 واعـ ��لموا � -أيهـ ��ا الم�ؤمنــ ��ون � -أن
م��ا �أخذت��م م��ن �ش��يء م��ن الكف��ار قه� ًرا
ف��ي الجه��اد ف��ي �س��بيل اهلل ف�إن��ه يق�س��م
خم�س��ة �أخما���س� ،أربع��ة �أخما���س منه��ا
تق�س ��م عل ��ى المجاهدي ��ن ،والخم� ��س
الباقي يق�س��م خم�س��ة �أق�س��ام :ق�س��م هلل
ور�س��وله ي�صرف ف��ي الم�صارف العامة
للم�س ��لمين ،وق�س ��م لقراب ��ة النب ��ي
م��ن بن��ي ها�ش��م وبن��ي المطل��ب ،وق�س��م
لليتام��ى ،وق�س��م للفق��راء والم�س��اكين،
وق�س ��م للم�س ��افرين الذي ��ن انقطع ��ت
به��م ال�س��بل� ،إن كنت��م �آمنتم باهلل ،وبما
�أنزلن��ا عل��ى عبدن��ا محم��د ي��وم ب��در
ال��ذي َف� َّ�رق اهلل ب��ه بي��ن الح��ق والباط��ل
حي ��ن ن�صرك ��م عل ��ى �أعدائك ��م ،واهلل
ال��ذي ن�صرك��م قدي��ر عل��ى كل �ش��يء.
 واذكــروا حـيــــن كـنـــتـم بالـجـــانب
الأدنى من الوادي مما يلي المدينة،
والم�شركون بالجانب الأق�صى منه
مما يلي مكة ،وال ِعير في مكان �أ�سفل
منكم مما يلي �ساحل البحر الأحمر،
ولو تواعدتم �أنتم والم�شركون على �أن
بع�ضا،
تلتقوا في بدر لخالف بع�ضكم ً
ولكنه �سبحانه جمع بينكم في بدر على
ً
مفعول وهو
غير تواعد؛ ل ُي ِت ّم �أم ًرا كان
ن�صر الم�ؤمنين ،وخذالن الكافرين،
و�إعزاز دينه و�إذالل ال�شرك؛ ليموت
من مات منهم بعد قيام الحجة عليه
بن�صر الم�ؤمنين عليهم مع قلة َع َددهم
وع َّدتهم ،ويعي�ش من عا�ش عن بينة
ُ
وحجة �أظهرها اهلل له ،فال يبقى لأحد
على اهلل حجة يحتج بها ،واهلل �سميع
لأقوال الجميع ،عليم ب�أفعالهم ،ال
يخفى عليه منها �شيء ،و�سيجازيهم
عليها.
 اذك ��ر � -أيه��ا الر�س��ول  -م ��ن نع ��م
اهلل علي��ك وعل��ى الم�ؤمني��ن �إذ �أراك اهلل الم�ش��ركين ف��ي منام��ك قليل��ي الع��دد ،ف�أطلع��ت الم�ؤمنين على ذلك فا�ستب�ش��روا به خي ًرا ،وقويت
عزائمهم على لقاء عدوهم وقتاله ،ولو �أنه �سبحانه �أراك الم�شركين في منامك كثي ًرا ل�ضعفت عزائم �أ�صحابك ،وخافوا القتال ،ولكنه
َ�س�لَّم من ذلك ،فع�صمهم من الف�ش��ل ،فقلَّلهم في عين ر�س��وله � ،إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب ،وبما تخفيه النفو���س.
 واذك��روا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون � -إذ يريك��م اهلل الم�ش��ركين حي��ن التقيت��م به��م قلي�ل ً�ا ،فجر�أك��م عل��ى الإق��دام عل��ى قتاله��م ،ويقللك��م ف��ي
�أعينه��م فيتقدم��ون لقتالك��م ،وال يفك��رون ف��ي الرج��وع ليق�ض��ي اهلل �أم� ًرا كان مفع� ً
�ول باالنتق��ام م��ن الم�ش��ركين بالقت��ل والأ�س��ر ،والإنع��ام
عل��ى الم�ؤمني��ن بالن�ص��ر والظف��ر بالأع��داء ،و�إلى اهلل وحده ترجع الأمور ،فيجازي الم�س��يء على �إ�س��اءته ،والمح�س��ن على �إح�س��انه.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل واتبع��وا ر�س��وله� ،إذا واجهت��م جماع��ة م��ن الكف��ار فاثبت��وا عن��د لقائه��م وال تجبن��وا ،واذك��روا اهلل كثي� ًرا
وادع��وه ،فه��و الق��ادر عل��ى ن�صرك��م عليه��م؛ رج��اء �أن ُي ِنيلك��م م��ا تطلب��ون ،ويجنبكم م��ا تحذرون.
الغنائم هلل يجعلها حيث �شاء بالكيفية التي يريد ،فلي�س لأحد �ش�أن في ذلك.
من �أ�سباب الن�صر تدبير اهلل للم�ؤمنين بما يعينهم على الن�صر ،وال�صبر والثبات والإكثار من ذكر اهلل.
ق�ضاء اهلل نافذ وحكمته بالغة وهي الخير لعباد اهلل وللأمة كلها.

 والزموا طاعة اهلل وطاعة ر�سوله
في �أقوالكم و�أفعالكم وجميع �أحوالكم،
وال تختلفوا في الر�أي؛ ف�إن االختالف
�سبب ل�ضعفكم وجبنكم ،وذهاب
قوتكم ،وا�صبروا عند لقاء عدوكم،
�إن اهلل مع ال�صابرين بالن�صر والت�أييد
والعون ،ومن كان اهلل معه فهو الغالب
والمنت�صر ال محالة.
 وال تكونوا مثل الم�شركين الذين
خرجوا من مكة ِك ْب ًرا ومراءاة للنا�س،
وي�صدون النا�س عن دين اهلل،
ويمنعونهم من الدخول فيه ،واهلل بما
يعملون محيط ،ال يخفى عليه �شيء من
�أعمالهم ،و�سيجازيهم عليها.
 واذك ��روا � -أيه ��ا الم�ؤمن ��ون -
ح�س��ن ال�ش��يطان
من نعم اهلل عليكم �أن َّ
للم�ش ��ركين �أعمـــ ��الهم ،ف�شــــجــــ ��عهم
عل ��ى مــالقـــ ��اة الم�س ��لمين وقتاله ��م،
وق ��ال له ��م :ال غال ��ب لك ��م الي ��وم،
و�إن��ي نا�صرك��م ،و ُم ِجيرك��م من عدوكم،
فلم��ا ا ْلتق��ى الفريق��ان :فري��ق الم�ؤمني��ن
معه ��م المالئك ��ة ين�صرونه ��م ،وفري ��ق
الم�ش ��ركين معه ��م ال�ش ��يطان ال ��ذي
�س��يخذلهم؛ و َّل��ى ال�ش��يطان هار ًبا ،وقال
للم�ش ��ركين� :إن ��ي ب ��ريء منك ��م� ،إن ��ي
�أرى المالئك ��ة الذي ��ن ج ��ا�ؤوا لن�ص ��رة
الم�ؤمني��ن� ،إن��ي �أخ��اف �أن يهلكن��ي اهلل،
واهلل �ش ��ديد العق ��اب ،ف�ل�ا يق ��در عل ��ى
تحم��ل عقاب��ه �أح��د.
 اذكروا �إذ يقول المنافقون و�ضعفة
الإيمان :خدع ه�ؤالء الم�سلمين دي ُن ُهم
الذي يعدهم بالن�صر على �أعدائهم
مع قلة ال َعدد و�ضعف ال ُع َّدة ،وكثرة عدد
�أعدائهم وقوة عتادهم ،ولم ُي ْد ِر ْك
ه�ؤالء �أن من يعتمد على اهلل وحده ويثق
بما وعد به من الن�صر ف�إن اهلل نا�صره،
ولن يخذله مهما كان �ضعفه ،واهلل عزيز ال يغالبه �أحد ،حكيم في قدره و�شرعه.
 ولو ت�شاهد � -أيها الر�سول  -الذين كفروا باهلل وبر�سله حين تقب�ض المالئكة �أرواحهم ،وتنتزعها وهم ي�ضربون وجوههم �إذا �أقبلوا،
وي�ضربون �أدبارهم �إذا ولوا هاربين ،ويقولون لهم :ذوقوا � -أيها الكافرون  -العذاب المحرق ،لو ت�شاهد ذلك ل�شاهدت �أم ًرا عظي ًما.
 ذل��ك الع��ذاب الم�ؤل��م عن��د قب���ض �أرواحك��م � -أيه��ا الكف��ار  ،-والع��ذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة� ،س��ببه ما ك�س��بت �أيديكم في
الحكَم العدل.
الدنيا ،فاهلل ال يظلم النا�س ،و�إنما يحكم بينهم بالعدل فهو َ
خا�ص��ا به��م ،ب��ل ه��و ُ�س� َّنة اهلل الت��ي �أم�ضاه��ا عل��ى الكافري��ن ف��ي كل زم��ان وم��كان ،فق��د
 ولي���س ه��ذا الع��ذاب الن��ازل به��ؤالء الكافري��ن ًّ
�أ�صاب �آل فرعون والأمم من قبلهم حين كفروا ب�آيات اهلل �س��بحانه ،ف�أخذهم اهلل ب�س��بب ذنوبهم �أخذ عزيز مقتدر ،ف�أنزل بهم عقابه،
�إن اهلل ق��وي ال ُيق َه��ر وال ُيغ َل��ب� ،ش��ديد العقاب لمن ع�صاه.
ال َبطَ ر مر�ض خطير ي ْن َخ ُر في تكوين �شخ�صية الإن�سان ،و ُي َع ِّجل في تدمير كيان �صاحبه.
ال�صب��ر يعي��ن عل��ى تحم��ل ال�ش��دائد والم�صاع��ب ،ولل�صب��ر منفع��ة �إلــ��هية ،وه��ي �إعان��ة اهلل لم��ن �صب��ر امتث� ً�ال لأم��ره ،وهذا م�ش��اهد في
ت�صرفات الحياة.
التنازع واالختالف من �أ�سباب انق�سام الأمة ،و�إنذار بالهزيمة والتراجع ،وذهاب القوة والن�صر والدولة.
الإيمان يوجب ل�صاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي ال ُي ْق ِدم عليها الجيو�ش العظام.

 ذل ��ك العق ��اب ال�ش ��ديد ب�س ��بب �أن
اهلل �إذا �أنعم على قوم نعمة من عنده لم
ينزعه��ا منهم حتى يغيروا �أنف�س��هم من
حاله��ا الطي��ب م��ن الإيم��ان واال�س��تقامة
و�ش��كر النع��م �إل��ى حال �س��يئة م��ن الكفر
ب��اهلل ومع�صيته وكف��ران نعمه ،و�أن اهلل
�س��ميع لأقوال عباده ،عليم ب�أفعالهم ،ال
يخفى عليه منها �ش��يء.
� ش�أن ه�ؤالء الكافرين ك�ش�أن غيرهم
ممن كفر باهلل مثل �آل فرعون والأمم
المكذبة من قبلهم ،كذبوا ب�آيات ربهم،
ف�أهلــكــهم اهلل ب�سـبـــب ما ارتكــــبوه
من المعا�صي ،و�أهلك اهلل �آل فرعون
بالغرق في البحر ،وك ٌّل من �آل فرعون
والأمم من قبلهم كانوا ظالمين ب�سبب
كفرهم باهلل و�شركهم به ،فا�ستوجبوا
بذلك عقابه �سبحانه ،ف�أوقعه عليهم.
� إن �شَ � َّ�ر م ��ن َي � ِ�د ُّب عل ��ى الأر� ��ض
ه��م الذي��ن كفروا باهلل وبر�س��له ،فهم ال
ي�ؤمنون ولو جاءتهم كل �آية؛ لإ�صرارهم
عل��ى الكف��ر ،فق��د تعطل��ت فيه��م و�س��ائل
الهداي��ة م��ن عق��ل و�س��مع وب�صر.
 الذي ��ن عق ��دت معه ��م العه ��ود
والمواثي ��ق  -كبن ��ي قــــ ��ريظة  ،-ث ��م
ينقــــ ���ضون م ��ا عاهدتهـــ ��م علـــ ��يه ف ��ي
كـــ��ل مــــ��رة ،وهـــ��م ال يخافون اهلل ،فال
يوفون بعهودهم ،وال يلتزمون بالمواثيق
الم�أخ ��وذة عليه ��م.
 ف�إن قابلت � -أيها الر�سول  -ه�ؤالء
الناق�ضين لعهودهم في الحرب فنكِّل
بهم �أ�شد َت ْن ِكيل حتى ي�سمع بذلك
غيرهم ،لعلهم يعتبرون بحالهم،
فيهابون قتالك ومظاهرة �أعدائك
عليك.
 و�إن خف ��ت � -أيه ��ا الر�س ��ول -
ونق�ض��ا للعه��د
م��ن ق��وم عاهدته��م غ� ًّش��ا ً
ب�أم��ارة تظه��ر ل��ك ف�أعلمه��م بطَ � ْ�ر ِح عهده��م حت��ى ي�س��تووا معك في العلم بذل��ك ،وال تباغتهم قبل �إعالمهم ،ف��إن مباغتتهم قبل �إعالمهم
م��ن الخيان��ة ،واهلل ال يح��ب الخائني��ن ،ب��ل يمقته��م ،فاح��ذر �أن��ت م��ن الخيان��ة.
 وال يظنن الذين كفروا �أنهم فاتوا عقاب اهلل و�أفلتوا منه� ،إنهم ال يفوتونه وال يفلتون من عقابه ،بل هو مدركهم والحق بهم.
 و�أع� ُّدوا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -م��ا قدرت��م عل��ى �إع��داده م��ن الع��دد والع��دة؛ كالرم��ي ،و�أع��دوا له��م م��ا حب�س��تم م��ن الخي��ل ف��ي �س��بيل
قوم��ا �آخري��ن ،ال تعلمونه��م ،وال تعلم��ون
اهللُ ،تخ ِّوف��ون �أع��داء اهلل و�أعداءك��م م��ن الكافري��ن الذي��ن يترب�ص��ون بك��م الدوائ��ر ،و ُتخ ِّوف��ون ب��ه ً
م��ا ي�ضم��رون لك��م م��ن ع��داوة ،ب��ل اهلل وح��ده ه��و ال��ذي يعلمهم ،ويعلم ما ي�ضمرون في �أنف�س��هم ،وما تنفقوا من مال ق� َّل �أو كثر يخلفه اهلل
عليكم في الدنيا ،ويعطكم ثوابه ً
كامل غير منقو�ص في الآخرة ،فبادروا �إلى الإنفاق في �سبيله  .و�إن مالوا �إلى ال�صلح و َت ْر ِك قتالك،
َف ِم��لْ � -أيه��ا الر�س��ول � -إلي��ه ،وعاهده��م ،واعتم��د عل��ى اهلل ،وث��ق ب��ه ،فل��ن يخذل��ك� ،إنه هو ال�س��ميع لأقوالهم ،العليم بنياته��م و�أفعالهم.
م��ن فوائ��د العقوب��ات والح��دود المرتب��ة عل��ى المعا�ص��ي �أنه��ا �س��بب الزدج��ار م��ن ل��م يعم��ل المعا�ص��ي ،كم��ا �أنه��ا زج��ر لم��ن عمله��ا �أال
يعاودها.
من �أخالق الم�ؤمنين الوفاء بالعهد مع المعاهدين� ،إال �إن ُو ِجدت منهم الخيانة المحققة.
يجب على الم�سلمين اال�ستعداد بكل ما يحقق الإرهاب للعدو من �أ�صناف الأ�سلحة والر�أي وال�سيا�سة.
جواز ال�سلم مع العدو �إذا كان فيه م�صلحة للم�سلمين.

 و�إن ق�ص ��دوا بميله ��م لل�صل ��ح
وت ��رك القت ��ال �أن يخدع ��وك � -أيه ��ا
الر�س ��ول  -بذل ��ك لي�س ��تعدوا لقتال ��ك،
ف��إن اهلل كافي��ك مكرهم وخداعهم ،هو
ال ��ذي َق� � َّواك بن�ص ��ره ،و َق� � َّواك بن�ص ��ر
الم�ؤمني ��ن ل ��ك م ��ن المهاجري ��ن
والأن�ص ��ار.
 وجم��ع بي��ن قل��وب الم�ؤمني��ن الذي��ن
ن�ص��رك به��م بع��د �أن كان��ت متفرق��ة ،ل��و
�أنفق��ت م��ا ف��ي الأر���ض م��ن م��ال لتجم��ع
بي��ن قلوبه��م المتفرقة م��ا جمعت بينها،
لك��ن اهلل وح��ده جم��ع بينه��ا� ،إن��ه عزي��ز
ف��ي ملك��ه ال يغالبه �أحد ،حكيم في قدره
وتدبيره و�ش��رعه.
 ي��ا �أيه��ا النب��ي �إن اهلل كافي ��ك �ش ��ر
�أعدائ��ك ،وكاف��ي الم�ؤمني��ن مع��ك ،فث��ق
ب��اهلل واعتمد عليه.
 ي ��ا �أيه ��ا النب ��ي ُح � َّ�ث الم�ؤمني ��ن
وح َّ�ضه��م علي��ه بم��ا يق��وي
عل��ى القت��الُ ،
عزائمه ��م وين�ش ��ط هممه ��م� ،إن يك ��ن
منك ��م � -أيه ��ا الم�ؤمن ��ون  -ع�ش ��رون
�صاب ��رون عل ��ى مقاتل ��ة الكف ��ار يغلب ��وا
مئتي��ن م��ن الكف��ار ،و�إن تك��ن منك��م مئ��ة
�صاب��رة يغلب��وا �أل ًف��ا م��ن الكافرين؛ ذلك
ب� ��أن الكافري ��ن ق ��وم ال يفهم ��ون ُ�س� � َّنة
اهلل بن�ص��ر �أوليائ��ه ،و َد ْح��ر �أعدائ��ه ،وال
يدرك ��ون المق�ص ��ود م ��ن القت ��ال ،فه ��م
يقاتل��ون م��ن �أج��ل العل��و ف��ي الدني��ا.
 الآن خف ��ف اهلل عنك ��م � -أيه ��ا
الم�ؤمن��ون  -لم ��ا علم ��ه م ��ن �ضعفك ��م،
فخف��ف عنك��م لط ًف��ا من��ه بك��م ،ف�أوج��ب
عل��ى الواح��د منكم �أن يثب��ت �أمام اثنين
م��ن الكف��ار بدل ع�ش��رة منه��م ،ف�إن يكن
منك ��م مئ ��ة �صاب ��رة عل ��ى قت ��ال الكف ��ار
يغلب ��وا مئتي ��ن ،و�إن يك ��ن منك ��م �أل ��ف
�صاب��رون يغلب��وا �ألفي��ن من الكف��ار ب�إذن
اهلل ،واهلل م ��ع ال�صابري ��ن م ��ن الم�ؤمني ��ن بالت�أيي ��د والن�ص ��ر.
 م��ا ينبغ��ي لنب��ي �أن يك��ون ل��ه �أ�س��رى م��ن الكف��ار الذي��ن يقاتلون��ه حت��ى ُي ْك ِث��ر القت��ل فيه��م؛ ليدخل الرعب ف��ي قلوبهم حتى ال يع��ودوا �إلى
قتال��ه ،تري��دون � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -باتخ��اذ �أ�س��رى ب��در �أخ��ذ الف��داء ،واهلل يري��د الآخرة التي ُت َنال بن�صر الدي��ن و�إعزازه ،واهلل عزيز في
ذاته و�صفاته وقهره ،ال يغالبه �أحد ،حكيم في قدره و�ش��رعه.
 ل��وال كت��اب م��ن اهلل �س��بق ب��ه ق�ض��ا�ؤه وق��دره �أن��ه �أح��ل لك��م الغنائم ،و�أباح لكم فداء الأ�س��رى لأ�صابكم عذاب �ش��ديد من اهلل ب�س��بب ما
�أخذتم من الغنيمة والفداء من الأ�سرى قبل نزول وحي من اهلل ب�إباحة ذلك.
 فكل��وا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -مم��ا �أخذت��م م��ن الكف��ار م��ن غنيم��ة فه��و ح�ل�ال لك��م ،واتق��وا اهلل بامتث��ال �أوامره واجتن��اب نواهيه� ،إن اهلل
غفور لعباده الم�ؤمنين ،رحيم بهم.
في الآيات َو ْع ٌد من اهلل لعباده الم�ؤمنين بالكفاية والن�صرة على الأعداء.
الثبات �أمام العدو فر�ض على الم�سلمين ال اختيار لهم فيه ،ما لم يحدث ما ُي َر ِّخ�ص لهم بخالفه.
اهلل يحب لعباده معالي الأمور ،ويكره منهم َ�س ْف َ�سا َفها ،ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة الباقي والدائم.
مف��اداة الأ�س��رى �أو الم� ّ�ن عليه��م ب�إط�ل�اق �س��راحهم ال يك��ون �إال بع��د تواف��ر الغلب��ة وال�س��لطان عل��ى الأع��داء ،و�إظه��ار هيب��ة الدول��ة ف��ي
وج��ه الآخرين.

 ي ��ا �أيه ��ا النب ��ي ،ق ��ل لم ��ن وق ��ع
ف ��ي �أيديك ��م م ��ن �أ�س ��رى الم�ش ��ركين
الذي ��ن �أ�س ��رتموهم ي ��وم ب ��در� :إن يعل ��م
اهلل ف��ي قلوبك��م ق�ص��د الخي��ر ،و�ص�ل�اح
الني��ة يعطك��م خي� ًرا مما �أُ ِخ��ذ منكم من
الف��داء ،ف�ل�ا تحزنوا عل��ى ما �أُ ِخذ منكم
من��ه ،ويغف��ر لك��م ذنوبك��م ،واهلل غف��ور
لم��ن ت��اب م��ن عب��اده ،رحي��م ب��ه ،وق��د
تحق��ق وع��د اهلل للعبا���س ع��م النب��ي
وغي��ره مم��ن �أ�س��لم.
 و�إن يق�صدوا  -يا محمد  -خيانتك
بما ُيظْ ِهرون لك من القول فقد خانوا
اهلل من قبل ،وقد ن�صرك اهلل عليهم،
َف ُق ِتل منهــم من ُقتـــِل و�أُ ِ�سر من �أُ ِ�سـر،
فلينتظروا مثل ذلك �إن عادوا ،واهلل
عليم بخلقه وبما ي�صلحهم ،حكيم في
تدبيره.
� إن الـ ��ذين �آمـنــ ��وا ب ��اهلل و�صــ ��دقوا
ر�س��وله وعمل��وا ب�ش��رعه ،وهاج��روا م��ن
بلد الكفر �إلى بلد الإ�سالم� ،أو �إلى مكان
يعبدون اهلل فيه �آمنين ،وجاهدوا ببذل
�أمواله ��م وب ��ذل �أنف�س ��هم لإع�ل�اء كلم ��ة
اهلل ،والذي ��ن �أنزلوه ��م ف ��ي منازله ��م،
ون�صروهم � -أولئك المهاجرون والذين
ن�صروهم من �أهل الدار بع�ضهم �أولياء
بع���ض ف��ي الن�ص��رة والمعون��ة ،والذي��ن
�آمن��وا ب��اهلل ولم يهاجروا م��ن بلد الكفر
�إل ��ى بل ��د الإ�س�ل�ام لي� ��س عليك ��م � -أيه��ا
الم�ؤمن��ون � -أن تن�صروه��م وتحموه��م
حت ��ى يهاج ��روا ف ��ي �س ��بيل اهلل ،و�إن
ظلمه��م الكف��ار فطلب��وا منك��م الن�ص��ر
فان�صروه��م عل��ى عدوه��م� ،إال �إذا كان
بينك��م وبي��ن عدوه��م عه��د ل��م ينق�ضوه،
واهلل بم��ا تعمل��ون ب�صي��ر ،ال يخفى عليه
�شيء من �أعمالكم ،و�سيجازيكم عليها.
 والذي�ن كف�روا ب�اهلل يجمعه�م
بع�ض�ا ،فلا يواليه�م م�ؤم�ن� ،إن ل�م توال�وا الم�ؤمني�ن وتع�ادوا الكافري�ن تك�ن فتن�ة للم�ؤمنين حيث ل�م يجدوا من
الكف�ر ،فينا�ص�ر بع�ضه�م ً
ينا�صره�م م�ن �إخوانه�م ف�ي الدي�ن ،ويك�ن ف�س�اد ف�ي الأر��ض عظي�م بال�ص�د ع�ن �س�بيل اهلل.
 والذي��ن �آمن��وا ب��اهلل وهاج��روا ف��ي �س��بيله ،والذي��ن �آووا المهاجري��ن ف��ي �س��بيل اهلل ون�صروه��م� ،أولئ��ك هم المت�صف��ون ب�صفة الإيمان
ح ًّقا ،وجزا�ؤهم من اهلل مغفرة لذنوبهم ،ورزق كريم منه ،وهو الجنة.
 والذين �آمنوا من بعد �إيمان ال�س��ابقين �إلى الإ�س�ل�ام من المهاجرين والأن�صار ،وهاجروا من بلد الكفر �إلى بلد الإ�س�ل�ام ،وجاهدوا
ف��ي �س��بيل اهلل لتك��ون كلم��ة اهلل ه��ي العلي��ا وكلم��ة الذي��ن كف��روا ال�س��فلى� ،أولئ��ك منك��م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  ،-له��م م��ا لك��م م��ن الحق��وق،
وعليه��م م��ا عليك��م م��ن الواجب��ات ،و�أ�صح��اب القراب��ة ف��ي حك��م اهلل بع�ضه��م �أول��ى ببع�ض ف��ي الإرث من الت��وارث بالإيم��ان والهجرة الذي
كان موج��و ًدا �س��اب ًقا� ،إن اهلل ب��كل �ش��يء علي��م ،ال يخف��ى علي��ه �ش��يء ،فه��و يعل��م م��ا ي�صل��ح لعب��اده ،في�ش��رعه له��م.
يجب على الم�ؤمنين ترغيب الأ�سرى في الإيمان.
ت�ضمنت الآيات ب�شارة للم�ؤمنين با�ستمرار الن�صر على الم�شركين ما داموا �آخذين ب�أ�سباب الن�صر المادية والمعنوية.
�إن الم�سلمين �إذا لم يكونوا ًيدا واحدة على �أهل الكفر لم تظهر �شوكتهم ،وحدث بذلك ف�ساد كبير.
ف�ضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق في �شرعة الإ�سالم ،و�إن عار�ض ذلك م�صلحة بع�ض الم�سلمين.

١٢٩

البـــراءة من الم�شـــركـين والمنافقــين
وجهادهم ،وفتح باب التوبة للتائبين.
 هــذه براءة من اهلل ،ومن ر�سوله،
و�إعالن بنهاية العهود التي عاهدتم
�أيها الم�سلمون  -عليها الم�شركينفي جزيرة العرب.
 ف�سيروا � -أيها الم�شركون  -في
الأر�ض مدة �أربعة �أ�شهر �آمنين ،وال
عهد لكم بعدها وال �أمان ،و�أيقنوا
�أنكم لن تفلتوا من عذاب اهلل وعقابه
�إن ا�ستمررتم على كفركم به ،و�أيقنوا
�أن اهلل ُم ِذل الكافرين بالقتل والأ�سر
في الدنيا ،وبدخول النار يوم القيامة.
وي�شمل هذا من نق�ضوا عهدهم ،ومن
كان عهدهم مطل ًقا غير م�ؤقت ،و�أما
من له عهد م�ؤقت ولو كان �أكثر من
�أربعة �أ�شهر ف�إنه ُي َتم له عهده �إلى
مدته.
 و�إع�ل�ام م ��ن اهلل ،و�إع�ل�ام م ��ن
ر�س ��وله �إل ��ى جمي ��ع النا� ��س ي ��وم النح ��ر
�أن اهلل �س��بحانه ب��ريء م��ن الم�ش��ركين،
و�أن ر�س ��وله ب ��ريء كذل ��ك منه ��م ،ف ��إن
تبت��م �-أيه��ا الم�ش��ركون  -م��ن �ش��رككم
فتوبتك��م خي��ر لك��م ،و�إن �أعر�ضت��م ع��ن
التوب ��ة ف�أيقن ��وا �أنك ��م ل ��ن تفوت ��وا اهلل،
ول ��ن تفلت ��وا م ��ن عقاب ��ه ،و�أخب ��ر � -أيه��ا
الر�س ��ول -الذي ��ن كف ��روا ب ��اهلل بم ��ا
ي�س��و�ؤهم ،وهو ع��ذاب موجع ينتظرهم.
� إال الذين عاهدتم من الم�شركين،
ووفوا بعهدكم ،ولم ينق�صوا منه �شيئًا،
فهم ُم ْ�س َتث َن ْو َن من الحكم ال�سابق،
ف�أكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنق�ضي مدته� ،إن اهلل يحب المتقين بامتثال �أوامره ومنها الوفاء بالعهد ،وباجتناب نواهيه ومنها
الخيانة.
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وتر�ص��دوا له��م طرقه��م ،ف��إن تاب��وا �إل��ى اهلل م��ن ال�ش��رك ،و�أقام��وا ال�ص�ل�اة ،و�أعط��وا زكاة �أمواله��م؛ فق��د �أ�صبحوا �إخوانكم في الإ�س�ل�ام؛
َّ
فاترك��وا قتاله��م� ،إن اهلل غف��ور لم��ن ت��اب م��ن عب��اده ،رحي��م ب��ه.
 و�إن دخ��ل �أح��د م��ن الم�ش��ركين  -مب��اح ال��دم والم��ال  -وطل��ب ج��وارك � -أيه��ا الر�س��ول  -ف�أجب��ه �إل��ى طلب��ه حت��ى ي�س��مع الق��ر�آن ،ث��م
�أو�صل��ه �إل��ى م��كان ي�أم��ن في��ه ،ذل��ك �أن الكف��ار ق��وم ال يعلم��ون حقائ��ق ه��ذا الدين ،ف��إذا علموها من �س��ماع قراءة الق��ر�آن ربما اهتدوا.
ال�سلم والأمن وال ّتفاهم.
في الآيات دليل وا�ضح على حر�ص الإ�سالم على ت�سوية العالقات الخارجية مع الأعداء على �أ�سا�س من ّ
َ
ال�ص�ل�اة
الإ�س�ل�ام ُي َق� ِّ�در العه��ود ،ويوج��ب الوف��اء به��ا ،ويجع��ل حفظه��ا ناب ًع��ا م��ن الإيم��ان،
ً
ومالزم��ا لتق��وى اهلل تعال��ى� .أ َّن �إقام��ة ّ
و�إيت��اء ال� ّزكاة دلي��ل عل��ى الإ�س�ل�ام ،و�أنهم��ا يع�صم��ان ال� ّدم والم��ال ،ويوجبان لمن ي�ؤ ّديهما حقوق الم�س��لمين من حفظ دم��ه وماله �إال بحق
والر ّدة �إلى الكفر بعد الإيمان .م�شروع ّية الأمان؛
الإ�سالم؛ كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النف�س البريئة ،وزنى ال ّزاني ال ُم ْح َ�صنّ ،
�صحة الإ�سالم ،وفي هذا �سماحة وتكريم في معاملة الكفار ،ودليل
�أي :جواز ت�أمين الحربي �إذا طلبه من الم�سلمين؛ لي�سمع ما ّ
يدل على ّ
ال�سلم.
على �إيثار ِّ

 ال ي�ص ��ح �أن يك ��ون للم�ش ��ركين
باهلل عهد و�أمان عند اهلل وعند ر�س��وله
�إال عه ��د �أولئ ��ك الم�ش ��ركين الذي ��ن
عاهدتموه��م � -أيه��ا الم�س��لمون  -عن��د
الم�س��جد الح��رام ف��ي �صل��ح الحديبي��ة،
فم��ا �أقام��وا لكم على العهد الذي بينكم
وبينه��م ولم ينق�ض��وه ف�أقيموا �أنتم عليه
وال تنق�ض��وه� ،إن اهلل يح��ب المتقي��ن من
عباده الذين يمتثلون �أوامره ،ويجتنبون
نواهيه.
 كي ��ف يك ��ون له ��م عه ��د و�أم ��ان
وه ��م �أعدا�ؤك ��م ،و�إن يظف ��روا بك ��م
ال يراع ��وا فيك ��م اهلل وال قراب ��ة ،وال
عه� ً�دا ،ب��ل ي�س��ومونكم �س��وء الع��ذاب؟!
ير�ضونك ��م بال ��كالم الح�س ��ن ال ��ذي
تنط ��ق ب ��ه �أل�س ��نتهم ،لك ��ن قلوبه ��م ال
تطاوع �أل�س��نتهم ،فال َي ُفون بما يقولون،
و�أكثره ��م خارج ��ون ع ��ن طاع ��ة اهلل
لنق�ضه ��م العه ��د.
 اعتا�ض ��وا ،وا�س ��تبدلوا ع ��ن اتب ��اع
�آيات اهلل التي منها الوفاء بالعهود ثمنًا
حقي ًرا من حطام الدنيا الذي يتو�صلون
ب��ه �إل��ى �ش��هواتهم و�أهوائه��م ،ف�ص��دوا
�أنف�س ��هم ع ��ن اتب ��اع الح ��ق ،و�أعر�ض ��وا
عن��ه ،و�ص��دوا غيره��م ع��ن الح��ق� ،إنهم
�س��اء عمله��م ال��ذي كان��وا يعملون.
هلل وال قراب� � ًة وال
 ال يراع ��ون ا َ
عه � ً�دا ف ��ي م�ؤم � ٍ�ن؛ لم ��ا ه ��م علي ��ه م ��ن
الع��داوة ،فه��م متج��اوزون لح��دود اهلل؛
لم��ا يت�صف��ون ب��ه م��ن الظل��م والع��دوان.
 ف ��إن تاب ��وا �إل ��ى اهلل م ��ن كفره ��م،
ونطقوا بال�ش��هادتين ،و�أقاموا ال�صالة،
و�أعط ��وا زكاة �أمواله ��م  -فق ��د �ص ��اروا
م�س��لمين ،وهم �إخوتكم في الدين ،لهم
م��ا لك��م وعليهم ما عليكم ،وال يحل لكم
قتاله ��م ،ف�إ�س�ل�امهم يع�ص ��م دماءه ��م
و�أمواله��م و�أعرا�ضه��م ،ونبي��ن الآي��ات ونو�ضحه��ا لق��وم يعلم��ون ،فه��م الذي��ن ينتفع��ون به��ا ،وينفع��ون به��ا غيرهم.
 و�إن نق���ض ه��ؤالء الم�ش��ركون الذي��ن عاهدتموه��م عل��ى ت��رك القت��ال م��دة معلوم��ة عهو َده��م ومواثي َقه��م ،وعابوا دينك��م وانتق�صوا منه
فقاتلوه��م ،فه��م �أئم��ة الكف��ر وقادت��ه ،وال عه��ود له��م ،وال مواثي��ق تحق��ن دماءه��م ،قاتلوه��م رج��اء �أن ينته��وا ع��ن كفرهم ونق�ضه��م للعهود
للدين.
وانتقا�صهم ِّ
قوم��ا نق�ض��وا عهوده��م ومواثيقه��م ،و�س��عوا فـ��ي اجتماعه��م ف��ي دار الن��دوة �إل��ى �إخ��راج الر�س��ول
 ل� َ�م ال تقاتل��ون � -أيه��ا الم�ؤمن��ون ً -
م��ن مك��ة ،وه��م بد�ؤوك��م بالقت��ال �أول م��رة عندم��ا �أعان��وا َب ْك� ًرا حلف��اء قري���ش عل��ى ُخ َزاعة حلفاء الر�س��ول � ،أتخاف��ون مالقاتهم في
الح��رب؟! ف��اهلل �س��بحانه �أحق �أن تخاف��وه �إن كنتم م�ؤمنين ح ًّقا.
د َلّت الآيات على �أن قتال الم�شركين الناكثين العهد كان لأ�سباب كثيرة� ،أهمها :نق�ضهم العهد.
في الآيات دليل على �أن من امتنع من �أداء ال�صالة �أو الزكاة ف�إنه ُيقا َتل حتى ي�ؤديهما ،كما فعل �أبو بكر .
عامدا م�ستهزئًا به.
ا�ستدل بع�ض العلماء بقوله تعالى }:ﮭ ﮮ ﮯ{ على وجوب قتل كل من طعن في ال ّدين ً
في الآيات داللة على �أن الم�ؤمن الذي يخ�شى اهلل وحده يجب �أن يكون �أ�شجع النا�س و�أجر�أهم على القتال.

 قاتل ��وا � -أيه ��ا الم�ؤمن ��ون  -ه���ؤالء
الم�شركين ،ف�إنكم �إن تقاتلوهم يعذبهم
اهلل ب�أيديك ��م ،وذل ��ك بقتلك ��م �إياه ��م،
ويذله��م بالهزيم��ة والأ�س��ر ،وين�صرك��م
عليه ��م بجع ��ل الغلب ��ة لك ��م ،ويب ��رئ داء
�ص��دور ق��وم م�ؤمني��ن لم ي�ش��هدوا القتال
بم��ا ح�ص��ل لعدوه��م م��ن القت��ل والأ�س��ر
والهزيم��ة ون�ص��ر الم�ؤمني��ن عليه��م.
 و ُي ْب ِع ��د الغي ��ظ ع ��ن قل ��وب عب ��اده
الم�ؤمني��ن بم��ا نالوه م��ن الن�صر عليهم.
ويت��وب اهلل عل��ى م��ن ي�ش��اء م��ن ه ��ؤالء
المعاندي��ن �إن تاب��وا كم��ا وق��ع م��ن بع���ض
�أه��ل مك��ة يوم الفتح ،واهلل عليم ب�صدق
التائ��ب منه��م ،حكي��م في خلق��ه وتدبيره
وت�ش��ريعه.
� أظنـ ��نتم � -أيه ��ا الم�ؤمنـ ��ون � -أن
يتركك ��م اهلل دون ابت�ل�اء؟! فاالبت�ل�اء
ُ�س� َّنة من �س��ننه� ،س ُتب َتلون حتى يعلم اهلل
عل ًم��ا ظاه� ًرا للعب��اد المجاهدي��ن منك��م
ب�إخال� ��ص هلل ،الذي ��ن ل ��م يتخ ��ذوا م ��ن
دون اهلل وال ر�س��وله وال الم�ؤمنين بطانة
م��ن الكف��ار يوالونه��م ،و�أ�صفي��اء منه��م
يوادونه ��م ،واهلل خبي ��ر بم ��ا تعمل ��ون ،ال
يخف ��ى علي ��ه من ��ه �ش ��يء ،و�س ��يجازيكم
عل��ى �أعمالك��م.
 م ��ا ينبغ ��ي للم�ش ��ركين �أن يعمـ ��روا
م�س��اجد اهلل بالعب��ادة و�أن��واع الطاع��ة،
وه��م ُم ِق� ُّ�رون عل��ى �أنف�س��هم بالكف��ر بم��ا
يظهرون��ه من��ه� ،أولئ��ك بطل��ت �أعماله��م
لفق��د �ش��رط قبوله��ا ال��ذي ه��و الإيم��ان،
وه ��م ي ��وم القيام ��ة �س ��يدخلون الن ��ار
ماكثي ��ن فيه ��ا �أب � ً�دا �إال �إن تاب ��وا م ��ن
ال�ش��رك قب��ل موته��م.
� إنـمـ ��ا ي�ستحـ ��ق عمـ ��ارة الم�ســاجـ ��د
ويق��وم بحقه��ا من �آمن ب��اهلل وحده ،ولم
ي�ش��رك ب��ه �أح� ً�دا ،و�آم��ن بي��وم القيام��ة،
أحدا �إال اهلل �سبحانه ،فه�ؤالء هم الذين ُي ْرجى �أن يكونوا مهتدين �إلى ال�صراط الم�ستقيم،
و�أقام ال�صالة و�أعطى زكاة ماله ،ولم َي َخ ْف � ً
و�أم��ا الم�ش��ركون فه��م �أبعد م��ا يكونون عن ذلك.
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� أجعلت��م � -أيه��ا الم�ش��ركون  -القائمي��ن عل�
ً
و�آمن بيوم القيامة ،وجاهد بنف�سه وماله لتكون كلمة اهلل هي العليا ،وكلمة الذين كفروا ال�سفلى� ،أجعلتموهم �سواء في الف�ضل عند اهلل؟!
ال ي�ستوون � ًأبدا عند اهلل ،واهلل ال يوفق الظالمين بال�شرك ،ولو كانوا يعملون �أعمال خير ك�سقاية الحاج.
 الذي��ن جمع��وا بي��ن الإيم��ان ب��اهلل والهج��رة م��ن ب�ل�اد الكف��ر �إل��ى بالد الإ�س�ل�ام ،والجهاد في �س��بيل اهلل بالأموال والأنف���س �أعظم رتبة
عند اهلل من غيرهم ،و�أولئك المت�صفون بتلك ال�صفات هم الظافرون بالجنة.
ف��ي الآي��ات دالل��ة عل��ى محب��ة اهلل لعب��اده الم�ؤمني��ن واعتنائ��ه ب�أحواله��م ،حت��ى �إن��ه جع��ل م��ن جمل��ة المقا�ص��د ال�ش��رعية �ش��فاء م��ا ف��ي
�صدوره��م وذه��اب غيظه��م� .ش��رع اهلل الجه��اد ليح�ص��ل ب��ه ه��ذا المق�ص��ود الأعظ��م ،وه��و �أن يتمي��ز ال�صادق��ون الذي��ن ال يتحي��زون �إال
لدي��ن اهلل م��ن الكاذبي��ن الذي��ن يزعم��ون الإيم��انُ .ع َّم��ار الم�س��اجد الحقيقي��ون ه��م م��ن ُو ِ�صفوا بالإيم��ان ال�صادق ،وبالقي��ام بالأعمال
ال�صالح��ة الت��ي �أُ ُّمه��ا ال�ص�ل�اة وال��زكاة ،وبخ�ش��ية اهلل الت��ي ه��ي �أ�ص��ل كل خير .الجه��اد والإيمان باهلل �أف�ضل من �س��قاية الحاج وعمارة
الم�س��جد الح��رام بدرج��ات كثي��رة؛ لأن الإيم��ان �أ�ص��ل الدي��ن ،و�أما الجهاد في �س��بيل اهلل فهو ذروة �س��نام الدين.

 يخبره ��م اهلل ربه ��م بم ��ا ي�س ��رهم
م ��ن رحمت ��ه ،وم ��ن �إح�ل�ال ر�ضوان ��ه
عليه ��م ،ف�ل�ا ي�س ��خط عليه ��م �أب � ً�دا،
وبدخ��ول جن��ات له��م فيه��ا نعي��م دائم ال
ينقط ��ع �أب � ً�دا.
 ماكثي ��ن ف ��ي تل ��ك الجن ��ان ُم ْك ًث ��ا
ال نهاي��ة ل��ه ،ثوا ًب��ا له��م عل��ى �أعماله��م
ال�صالح ��ة الت ��ي كان ��وا يعملونه ��ا ف ��ي
الدني��ا� ،إن اهلل عن��ده ث��واب عظي��م لم��ن
مخل�صا
امتث��ل �أوامره ،واجتن��ب نواهيه
ً
ل��ه الدي��ن.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل
واتبع��وا م��ا ج��اء ب��ه ر�س��وله ،ال ت�ص ِّي��روا
�آباءك��م و�إخوانك��م ف��ي الن�س��ب وغيرهم
م��ن قرابتك��م �أ�صفياء توالونهم ب�إف�ش��اء
�أ�س ��رار الم�ؤمني ��ن �إليه ��م ،والت�ش ��اور
معه ��م؛ �إن �آث ��روا الكف ��ر عل ��ى الإيم ��ان
ب��اهلل وح��ده ،وم��ن ي�ص ِّيره��م �أولي��اء م��ع
بقائه��م عل��ى الكف��ر ويظهر له��م المودة
فق��د ع�ص��ى اهلل ،وظلم نف�س��ه ب�إيرادها
م��وارد اله�ل�اك ب�س��بب المع�صي��ة.
 قـــل � -أيهـــا الر�سـول � :-إن كان
�آبـا�ؤكـم � -أيها المــ�ؤمنون  -و�أبنـــا�ؤكم
و�إخوانكم و�أزواجكم و�أقربا�ؤكم،
و�أموالكم التي اكت�سبتموها ،وتجارتكم
التي تحبون رواجها ،وتخافون ك�سادها،
وبيوتكم التي تر�ضون المقام فيها � -إن
كان كل �أولئك �أحب �إليكم من اهلل
ور�سوله ،ومن الجهاد في �سبيله
فانتظروا ما ينزله اهلل بكم من العقاب
والنكال ،واهلل ال يوفق الخارجين عن
طاعته للعمل بما ير�ضيه.
 لقــــــد ن�صــــركــــم اهلل � -أيـهــــــــا
الم�ؤمنون  -علــــــى عــــــــدوكــــــــم من
الم�شركين في غزوات كثيرة على قلة
عددكم و�ضعف عدتكم حين توكلتم
على اهلل و�أخذتم بالأ�سباب ،ولم ُت ْع َجبوا بكثرتكم ،فلم تكن الكثرة �سبب ن�صركم عليهم ،ون�صركم يوم حنين حين �أعجبتكم كثرتكم،
فقلتم :لن ُن ْغلَب اليوم من ِقلَّة ،فلم تنفعكم كثرتكم التي �أعجبتكم �شيئًا ،فتغلّب عليكم عدوكم ،و�ضاقت عليكم الأر�ض على �سعتها ،ثم
وليتم عن �أعدائكم فارين منهزمين.
 ث��م بع��د فرارك��م م��ن عدوك��م �أن��زل اهلل الطم�أنين��ة عل��ى ر�س��وله ،و�أنزله��ا عل��ى الم�ؤمني��ن ،فثبت��وا للقت��ال ،و�أن��زل مالئك��ة ل��م تروه��م،
وع� َّ�ذب الذي��ن كف��روا بم��ا ح�ص��ل له��م م��ن القت��ل والأ�س��ر و�أخ��ذ الأم��وال و�س��بي ال��ذراري ،وذل��ك الج��زاء ال��ذي ج��وزي ب��ه ه��ؤالء ه��و ج��زاء
الكافري��ن المكذبي��ن لر�س��ولهم المعر�ضي��ن عم��ا ج��اء به.
مرات��ب ف�ض��ل المجاهدي��ن كثي��رة ،فه��م �أعظ��م درج��ة عن��د اهلل م��ن كل ذي درج��ة ،فله��م المزي��ة والمرتب��ة العلي��ة ،وه��م الفائ��زون
الظاف��رون الناج��ون ،وه��م الذي��ن يب�ش��رهم ربه��م بالنعي��م.
في الآيات �أعظم دليل على وجوب محبة اهلل ور�سوله ،وتقديم هذه المحبة على محبة كل �شيء.
تخ�صي���ص ي��وم حني��ن بالذك��ر م��ن بي��ن �أي��ام الح��روب؛ لم��ا فيه من العبرة بح�ص��ول الن�صر عند امتثال �أمر اهلل ور�س��وله وح�صول
الهزيمة عند �إيثار الحظوظ العاجلة على االمتثال.
ف�ض��ل ن��زول ال�س��كينة ،ف�س��كينة الر�س��ول �س��كينة اطمئن��ان عل��ى الم�س��لمين الذي��ن مع��ه وثق��ة بالن�ص��ر ،و�س��كينة الم�ؤمني��ن �س��كينة
الج� َ�زع والخوف.
ثب��ات و�ش��جاعة بعد َ

 ث��م �إن م��ن ت��اب م��ن كف��ره و�ضالل��ه
م��ن بع��د ذل��ك التعذي��ب ف��إن اهلل يت��وب
عليه ،ويقبل توبته ،واهلل غفور لمن تاب
من عباده ،رحيم بهم ،حيث يقبل منهم
التوب��ة بعد الكفر وارتكاب المعا�صي.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل
وبر�س��وله واتبع��وا م��ا �ش��رعه له��م� ،إنم��ا
الم�ش��ركون نج���س؛ لم��ا فيه��م م��ن الكفر
والظل ��م والأخ�ل�اق الذميم ��ة والع ��ادات
ال�س ��يئة؛ ف�ل�ا يدخل ��وا الح ��رم المك ��ي
وم��ن �ضمن��ه الم�س��جد الح��رام  -ول��وجاج��ا �أو معتمري��ن بع��د عامه��م
كان��وا ُح ً
ه��ذا ال��ذي ه��و �س��نة ت�س��ع للهج��رة ،و�إن
خفت��م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -فق� ًرا ب�س��بب
انقط ��اع م ��ا كان ��وا يجلب ��ون �إليك ��م م ��ن
الأطعم��ة والتج��ارات المختلف��ة ف�إن اهلل
�س ��يكفيكم م ��ن ف�ضل ��ه �إن �ش ��اء� ،إن اهلل
علي��م بحالك��م الت��ي �أنت��م عليه��ا ،حكي��م
فيم��ا يدب��ره لك��م.
 قاتلوا � -أيها الم�ؤمنون  -الكافرين
الذين ال ي�ؤمنون باهلل �إل ًها ال �شريك له،
وال ي�ؤمنون بيوم القيامة ،وال يجتنبون
ما حرمه اهلل ور�سوله عليهم من الميتة
ولحم الخنزير والخمر والربا وغيرها،
وال يخ�ضعون لما �شرعه اهلل ،من اليهود
والن�صارى حتى يعطوا الجزية ب�أيديهم
�أذالء مقهورين.
� إن كـ�ل ًّ�ا م ��ن اليـهــ ��ود والنـــ ���صارى
م�ش ��ركون ،فاليه ��ود �أ�ش ��ركوا ب ��اهلل لم ��ا
ادع��وا �أن ُعزي � ًرا اب� ُ�ن اهلل ،والن�ص��ارى
�أ�ش��ركوا به لما ادعوا �أن الم�س��يح عي�سى
ابن اهلل ،ذلك القول الذي افتروه قالوه
ُ
ب�أفواههم دون �إقامة برهان عليه ،وهم
ي�شابهون في هذا القول قول الم�شركين
م ��ن قبله ��م الذي ��ن قال ��وا� :إن المالئك ��ة
�ات اهلل ،تعال ��ى اهلل ع ��ن ذل ��ك عل � ًّوا
بن � ُ
كبي� ًرا� ،أهلكه��م اهلل ،كي��ف ُي ْ�ص َرف��ون ع��ن الح��ق الب ِّي��ن �إل��ى الباط��ل؟!
 جع��ل اليه��ود علماءه��م ،والن�ص��ارى ُع َّباده��م؛ �أربا ًب��ا م��ن دون اهلل ،يحل��ون له��م م��ا حرم��ه اهلل عليه��م ،ويحرم��ون عليهم م��ا �أحله اهلل
وع َّباد الن�صارى وما �أمر عزي ًرا وعي�سى بن مريم
لهم ،وجعل الن�صارى الم�سيح عي�سى بن مريم �إلــ ًها مع اهلل ،وما �أمر اهلل علماء اليهود ُ
�إال �أن يعبدوه وحده ،وال ي�ش��ركوا به �ش��يئًا ،فهو �س��بحانه �إلــ��ه واحد ،ال معبود بحق �س��واه ،تنزه �س��بحانه ،وتقد���س �أن يكون له �ش��ريك كما
يقول ه�ؤالء الم�ش��ركون وغيرهم.
في الآيات دليل على �أن تعلق القلب ب�أ�سباب الرزق جائز ،وال ينافي التوكل.
في الآيات دليل على �أن الرزق لي�س باالجتهاد ،و�إنما هو ف�ضل من اهلل تعالى تولى ق�سمته.
الجزية واحد من خيارات ثالثة يعر�ضها الإ�سالم على الأعداء ،يق�صد منها �أن يكون الأمر كله للم�سلمين بنزع �شوكة الكافرين.
في اليهود من الخبث وال�شر ما �أو�صلهم �إلى �أن تجر�ؤوا على اهلل ،وتن َّق�صوا من عظمته �سبحانه.

 يري ��د ه� ��ؤالء الكف ��ار وغيره ��م
مم ��ن ه ��م عل ��ى مل ��ة م ��ن مل ��ل الكف ��ر
بافتراءاته��م ه��ذه وتكذيبه��م بم��ا ج��اء
ب��ه محم��د �أن يق�ض��وا على الإ�س�ل�ام
ويبطل ��وه ،ويبطل ��وا م ��ا ج ��اء في ��ه م ��ن
الحج ��ج الوا�ضح ��ة والبراهي ��ن الجلي ��ة
على توحيد اهلل ،و�أن ما جاء به ر�س��وله
ح��ق ،وي�أب��ى اهلل � qإال �أن يكم��ل دين��ه
ويظه��ره ،ويعلي��ه عل��ى غي��ره ،ول��و ك��ره
الكاف��رون �إكمال دينه و�إظهاره و�إعالءه
ف ��إن اهلل ُم ِت ُّم ��ه و ُمظْ ِه � ُره و ُم ْع ِلي ��ه ،و�إذا
�أراد اهلل �أم� � ًرا بطل ��ت �إرادة غي ��ره.
 واهلل �س ��بحانه ه ��و ال ��ذي �أر�س ��ل
ر�س ��وله محم � ً�دا بالق ��ر�آن ال ��ذي
ه��و ه��دى للنا���س ،وبدي��ن الح��ق ال��ذي
ه��و دي��ن الإ�س�ل�ام ل ُي ْع ِلي��ه بم��ا في��ه م��ن
الحج��ج والبراهين والأحكام على غيره
م��ن الأدي��ان ،ول��و كره الم�ش��ركون ذلك.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ،وعمل ��وا
بم ��ا �ش ��رعه اهلل له ��م� ،إن كثي� � ًرا م ��ن
علم ��اء اليه ��ود ،وكثي� � ًرا م ��ن ُع َّب ��اد
الن�صارى ،لي�أخذون �أموال النا���س بغير
ح��ق �ش��رعي ،فه��م ي�أخذونه��ا بالر�ش��وة
وغيره ��ا ،وه ��م يمنع ��ون النا� ��س م ��ن
الدخ��ول ف��ي دي��ن اهلل .والذين يجمعون
الذه ��ب والف�ض ��ة ،وال ي ��ؤدون م ��ا يج ��ب
عليه ��م م ��ن زكاته ��ا ،ف�أخبره ��م � -أيه��ا
الر�س��ول  -بم ��ا ي�س ��و�ؤهم ي ��وم القيام ��ة
م��ن ع��ذاب موج��ع.
 ي ��وم القيام ��ة يوق ��د عل ��ى م ��ا
جمعوه ومنعوا حقه في نار جهنم ،ف�إذا
ا�ش��تدت حرارته��ا ُو ِ�ض َعت على جباههم
وعل��ى جنوبه��م وعل��ى ظهوره��م ،ويق��ال
له ��م عل ��ى �س ��بيل التوبي ��خ :ه ��ذه ه ��ي
�أموالك ��م الت ��ي جمعتموه ��ا ول ��م ت���ؤدوا
الحق��وق الواجب��ة فيها ،فذوق��وا وبال ما

كنت ��م تجمعون ��ه وال ت ��ؤدون حقوق ��ه ،وعاقب ��ة ذل ��ك.
� إن ع��دد �ش��هور ال�س��نة ف��ي حك��م اهلل وق�ضائ��ه اثن��ا ع�ش��ر �ش��ه ًرا ،فيم��ا �أثبت��ه اهلل ف��ي اللوح المحف��وظ �أول ما خلق ال�س��ماوات والأر�ض،
حرم اهلل فيه��ن القتال ،وهي ثالثة �س��رد( :ذو القعدة ،وذو الحجة ،والمح��رم) ،وواحد فرد،
م��ن ه��ذه الأ�ش��هر االثن��ي ع�ش��ر �أربع��ة �أ�ش��هر َّ
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�أنف�س��كم ب�إيق��اع القت��ال فيه��ا ،وهت��ك حرمته��ا ،وقاتل��وا الم�ش��ركين جمي ًع��ا كم��ا �أنه��م يقاتلونك��م جمي ًع��ا ،واعلم��وا �أن اهلل م��ع الذي��ن يتقونه
بامتث��ال م��ا �أم��ر ب��ه واجتن��اب م��ا نهى عنه بالن�ص��ر والتثبيت ،ومن كان اهلل مع��ه فلن يغلبه �أحد.
ح�سدا من عند �أنف�سهم.
ديـن اهلل ظاهر ومن�صور مهما �سعى �أعدا�ؤه للنيل منه ً
تحريم �أكل �أموال النا�س بالباطل ،وال�صد عن �سبيل اهلل تعالى.
تحريم اكتناز المال دون �إنفاقه في �سبيل اهلل.
خ�صو�صا عند قتال الكفار؛ لأن الم�ؤمن يتقي اهلل في كل �أحواله.
الحر�ص على تقوى اهلل في ال�سر والعلن،
ً

� إن الت�أخي ��ر لحرم ��ة �ش � ٍ
�هر ُمح � َّ�رم
وج ْعله مكانه  -كما
حرم َ
�إلى �شهر غير ُم َّ
كان يفع��ل الع��رب ف��ي الجاهلية  -زيادة
ف ��ي الكف ��ر عل ��ى كفره ��م ب ��اهلل؛ حي ��ث
الح ُرمُ ،ي ِ�ضل
كفروا بحكمه في الأ�ش��هر ُ
به��ا ال�ش��يطان الذي��ن كف��روا ب��اهلل حي��ن
ال�س � َّنة ال�س ��يئة ،يحل ��ون
�س � َّ�ن له ��م ه ��ذه ُّ
عام��ا ب�إبداله ب�ش��هر من
ال�ش��هر الح��رام ً
عاما
تحريمه
على
ويبقونه
�شهور الحل،
ً
ليوافق��وا ع��دد الأ�ش��هر الت��ي ح��رم اهلل
و�إن خالف��وا �أعيانه��ا ،ف�ل�ا يحل��ون �ش��ه ًرا
�إال حرم��وا مكان��ه �ش��ه ًرا ،فيحل��ون بذلك
م ��ا حرم ��ه اهلل م ��ن الأ�ش ��هر الح ��رم،
ح�س��ن لهم ال�ش��يطان
ويخالف��ون حكم��هَّ ،
الأعم ��ال ال�س ��يئة فعملوه ��ا ،ومنه ��ا م ��ا
ابتدع ��وه م ��ن الن�س ��يء ،واهلل ال يوف ��ق
الكافري��ن ال ُم ِ�ص ِّري��ن عل��ى كفره��م.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل
ور�س ��وله وعمل ��وا بم ��ا �ش ��رعه له ��م ،م ��ا
�ش�أنكم �إذا ُد ِعيتم �إلى الجهاد في �سبيل
اهلل لقت��ال عدوك��م تباط�أت��م ،وملتم �إلى
اال�س ��تقرار ف ��ي م�س ��اكنكم؟! �أر�ضيت ��م
بمت ��اع الحي ��اة الدني ��ا الزائل ��ة ولذاته ��ا
عو�ض ��ا ع ��ن نعي ��م الآخ ��رة
المنقطع ��ة ً
الدائ ��م ال ��ذي �أع ��ده اهلل للمجاهدي ��ن
ف��ي �س��بيله؟! فما مت��اع الحياة الدنيا في
جن��ب الآخ��رة �إال حقي��ر ،فكي��ف لعاق��ل
�أن يخت��ار فان ًي��ا عل��ى ب��اق ،وحقي� ًرا عل��ى
عظي ��م؟!
� إن لم تخرجوا � -أيها الم�ؤمنون-
للجهاد في �سبيل اهلل لقتال عدوكم
يعاقبكم اهلل بالقهر والإذالل وغيره،
قوما مطيعين هلل �إذا
وي�ستبدل بكم ً
ا�ستنفروا للجهاد نفروا ،وال ت�ضروه
�شيئًا بمخالفتكم �أمره ،فهو غني عنكم،
و�أنتم الفقراء �إليه ،واهلل على كل �شيء
قدير ،ال يعجزه �شيء ،فهو قادر على
ن�صر دينه ونبيه من دونكم.
� إن ل��م تن�ص��روا � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -ر�س��ول اهلل  ،وت�س��تجيبوا لدعوت��ه للجه��اد ف��ي �س��بيل اهلل ،فق��د ن�ص��ره اهلل دون �أن تكون��وا مع��ه
حي��ن �أخرج��ه الم�ش��ركون ه��و و�أب��ا بك��ر  ،ال ثال��ث لهم��ا حي��ن كانا في غار ثور م�س��تخف َي ْين من الكفار الذين كان��وا يبحثون عنهما ،حين
يق��ول ر�س��ول اهلل ل�صاحب��ه �أب��ي بك��ر ال�صدي��ق حي��ن خ��اف علي��ه �أن يدرك��ه الم�ش��ركون :ال تح��زن �إن اهلل معن��ا بت�أيي��ده ون�ص��ره ،ف�أن��زل
اهلل الطم�أنين��ة عل��ى قل��ب ر�س��وله ،و�أن��زل علي��ه جن��و ًدا ال ت�ش��اهدونهم وهم المالئكة ي�ؤيدونه ،و�ص َّير كلمة الم�ش��ركين ال�س��فلى ،وكلمة اهلل
ه��ي العلي��ا حي��ن �أعل��ى الإ�س�ل�ام ،واهلل عزي��ز في ذاته وقهره وملكه ،ال يغالبه �أحد ،حكيم في تدبيره وقدره و�ش��رعه.
العادات المخالفة لل�شرع باال�ستمرار عليها دونما �إنكار لها يزول قبحها عن النفو�س ،وربما ظُ ن �أنها عادات ح�سنة.
عدم النفير في حال اال�ستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأ�شد العقاب ،لما فيها من الم�ضار ال�شديدة.
ف�ضيل��ة ال�س��كينة ،و�أنه��ا م��ن تم��ام نعم��ة اهلل عل��ى العب��د ف��ي �أوق��ات ال�ش��دائد والمخ��اوف الت��ي تطي���ش فيه��ا الأفئ��دة ،و�أنه��ا تك��ون عل��ى
ح�س��ب معرف��ة العب��د برب��ه ،وثقت��ه بوعده ال�صادق ،وبح�س��ب �إيمانه و�ش��جاعته.
ال�صديقين وخا�صة عند الخوف على فوات م�صلحة عامة.
�أن الحزن قد يعر�ض لخوا�ص عباد اهلل ِّ

� سيروا � -أيها المـ�ؤمــنـون  -للجهاد
في �سبيل اهلل في الع�سر والي�سر� ،شبا ًبا
و�شيوخا ،وجاهدوا ب�أموالكم و�أنف�سكم،
ً
ف�إن ذلك الخروج والجهاد بالأموال
والأنف�س �أكثر نف ًعا في الحياة الدنيا
والآخرة من القعود والتعلق ب�سالمة
الأموال والأنف�س� ،إن كنتم تعلمون ذلك
فاحر�صوا عليه.
 ل ��و كـ ��ان م ��ا تدع ��ون �إلي ��ه الذي ��ن
ا�س��ت�أذنوك م��ن المنافقي��ن ف��ي التخلف
غنيم ��ة �س ��هلة و�س ��ف ًرا ال م�ش ��قة في ��ه
التبع ��وك � -أيه��ا النب��ي  -ولك ��ن َب ُع � َ�دت
عليه��م الم�س��افة الت��ي دعوته��م لقطعه��ا
�إل ��ى الع ��دو فتخلف ��وا ،و�س ��يحلف ب ��اهلل
ه��ؤالء الم�س��ت�أذنون م��ن المنافقي��ن ف��ي
التخل ��ف عندم ��ا ترج ��ع �إليه ��م قائلي ��ن:
ل��و ا�س��تطعنا الخروج �إل��ى الجهاد معكم
لخرجن��ا ،يهلك��ون �أنف�س��هم بتعري�ضه��ا
لعق ��اب اهلل ب�س ��بب تخلفه ��م وب�س ��بب
ه��ذه الأيم��ان الكاذب��ة ،واهلل يعل��م �أنه��م
كاذب ��ون ف ��ي دعواه ��م ،وف ��ي �أيمانه ��م
ه��ذه.
 عفــا اهلل عنــك � -أيها الر�سول -
اجتهادك في الإذن لهم في التخلف،
فلم �سمحت لهم فيه؟ حتى يت�ضح لك
ال�صادقون في �أعذارهم التي قدموها،
والكاذبون فيها ،فت�أذن لل�صادقين
منهم دون الكاذبين.
 لي� ��س م ��ن �ش���أن الم�ؤمني ��ن ب ��اهلل،
وبي��وم القيام��ة �إيما ًن��ا �صادقًا �أن يطلبوا
منك � -أيها الر�سول  -الإذن في التخلف
ع ��ن الجه ��اد ف ��ي �س ��بيل اهلل ب�أمواله ��م
و�أنف�س��هم ،ب��ل �ش ��أنهم �أن ينف��روا مت��ى
ا�س ��تنفرتهم ،ويجاه ��دوا ب�أمواله ��م
و�أنف�س ��هم ،واهلل علي ��م بالمتقي ��ن م ��ن
عب��اده الذي��ن ال ي�س��ت�أذنونك �إال لأع��ذار
تمنعه��م م��ن الخ��روج مع��ك.
� إن الذي��ن يطلب��ون من��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -الإذن ف��ي التخل��ف ع��ن الجه��اد ف��ي �س��بيل اهلل ه��م المنافق��ون الذي��ن ال ي�ؤمن��ون ب��اهلل وال
ي�ؤمن��ون بي��وم القيام��ة ،و�أ�ص��اب قلوبه��م ال�ش��ك ف��ي دين اهلل ،فهم في �ش��كهم يترددون حيارى ال يهت��دون �إلى الحق.
 ول��و كان��وا �صادقي��ن ف��ي دع��وى �أنه��م يري��دون الخ��روج مع��ك للجه��اد ف��ي �س��بيل اهلل لت�أهب��وا ل��ه ب�إع��داد الع��دة ،ولك��ن �أبغ���ض اهلل
خروجه��م مع��ك ،فثق��ل عليه��م الخ��روج حت��ى �آث��روا القع��ود ف��ي منازله��م.
ولما كان تخلف ه�ؤالء قد ُيحزن الم�ؤمنين طم�أنهم اهلل ب�أن خروجهم �أكثر �ضر ًرا من تخلفهم فقال:
 من الخير �أال يخرج ه�ؤالء المنافقون معكم ،فهم �إن خرجوا معكم ما زادوكم �إال ف�س��ا ًدا بما يقومون به من التخذيل و�إلقاء ال�ش��به،
ولأ�س��رعوا ف��ي �صفوفك��م بن�ش��ر النميم��ة لتفريقك��م ،وفيك��م � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -م��ن ي�س��تمع �إل��ى ما ير ِّوجون��ه من الكذب ،فيقبله وين�ش��ره،
فين�ش��أ االختالف بينكم ،واهلل عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الد�سائ���س وال�ش��كوك بين الم�ؤمنين.
وجوب الجهاد بالنف�س والمال كلما دعت الحاجة.
الأيمان الكاذبة توجب الهالك.
وجوب االحتراز من العجلة ،ووجوب التثبت والت�أني ،وترك االغترار بظواهر الأمور ،والمبالغة في التفح�ص والتريث.
م��ن عناي��ة اهلل بالم�ؤمني��ن تثبيط��ه المنافقي��ن ومنعه��م م��ن الخ��روج م��ع عب��اده الم�ؤمني��ن ،رحم��ة بالم�ؤمني��ن ولط ًف��ا م��ن �أن يداخله��م
م��ن ال ينفعه��م بل ي�ضرهم.

 لق ��د حر� ��ص ه� ��ؤالء المنافق ��ون
عل��ى الإف�س��اد بتفري��ق كلم��ة الم�ؤمني��ن،
وت�ش��تيت �ش��ملهم م��ن قب��ل غ��زوة تب��وك،
و�صرف��وا ل��ك � -أيه��ا الر�س��ول -
ون َّوع��وا َّ
الأم��ور بتدبي��ر الحي��ل ،لع��ل حيله��م ت�ؤثر
ف ��ي عزم ��ك عل ��ى الجه ��اد ،حت ��ى ج ��اء
ن�ص��ر اهلل وت�أيي��ده ل��ك ،و�أع��ز اهلل دين��ه
وقه ��ر �أع ��داءه ،وه ��م كاره ��ون لذل ��ك؛
لأنهم كانوا يرغبون في انت�صار الباطل
عل��ى الح��ق.
 ومن المنافقين من يعتذر بالأعذار
ال ُم ْخت َل َقة فيقول :يا ر�سول اهلل ،ائذن
لي في التخلف عن الجهاد ،وال تحملني
على الخروج معك حتى ال �أ�صيب ذن ًبا
ب�سبب فتنة ن�ساء العدو  -الروم � -إذا
�شاهدتهن� .أال قد وقعوا في فتنة
�أعظم مما زعموا ،وهي فتنة النفاق،
وفتنة التخلف ،و�إن جهنم يوم القيامة
لمحيطة بالكافرين ،ال يفوتها منهم
�أحد ،وال يجدون عنها مهر ًبا.
� إن نالت ��ك  -ي ��ا ر�س ��ول اهلل  -نعم ��ة
م��ن اهلل بم��ا ي�س��رك من ن�ص��ر �أو غنيمة
كره ��وا ذل ��ك ،وحزن ��وا ل ��ه ،و�إن نالت ��ك
م�صيب��ة م��ن �ش��دة �أو انت�ص��ار عدو يقول
ه��ؤالء المنافق��ون :قد احتطنا لأنف�س��نا،
و�أخذن��ا بالح��زم حي��ن ل��م نخ��رج للقتال
كم ��ا خ ��رج الم�ؤمن ��ون ،ف�أ�صابه ��م م ��ا
�أ�صابهم من القتل والأ�سر ،ثم ين�صرف
ه�ؤالء المنافقون �إلى �أهليهم م�سرورين
بال�س�ل�امة.
 قــــ ��ل � -أيهــ ��ا الر�ســـــ ��ول  -لهـــ���ؤالء
المنافقي��ن :ل��ن ينالن��ا �إال م��ا كتب��ه اهلل
لن��ا ،فهو �س��بحانه �س��يدنا وملج�ؤنا الذي
نلج���أ �إلي ��ه ،ونح ��ن متوكل ��ون علي ��ه ف ��ي
�أمورن��ا ،و�إلي��ه وح��ده يفو���ض الم�ؤمن��ون
�أموره��م ،فه��و كافيه��م ،ونع��م الوكي��ل.
 قــــ ��ل � -أيهــــ ��ا الر�ســــ ��ول  -لهــ ��م:
ه��ل تنتظ��رون �أن يق��ع لن��ا �إال الن�ص��ر �أو ال�ش��هادة؟! ونح��ن ننتظ��ر �أن ين��زل بك��م اهلل عذا ًب��ا م��ن عن��ده يهلكك��م �أو يعذبك��م ب�أيدين��ا بقتلك��م
و�أ�س��ركم �إذا �أذن لن��ا بقتالك��م ،فانتظ��روا عاقبتن��ا� ،إن��ا منتظ��رون عاقبتك��م.
كره��ا ،ل��ن يتقب��ل منك��م ما �أنفقت��م منها لكفرك��م وخروجكم عن
طوع��ا �أو ً
 ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  -له��م :ابذل��وا م��ا تبذل��ون م��ن �أموالك��م ً
طاعة اهلل.
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كرها؛ لأنهم ال يرجون ثوا ًبا في �صالتهم ،وال في �إنفاقهم.
و�إنما ينفقونها ً
د�أب المنافقين ال�سعي �إلى �إلحاق الأذى بالم�سلمين عن طريق الد�سائ�س والتج�س�س.
التخلف عن الجهاد مف�سدة كبرى وفتنة عظمى محققة ،وهي مع�صية هلل ومع�صية لر�سوله.
ف��ي الآي��ات تعلي��م للم�س��لمين �أال يحزن��وا لم��ا ي�صيبه��م؛ لئ�ل�ا َي ِهن��وا وتذه��ب قوته��م ،و�أن ير�ض��وا بم��ا ق� َّدر اهلل لهم ،ويرج��وا ر�ضا ربهم؛
لأنه��م واثق��ون ب ��أن اهلل يري��د ن�ص��ر دين��ه.
من عالمات �ضعف الإيمان وقلة التقوى التكا�سل في �أداء ال�صالة والإنفاق عن غير ر�ضا ورجاء للثواب.

 فال تعجبك � -أيها الر�سول � -أموال
المنافقين وال �أوالدهم ،وال ت�ستح�سنها،
فعاقبة �أموالهم و�أوالدهم �سيئة ،فاهلل
يجعلها عذا ًبا عليهم بالكد والتعب
لتح�صيلها ،وبما ينزل من م�صائب
فيها �إلى �أن يخرج اهلل �أرواحهم حال
كفرهم فيعذبون بالخلود في الدرك
الأ�سفل من النار.
 و ُي ِ
ق�سم المنافقون لكم � -أيها
الم�ؤمنون  -كــــــاذبين� :إنهــم لمن
جملتكم ،وهـــم لي�ســـوا منـــكم في
بواطنهم ،و�إن �أظهروا �أنهم منكم،
لكنهم قوم يخافون �أن يحل بهم ما
حل بالم�شركين من القتل وال�سبي،
فيظهرون الإ�سالم تقية.
 ل ��و يج ��د ه���ؤالء المنافق ��ون ملج���أً
م��ن ح�ص��ن يحفظ��ون في��ه �أنف�س��هم� ،أو
يج ��دون كهو ًف ��ا ف ��ي الجب ��ال يختبئ ��ون
فيه ��ا� ،أو يج ��دون نف ًق ��ا يدخل ��ون في ��ه
اللتج� ��ؤوا �إلي ��ه ،ودخل ��وا في ��ه وه ��م
م�س ��رعون.
 وم ��ن المنـــافقـــ ��ين م ��ن يعيب ��ك
 �أيها الر�س��ول  -في ق�س��مة ال�صدقاتعندم��ا ال ينال��ون منه��ا ما يري��دون ،ف�إن
�أعطيته��م منها ما يطلبون ر�ضوا عنك،
و�إن لم تعطهم ما يطلبون منها �أظهروا
التذمر.
 ول ��و �أن ه� ��ؤالء المنافقي ��ن الذي ��ن
يعيبون��ك ف��ي ق�س��مة ال�صدق��ات ر�ض��وا
بم ��ا فر�ض ��ه اهلل له ��م ،وبم ��ا �أعطاه ��م
ر�س ��وله منه ��ا ،وقال ��وا :كافين ��ا اهلل،
�س ��يعطينا اهلل م ��ن ف�ضل ��ه م ��ا �ش ��اء،
و�س��يعطينا ر�س��وله مم��ا �أعط��اه اهلل� ،إن��ا
�إل��ى اهلل وح��ده راغب��ون �أن يعطين��ا م��ن
ف�ضل��ه ،ل��و �أنه��م فعل��وا ذل��ك ل��كان خي ًرا
له��م م��ن �أن يعيب��وك.
ولم ��ا عاب ��وا ر�س ��ول اهلل
ف ��ي

ق�س ��متها ب َّي ��ن له ��م م�صارفه ��ا وم�س ��تحقيها تبرئ ��ة لر�س ��وله ،فق ��ال:
� إنم��ا الزك��وات الواجب��ة يج��ب �أن ت�ص��رف للفق��راء ،وه��م المحتاج��ون الذي��ن لديهم مال من مهنة �أو وظيفة ،لكن��ه ال يكفيهم وال ُي َت َن َّبه
لحاله��م ،والم�س��اكين الذي��ن ال ي��كادون يملك��ون �ش��يئًا وال َي ْخ َف� ْو َن عل��ى النا���س ب�س��بب حاله��م �أو مقاله��م ،ولل�س��عاة الذي��ن ير�س��لهم الإم��ام
�شره ،وت�صرف في الأ ِرقَّاء ليعتقوا بها،
لجمعها ،وللكفار الذين ُي َت�أَلَّفون بها لي�سلموا� ،أو ل�ضعفة الإيمان ليقوى �إيمانهم� ،أو لمن ُي ْدفع بها ّ
وللمدينين في غير �إ�سراف وال مع�صية �إن لم يجدوا وفاء لما عليهم من دين ،وت�صرف في تجهيز المجاهدين في �سبيل اهلل ،وللم�سافر
الذي انقطعت نفقته .ق َْ�صر �صرف الزكوات على ه�ؤالء فري�ضة من اهلل ،واهلل عليم بم�صالح عباده ،حكيم في تدبيره و�شرعه.
 وم��ن المنافقي��ن م��ن ي��ؤذون ر�س��ول اهلل بال��كالم ،فيقول��ون َّلم��ا �ش��اهدوا حلم��ه � :إن��ه ي�س��مع م��ن ك ّل �أح��د وي�صدق��ه ،وال يمي��ز
بي��ن الح��ق والباط��ل ،ق��ل له��م � -أيه��ا الر�س��ول � :-إن الر�س��ول ال ي�س��مع �إال الخي��ر ،ي�صدق باهلل ،وي�صدق ما يخبر ب��ه الم�ؤمنون ال�صادقون
ويرحمه��م ،ف��إن بعثت��ه رحم��ة لم��ن �آم��ن ب��ه ،والذين ي�ؤذونه ب��أي نوع من �أنواع الإي��ذاء لهم عذاب موجع.
الأم��وال والأوالد ق��د تك��ون �س��ب ًبا للع��ذاب ف��ي الدني��ا ،وق��د تك��ون �س��ب ًبا للع��ذاب ف��ي الآخ��رة ،فليتعام��ل العب��د معهم��ا بم��ا ير�ض��ي م��واله،
فتتحق��ق بهم��ا النج��اة .توزي��ع ال��زكاة موك��ول الجته��اد والة الأم��ور ي�ضعونه��ا عل��ى ح�س��ب حاج��ة الأ�صن��اف و�س��عة الأم��وال.
�إي��ذاء الر�س��ول فيم��ا يتعل��ق بر�س��الته كف��ر ،يترت��ب علي��ه العق��اب ال�ش��ديد .ينبغ��ي للعبد �أن يكون �أُذن خير ال �أُذن �ش��ر ،ي�س��تمع ما
فيه ال�صالح والخير ،و ُيعر�ض تـر ُّف ًعا و�إبا ًء عن �سماع ال�شر والف�ساد.

ُ ي ِ
ق�س ��م المنافق ��ون ب ��اهلل لك ��م
�أيها الم�ؤمنون � -أنهم لم يقولوا �شيئًاي�ؤذي النبي  ،ذلك لير�ضوكم عنهم،
واهلل ور�س��وله �أول��ى بالإر�ض��اء بالإيم��ان
والعم��ل ال�صال��ح �إن كان ه��ؤالء م�ؤمني��ن
ح ًّقا.
� أل ��م يعل ��م ه ��ؤالء المنافق ��ون �أنه ��م
بعمله��م ه��ذا معادون هلل ولر�س��وله ،و�أن
م��ن يعاديهم��ا يدخ��ل ي��وم القيام��ة ن��ار
جهن��م ماك ًث��ا فيه��ا �أب� ً�دا؟! ذل��ك اله��وان
وال��ذل الكبي��ر.
 يخ ��اف المنافق ��ون �أن ين ��زل اهلل
عل��ى ر�س��وله �س��ورة ُتط ِل��ع الم�ؤمنين على
م ��ا ي�ضمرون ��ه ف ��ي قلوبه ��م م ��ن الكف ��ر،
ق��ل � -أيه��ا الر�س��ول  :-ا�س��تمروا � -أيه��ا
المنافق��ون  -عل��ى �س��خريتكم وطعنك��م
ف ��ي الدي ��ن ،ف ��اهلل مخ ��رج م ��ا تخاف ��ون
ب�إن��زال �س��ورة �أو ب�إخب��ار ر�س��وله بذل��ك.
 ولئ ��ن �س� ��ألت � -أيه ��ا الر�س ��ول -
المنافقي��ن عم��ا قال��وا م��ن الطعن و�س��ب
ليقولن:
الم�ؤمنين بعد �إخبار اهلل لك به
ّ
كن ��ا ف ��ي حدي ��ث نم ��زح في ��ه ول ��م نك ��ن
جادي ��ن ،ق ��ل � -أيه��ا الر�س��ول � :-أب ��اهلل
و�آيات��ه ور�س��وله كنت��م ت�س��تهزئون؟!
 ال تعت��ذروا به��ذه الأع��ذار الكاذب��ة،
فق��د �أظهرت��م الكف��ر با�س��تهزائكم بع��د
�أن كنت ��م ت�ضمرون ��ه� ،إن نتج ��اوز ع ��ن
فري��ق منك��م لترك��ه النف��اق وتوبت��ه من��ه
و�إخال�ص ��ه هلل ،نع ��ذب فري ًق ��ا منك ��م
لإ�صراره��م عل��ى النف��اق وع��دم توبته��م
منه.
 المنافق ��ون رج � ً�ال ون�س ��ا ًء متفق ��ون
ف��ي �أح��وال النف��اق ،وه��م عل��ى النقي���ض
م��ن الم�ؤمني��ن ،فه��م ي�أم��رون بالمنك��ر،
وينه ��ون ع ��ن المع ��روف ،ويبخل ��ون
ب�أمواله��م ف�ل�ا ينفقونه��ا ف��ي �س��بيل اهلل،
ترك��وا اهلل �أن يطيع��وه ،فتركه��م اهلل من
توفيق��ه� ،إن المنافقي��ن ه��م الخارج��ون ع��ن طاع��ة اهلل وطري��ق الح��ق �إل��ى مع�صيت��ه وطري��ق ال�ض�ل�ال.
َ و َع� َ�د اهلل المنافقي��ن والكف��ار الذي��ن ل��م يتوب��وا �أن يدخله��م ن��ار جهن��م ماكثي��ن فيه��ا �أب� ً�دا ،ه��ي كافيته��م عقا ًب��ا ،وطرده��م اهلل م��ن
رحمت��ه ،وله��م عذاب م�س��تمر.
قبائ��ح المنافقي��ن كثي��رة ،ومنه��ا الإق��دام عل��ى الأيم��ان الكاذب��ة ،ومع��اداة اهلل ور�س��وله ،واال�س��تهزاء بالق��ر�آن والنب��ي والم�ؤمني��ن،
والتخوف من نزول �سورة في القر�آن تف�ضح �ش�أنهم ،واعتذارهم ب�أنهم هازلون العبون ،وهو �إقرار بالذنب ،بل هو عذر �أقبح من الذنب.
ال ُيقبل الهزل في الدين و�أحكامه ،ويعد الخو�ض بالباطل في كتاب اهلل ور�سله و�صفاته كف ًرا.
ال ّنف��اق :مر���ض ُع َ�ض��ال مت� ّأ�ص��ل ف��ي الب�ش��ر ،و�أ�صح��اب ذل��ك المر���ض مت�ش��ابهون ف��ي كل ع�ص��ر وزم��ان ف��ي الأم��ر بالمنك��ر وال ّنه��ي ع��ن
المع��روف ،و َق ْب���ض �أيديه��م و�إم�س��اكهم ع��ن الإنف��اق ف��ي �س��بيل اهلل للجهاد ،وفيما يج��ب عليهم من حق.
الجزاء من جن�س العمل ،فالذي يترك �أوامر اهلل وي�أتي نواهيه يتركه من رحمته.

� أنتم  -يا مع�شر المنافقين -
في الكفر واال�ستهزاء مثل الأمم
المكذبة من قبلكـم ،كانوا �أعظم قوة
أموال و�أوال ًدا ،فتمتعوا
منكم و�أكثر � ً
بن�صيبهم المكتوب لهم من ملذات
الدنيا و�شهواتها ،فتمتعتم �أنتم � -أيها
المنافقون  -بن�صيبكم المقدر لكم
من ذلك مثل َت َم ُّتع الأمم المكذبة
ال�سابقة بن�صيبهم ،وخ�ضتم في
التكذيب بالحق والطعن في الر�سول
مثل خو�ضهم في التكذيب به والطعن
على ر�سلهم� ،أولئك المت�صفون بتلك
ال�صفات الذميمة هم الذين بطلت
�أعمالهم لف�سادها عند اهلل بالكفر،
وهم الخا�سرون الذين خ�سروا �أنف�سهم
ب�إيرادها موارد الهالك.
� أل ��م ي���أت ه���ؤالء المنافقي ��ن خب�� ُر
م��ا فعل ْت��ه الأم� ُ�م المكذِّ ب��ة ،وم��ا ُف ِع��ل به��ا
م��ن عق��اب :ق��وم ن��وح ،وقوم ه��ود ،وقوم
�صال ��ح ،وق ��وم �إبراهي ��م ،و�أ�صح ��اب
مدي ��ن ،وق ��رى ق ��وم ل ��وط؛ جاءته ��م
ر�س��لهم بالبراهي��ن الوا�ضح��ة والحج��ج
الجلي ��ة ،فم ��ا كان اهلل ليظلمه ��م؛ فق ��د
�أنذرته��م ر�س��لهم ،ولك��ن كان��وا �أنف�س��هم
يظلم��ون بم��ا كان��وا عليه من الكفر باهلل
وتكذي��ب ر�س��له.
 والمـ�ؤمنــون والمـ�ؤمنــات بع�ضــهم
�أن�صار بع�ض و�أعوانهم؛ لجمع الإيمان
بينهم ،ي�أمرون بالمعروف؛ وهو كل
محبوب هلل تعالى من وجوه طاعته
كالتــوحــــيد وال�صـــالة ،وينهـــون
عـن المنكر؛ وهو كل ما �أبغ�ضه اهلل
تعالى من المعا�صي كالكفر والربا،
وي�ؤدون ال�صالة كاملة على �أكمل وجه،
ويطيعون اهلل ،ويطيعون ر�سوله؛ �أولئك
المت�صفون بهذه ال�صفات الحميدة
�سيدخلهم اهلل في رحمته� ،إن اهلل

عزيز ،ال يغالبه �أحد ،حكيم في خلقه وتدبيره و�شرعه.
َ و َع َ�د اهلل الم�ؤمني�ن ب�اهلل والم�ؤمن�ات ب�ه �أن يدخله�م ي�وم القيام�ة جن�ات تج�ري الأنه�ار م�ن تح�ت ق�صوره�ا ماكثي�ن فيه�ا دائ ًم�ا ،ال
يموتون فيها وال ينقطع نعيمهم ،ووعدهم �أن يدخلهم م�ساكن ح�سنة في جنات �إقامة ،ور�ضوان يحله اهلل عليهم �أكبر من ذلك كله ،ذلك
الج�زاء المذك�ور هو الفوز العظي�م الذي ال يدانيه فوز.
�س��بب الع��ذاب للكف��ار والمنافقي��ن واح��د ف��ي كل الع�ص��ور ،وه��و �إيث��ار ال ّدني��ا عل��ى الآخ��رة واال�س��تمتاع به��ا ،وتكذي��ب الأنبي��اء والمك��ر
والخديع��ة والغ��در بهم.
�إهالك الأمم والأقوام الغابرة ب�سبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتبر من العقالء.
�أهل الإيمان ً
والتحاب والتعاطف.
رجال ون�ساء �أمة واحدة مترابطة متعاونة متنا�صرة ،قلوبهم متحدة في التوا ّد
ّ
ر�ضا رب الأر�ض وال�سماوات �أكبر من نعيم الجنات؛ لأن ال�سعادة الروحانية �أف�ضل من الج�سمانية.

 ي ��ا �أيه ��ا الر�س ��ول ،جاه ��د الكف ��ار
بقتاله ��م بال�س ��يف ،وجاه ��د المنافقي ��ن
بالل�س ��ان والحج ��ة ،وا�ش ��دد عل ��ى
الفريقي��ن؛ فه��م �أه��ل لذل��ك ،ومقره��م
ي ��وم القيام ��ة جهن ��م ،و�س ��اء الم�صي ��ر
م�صيره ��م.
 يحل ��ف المنافق ��ون ب ��اهلل كاذبي ��ن:
م��ا قال��وا م��ا بلغ��ك عنه��م من ال�س��ب لك
والعي ��ب لدين ��ك ،ولق ��د قال ��وا م ��ا بلغ ��ك
عنهم مما يك ِّفرهم ،و�أظهروا الكفر بعد
�إظهاره��م الإيم��ان ،ولق��د َه ُّم��وا بم��ا ل��م
يظف��روا ب��ه م��ن الفت��ك بالنب��ي  ،وم��ا
�أنك��روا �ش��يئًا �إال �ش��يئًا ال ُي ْن َك��ر ،وه��و �أن
اهلل تف�ضل عليهم ب�إغنائهم من الغنائم
الت��ي م� ّ�ن به��ا عل��ى نبي��ه ،ف�إن يتوب��وا �إلى
اهلل م��ن نفاقه��م تك��ن توبتهم من��ه خي ًرا
له��م م��ن البق��اء علي��ه ،و�إن يتول��وا ع��ن
التوبة �إلى اهلل يعذبهم عذا ًبا موج ًعا في
الدني��ا بالقت��ل والأ�س��ر ،ويعذبه��م عذا ًب��ا
موج ًع��ا ف��ي الآخ��رة بالن��ار ،ولي���س له��م
ول��ي يتوالهم فينقذه��م من العذاب ،وال
نا�ص��ر يدف��ع عنه��م العذاب.
 وم��ن المنافقي��ن م��ن عاه��د اهلل
قائ ً�لا :لئ��ن �أعطان��ا اهلل م��ن ف�ضل��ه
لنت�صدق��ن عل��ى المحتاجي��ن ،ولنكون��ن
م��ن ال�صالحي��ن الذي��ن �صلح��ت
�أعماله��م.
 فلم ��ا �أعطاه ��م اهلل �س ��بحانه م ��ن
ف�ضله لم يفوا بما عاهدوا اهلل عليه ،بل
منع��وا �أمواله��م فل��م يت�صدق��وا ب�ش��يء،
وتول��وا وه��م معر�ضون ع��ن الإيمان.
 فجع ��ل عاقبته ��م نفا ًق ��ا ثاب ًت ��ا ف ��ي
قلوبه ��م �إل ��ى ي ��وم القيام ��ة؛ عقا ًب��ا له ��م
على �إخالفهم لعهد اهلل ،وعلى كذبهم.
� ألم يعلم المنافقون �أن اهلل يعلم ما
يخفون من الكيد والمكر في مجال�سهم،
و�أن اهلل �سبحانه عالم الغيوب؟ فال
يخفى عليه من �أعمالهم �شيء ،و�سيجازيهم عليها.
 الذي��ن يعيب��ون المتطوعي��ن م��ن الم�ؤمني��ن بب��ذل ال�صدق��ات الي�س��يرة ،الذي��ن ال يج��دون �إال �ش��يئًا قلي�ل ً�ا ه��و حا�ص��ل م��ا يق��درون علي��ه،
في�س��خرون منه��م قائلي��ن :م��اذا تج��دي �صدقتهم؟! �س��خر اهلل منهم جزاء على �س��خريتهم بالم�ؤمني��ن ،ولهم عذاب موجع.
وجوب جهاد الكفار والمنافقين ،فجهاد الكفار باليد و�سائر �أنواع الأ�سلحة الحربية ،وجهاد المنافقين بالحجة والل�سان.
�شر النا�س؛ لأنهم غادرون يقابلون الإح�سان بالإ�ساءة.
المنافقون من ّ
في الآيات داللة على �أن نق�ض العهد و�إخالف الوعد يورث النفاق ،فيجب على الم�سلم �أن يبالغ في االحتراز عنه.
ف��ي الآي��ات ثن��اء عل��ى ق��وة الب��دن والعم��ل ،و�أنه��ا تق��وم مق��ام الم��ال ،وه��ذا �أ�ص��ل عظيم ف��ي اعتبار �أ�ص��ول الث��روة العامة والتنويه ب�ش��أن
العامل.

 اطلب � -أيها الر�سول  -المغفرة
لهم� ،أو ال تطلبها لهم ،ف�إن طلبتها
�سبعين مرة ،ف�إنها على كثرتها لن
تو�صل �إلى مغفرة اهلل لهم؛ لأنهم
كافرون باهلل ور�سوله ،واهلل ال يوفق
للحق الخارجين عن �شرعه عن عمد
وق�صد.
 ف ��رح المتخلف ��ون م ��ن المنافقي ��ن
ع��ن غ��زوة تب��وك بقعوده��م ع��ن الجهاد
ف ��ي �س ��بيل اهلل مخالفي ��ن ر�س ��ول
اهلل ،وكره ��وا �أن يجاه ��دوا ب�أمواله ��م
و�أنف�س ��هم ف ��ي �س ��بيل اهلل كم ��ا يجاه ��د
الم�ؤمن ��ون ،وقال ��وا مثبطي ��ن لإخوانه ��م
م��ن المنافقي��ن :ال ت�س��يروا ف��ي الح� ّ�ر،
وكان��ت غ��زوة تب��وك ف��ي زمن الح� ّ�ر ،قل
له��م � -أيه��ا الر�س��ول  :-ن��ار جهن��م التي
تنتظ��ر المنافقي��ن �أ�ش��د ح� ًّرا م��ن ه��ذا
الح��ر ال��ذي ف��روا من��ه ل��و يعلم��ون.
 فــلي�ضـحـــك هـــــ�ؤالء المنـافقون
المتخلفون عن الجهاد ً
قليل في
حياتهم الدنيا الفانية ،وليبكوا كثي ًرا
في حياتهم الآخرة الباقية؛ جزاء على
ما كانوا اكت�سبوه من الكفر والمعا�صي
والآثام في الدنيا.
 ف� ��إن �أع ��ادك اهلل � -أيه ��ا النب ��ي-
�إل��ى فري��ق م��ن ه��ؤالء المنافقي��ن ثاب��ت
عل ��ى نفاق ��ه ،فطلب ��وا من ��ك الإذن
بالخ��روج مع��ك ف��ي غ��زوة �أخ��رى ،فق��ل
له��م :ل��ن تخرج��وا � -أيه��ا المنافق��ون-
مع ��ي ف ��ي الجه ��اد ف ��ي �س ��بيل اهلل �أب � ً�دا
عقوب ��ة لك ��م ،وح ��ذ ًرا م ��ن المفا�س ��د
المترتب ��ة عل ��ى وجودك ��م مع ��ي ،فق ��د
ر�ضيت ��م بالقع ��ود والتخل ��ف ف ��ي غ ��زوة
تب��وك ،فاقع��دوا وابق��وا م��ع المتخلفي��ن
م ��ن المر�ض ��ى والن�س ��اء وال�صبي ��ان.
 وال ت�ص� � ّل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -عل ��ى
�أي مي��ت م��ن موت��ى المنافقي��ن � ًأبدا ،وال
تق��ف عل��ى قب��ره للدع��اء ل��ه بالمغف��رة ،ذل��ك لأنه��م كف��روا باهلل وكف��روا بر�س��وله ،وماتوا وهم خارجون ع��ن طاعة اهلل ،وم��ن كان كذلك ال
ُي َ�ص َّل��ى علي��ه وال ُي ْد َعى له.
 وال تعجب��ك � -أيه��ا الر�س��ول � -أم��وال ه��ؤالء المنافقي��ن وال �أوالده��م� ،إنم��ا يري��د اهلل �أن يعذبه��م به��ا ف��ي الحي��اة الدني��ا ،وذل��ك بم��ا
يعانون��ه م��ن الم�ش��اق ف��ي �س��بيلها ،وم��ا ي�صاب��ون ب��ه م��ن م�صائ��ب فيها ،و�أن تخ��رج �أرواحهم من �أج�س��ادهم وه��م على كفرهم.
 و�إذا �أن��زل اهلل �س��ورة عل��ى نبي��ه محم��د مت�ضمن��ة للأم��ر بالإيم��ان ب��اهلل والجهاد في �س��بيله طلب الإذن ف��ي التخلف عنك �أ�صحاب
الغنى وال َي َ�سار منهم ،وقالوا :اتركنا نتخلف مع �أ�صحاب الأعذار كال�ضعفاء وال َّز ْم َنى.
الكافر ال ينفعه اال�ستغفار وال العمل ما دام كاف ًرا.
الآي��ات ت��دل عل��ى ق�ص��ر نظ��ر الإن�س��ان ،فه��و ينظ��ر غال ًب��ا �إل��ى الح��ال والواق��ع ال��ذي ه��و في��ه ،وال ينظر �إل��ى الم�س��تقبل وم��ا ي َت َم َّخ�ض عنه
من �أحداث.
التهاون بالطاعة �إذا ح�ضر وقتها �سبب لعقوبة اهلل وتثبيطه للعبد عن فعلها وف�ضلها.
ف��ي الآي��ات دلي��ل عل��ى م�ش��روعية ال�ص�ل�اة عل��ى الم�ؤمني��ن ،وزي��ارة قبوره��م والدع��اء له��م بع��د موته��م ،كم��ا كان النب��ي يفع��ل ذل��ك
ف��ي الم�ؤمنين.

َ ر ِ�ض��ي ه ��ؤالء المنافق��ون لأنف�س��هم
الذل��ة والمهان��ة حي��ن َر ُ�ض��وا �أن يتخلف��وا
م��ع �أ�صح��اب الأع��ذار ،وخت��م اهلل عل��ى
قلوبهم ب�س��بب كفرهم ونفاقهم ،فهم ال
يعلم��ون ما في��ه م�صلحتهم.
� أم��ا الر�س��ول والم�ؤمن��ون مع��ه فل��م
يتخلف��وا ع��ن الجه��اد في �س��بيل اهلل مثل
ه ��ؤالء ،و�إنم ��ا جاه ��دوا ف ��ي �س ��بيل اهلل
ب�أمواله ��م و�أنف�س ��هم ،وكان جزا�ؤه ��م
عن ��د اهلل ح�ص ��ول المناف ��ع الدنيوي ��ة
له ��م كالن�ص ��ر والغنائ ��م ،وح�ص ��ول
المناف��ع الأخروي��ة ،ومنها دخول الجنة،
وح�ص��ول الف��وز بالمطل��وب والنج��اة من
المره ��وب.
 هي� ��أ اهلل له ��م جن ��ات تج ��ري
الأنهار من تحت ق�صورها ماكثين فيها
�أب� ً�دا ،ال يلحقه��م فن��اء ،ذلك الجزاء هو
الف�ل�اح العظي��م ال��ذي ال يداني��ه ف�ل�اح.
 وج ��اء ق ��وم م ��ن �أع ��راب المدين ��ة
وم��ن حولهــ��ا يعت��ذرون �إل��ى ر�س��ول اهلل
؛ لي�أذن لهم في التخلف عن الخروج
والجه ��اد ف ��ي �س ��بيل اهلل ،وتخل ��ف ق ��وم
�آخ ��رون ل ��م يعت ��ذروا �أ�ص�ل ً�ا ع ��ن
الخ��روج؛ لعدم ت�صديقه��م للنبي ولعدم
�إيمانهم بوعد اهلل� ،سينال ه�ؤالء ب�سبب
كفره��م ه��ذا ع��ذاب م�ؤل��م موج��ع.
 ليــــ ���س علـــ ��ى الن�ســـ ��اء وال�صبي ��ان
والمر�ض��ى والعج��زة والعم��ي والفق��راء
الذي ��ن ال يج ��دون م ��ا ينفقون ��ه م ��ن
الم��ال ليتجه��زوا ب��ه ،لي���س عل��ى ه ��ؤالء
جمي ًع��ا �إث��م ف��ي التخل��ف ع��ن الخ��روج؛
لأن �أعذاره ��م قائم ��ة� ،إذا �أخل�ص ��وا هلل
ور�س ��وله ،وعمل ��وا ب�ش ��رعه ،لي� ��س عل ��ى
المح�س��نين م��ن �أ�صح��اب ه��ذه الأع��ذار
طري ��ق لإيق ��اع العق ��اب عليه ��م ،واهلل
غف ��ور لذن ��وب المح�س ��نين ،رحي ��م
به��م.
 وال �إث��م كذل��ك عل��ى المتخلفي��ن عن��ك الذي��ن �إذا ج��ا�ؤوك � -أيه��ا الر�س��ول  -يطلب��ون م��ا تحمله��م علي��ه م��ن ال��دواب وقل� َ�ت له��م :ال �أجد
ما �أحملكم عليه من الدواب؛ �أدبروا عنك و�أعينهم ت�سيل من الدمع �أ�س ًفا على �أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند �أنف�سهم �أو من عندك.
 لم��ا ب َّي��ن �أن ال طري��ق لعقوب��ة �أه��ل الأع��ذار ذك��ر م��ن ي�س��تحق العقوب��ة والم�ؤاخ��ذة ،فق��ال� :إنم��ا الطري��ق بالعقوب��ة والم�ؤاخ��ذة عل��ى
�أولئ��ك الذي��ن يطلب��ون من��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -الإذن ف��ي التخل��ف ع��ن الجه��اد وه��م ق��ادرون عليه بوجود م��ا يتجهزون به ،ر�ضوا لأنف�س��هم
الذل��ة واله��وان ب��أن يبق��وا م��ع الخوال��ف ف��ي البي��وت ،وخت��م اهلل عل��ى قلوبه��م فال تت�أثر بموعظة ،وهم ب�س��بب ه��ذا الختم ال يعلم��ون ما فيه
م�صلحته��م ليخت��اروه ،وم��ا فيه مف�س��دتهم ليتجنبوه.
�سيح�صلون الخيرات في الدنيا ،و�إن فاتهم هذا فلهم الفوز بالجنة والنجاة من العذاب في الآخرة.
المجاهدون
ِّ
تكرما منه ال ي� َؤاخذ �إن وقع منه تق�صير.
الأ�صل �أن المح�سن �إلى النا�س ً
�أن من نوى الخير ،واقترن بنيته الجازمة َ�س ْع ٌي فيما يقدر عليه ،ثم لم يقدر -ف�إنه ُي َن َّزل َم ْن ِزلة الفاعل له.
الإ�ســ�ل�ام دي��ن ع��دل ومنط��ق؛ لذل��ك �أوج��ب العقوب��ة والم�أث��م عل��ى المنافقي��ن الم�س��ت�أذنين وهم �أغني��اء ذوو قدرة عل��ى الجهاد بالمال
والنف�س.

