بالإ�شاءة.

   في �لآيات دللة على �أن نق�س �لعهد و�إخالف �لوعد يورث �لنفاق، فيجب على �لم�شلم �أن يبالغ في �لحتر�ز عنه.
   ف���ي �لآي���ات ثن���اء عل���ى ق���وة �لب���دن و�لعم���ل، و�أنه���ا تق���وم مق���ام �لم���ال، وه���ذ� �أ�ش���ل عظيم ف���ي �عتبار �أ�ش���ول �لث���روة �لعامة و�لتنويه ب�ش���اأن 

�لعامل.



�لمغفرة   - الر�سول  اأيها   - �طلب   

طلبتها  فاإن  لهم،  تطلبها  ل  �أو  لهم، 
لن  كثرتها  على  فاإنها  مرة،  �شبعين 
لأنهم  لهم؛  �هلل  مغفرة  �إلى  تو�شل 
يوفق  ل  و�هلل  ور�شوله،  باهلل  كافرون 
عمد  عن  �شرعه  عن  �لخارجين  للحق 

وق�شد.
 ف���رح �لمتخلف���ون م���ن �لمنافقي���ن 
ع���ن غ���زوة تب���وك بقعوده���م ع���ن �لجهاد 
ر�ش���ول  مخالفي���ن  �هلل  �ش���بيل  ف���ي 
�هلل، وكره���و� �أن يجاه���دو� باأمو�له���م 
و�أنف�ش���هم ف���ي �ش���بيل �هلل كم���ا يجاه���د 
�لموؤمن���ون، وقال���و� مثبطي���ن لإخو�نه���م 
م���ن �لمنافقي���ن: ل ت�ش���يرو� ف���ي �لح���ّر، 
وكان���ت غ���زوة تب���وك ف���ي زمن �لح���ّر، قل 
له���م - اأيه���ا الر�س���ول -: ن���ار جهن���م �لتي 
� م���ن ه���ذ�  تنتظ���ر �لمنافقي���ن �أ�ش���د ح���رًّ

�لح���ر �ل���ذي ف���رو� من���ه ل���و يعلم���ون.
�لمن�افقون  ه�����وؤلء  ف��لي�ش�ح���ك   
في  قلياًل  �لجهاد  عن  �لمتخلفون 
كثيًر�  وليبكو�  �لفانية،  �لدنيا  حياتهم 
في حياتهم �لآخرة �لباقية؛ جز�ء على 
ما كانو� �كت�شبوه من �لكفر و�لمعا�شي 

و�لآثام في �لدنيا.
 ف���اإن �أع���ادك �هلل - اأيه���ا النب���ي- 

�إل���ى فري���ق م���ن ه���وؤلء �لمنافقي���ن ثاب���ت 
�لإذن  من���ك  فطلب���و�  نفاق���ه،  عل���ى 
بالخ���روج مع���ك ف���ي غ���زوة �أخ���رى، فق���ل 
له���م: ل���ن تخرج���و� - اأيه���ا المنافق���ون- 
مع���ي ف���ي �لجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل �أب���ًد� 
عقوب���ة لك���م، وح���ذًر� م���ن �لمفا�ش���د 
�لمترتب���ة عل���ى وجودك���م مع���ي، فق���د 
ر�شيت���م بالقع���ود و�لتخل���ف ف���ي غ���زوة 
تب���وك، فاقع���دو� و�بق���و� م���ع �لمتخلفي���ن 

م���ن �لمر�ش���ى و�لن�ش���اء و�ل�شبي���ان.
 ول ت�ش���ّل - اأيه���ا الر�س���ول - عل���ى 

�أي مي���ت م���ن موت���ى �لمنافقي���ن �أبًد�، ول 
تق���ف عل���ى قب���ره للدع���اء ل���ه بالمغف���رة، ذل���ك لأنه���م كف���رو� باهلل وكف���رو� بر�ش���وله، وماتو� وهم خارجون ع���ن طاعة �هلل، وم���ن كان كذلك ل 

لَّ���ى علي���ه ول ُيْدَعى له. ُي�شَ
 ول تعجب���ك - اأيه���ا الر�س���ول - �أم���و�ل ه���وؤلء �لمنافقي���ن ول �أولده���م، �إنم���ا يري���د �هلل �أن يعذبه���م به���ا ف���ي �لحي���اة �لدني���ا، وذل���ك بم���ا 

يعانون���ه م���ن �لم�ش���اق ف���ي �ش���بيلها، وم���ا ي�شاب���ون ب���ه م���ن م�شائ���ب فيها، و�أن تخ���رج �أرو�حهم من �أج�ش���ادهم وه���م على كفرهم.
 و�إذ� �أن���زل �هلل �ش���ورة عل���ى نبي���ه محم���د  مت�شمن���ة لالأم���ر بالإيم���ان ب���اهلل و�لجهاد في �ش���بيله طلب �لإذن ف���ي �لتخلف عنك �أ�شحاب 

ْمَنى. �لغنى و�لَي�َشار منهم، وقالو�: �تركنا نتخلف مع �أ�شحاب �لأعذ�ر كال�شعفاء و�لزَّ

  �لكافر ل ينفعه �ل�شتغفار ول �لعمل ما د�م كافًر�.
�س عنه    �لآي���ات ت���دل عل���ى ق�ش���ر نظ���ر �لإن�ش���ان، فه���و ينظ���ر غالًب���ا �إل���ى �لح���ال و�لو�ق���ع �ل���ذي ه���و في���ه، ول ينظر �إل���ى �لم�ش���تقبل وم���ا يَتَمَخّ

من �أحد�ث.
  �لتهاون بالطاعة �إذ� ح�شر وقتها �شبب لعقوبة �هلل وتثبيطه للعبد عن فعلها وف�شلها.

  ف���ي �لآي���ات دلي���ل عل���ى م�ش���روعية �ل�ش���الة عل���ى �لموؤمني���ن، وزي���ارة قبوره���م و�لدع���اء له���م بع���د موته���م، كم���ا كان �لنب���ي  يفع���ل ذل���ك 
ف���ي �لموؤمنين.



���ي ه���وؤلء �لمنافق���ون لأنف�ش���هم   َر�شِ

���و� �أن يتخلف���و�  �لذل���ة و�لمهان���ة حي���ن َر�شُ
م���ع �أ�شح���اب �لأع���ذ�ر، وخت���م �هلل عل���ى 
قلوبهم ب�ش���بب كفرهم ونفاقهم، فهم ل 

يعلم���ون ما في���ه م�شلحتهم.
 �أم���ا �لر�ش���ول و�لموؤمن���ون مع���ه فل���م 

يتخلف���و� ع���ن �لجه���اد في �ش���بيل �هلل مثل 
ه���وؤلء، و�إنم���ا جاه���دو� ف���ي �ش���بيل �هلل 
و�أنف�ش���هم، وكان جز�وؤه���م  باأمو�له���م 
عن���د �هلل ح�ش���ول �لمناف���ع �لدنيوي���ة 
وح�ش���ول  و�لغنائ���م،  كالن�ش���ر  له���م 
�لمناف���ع �لأخروي���ة، ومنها دخول �لجنة، 
وح�ش���ول �لف���وز بالمطل���وب و�لنج���اة من 

�لمره���وب.
تج���ري  جن���ات  له���م  �هلل  هي���اأ   

�لأنهار من تحت ق�شورها ماكثين فيها 
�أب���ًد�، ل يلحقه���م فن���اء، ذلك �لجز�ء هو 
�لف���الح �لعظي���م �ل���ذي ل يد�ني���ه ف���الح.

 وج���اء ق���وم م���ن �أع���ر�ب �لمدين���ة 

وم���ن حوله�����ا يعت���ذرون �إل���ى ر�ش���ول �هلل 
؛ لياأذن لهم في �لتخلف عن �لخروج 
و�لجه���اد ف���ي �ش���بيل �هلل، وتخل���ف ق���وم 
ع���ن  �أ�ش���اًل  يعت���ذرو�  ل���م  �آخ���رون 
�لخ���روج؛ لعدم ت�شديقه���م للنبي ولعدم 
�إيمانهم بوعد �هلل، �شينال هوؤلء ب�شبب 

كفره���م ه���ذ� ع���ذ�ب موؤل���م موج���ع.
 لي��������س عل������ى �لن�ش������اء و�ل�شبي���ان 

و�لمر�ش���ى و�لعج���زة و�لعم���ي و�لفق���ر�ء 
م���ن  ينفقون���ه  م���ا  يج���دون  ل  �لذي���ن 
�لم���ال ليتجه���زو� ب���ه، لي����س عل���ى ه���وؤلء 
جميًع���ا �إث���م ف���ي �لتخل���ف ع���ن �لخ���روج؛ 
لأن �أعذ�ره���م قائم���ة، �إذ� �أخل�ش���و� هلل 
ور�ش���وله، وعمل���و� ب�ش���رعه، لي����س عل���ى 
�لمح�ش���نين م���ن �أ�شح���اب ه���ذه �لأع���ذ�ر 
طري���ق لإيق���اع �لعق���اب عليه���م، و�هلل 
رحي���م  �لمح�ش���نين،  لذن���وب  غف���ور 

به���م.
 ول �إث���م كذل���ك عل���ى �لمتخلفي���ن عن���ك �لذي���ن �إذ� ج���اوؤوك - اأيه���ا الر�س���ول - يطلب���ون م���ا تحمله���م علي���ه م���ن �ل���دو�ب وقل���َت له���م: ل �أجد 

ما �أحملكم عليه من �لدو�ب؛ �أدبرو� عنك و�أعينهم ت�شيل من �لدمع �أ�شًفا على �أنهم لم يجدو� ما ينفقون من عند �أنف�شهم �أو من عندك.
���ن �أن ل طري���ق لعقوب���ة �أه���ل �لأع���ذ�ر ذك���ر م���ن ي�ش���تحق �لعقوب���ة و�لموؤ�خ���ذة، فق���ال: �إنم���ا �لطري���ق بالعقوب���ة و�لموؤ�خ���ذة عل���ى   لم���ا بيَّ

�أولئ���ك �لذي���ن يطلب���ون من���ك - اأيه���ا الر�س���ول - �لإذن ف���ي �لتخل���ف ع���ن �لجه���اد وه���م ق���ادرون عليه بوجود م���ا يتجهزون به، ر�شو� لأنف�ش���هم 
�لذل���ة و�له���و�ن ب���اأن يبق���و� م���ع �لخو�ل���ف ف���ي �لبي���وت، وخت���م �هلل عل���ى قلوبه���م فال تتاأثر بموعظة، وهم ب�ش���بب ه���ذ� �لختم ل يعلم���ون ما فيه 

م�شلحته���م ليخت���اروه، وم���ا فيه مف�ش���دتهم ليتجنبوه.

لون �لخير�ت في �لدنيا، و�إن فاتهم هذ� فلهم �لفوز بالجنة و�لنجاة من �لعذ�ب في �لآخرة. ّ    �لمجاهدون �شيح�شِ
   �لأ�شل �أن �لمح�شن �إلى �لنا�س تكرًما منه ل يوؤ�َخذ �إن وقع منه تق�شير.

ل َمْنِزلة �لفاعل له.    �أن من نوى �لخير، و�قترن بنيته �لجازمة �َشْعٌي فيما يقدر عليه، ثم لم يقدر- فاإنه ُيَنَزّ
    �لإ�ش�����الم دي���ن ع���دل ومنط���ق؛ لذل���ك �أوج���ب �لعقوب���ة و�لماأث���م عل���ى �لمنافقي���ن �لم�ش���تاأذنين وهم �أغني���اء ذوو قدرة عل���ى �لجهاد بالمال 

و�لنف�س.


