
 وح���رم عليك���م ن���كاح المت�������زوجات 

م���ن الن�س���اء، اإال م���ا ملكتموه���ن بال�س���بي 
ف���ي الجه���اد ف���ي �س���بيل اهلل، فيح���ل 
لك���م وطوؤه���ن بع���د ا�س���تبراء اأرحامه���ن 
عليك���م  ذل���ك  اهلل  فر����ض  بحي�س���ة، 
���ا، واأح���ل اهلل م���ا ع���دا ذلك���م م���ن  فر�سً
الن�س���اء، اأن تطلب���وا باأموالك���م اإح�س���ان 
غي���ر  بالح���ال  واإعفافه���ا  اأنف�س���كم 
قا�سدي���ن الزن���ى، فم���ن تمتعت���م به���ن 
الت���ي  مهوره���ن  فاأعطوه���ن  بالن���كاح 
جعله���ا اهلل فري�س���ة واجب���ة عليك���م، وال 
اإث���م عليك���م فيم���ا وق���ع علي���ه ترا�سيك���م 
م���ن بع���د تحدي���د المه���ر الواج���ب م���ن 
زي���ادة علي���ه اأو م�س���امحة ف���ي بع�س���ه، 
يخف���ى  ال  بخلق���ه  عليًم���ا  كان  اهلل  اإن 
علي���ه منه���م �س���يء، حكيًم���ا ف���ي تدبي���ره 

وت�س���ريعه.
 وم���ن ل���م ي�س���تطع منك���م - �أيه���ا 

�لرج���ال - لقل���ة ماله اأن يتزوج الحرائر 
االإم���اء  ن���كاح  ل���ه  الن�س���اء ج���از  م���ن 
الممل���وكات لغيرك���م، اإن ك���ن موؤمن���ات 
فيم���ا يظه���ر لك���م، واهلل اأعل���م بحقيق���ة 
واأنت���م  اأحوالك���م،  وبواط���ن  اإيمانك���م 
وه���نَّ �س���واء ف���ي الدي���ن واالإن�س���انية، 
ف���ا َت�ْس���تنِكفوا ع���ن ال���زواج منه���ن، 
فتزوجوه���ن ب���اإذن مالكيهن، واآت�����وه����ن 
م�ه����وره�����ن دون ن��ق�������ض اأو مماطل���ة، 
ه���ذا اإن ك���ن عفيف���ات غي���ر زاني���ات 
ء للزن���ى به���ن  علًن���ا، وال متخ���ذات اأَِخ���اَّ
ا، فاإذا تزوجن، ثم ارتكبن فاح�س���ة  �س���رًّ
ه���ن ن�سف عقوبة الحرائر:  الزن���ى فحدُّ
عليه���ن،  رج���م  وال  جل���دة،  خم�س���ين 
بخ���اف المح�سن���ات م���ن الحرائ���ر اإذا 
زني���ن. ذل���ك المذك���ور م���ن اإباح���ة ن���كاح 
االإماء الموؤمنات العفيفات رخ�سة لمن 
خاف على نف�س���ه الوقوع في الزنى، ولم 
يقدر على الزواج من الحرائر، على اأن 
ال�سب���ر ع���ن ن���كاح االإم���اء اأول���ى؛ لتجني���ب االأوالد اال�س���ترقاق، واهلل غف���ور لم���ن ت���اب م���ن عباده، رحيم به���م، ومن رحمته اأن �س���رع لهم نكاح 

االإم���اء ح���ال العج���ز ع���ن ن���كاح الحرائ���ر عن���د خ�س���ية الزن���ى.
 يري���د اهلل �س���بحانه بت�س���ريعه ه���ذه االأح���كام لك���م اأن يبي���ن لك���م معالم �س���رعه ودينه، وما في���ه م�سالحكم في الدني���ا واالآخرة، ويريد اأن 

ير�سدكم اإلى طرق االأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم، و�سمائلهم الكريمة، و�سيرهم الحميدة لتتبعوهم، ويريد اأن يرجع بكم عن 
مع�سيته اإلى طاعته، واهلل عليم بما فيه م�سلحة عباده في�سرعه لهم، حكيم في ت�سريعه وتدبيره ل�سوؤونهم.

 
   ُحرمة نكاح المتزوجات: حرائر اأو اإماء حتى تنق�سي عدتهن اأيًّا كان �سبب العدة.

   اأن مهر المراأة يتعين بعد الدخول بها، وجواز اأن تحط بع�ض مهرها اإذا كان بطيب نف�ض منها.
   جواز نكاح االإماء الموؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر؛ اإذا خاف على نف�سه الوقوع في الزنى.
هم اإلى اهلل تعالى.    من مقا�سد ال�سريعة بيان الهدى وال�سال، واإر�ساد النا�ض اإلى �سنن الهدى التي تردُّ



عليك�م،  يت�وب  اأن  يري�د  واهلل   

الذي�ن  ويري�د  �س�يئاتكم،  ع�ن  ويتج�اوز 
ي�س�يرون خل�ف ملذاته�م، اأن تبعدوا عن 

�س�ديًدا. ُبع�ًدا  اال�س�تقامة  طري�ق 
 يري���د اهلل اأن يخف���ف عنك���م فيم���ا 

�س���رع، ف���ا يكلفك���م م���ا ال تطيق���ون؛ الأن���ه 
عالم ب�سعف االإن�س���ان في َخْلقه وُخُلقه.

 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� ب���اهلل واتَبع���وا 

ر�س���وله، ال ياأخ���ذ بع�سك���م م���ال بع����ض 
بالباط���ل، كالغ�س���ب وال�س���رقة والر�س���وة 
وغيره���ا، اإال اأن تك���ون االأم���وال اأم���وال 
تجارة �سادرة عن ترا�سي المتعاقدين، 
فيح���ل لك���م اأكله���ا والت�س���رف فيه���ا، وال 
���ا، وال يقت���ل اأحدك���م  يقت���ل بع�سك���م بع�سً
نف�س���ه، وال ُيْل���ِق به���ا اإل���ى التهلك���ة، اإن اهلل 
م  كان بك���م رحيًم���ا، وم���ن رحمت���ه َح���رَّ

دماءك���م واأموالك���م واأعرا�سك���م.
ُنِه���ي  ال���ذي  ذل���ك  يفع���ل  وم���ن   

عن���ه في���اأكل م���ال غي���ره اأو يتع���دى علي���ه 
بقت���ل ونح���وه عالًم���ا متعدًي���ا، ال جاه���ًا 
اأو نا�س���ًيا؛ ف�س���يدخله اهلل ن���اًرا عظيم���ة 
ي���وم القيام���ة، يعان���ي حره���ا، ويقا�س���ي 
عذابه���ا، وكان ذل���ك على اهلل هيًنا؛ الأنه 

ق���ادر ال يعج���زه �س���يء.
�لموؤمن���ون -  �أيه���ا   - تبتع���دوا  اإن   

ع���ن فع���ل كبائ���ر المعا�س���ي مث���ل ال�س���رك 
ب���اهلل، وعق���وق الوالدي���ن، وقت���ل النف����ض، 
واأكل الرب���ا؛ نتج���اوز عم���ا ترتكبون���ه م���ن 
�سغائرها بتكفيرها ومحوها، وندخلكم 

مكاًن���ا كريًم���ا عن���د اهلل، وه���و الجنة.
 - �لموؤمن���ون  �أيه���ا   - تتمّن���وا  وال   

���ل اهلل ب���ه بع�سك���م عل���ى بع����ض؛  م���ا ف�سَّ
لئ���ا ي���وؤدي اإل���ى ال�س���خط والح�س���د، ف���ا 
ينبغ���ي للن�س���اء اأن يرتجي���ن ما خ�ض اهلل 
���ا م���ن  ب���ه الرج���ال، ف���اإن ل���كل فري���ق حظًّ
الج���زاء بح�س���به، واطلب���وا ِم���ن اهلل اأن 

يزيَدك���م ِم���ن عطائ���ه؛ اإن اهلل علي���م ب���كل �س���يء؛ فاأعط���ى كل ن���وع م���ا ينا�س���به.
َب���ة يرث���ون مم���ا ت���رك الوال���دان واالأقرب���ون م���ن مي���راث. والذي���ن عقدت���م معه���م االأيم���ان الموؤك���دة على   ول���كل واح���د منك���م جعلن���ا ل���ه َع�سَ

الِحْلف والن�سرة فاأعطوهم ن�سيبهم من الميراث، اإن اهلل كان على كل �س���يء �س���هيًدا، ومن ذلك �س���هادته على اأيمانكم وعهودكم هذه، 
والتوارث بالِحْلف كان في �سدر االإ�س���ام، ثم ُن�ِس���خ.

 
   �سعة رحمة اهلل بعباده؛ فهو �سبحانه يحب التوبة منهم، والتخفيف عنهم، واأما اأهل ال�سهوات فاإنما يريدون بهم �سااًل عن الهدى.

   حفظت ال�سريعة حقوق النا�ض؛ فحرمت االعتداء على االأنف�ض واالأموال واالأعرا�ض، ورتبت اأعظم العقوبة على ذلك.
   االبتعاد عن كبائر الذنوب �سبب لدخول الجنة ومغفرة لل�سغائر.

ب المرء الح�سد وال�سخط على قدر اهلل تعالى.    الر�سا بما ق�سم اهلل، وترك التطلع لما في يد النا�ض؛ ُيجنِّ



 الرج�ال َيْرَع�ون الن�س�اء، ويقوم�ون 

ه�م اهلل  عل�ى �س�وؤونهن، ب�س�بب م�ا خ�سَّ
به من الف�سل عليهن، وب�س�بب ما يجب 
عليه�ن،  والقي�ام  النفق�ة  م�ن  عليه�م 
مطيع�ات  الن�س�اء  م�ن  وال�سالح�ات 
لربه�ن، مطيع�ات الأزواجه�ن، حافظات 
لهم في غيبتهم ب�سبب توفيق اهلل لهن، 
عهن ع�ن طاع�ة  ت��رفُّ والات�ي تخ��افون 
فاب�دوؤوا  فع�ل،  اأو  ق�ول  ف�ي  اأزواجه�ن 
بتذكيره�ن وتخويفه�ن  �لأزو�ج-  -�أيه�ا 
م�ن اهلل، ف�اإن لم ي�س�تجبن فاهجروهن 
وال  ظه�ره  يوليه�ا  ب�اأن  الفرا��ض،  ف�ي 
يجامعها، فاإن لم ي�ستجبن فا�سربوهن 
اإل�ى  رجع�ن  ف�اإن  ح،  مب�رِّ غي�ر  �سرًب�ا 
اأو  بظل�م  عليه�ن  تعت�دوا  ف�ا  الطاع�ة؛ 
كل  عل�ى  عل�وٍّ  ذا  كان  اهلل  اإن  معاتب�ة، 
�س�يء، كبيًرا في ذاته و�سفاته فخافوه.
 واإن خفت�م - ي�ا �أولي�اء �لزوجي�ن- 

اأن ي�س�ل الخ�اف بينهم�ا اإل�ى الع�داوة 
والتداب�ر، فابعث�وا رج�ًا ع�داًل م�ن اأه�ل 
ال�زوج، ورج�ًا ع�داًل م�ن اأه�ل الزوج�ة؛ 
ليحكم�ا بما في�ه الم�سلحة من التفريق 
اأح�ب  والتوفي�ق  بينهم�ا،  التوفي�ق  اأو 
و�س�لكا  الَحَكم�ان  اأراده  ف�اإن  واأول�ى، 
بي�ن  اهلل  يوف�ق  اإلي�ه  االأمث�ل  االأ�س�لوب 
الزوجي�ن، ويرتف�ع الخ�اف بينهما، اإن 
اهلل ال يخفى عليه �سيء من عباده، وهو 
علي�م بدقائ�ق م�ا يخفون�ه ف�ي قلوبه�م.

 واع����ب����دوا اهلل وح������ده باالنق������ياد 

له، وال تعبدوا معه �س���واه، واأح�س���نوا اإلى 
هما، واأح�س���نوا  الوالدين باإكرامهما وبرِّ
اإل���ى االأق���ارب واليتام���ى وذوي الحاج���ة، 
القراب���ة،  ذي  الج���ار  اإل���ى  واأح�س���نوا 
والج���ار ال���ذي ال قراب���ة ل���ه، واأح�س���نوا 
اإل���ى ال�ساح���ب المراف���ق لكم، واأح�س���نوا 
اإلى الم�س���افر الغريب الذي انقطعت به 
ال�سبل، واأح�سنوا اإلى مماليككم، اإن اهلل ال يحب من كان معجًبا بنف�سه، متكبًرا على عباده، مادًحا لنف�سه على وجه الفخر على النا�ض.
 وال يح���ب اهلل الذي���ن يمنع���ون م���ا اأوج���ب اهلل عليه���م م���ن االإنف���اق مم���ا اأعطاه���م م���ن رزق���ه، وياأم���رون بقوله���م وفعله���م غيَره���م بذل���ك، 

ويخف���ون م���ا اآتاه���م اهلل م���ن ف�سل���ه م���ن الرزق والعلم وغيره، فا يبينون للنا����ض الحق، ب���ل يكتمونه، ويظهرون الباطل، وهذه الخ�سال من 
خ�س���ال الكف���ر، وقد هياأنا للكافري���ن عذاًبا مخزًيا.

 
   ثب���وت ِقَوام���ة الرج���ال عل���ى الن�س���اء ب�س���بب تف�سي���ل اهلل له���م باخت�سا�سه���م بالوالي���ات، وب�س���بب م���ا يج���ب عليه���م م���ن الحق���وق، واأبرزه���ا 

النفق���ة على الزوجة.
   التحذير من البغي وظلم المراأة في التاأديب بتذكير العبد بقدرة اهلل عليه وعلوه �سبحانه.

   التحذير من ذميم االأخاق، كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه للنا�ض.



للذي���ن  كذل���ك  الع���ذاب  وهياأن���ا   

اأن  اأج���������ل  م���ن  اأمواله��������م  ينفق���ون 
يراه��������م النا����ض ويمدحوه���م، وه���م ال 
يوؤمن���ون ب���اهلل، وال بيوم القيامة؛ اأعددنا 
له���م ذل���ك الع���ذاب المخ�������زي، وم�����ا 
اأ�سل����هم اإال متابعت�����هم لل�سيطان، ومن 
يكن ال�س���يطان له �ساحًبا مازًما ف�س���اء 

�ساحًب���ا.
 وم���اذا ي�س���ر ه���وؤالء ل���و اأنه���م اآمن���وا 

���ا وبي���وم القيام���ة، واأنفق���وا مم���ا  ب���اهلل حقًّ
رزقه���م اهلل ف���ي الوج���وه الت���ي يحبه���ا 
وير�ساه���ا؟! ب���ل ف���ي ذل���ك الخي���ر كل���ه، 
وكان اهلل به���م عليًم���ا، ال يخف���ى علي���ه 

حاله���م، و�س���يجازي كاًّ بعمل���ه.
يظل���م  ال  ع���دل  تعال���ى  اهلل  اإن   

عب���اده �س���يًئا، فا ينق�ض من ح�س���ناتهم 
مق���دار نمل���ة �سغي���رة، وال يزي���د ف���ي 
ة  �س���يئاتهم �س���يًئا، واإن تك���ن زن���ة ال���ذرَّ
ح�س���نة ي�ساع���ف ثوابه���ا ف�س���ًا من���ه، 
وي���وؤت م���ن عن���ده م���ع الم�ساعف���ة ثواًب���ا 

عظيًم���ا.
 فكي���ف يك���ون االأم���ر ي���وم القيام���ة 

حي���ن نج���يء بنب���ي كل اأم���ة ي�س���هد عليه���ا 
بما عملت، ونجيء بك - �أيها �لر�سول- 

عل���ى اأمتك �س���اهًدا؟!
ي���ود  العظي���م  الي���وم  ذل���ك  ف���ي   

الذي���ن كف���روا ب���اهلل وع�س���وا ر�س���وله ل���و 
�ساروا تراًبا فكانوا �س���واًء هم واالأر�ض، 
وال ُيخف���ون ع���ن اهلل �س���يًئا مم���ا عمل���وا؛ 
ف���ا  األ�س���نتهم  عل���ى  يخت���م  اهلل  الأن 
تنطق، وياأذن لجوارحهم فت�سهد عليهم 

بعمله���م.
 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� ب���اهلل واتبع���وا 

ر�س���وله، ال ت�سلُّ���وا واأنت���م ف���ي ح���ال �س���كر 
حت���ى ت�سح���وا م���ن �س���كركم، وتمي���زوا ما 
تقول���ون - وكان ه���ذا قب���ل تحريم الخمر 

مطلًق���ا - وال ت�سلُّ���وا واأنت���م ف���ي ح���ال جناب���ة، وال تدخل���وا الم�س���اجد ف���ي حاله���ا اإال ُمْجتازي���ن دون بق���اء فيه���ا؛ حت���ى تغت�س���لوا، واإن اأ�سابك���م 
مر����ض ال يمك���ن ا�س���تعمال الم���اء مع���ه، اأو كنت���م م�س���افرين، اأو اأح���دث اأحدك���م، اأو جامعت���م الن�س���اء؛ فل���م تج���دوا م���اء - فاق�س���دوا تراًب���ا 

ا ع���ن تق�سيرك���م، غفوًرا لكم. طاه���ًرا، فام�س���حوا بوجوهك���م واأيديك���م من���ه، اإن اهلل كان عف���وًّ
���ا م���ن العل���م بالت���وراة ي�س���تبدلون ال�س���ال باله���دى، وه���م حري�س���ون   األ���م تعل���م - �أيه���ا �لر�س���ول - اأم���ر اليه���ود الذي���ن اأعطاه���م اهلل حظًّ

على اإ�سالكم - �أيها �لموؤمنون - عن ال�سراط الم�س���تقيم الذي جاء به الر�س���ول؛ لت�س���لكوا طريقهم المْعوّج؟!
 

   من كمال عدله تعالى وتمام رحمته اأنه ال يظلم عباده �سيًئا مهما كان قليًا، ويتف�سل عليهم بم�ساعفة ح�سناتهم.
   من �سدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى اأن يكون تراًبا.

   الجنابة تمنع من ال�ساة والبقاء في الم�سجد، وال باأ�ض من المرور به دون ُمْكث فيه.
   تي�سير اهلل على عباده بم�سروعية التيمم عند فقد الماء اأو عدم القدرة على ا�ستعماله.



 واهلل  اأعل���م منك���م باأعدائك���م       

- �أيه���ا �لموؤمن���ون - فاأخبرك���م به���م 
���ا  ���ن لك���م عداوته���م، وكف���ى ب���اهلل وليًّ وبيَّ
يحفظك���م م���ن باأ�س���هم، وكف���ى ب���اهلل 
ن�سي���ًرا يمنعك���م م���ن كيده���م واأذاه���م 

وين�سرك���م عليه���م.
 م���ن اليه���ود ق���وم �س���وء يغي���رون 

لونه على  ال���كام ال���ذي اأنزل���ه اهلل، فُيوؤوِّ
غي���ر م���ا اأن���زل اهلل، ويقول���ون للر�س���ول 
 حي���ن ياأمره���م باأمر: �س���معنا قولك، 
وع�سين���ا اأم���رك، ويقولون م�س���تهزئين: 
ا�س���مع م���ا نق���ول ال �َس���ِمْعَت؛ ويوهم���ون 
بقوله���م: »راعن���ا« اأنه���م يري���دون: راعن���ا 
�س���معك، واإنم���ا يري���دون الرعونة؛ يلوون 
به���ا األ�سن����تهم، يري���دون الدع���اء علي���ه 
، ويق�س���دون الق���دح ف���ي الدي���ن، 
ول���و اأنه���م قال���وا: �س���معنا قول���ك، واأطعنا 
اأم���رك، ب���داًل من قولهم: �س���معنا قولك، 
وع�سين���ا اأم���رك، وقال���وا: ا�س���مع، ب���دل 
وقال���وا:  �س���معَت،  ال  ا�س���مع  قوله���م: 
انتظرن���ا نفه���م عن���ك م���ا تق���ول، ب���دل 
قوله���م: راعن���ا؛ ل���كان ذل���ك خي���ًرا له���م 
مم���ا قال���وه اأواًل، واأع���دل من���ه؛ لم���ا في���ه 
بجن���اب  الائ���ق  االأدب  ح�س���ن  م���ن 
، ولك���ن لعنهم اهلل، فطردهم  النب���ي 
من رحمته ب�س���بب كفرهم، فا يوؤمنون 

اإيماًن���ا ينفعه���م.
 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �أوت���و� �لكت���اب م���ن 

اليه���ود والن�س���ارى، اآمن���وا بم���ا اأنزلن���ا 
، الذي جاء م�سدًقا لما  على محمد 
معك���م م���ن الت���وراة واالإنجي���ل، م���ن قب���ل 
اأن نمح���و م���ا ف���ي الوج���وه م���ن الحوا����ض، 
ونجعله���ا ناحي���ة اأدباره���م، اأو نطرده���م 
منه���ا  طردن���ا  كم���ا  اهلل  رحم���ة  م���ن 
اأ�سحاب ال�سبت الذين اعتدوا بال�سيد 
في���ه بع���د نهيه���م عن���ه، فم�س���خهم اهلل 

ق���ردة، وكان اأم���ره تعال���ى وق���دره واقًع���ا ال محال���ة.
 اإن اهلل ال يغف���ر اأن ُي�س���رك ب���ه �س���يء م���ن مخلوقات���ه، ويتج���اوز عم���ا دون ال�س���رك والكف���ر م���ن المعا�سي لمن ي�س���اء بف�سل���ه، اأو يعذب بها 

من �ساء منهم بقدر ذنوبهم بعدله، ومن ُي�سرك مع اهلل غيره فقد اختلق اإثًما عظيًما ال ُيغفر لمن مات عليه.
 األ���م تعل���م - �أيه���ا �لر�س���ول - اأم���ر اأولئ���ك الذي���ن يثن���ون ثن���اء تزكي���ة عل���ى اأنف�س���هم واأعماله���م؟ بل اهلل وحده هو الذي يثني على من �س���اء 

من عباده ويزكيهم؛ الأنه عالم بخفايا القلوب، ولن ينق�سوا �سيًئا من ثواب اأعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر.
 انظر -�أيها �لر�سول- كيف يختلقون على اهلل الكذب بثنائهم على اأنف�سهم! وكفى بذلك ذنًبا مبيًنا عن �سالهم.

ا م���ن العل���م، يوؤمنون بما اتخذوه م���ن معبودات من دون   األ���م تعل���م - �أيه���ا �لر�س���ول - وتتعج���ب م���ن ح���ال اليه���ود ال����ذين اآتاه���م اهلل ح�����ظًّ

؟! اهلل، ويقولون - م�سانعًة للم�سركين -: اإنهم اأهدى طريًقا من اأ�سحاب محمد 
 

   كفاية اهلل للموؤمنين ون�سره لهم تغنيهم عما �سواه.
، وتحاكمهم اإلى غير �سرعه �سبحانه.    بيان جرائم اليهود، كتحريفهم كام اهلل، و�سوء اأدبهم مع ر�سوله 

   بيان خطر ال�سرك والكفر، واأنه ال ُيْغفر ل�ساحبه اإذا مات عليه، واأما ما دون ذلك فهو تحت م�سيئة اهلل تعالى.



ه�ذا  يعتق�دون  الذي�ن  اأولئ�ك   

االعتقاد الف��ا�سد هم ال��ذين ط���رده��م 
اهلل م���ن رحمت�ه، وم�ن يط�رده اهلل فل�ن 

تج�د ل�ه ن�سي�ًرا يت�واله.
 لي����ض له���م ن�سي���ٌب م���ن المل���ك، 

ول���و كان له���م ه���ذا َلَم���ا اأعطوا اأح���ًدا منه 
�س���يًئا، ول���و كان ق���در النقط���ة الت���ي ف���ي 

ظه���ر ن���واة التم���ر.
 ب�ل يح�س�دون محم�ًدا  واأ�سحابه 

عل�ى م�ا اآتاه�م اهلل م�ن النب�وة واالإيمان 
والتمكي�ن ف�ي االأر��ض. َفِلَم يح�س�دونهم 
اإبراهي�م  ذري�ة  اآتين�ا  اأن  �س�بق  وق�د 
اإليه�م  اأوحين�اه  وم�ا  المن�زل،  الكت�اب 
وا�س�ًعا  مل�ًكا  واآتيناه�م  الكت�اب،  �س�وى 

النا��ض؟! عل�ى 
 م���ن اأه���ل الكت���اب م���ن اآم���ن بم���ا 

اأن���زل اهلل عل���ى اإبراهي���م  وعل���ى 
اأنبيائ���ه م���ن ذريت���ه، ومنه���م م���ن اأعر����ض 
ع���ن االإيم���ان ب���ه، وه���ذا موقفه���م مم���ا 
، والن���ار  اأُن����ِزل عل���ى النب���ي محم���د 
ه���ي الع���ذاب المكاف���ئ لم���ن كف���ر منه���م.
 اإن الذي���ن كف������روا باآياتن���ا �س�������وف 

ندخله���م ي���وم القيام���ة ن���اًرا تحي���ط به���م، 
كلم���ا اأحرق���ت جلوده���م بدلناه���م جل���وًدا 
اأخ���رى غيره���ا؛ لي�س���تمر عليهم العذاب، 
�س���يء،  اإن اهلل كان عزي���ًزا ال يغالب���ه 

حكيًم���ا فيم���ا يدب���ره ويق�سي به.
واتبع���وا  ب���اهلل  اآمن���وا  والذي���ن   

ر�س���له، وعمل���وا الطاع���ات �س���ندخلهم 
ي���وم القيام���ة جن���ات تج���ري م���ن تح���ت 
ق�سوره���ا االأنه���ار، ماكثي���ن فيه���ا اأب���ًدا، 
له���م ف���ي هذه الجن���ات زوجات مطهرات 
ا  م���ن كل ق���ذر، و�س���ندخلهم ظ���اًّ ممت���دًّ

كثيًف���ا ال ح���ر في���ه وال ب���رد.
تو�س�������لوا  اأن  ياأم������ركم  اهلل  اإن   

كل م���ا ائتمنت���م علي���ه اإل���ى اأ�سحاب���ه، 
ُركم به وير�س���دكم اإليه في كل اأحوالكم،  وياأمرك���م اإذا ق�سيت���م بي���ن النا����ض اأن تق�س���طوا وال تميل���وا وتج���وروا ف���ي الحك���م، اإن اهلل ِنْعم ما ُيَذكِّ

اإن اهلل كان �س���ميًعا الأقوالك���م، ب�سي���ًرا باأفعالك���م.
 ي���ا �أيه���ا �لذي���ن �آمن���و� ب���اهلل واتبع���وا ر�س���وله، اأطيع���وا اهلل واأطيع���وا ر�س���وله، بامتث���ال م���ا اأم���ر واجتناب م���ا نهى، واأطيع���وا والة اأموركم ما 

، اإن كنتم توؤمنون باهلل واليوم االآخر، ذلك الرجوع  ة نبيه  لم ياأمروا بمع�سية، فاإن اختلفتم في �سيء فارجعوا فيه اإلى كتاب اهلل و�ُسنَّ
ة خير من التمادي في الخاف والقول بالراأي، واأح�سن عاقبة لكم. نَّ اإلى الكتاب وال�سُّ

 
   من اأعظم اأ�سباب كفر اأهل الكتاب ح�سدهم الموؤمنين على ما اأنعم اهلل به عليهم من النبوة والتمكين في االأر�ض.

   االأمر بمكارم االأخاق من المحافظة على االأمانات، والحكم بالعدل.
   وجوب طاعة والة االأمر ما لم ياأمروا بمع�سية، والرجوع عند التنازع اإلى حكم اهلل ور�سوله  تحقيًقا لمعنى االإيمان.



 األ���م ت���َر - �أيه���ا �لر�س���ول - تناق����ض 

ع���ون  المنافقي���ن م���ن اليه���ود الذي���ن َيدَّ
كذًب���ا اأنه���م اآمن���وا بم���ا اأُن���ِزل علي���ك وم���ا 
اأُن���ِزل عل���ى الر�س���ل م���ن قبل���ك، يري���دون 
اأن يتحاكم���وا ف���ي نزاعاته���م اإل���ى غي���ر 
�سرع اهلل مما و�سعه الب�سر، وقد اأمروا 
اأن يكف���روا بذل���ك. ويري���د ال�س���يطان اأن 
يبعده���م ع���ن الح���ق اإبع���اًدا �س���ديًدا ال 

يهت���دون مع���ه.
المنافقي���ن:  له���وؤالء  قي���ل  واإذا   

تعال���وا اإل���ى م���ا اأن���زل اهلل ف���ي كتاب���ه م���ن 
الحكم، واإلى الر�سول ليحكم بينكم في 
خ�سامك���م، راأيته���م - �أيه���ا �لر�س���ول - 
ُيعر�سون عنك اإلى التحاكم اإلى غيرك 

���ا. ���ا تامًّ اإعرا�سً
المنافقي��ن  ح��ال  يك��ون  فكي��ف   

اإذا حدث��ت له��م م�سائ��ب ب�س��بب م��ا 
ج��اوؤوك  ث��م  الذن��وب،  م��ن  ارتكب��وه 
-�أيه������ا   �لر�س����ول - مع����تذرين اإلي��������ك 
يحلف��ون ب��اهلل: م��ا ق�سدن��ا بتحاكمن��ا 
اإل��ى غي��رك اإال االإح�س��ان والتوفي��ق بي��ن 
المتنازعي��ن؟! وه��م كاذب��ون ف��ي ذل��ك؛ 
ف��اإن االإح�س��ان ه��و ف��ي تحكيم �س��رع اهلل 

عل��ى عب��اده.
م���ا  اهلل  يعل���م  الذي���ن  اأولئ���ك   

النف���اق  م���ن  قلوبه���م  ف���ي  ي�سم���رون 
والق�س���د ال���رديء، فاتركه���م - �أيه���ا 
���ن له���م  �لر�س���ول - واأعر����ض عنه���م، وبيِّ
ًب���ا وق���ل له���م  ًب���ا ومرهِّ حك���م اهلل مرغِّ
ق���واًل بالًغ���ا بلوًغ���ا �س���ديًدا متغلغ���ًا ف���ي 

نفو�س���هم.
اإال  ر�س���ول  م���ن  اأر�س���لنا  وم���ا   

الأج���ل اأن ُيط���اع فيم���ا ياأم���ر ب���ه بم�س���يئة 
اهلل وتقدي���ره، ول���و اأنه���م حي���ن ظلم���وا 
اأنف�س���هم بارت���كاب المعا�س���ي ج���اوؤوك 
ين بما  -�أيها �لر�سول - في حياتك ُمِقرِّ

ارتكب���وه نادمي���ن تائبي���ن، وطلب���وا المغف���رة م���ن اهلل، وطلب���َت المغف���رة له���م؛ لوج���دوا اهلل تواًب���ا عليه���م رحيًم���ا به���م.
���ا حت���ى يتحاكم���وا اإل���ى الر�س���ول ف���ي   فلي����ض االأم���ر كم���ا زع���م ه���وؤالء المنافق���ون. ث���م اأق�س���م اهلل بذات���ه  اأنه���م ال يكون���ون م�سدقي���ن حقًّ

حياته واإلى �سرعه بعد وفاته في كل ما يح�سل بينهم من خاٍف، ثم ير�سون بحكم الر�سول، وال يكون في �سدورهم �سيق منه وال �سك 
ا بانقياد ظواهرهم وبواطنهم. فيه، وي�س���لِّموا ت�س���ليًما تامًّ

 
   االحت���كام اإل���ى غي���ر �س���رع اهلل والر�س���ا ب���ه مناق����ض لاإيم���ان ب���اهلل تعال���ى، وال يك���ون االإيم���ان الت���ام اإال باالحت���كام اإل���ى ال�س���رع، م���ع ر�س���ا 

القل���ب والت�س���ليم الظاه���ر والباطن بما يحكم به ال�س���رع.
   من اأبرز �سفات المنافقين عدم الر�سا ب�سرع اهلل، وتقديم حكم الطواغيت على حكم اهلل تعالى.

ْدب اإلى االإعرا�ض عن اأهل الجهل وال�ساالت، مع المبالغة في ن�سحهم وتخويفهم من اهلل تعالى.    النَّ



 ول���و اأن���ا فر�سن���ا عليه���م َقْت���ل  - 

ا، اأو الخروج من ديارهم؛  بع�سهم بع�سً
م���ا امتث���ل اأمرن���ا منه���م اإال ع���دد قلي���ل، 
فليحم���دوا اهلل اأن���ه ل���م يكلفه���م م���ا ي�س���ق 
عليه���م، ول���و اأنه���م فعل���وا م���ا يذك���رون ب���ه 
من طاعة اهلل لكان خيًرا من المخالفة، 
واأ�س���د ر�س���وًخا الإيمانه���م، والآتيناهم من 
عندن���ا ثواًب���ا عظيًم���ا، ولوفقناه���م اإل���ى 

الطري���ق المو�س���ل اإل���ى اهلل وجنت���ه.
فه���و  والر�س���ول  اهلل  يط���ع  وم���ن   

م���ع م���ن اأنع���م اهلل عليه���م بدخ���ول الجن���ة 
م���ن االأنبي���اء وال�سديقي���ن الذي���ن كم���ل 
ت�سديقه���م بم���ا ج���اءت ب���ه الر�س���ل، 
وعمل���وا ب���ه، وال�س���هداء الذي���ن قتل���وا 
ف���ي �س���بيل اهلل، وال�سالحي���ن الذي���ن 
�سلحت ظواهره���م وبواطنهم ف�سلحت 
اأعماله���م، م���ا اأح�س���ن اأولئ���ك م���ن رفق���اء 

ف���ي الجن���ة.
���ٌل  َتَف�سُّ المذك���ور  الث���واب  ذل���ك   

م���ن اهلل عل���ى عب���اده، وكف���ى ب���اهلل عليًما 
باأحواله���م، و�س���يجازي كاًّ بعمل���ه.

ب���اهلل  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

م���ن  الح���ذر  خ���ذوا  ر�س���وله،  واتبع���وا 
اأعدائكم باتخاذ االأ�س���باب المعينة على 
قتاله���م، فاخرج���وا اإليه���م جماع���ة بع���د 
جماع���ة، اأو اخرج���وا اإليه���م جميًع���ا، كل 
ذلك ح�سب ما فيه م�سلحتكم، وما فيه 

النكاي���ة باأعدائك���م.
�لم�س���لمون-  �أيه���ا   - منك���م  واإنَّ   

اأقواًم���ا يتباط���وؤون ع���ن الخ���روج لقت���ال 
ئ���ون غيره���م،  اأعدائك���م لجبنه���م، ويبطِّ
االإيم���ان،  و�سعيف���و  المنافق���ون  وه���م 
ف���اإن نالك���م قت���ل اأو هزيم���ة ق���ال اأحده���م 
فرًح���ا ب�س���امته: ق���د تف�س���ل اهلل عل���ي 
فل���م اأح�س���ر القت���ال معه���م في�سيبني ما 

اأ�سابه���م.
 ولئ���ن نالك���م - �أيه���ا �لم�س���لمون - ف�س���ل م���ن اهلل بن�س���ر اأو غنيم���ة ليقوَل���نَّ ه���ذا المتخل���ف ع���ن الجهاد كاأنه لي����ض منكم ول���م تكن بينكم 

وبينه محبة و�سحبة: يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فاأظفر بعظيم ما ظفروا به.
 فليقات���ل ف���ي �س���بيل اهلل لتك���ون كلم���ة اهلل ه���ي العلي���ا، الموؤمن���ون ال�سادق���ون الذي���ن يبيع���ون الحي���اة الدني���ا رغب���ة عنه���ا، باالآخ���رة رغب���ة 

فيه���ا، وم���ن يقات���ْل ف���ي �س���بيل اهلل لتك���ون كلمت���ه ه���ي العلي���ا فُيقت���ْل �س���هيًدا، اأو يظَه���ْر عل���ى ع���دوه، ويظف���ر ب���ه، ف�س���يعطيه اهلل ثواًب���ا عظيًم���ا، 
وه���و الجن���ة ور�سوان اهلل.

 
   فعل الطاعات من اأهم اأ�سباب الثبات على الدين.

   اأخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع االأ�سباب المعينة على قتال العدو، ال بالقعود والتخاذل.
   الحذر من التباطوؤ عن الجهاد وتثبيط النا�ض عنه؛ الأن الجهاد اأعظم اأ�سباب عزة الم�سلمين ومنع ت�سلط العدو عليهم.



 وم�ا المانع لك�م - �أيها �لموؤمنون- 

من الجهاد في �سبيل اهلل الإعاء كلمته، 
وال�س�تنقاذ الم�س�ت�سعفين م�ن الرج�ال 
والن�س�اء واالأطف�ال الذي�ن يدع�ون اهلل 
قائلين: يا ربنا، اأخرجنا من مكة لظلم 
عل�ى  واالعت�داء  ب�اهلل  بال�س�رك  اأهله�ا 
عب�اده، واجع�ل لنا من عندك من يتولى 
ون�سي�ًرا  والحف�ظ،  بالرعاي�ة  اأمرن�ا 

يدف�ع عن�ا ال�سر.
في  يقاتلون  ال�سادقون  الموؤمنون   

�سب��يل اهلل الإع���اء كلم��ته، والكافرون 
يق���اتلون ف���ي �سب���يل اآلهت����هم، فقاتلوا 
اأع����وان ال�سيطان، فاإنكم اإن قاتلتموهم 
ال�سي���طان  تدب�����ير  الأن  غلبت����موهم؛ 
كان �سعيًفا ال ي�سر المتوكلين على اهلل 

تعالى.
 - �لر�س���ول  �أيه���ا   - تعل���م  األ���م   

�س���اأن بع����ض اأ�سحاب���ك الذي���ن �س���األوا 
اأن ُيفر����ض عليه���م الجه���اد، فقي���ل له���م: 
امنع���وا اأيديك���م ع���ن القت���ال، واأقيم���وا 
ال�س���اة، واآت���وا ال���زكاة - وكان ذل���ك 
قب���ل فر����ض الجه���اد - فلم���ا هاج���روا 
اإل���ى المدين���ة، و�س���ار لاإ�س���ام منع���ة، 
وُفِر�ض القتال؛ �َسقَّ ذلك على بع�سهم، 
ف�س���اروا يخاف���ون النا����ض كخوفه���م م���ن 
اهلل اأو اأ�سد، وقالوا: يا ربنا، لم فر�ست 
علين���ا القت���ال؟ ه���اَّ اأخرت���ه م���دة قريب���ة 
حت���ى نتمت���ع بالدني���ا، ق���ل له���م -�أيه���ا 
�لر�س���ول-: مت���اع الدني���ا مهم���ا بل���غ قلي���ل 
زائ���ل، واالآخ���رة خي���ر لم���ن اتق���ى اهلل 
تعال���ى ل���دوام م���ا فيه���ا م���ن النعي���م، وال 
ُتْنق�س���ون م���ن اأعمالك���م ال�سالح���ة اأي 
�س���يء، ول���و كان َق���ْدر الخي���ط ال���ذي ف���ي 

ن���واة التم���رة.
الم���وت  يلحقك���م  تكون���وا  حيثم���ا   

اإذا ح�س���ر اأجلك���م، ول���و كنت���م في ق�سور 
منيعة بعيدة عن �ساحة القتال، واإن َيَنْل هوؤالء المنافقين ما ي�سرهم من ولد ورزق كثير قالوا: هذه من عند اهلل، واإن َيَنْلهم �سدة في ولٍد 
ا على هوؤالء: كل من ال�س���راء وال�سراء بق�ساء اهلل  اأو رزق ت�س���اءموا من النبي    وقالوا: هذه ال�س���يئة ب�س���ببك، قل - �أيها �لر�س���ول - ردًّ

وق���دره، فم���ا له���وؤالء الذي���ن ي�س���در عنه���م ه���ذا القول ال ي���كادون يفهم���ون كامك لهم؟!
���ل ب���ه علي���ك، وم���ا نال���ك مما ي�س���ووؤك في رزقك وول���دك فهو من   م���ا نال���ك - ي���ا �ب���ن �آدم - مم���ا ي�س���رك م���ن رزق وول���د فه���و م���ن اهلل، تف�سَّ

نف�سك ب�سبب ما ارتكبته من المعا�سي. وقد بعثناك - �أيها �لنبي - لجميع النا�ض ر�سواًل من اهلل تبلغهم ر�سالة ربك، وكفى باهلل �ساهًدا 
على �سدقك فيما تبلغه عنه، بما اآتاك من اأدلة وبراهين.

 
   وجوب القتال الإعاء كلمة اهلل ون�سرة الم�ست�سعفين، وذم الخوف والجبن واالعترا�ض على اأحكام اهلل.

   الدار االآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع و�سهوات لمن اتقى اهلل تعالى وعمل بطاعته.
   الخير وال�سر كله بقدر اهلل، وقد يبتلي اهلل عباده ببع�ض ال�سوء في الدنيا الأ�سباب، منها: ذنوبهم ومعا�سيهم.



 م���ن يط���ع الر�س���ول بامتث���ال م���ا 

اأم���ر ب���ه، واجتن���اب م���ا نه���ى عن���ه؛ فق���د 
ا�س���تجاب الأم���ر اهلل، وم���ن اأعر����ض ع���ن 
طاعت���ك - �أيه���ا �لر�س���ول - ف���ا تح���زن 
عليه، فما اأر�سلناك مراقًبا عليه تحفظ 
اأعمال���ه، واإنم���ا نح���ن م���ن يح�س���ي عمل���ه 

ويحا�س���به.
 ويق���ول المنافق���ون ل���ك باأل�س���نتهم: 

نطي���ع اأم���رك ونمتثل���ه، ف���اإذا خرج���وا من 
���ر جماع���ة منه���م عل���ى وج���ه  عن���دك َدبَّ
الخف���اء خ���اف م���ا اأظه���روا ل���ك، واهلل 
���رون، و�س���يجازيهم عل���ى  يعل���م م���ا يدبِّ
كيده���م ه���ذا، ف���ا تلتف���ت له���م؛ فل���ن 
�ض اأم���رك اإلى اهلل،  ي�س���روك �س���يًئا، وفوِّ
واعتم���د علي���ه، وكف���ى باهلل وكي���ًا تعتمد 

. عليه
 ِلَم ال يتاأمل هوؤالء القراآن ويدر�سونه 

حتى يثبت لهم اأنه ال يوجد فيه اختاف 
وال ا�س���طراب؟! وحتى يعل����موا �س�����دق 
ما جئت به، ولو كان من عند غير اهلل 
تعالى لوجدوا فيه ا�سطراًبا في اأحكامه 

واختاًفا كثيًرا في معانيه.
 واإذا ج���اء ه���وؤالء المنافقي���ن اأم���ر 

مم���ا في���ه اأم���ن الم�س���لمين و�س���رورهم، اأو 
خوفه���م وحزنه���م؛ اأف�س���وه ون�س���روه، ول���و 
تاأّن���وا واأرجع���وا االأم���ر اإل���ى ر�س���ول اهلل 
 واإل���ى اأه���ل ال���راأي والعل���م والن�س���ح؛ 
الأدرك اأهل الراأي واال�ستنباط ما ينبغي 
اأن ُيعمل ب�ساأنه من ن�سر اأو كتمان، ولوال 
ف�سل اهلل عليكم باالإ�سام ورحمته بكم 
بالق���راآن - �أيه���ا �لموؤمن���ون - فعافاك���م 
مم���ا ابتل���ى به ه���وؤالء المنافقين؛ التبعتم 

و�ساو����ض ال�س���يطان اإال قلي���ًا منك���م.
ف���ي   - �لر�س���ول  �أيه���ا   - فقات���ل   

�س���بيل اهلل الإع���اء كلمت���ه، وال ُت�س���األ عن 
غي���رك وال ُتل���زم ب���ه؛ الأن���ك ال تكل���ف اإال 

���ب الموؤمني���ن ف���ي القت���ال وحثه���م علي���ه، ع�س���ى اهلل اأن يدف���ع بقتالك���م ق���وة الكافري���ن، واهلل اأ�س���د قوة، واأ�س���د  حم���ل نف�س���ك عل���ى القت���ال، ورغِّ
عقوب���ة.

 م���ن ي�س���عى لجل���ب الخي���ر للغي���ر؛ يك���ن ل���ه ح���ظ م���ن الث���واب، وم���ن ي�س���عى لجل���ب ال�س���ر للغي���ر؛ يكن ل���ه حظ م���ن االإث���م، وكان اهلل على كل 

ما يعمله االإن�س���ان �س���هيًدا و�س���يجازيه عليه. فمن كان منكم �س���بًبا في ح�سول خير فله منه حظ ون�سيب، ومن كان �س���بًبا في ح�سول �س���ر 
فاإنه يناله منه �س���يء.

 واإذا �س���لَّم عليك���م اأح���د ف���ردوا ال�س���ام علي���ه باأف�س���ل مم���ا �س���لَّم عليكم، اأو ردوا علي���ه بمثل ما قال، والرد باالأح�س���ن اأف�سل، اإن اهلل كان 

على ما تعملون حفيًظا، و�سيجازي كاًّ بعمله.
 

   تدبر القراآن الكريم يورث اليقين باأنه تنزيل من اهلل؛ ل�سامته من اال�سطراب، ويظهر عظيم ما ت�سمنه من االأحكام.
   ال يجوز ن�سر االأخبار التي تن�ساأ عنها زعزعة اأمن الموؤمنين، اأو دبُّ الرعب بين �سفوفهم.

   التحدث بق�سايا الم�سلمين وال�سوؤون العامة المت�سلة بهم يجب اأن ي�سدر من اأهل العلم واأولي االأمر منهم.
   م�سروعية ال�سفاعة الح�سنة التي ال اإثم فيها وال اعتداء على حقوق النا�ض، وتحريم كل �سفاعة فيها اإثم اأو اعتداء.



 اهلل ال معب�ود بح�ق غي�ره، ليجمع�ّن 

ال  ال�ذي  القيام�ة  ي�وم  واآخرك�م  اأولك�م 
�س�ك في�ه؛ لمجازاتك�م عل�ى اأعمالك�م، 

وال اأح�د اأ�س�دق حديًث�ا م�ن اهلل.
 - �لموؤمن�ون  �أيه�ا   - �س�اأنكم  م�ا   

�س�اأن  ف�ي  مختلفْي�ن  فريقْي�ن  �سرت�م 
يق�ول  فري�ق  المنافقي�ن:  م�ع  التعام�ل 
بقتاله�م لكفره�م، وفري�ق يق�ول بت�رك 
اأن  لك�م  كان  فم�ا  الإيمانه�م؟!  قتاله�م 
تختلفوا ب�ساأنهم، واهلل ردهم اإلى الكفر 
وال�س�ال ب�س�بب اأعمالهم، اأتريدون اأن 
ته�دوا م�ن ل�م يوفق�ه اهلل اإل�ى الح�ق؟! 
وم�ن ي�سل�ل اهلل فلن تجد له طريًقا اإلى 

الهداي�ة.
تكف�رون  ل�و  المنافق�ون  �ى  تمنَّ  

اأُن�زل عليك�م كم�ا كف�روا فتكون�ون  بم�ا 
م�س�توين معه�م ف�ي الكف�ر، ف�ا تتخذوا 
منه�م اأولي�اء لعداوته�م حت�ى يهاج�روا 
اإل�ى  ال�س�رك  دار  م�ن  اهلل  �س�بيل  ف�ي 
اإيمانه�م،  عل�ى  دالل�ة  االإ�س�ام  ب�اد 
حاله�م  عل�ى  وا�س�تمروا  اأعر�س�وا  ف�اإن 
فخذوه�م واقتلوه�م اأينم�ا وجدتموهم، 
عل�ى  يواليك�م  �ا  وليًّ منه�م  تتخ�ذوا  وال 
عل�ى  يعينك�م  ن�سي�ًرا  وال  اأمورك�م، 

اأعدائك�م.
 اإال م�ن و�س�ل منه�م اإل�ى قوم بينكم 

وبينه�م عق�د موؤك�د عل�ى ت�رك القت�ال، 
اأو م�ن جاوؤوك�م وق�د �ساق�ت �سدوره�م 
ف�ا يري�دون قتالك�م وال قت�ال قومه�م، 
ول�و �س�اء اهلل لمكنه�م منك�م فقاتلوك�م، 
فاقبل�وا م�ن اهلل عافيت�ه، وال تتعر�س�وا 
له�م بقت�ل وال اأ�س�ر، ف�اإن اعتزلوك�م فلم 
اإليك�م م�سالحي�ن  يقاتلوك�م، وانق�ادوا 
لك�م  اهلل  جع�ل  فم�ا  قتالك�م،  تاركي�ن 

عليه�م طريًق�ا بقتله�م اأو اأ�س�رهم.
 �ستجدون - �أيها �لموؤمنون - فريًقا 

اآخر من المنافقين يظهرون لكم االإيمان لياأمنوا على اأنف�سهم، ويظهرون لقومهم من الك���فار الك�����فر اإذا رج���عوا اإليهم لياأمنوهم، كلما 
ُدُعوا اإلى الكفر باهلل وال�سرك به وقعوا فيه اأ�سد الوقوع، فهوؤالء اإذا لم يتركوا قتالكم، وينقادوا اإليكم م�سالحين، ويكفوا اأيديهم عنكم؛ 

فخذوهم واقتلوهم اأينما وجدتموهم، واأولئك الذين هذه �سفتهم جعلنا لكم على اأخذهم وقتلهم حجة وا�سحة؛ لغدرهم ومكرهم.
 

   خفاء حال بع�ض المنافقين اأوقع الخاف بين الموؤمنين في حكم التعامل معهم.
   بيان كيفية التعامل مع المنافقين بح�سب اأحوالهم ومقت�سى الم�سلحة معهم.

ن لم تقع منه اأذية متعدية من المنافقين.    عدل االإ�سام في الكف عمَّ
   يك�سف الجهاد في �سبيل اهلل اأهل النفاق ب�سبب تخلفهم عنه وتكلُّف اأعذارهم.



 وم���ا ينبغ���ي لموؤم���ن اأن يقت���ل موؤمًن���ا 

اإال اأن يق���ع ذل���ك من���ه عل���ى وج���ه الخط���اأ، 
وم���ن قت���ل موؤمًن���ا على وج���ه الخطاأ فعليه 
عت���ق نف����ض مملوك���ة موؤمن���ة كف���ارة ع���ن 
فعل���ه، وعل���ى قرابة القات���ل الذين يرثونه 
دية ُم�َسَلَّمة اإلى ورثة القتيل، اإال اأن يعفوا 
عن الدية فت�س���قط، فاإن كان القتيل من 
ق���وم محاربي���ن لك���م وه���و موؤم���ن؛ فيج���ب 
عل���ى القات���ل عت���ق نف����ض مملوك���ة موؤمن���ة، 
وال دية عليه، واإن كان القتيل غير موؤمن 
لكن���ه م���ن ق���وم بينك���م وبينه���م عه���د مث���ل 
اأه���ل الذم���ة، فعل���ى قراب���ة القات���ل الذي���ن 
يرثون���ه دي���ة ُم�َس���َلَّمة اإل���ى ورث���ة القتي���ل، 
وعل���ى القات���ل عت���ق نف����ض مملوك���ة موؤمن���ة 
كف���ارة ع���ن فعل���ه، فاإن لم يجد من يعتقه 
اأو ال ي�س���تطيع اأن يدف���ع ثمن���ه، فعلي���ه 
�سي���ام �س���هرين مت�سلي���ن ب���ا انقط���اع ال 
يفطر فيهما، ليتوب اهلل عليه مما فعل، 
وكان اهلل عليًما باأعمال عباده ونياتهم، 

حكيًم���ا ف���ي ت�س���ريعه وتدبيره.
وج���ه  عل���ى  موؤمًن���ا  يقت���ل  وم���ن   

الق�س���د بغير حق؛ فجزاوؤه دخول جهنم 
خالًدا فيها، اإن ا�ستحل ذلك اأو لم يتب، 
وغ�س���ب اهلل علي���ه، وط���رده م���ن رحمت���ه، 
واأع���د ل���ه عذاًب���ا عظيًم���ا القتراف���ه ه���ذا 

الذن���ب الكبي���ر.
 ي�ا �أيه�ا �لذي�ن �آمن�و� ب�اهلل واتبع�وا 

ر�س�وله، اإذا خرجت�م للجه�اد ف�ي �س�بيل 
تقاتل�ون، وال  اأم�ر م�ن  ف�ي  فتثبت�وا  اهلل 
عل�ى  ي�دل  م�ا  لك�م  اأظه�ر  لم�ن  تقول�وا 
حمل�ك  واإنم�ا  موؤمًن�ا،  ل�س�ت  اإ�س�امه: 
عل�ى اإظه�ار االإ�س�ام الخوف على دمك 
مت�اع  بقتل�ه  تطلب�ون  فتقتل�وه  ومال�ك، 
فعن�د  من�ه،  كالغنيم�ة  الزهي�د  الدني�ا 
واأعظ�م  كثي�رة، وه�ي خي�ر  اهلل مغان�م 
م�ن ه�ذا، كذل�ك كنتم من قبل مثل هذا 
ال�ذي يخف�ي اإيمان�ه من قومه، فمنَّ اهلل 

، و�س�يجازيكم ب�ه. اإن اهلل ال يخف�ى علي�ه �س�يء م�ن عملك�م واإن دقَّ عليك�م باالإ�س�ام فع�س�م دماءك�م فتثبت�وا، 
 

ًما حرمة نف�ض الموؤمن، وناهًيا عن انتهاكها، ومرتًبا على ذلك اأ�سد العقوبات.    جاء القراآن الكريم معظِّ
ب فيها مدة طويلة ثم يخ���رج منها برحمة اهلل  ة والجماع���ة اأن الموؤم���ن القات���ل ال ُيخلَّ���د اأب���ًدا ف���ي الن���ار، واإنم���ا ُيع���ذَّ ���نَّ    م���ن عقي���دة اأه���ل ال�سُّ

تعالى.
   وجوب التثبت والتبيُّن في الجهاد، وعدم اال�ستعجال في الحكم على النا�ض حتى ال ُيعتدى على البريء.



 ال ي�س��توي الم���وؤمنون الق����اع���دون 

عن الجهاد في �سبيل اهلل غير اأ�سحاب 
والمك�ف���وف�ين،  كالم�ر�س�ى  االأع�ذار 
ببذل  اهلل  �سبيل  في  والمجاهدون 
اهلل  ل  ف�سَّ واأنف�سهم،  اأموالهم 
واأنف�سهم  اأموالهم  ببذل  المجاهدين 
درجة،  الجهاد  عن  القاعدين  على 
عن  والقاعدين  المجاهدين  من  ولكل 
ي�ستحقه،  الذي  اأجره  لعذر  الجهاد 
ل اهلل المجاهدين على القاعدين  وف�سَّ

باإعطائهم ثواًبا عظيًما من عنده.
 ه���ذا الث���واب من���ازل بع�سه���ا ف���وق 

بع�ض، مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم، 
وكان اهلل غف���وًرا لعب���اده رحيًما بهم.

المائك���ة  اه���م  توفَّ الذي���ن  اإن   

وه���م ظالم���ون الأنف�س���هم بت���رك الهج���رة 
م���ن دار الكف���ر اإل���ى دار االإ�س���ام، تق���ول 
له���م المائك���ة ح���ال قب����ض اأرواحه���م 
توبيًخ���ا له���م: عل���ى اأي حال كنت���م؟ وباأي 
�سيء تميزتم عن الم�سركين؟ فيجيبون 
معتذري���ن: كن���ا �سعف���اء ال ح���ول لن���ا وال 
ق���وة ن���رد به���ا ع���ن اأنف�س���نا، فتق���ول له���م 
المائك���ة توبيًخ���ا له���م: األ���م تك���ن ب���اد 
اهلل وا�س���عة فتخرجوا اإليها لتاأمنوا على 
دينك���م واأنف�س���كم م���ن االإذالل والقه���ر؟! 
فاأولئ���ك الذي���ن ل���م يهاج���روا مثواه���م 
ال���ذي ي�س���تقرون في���ه ه���و الن���ار، و�س���اءت 

مرجًع���ا وماآًب���ا له���م.
 وُي�ْس���تثنى م���ن ه���ذا الوعي���د   

رج���ااًل  االأع���ذار  اأ�سح���اب  ال�سعف���اء 
كان���وا اأو ن�س���اًء اأو اأطف���ااًل، مم���ن ال ق���وة 
له���م يدفع���ون به���ا عنه���م الظل���م والقهر، 
وال يهت���دون اإل���ى طريق���ة للتخل����ض مم���ا 
ه���م في���ه م���ن القه���ر، فاأولئ���ك ع�س���ى اهلل 
برحمت���ه ولطف���ه اأن يعف���و عنه���م، وكان 
ا ع���ن عب���اده غف���وًرا لم���ن ت���اب  اهلل عف���وًّ

منه���م.
ب فيها، فقال: ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغَّ

ا غي���ر اأر�سه التي  اًل واأر�سً  وم���ن يهاج���ر م���ن بل���د الكف���ر اإل���ى بل���د االإ�س���ام ابتغ���اء مر�س���اة اهلل يج���د ف���ي االأر����ض التي هاج���ر اإليه���ا ُمتح���وَّ

ت���رك، ين���ال فيه���ا الع���زة وال���رزق الوا�س���ع، وم���ن يخرج من بيته مهاجًرا اإلى اهلل ور�س���وله، ثم ينزل به الم���وت قبل و�سوله اإلى ُمهاَجره، فقد 
ثب���ت اأج���ره عل���ى اهلل، وال ي�س���ره اأن���ه ل���م ي�سل اإلى ُمهاَجره، وكان اهلل غف���وًرا لمن تاب من عباده، رحيًما بهم.

 واإذا �س���افرتم ف���ي االأر����ض فلي����ض عليك���م اإث���م ف���ي ق�س���ر ال�س���اة الرباعي���ة م���ن اأرب���ع ركع���ات اإلى ركعتي���ن، اإن خفت���م اأن يلحقكم مكروه 

من الكافرين، اإن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة، وقد ثبت بال�س���نة ال�سحيحة جواز الق�سر في ال�س���فر حال االأمن.
 

   ف�سل الجهاد في �سبيل اهلل وعظم اأجر المجاهدين، واأن اهلل وعدهم منازل عالية في الجنة ال يبلغها غيرهم.
   اأ�سحاب االأعذار ي�سقط عنهم فر�ض الجهاد مع ما لهم من اأجر اإن ح�سنت نيتهم.

   ف�سل الهجرة اإلى باد االإ�سام، ووجوبها على القادر اإن كان يخ�سى على دينه في بلده.
   م�سروعية ق�سر ال�ساة في حال ال�سفر.



 واإذا كنت - �أيه�����ا �لر�س����ول - ف����ي 

اأن  فاأردت  العدو،  قتال  وقت  الجي�ض 
جماعتين:  الجي�ض  م  فق�سِّ بهم،  ت�سلي 
معك،  ت�سلي  منهم  جماعة  تقوم 
ولياأخذوا اأ�سلحتهم معهم في �ساتهم، 
ولتكن الجماعة االأخرى في حرا�ستكم، 
ركعة  االأولى  الجماعة  �سلت  فاإذا 
ال�س���اة،  لنف����سها  اأتمت  االإمام  مع 
ورائكم  من  فليكونوا  �سل���وا  ف����اإذا 
تجاه العدو، ولتاأت الجماعة التي كانت 
فلي�سلوا  ي�سلوا،  ولم  الحرا�سة  في 
االإمام  �سلَّم  فاإذا  االإمام،  مع  ركعة 
ولياأخذوا  �ساتهم،  من  بقي  ما  اأتموا 
وليحملوا  عدوهم،  من  حذرهم 
يتمنون  كفروا  الذين  فاإن  اأ�سلحتهم، 
اإذا  واأمتعتكم  اأ�سلحتكم  عن  تغفلوا  اأن 
واحدة،  حملة  عليكم  فيحملون  �سليتم 
وياأخذونكم في غفلتكم، وال اإثم عليكم 
اأو  المط����ر  ب�س���بب  اأذى  اأ�سابكم  اإن 
ت�سعوا  اأن  ونحوه،  مر�س����ى  كن����تم 
من  واحترزوا  تحملوها،  فا  اأ�سلحتكم 
اأ  هيَّ اهلل  اإن  ت�ستطيعون،  بما  عدوكم 

للكافرين عذاًبا م��ذالًّ لهم.
 - �لموؤمنون  �أيها   - فرغتم  فاإذا   

بالت�سبيح  اهلل  فاذكروا  ال�ساة  من 
اأحوالكم  كل  في  والتهليل  والتحميد 
فاإذا زال  قياًما وقعوًدا وعلى جنوبكم، 
ال�ساة  فاأدوا  واأمنتم  الخوف  عنكم 
وم�ستحباتها  وواجباتها  باأركانها  تامة 
اإن ال�ساة كانت على  اأُمرتم،  على ما 
ال  بوقت،  محددة  فري�سة  الموؤمنين 
في  هذا  لعذر،  اإال  عنه  تاأخيرها  يجوز 
حالة االإقامة، اأما في حالة ال�سفر فلكم 

الجمع والق�سر.
 وال ت�سعف�وا - �أيه�ا �لموؤمن�ون - وال 

تك�س�لوا في طلب عدوكم من الكافرين، 
فاإن كنتم تتوجعون لما ي�سيبكم من القتل والجراح فاإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون، وي�سيبهم مثل ما ي�سيبكم، فا يكن �سبرهم 
اأعظم من �سبركم، فاإنكم ترجون من اهلل من الثواب والن�سر والتاأييد ما ال يرجونه، وكان اهلل عليًما باأحوال عباده، حكيًما في تدبيره 

وت�سريعه.
 اإن�ا اأنزلن�ا اإلي�ك - �أيه�ا �لر�س�ول - الق�راآن م�س�تمًا عل�ى الحق؛ لتف�سل بين النا��ض في كل �س�وؤونهم بما علَّم�ك اهلل واألهمك ال بهواك 

وراأيك، وال تكن للخائنين الأنف�س�هم واأمانتهم مدافًعا ترد عنهم من طالبهم بالحق.
 

   ا�ستحباب �ساة الخوف وبيان اأحكامها و�سفتها.
   االأمر باالأخذ باالأ�سباب في كل االأحوال، واأن الموؤمن ال يعذر في تركها حتى لو كان في عبادة.

   م�سروعية دوام ذكر اهلل تعالى على كل حال، فهو حياة القلوب و�سبب طماأنينتها.
   النهي عن ال�سعف والك�سل في حال قتال العدو، واالأمر بال�سبر على قتاله.



م���ن  والعف���و  المغف���رة  واطل���ب   

اهلل، اإن اهلل كان غف���وًرا لم���ن ت���اب اإلي���ه 
م���ن عب���اده، رحيًم���ا ب���ه.

�س���خ�ض  اأي  ع���ن  تخا�س���م  وال   

يخ���ون ويبال���غ ف���ي اإخف���اء خيانت���ه، واهلل 
ال يح���ب م���ن كان كثي���ر الخيان���ة واالإث���م.

عن���د  النا����ض  م���ن  ي�س���تترون   

ارتكابه���م مع�سي���ة خوًف���ا وحي���اًء، وال 
ي�س���تترون من اهلل، وه���و معهم باإحاطته 
به���م، ال يخف���ى علي���ه منه���م �س���يء حي���ن 
���رون خفي���ة م���ا ال ير�س���ى م���ن القول،  يَدبِّ
كالدف���اع ع���ن المذن���ب واته���ام الب���ريء، 
ال�س���ر  ف���ي  يعمل���ون  بم���ا  اهلل  وكان 
والعل���ن محيًط���ا، ال يخف���ى علي���ه �س���يء، 

و�س���يجازيهم عل���ى اأعماله���م.
 ه�ا اأنت�م - يا م�ن يهّمكم اأمر هوؤالء 
خا�سمت�م   - جرًم�ا  يرتكب�ون  الذي�ن 
لتثبت�وا  الدني�ا  الحي�اة  ف�ي  عنه�م 
براءته�م، وتدفع�وا عنهم العقوبة، فمن 
القيام�ة  ي�وم  يج�ادل اهلل عنه�م  ال�ذي 
وق�د عل�م حقيق�ة حاله�م؟! وم�ن ال�ذي 
يك�ون وكي�ًا عليهم في ذلك اليوم؟! وال 

�س�ك اأن اأح�ًدا ال ي�س�تطيع ذل�ك.
 وم���ن يعم���ل عم���ًا �س���يًئا، اأو يظل���م 
نف�س���ه باقت���راف المعا�س���ي، ث���م يطل���ب 
ا بذنب���ه نادًم���ا  المغف���رة م���ن اهلل مق���رًّ
علي���ه مقلًع���ا عن���ه، يج���د اهلل اأب���ًدا غف���وًرا 

لذنوب���ه رحيًم���ا ب���ه.
اأو  �سغي���ًرا  اإثًم���ا  يرتك���ب  وم���ن   
كبي���ًرا فاإنم���ا عقوبت���ه علي���ه وح���ده، ال 
تتج���اوزه اإل���ى غي���ره، وكان اهلل عليًم���ا 
باأعم���ال العب���اد، حكيًم���ا ف���ي تدبي���ره 

وت�س���ريعه.
 وم���ن يرتك���ب خطيئ���ة عل���ى غي���ر 

عم���د، اأو اإثًم���ا بعم���د، ثم يتهم به اإن�س���اًنا 
ل بفعله  بريًئا من ذلك الذنب، فقد َتحمَّ

ًنا. ذل���ك كذًبا �س���ديًدا واإثًما بيِّ
 ول���وال ف�س���ل اهلل علي���ك - �أيه���ا �لر�س���ول- بع�سمت���ك لعزم���ت جماع���ٌة م���ن ه���وؤالء الذي���ن يخون���ون اأنف�س���هم اأن ي�سلوك ع���ن الحق فتحكم 

بغير الق�سط، وما ي�سلون حقيقة اإال اأنف�سهم؛ الأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة االإ�سال راجع عليهم، وما يقدرون على اإيذائك لع�سمة 
ة، وعلَّمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك، وكان ف�سل اهلل عليك بالنبوة والع�سمة  ���نَّ اهلل لك، واأنزل اهلل عليك القراآن وال�سُّ

عظيًما.
 

   النهي عن المدافعة والمخا�سمة عن المبطلين؛ الأن ذلك من التعاون على االإثم والعدوان.

   ينبغي للموؤمن الحق اأن يكون خوفه من اهلل وتعظيمه والحياء منه فوق كل اأحد من النا�ض.
   �سعة رحمة اهلل ومغفرته لمن ظلم نف�سه، مهما كان ظلمه اإذا �سدق في توبته، ورجع عن ذنبه.

   التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه؛ واأنَّ فاعل ذلك قد وقع في اأ�سد الكذب واالإثم.



ال���كام  م���ن  كثي���ر  ف���ي  خي���ر  ال   

ه النا����ض، وال نفع من���ه، اإال اإن  ال���ذي ُي�ِس���رُّ
كان كامه���م اأم���ًرا ب�سدق���ة، اأو مع���روف 
جاء به ال�سرع ودل عليه العقل، اأو دعوة 
اإل���ى االإ�س���اح بي���ن المتنازعي���ن، وم���ن 
يفعل ذلك طلًبا لر�سا اهلل ف�سوف نوؤتيه 

ثواًب���ا عظيًما.
ويخ����الفه  الر�س����ول  يعان���د  وم���ن   

فيما جاء به من بعد ما ات�سح له الحق، 
ويتب���ع طريًق���ا غي���ر طري���ق الموؤمني���ن، 
نترك���ه وم���ا اخت���ار لنف�س���ه، وال نوفق���ه 
للح���ق الإعرا�س���ه ع���ن عم���د، وندخل���ه ن���ار 
ه���ا، و�س���اءت مرجًع���ا  جهن���م ُيعان���ي حرَّ

الأهله���ا.
ب���ه،  ُي�س���رك  اأن  يغف���ر  ال  اهلل  اإن   

ب���ل ُيخل���د الم�س���رك ف���ي الن���ار، ويغف���ر ما 
دون ال�س���رك م���ن المعا�س���ي لم���ن ي�س���اء 
برحمت���ه وف�سل���ه، وم���ن ي�س���رك م���ع اهلل 
اأح���ًدا فق���د ت���اه عن الحق وبع���د عنه بعًدا 
ى بين الخالق والمخلوق. كثيًرا؛ الأنه �َسوَّ
 ما يع�بد ه�وؤالء الم�سركون ويدعون 
اة باأ�سماء االإناث  مع اهلل اإال اأوثاًنا م�سمَّ
ى، ال نفع لها وال �سّر، وما  كالات والُعزَّ
يعبدون في الحقيقة اإال �سيطاًنا خارًجا 
عن طاعة اهلل ال خير فيه؛ الأنه هو الذي 

اأمرهم بعبادة االأوثان.
 ولذل���ك ط���رده اهلل م���ن رح������مته. 

حالًف���ا:  لرب���ه  ال�س���يطان  ه���ذا  وق���ال 
الأجعل���نَّ ل���ي م���ن عب���ادك ق�س���ًما معلوًم���ا 

اأغويه���م ع���ن الح���ق.
�س����راط�����ك  ع���ن  والأ�س�����دنَّهم   

����هم بال���وع������ود  َي��نَّ الم�س��ت�ق����يم، والأمنِّ
الك�����اذبة الت���ي تزي���ن له������م �س�����الهم، 
االأن�ع������ام  اآذان  بتق������طيع  ه������م  والآمرنَّ
لتحري���م م���ا اأح���ل اهلل منه���ا، والآمرنه���م 
بتغيي���ر خل���ق اهلل وفطرت���ه، وم���ن يتخ���ذ 

ًن���ا بم���واالة ال�س���يطان الرجي���م. ���ا يت���واله ويطيع���ه فق���د خ�س���ر خ�س���راًنا بيِّ ال�س���يطان وليًّ
يهم االأماني الباطلة، وما يعدهم في الواقع اإال باطًا ال حقيقة له.  يعدهم ال�سيطان الوعود الكاذبة، وُيمنِّ

 اأولئك المتبعون لخطوات ال�سيطان وما يمليه عليهم م�ستقرهم نار جهنم ال يجدون عنها مهرًبا يلجوؤون اإليه.

 
   اأكثر تناجي النا�ض ال خير فيه، بل ربما كان فيه وزر، وقليل من كامهم فيما بينهم يت�سمن خيًرا ومعروًفا.

   معاندة الر�سول  ومخالفة �سبيل الموؤمنين نهايتها البعد عن اهلل ودخول النار.
   كل الذنوب تحت م�سيئة اهلل، فقد ُيغفر ل�ساحبها، اإال ال�سرك، فا يغفره اهلل اأبًدا، اإذا لم يتب �ساحبه ومات عليه.

   غاية ال�سيطان �سرف النا�ض عن عبادة اهلل تعالى، ومن اأعظم و�سائله تزيين الباطل باالأماني الغرارة والوعود الكاذبة.



ولم���ا ذك���ر اهلل ج���زاء اأتب���اع ال�س���يطان 
ذك���ر جزاء اأتباع الر�س���ل؛ فقال: 

وعمل���وا  ب���اهلل  اآمن���وا  والذي���ن   

اإلي���ه  ب���ة  المقرِّ ال�سالح���ة  االأعم���ال 
�س���ندخلهم جن���ات تج���ري االأنه���ار م���ن 
تح���ت ق�سوره���ا، ماكثي���ن فيه���ا اأب���ًدا، 
وع���ًدا م���ن اهلل، ووع���ده تعال���ى ح���ق، فه���و 
ال يخل���ف الميع���اد، وال اأح���د اأ�س���دق م���ن 

اهلل ق���واًل.
والف���وز  النج������اة  اأم������ر  لي����ض   

تابًع���ا لم���ا تتمن���ون - �أيه���ا �لم�س���لمون - 
اأو لم���ا يتمن���اه اأه���ل الكت���اب، ب���ل االأم���ر 
تاب���ع للعم���ل، فم���ن يعم���ل منك���م عم���ًا 
�س���يًئا يج���اَز ب���ه يوم القيام���ة، وال يجد له 
���ا يجل���ب ل���ه النف���ع، وال  م���ن دون اهلل وليًّ

ن�سي���ًرا يدف���ع عن���ه ال�س���ر.
االأعم���ال  م���ن  يعم���ل  وم���ن   

ال�سالحات من ذكر اأو اأنثى وهو موؤمن 
���ا فاأولئك الذي���ن جمعوا  ب���اهلل تعال���ى حقًّ
بي���ن االإيم���ان والعمل يدخلون الجنة، وال 
ينق�س���ون م���ن ثواب اأعمالهم �س���يًئا، ولو 
كان �س���يًئا قلي���ًا ق���در النق���رة الت���ي تكون 

ف���ي ظه���ر ن���واة التم���ر.
مم���ن  ديًن���ا  اأح�س���ن  اأح���د  وال   

ا�ست�س���لم هلل ظاه���ًرا وباطًن���ا واأخل����ض 
نيت���ه ل���ه، واأح�س���ن ف���ي عمل���ه باتب���اع 
م���ا �س���رع، واتب���ع دي���ن اإبراهي���م ال���ذي 
ه���و اأ�س���ل دي���ن محم���د  مائ���ًا ع���ن 
ال�س���رك والكف���ر اإلى التوحي���د واالإيمان. 
اإبراهي���م   نبي���ه  اهلل  وا�سطف���ى 
���ة م���ن بي���ن �س���ائر خلق���ه. بالمحب���ة التامَّ
 وهلل وح���ده مل���ك م���ا ف���ي ال�س���ماوات 

وم���ا ف���ي االأر����ض، وكان اهلل محيًط���ا بكل 
�سيء من خلقه علًما وقدرة وتدبيًرا.

 وي�س���األونك - �أيه���ا �لر�س���ول - ف���ي 

اأمر الن�ساء وما يجب لهن وعليهن، قل: 
اهلل يبي���ن لك���م م���ا �س���األتم عن���ه، ويبي���ن لك���م م���ا يتل���ى عليك���م ف���ي الق���راآن، ف���ي �س���اأن اليتام���ى م���ن الن�س���اء الاتي تح���ت واليتك���م، وال توؤتونهن 
م���ا فر����ض اهلل له���ن م���ن المه���ر اأو المي���راث، وال ترغب���ون ف���ي نكاحه���ن، وتمنعونه���ن م���ن الن���كاح طمًعا ف���ي اأموالهن، ويبين لك���م ما يجب في 
الم�س���ت�سعفين م���ن ال�سغ���ار، م���ن اإعطائه���م حقه���م م���ن المي���راث، واأال تظلموهم باال�س���تياء على اأمواله���م، ويبين لكم وج���وب القيام على 

اليتام���ى بالع���دل بم���ا ي�سل���ح �س���اأنهم ف���ي الدني���ا واالآخرة، وما تفعلوا من خي���ر لليتامى وغيرهم فاإن اهلل عليم به، و�س���يجازيكم به.
 

   ما عند اهلل من الثواب ال ُينال بمجرد االأماني والدعاوى، بل ال بد من االإيمان والعمل ال�سالح.
   الجزاء من جن�ض العمل، فمن يعمل �سوًءا ُيْجز به، ومن يعمل خيًرا ُيْجز باأح�سن منه.

   االإخا�ض واالتباع هما مقيا�ض قبول العمل عند اهلل تعالى.
   َعّظَم االإ�سام حقوق الفئات ال�سعيفة من الن�ساء وال�سغار، فحرم االعتداء عليهم، واأوجب رعاية م�سالحهم في �سوء ما �سرع.



زوجه���ا  م���ن  ام���راأة  خاف���ت  واإن   

ًعا عنه���ا وع���دم رغب���ة فيه���ا ف���ا  ت����رفُّ
اإث���م عليهم���ا اأن يت�سالح���ا ب���اأن تتن���ازل 
ع���ن بع����ض الحق���وق الواجب���ة له���ا كح���ق 
النفق���ة والمبي���ت، وال�سل���ح هن���ا خي���ر 
لهم���ا م���ن الط���اق، وق���د ُجِبل���ت النفو����ض 
عل���ى الحر����ض والبخ���ل، ف���ا ترغ���ب 
ف���ي التن���ازل عم���ا له���ا م���ن ح���ق، فينبغ���ي 
للزوجي���ن ع���اج ه���ذا الخل���ق بتربي���ة 
النف����ض عل���ى الت�س���امح واالإح�س���ان. واإن 
تح�س���نوا ف���ي كل �س���وؤونكم، وتتق���وا اهلل 
بامتث���ال اأوام���ره واجتن���اب نواهي���ه، ف���اإن 
اهلل كان بم���ا تعمل���ون خبي���ًرا، ال يخف���ى 

علي���ه �س���يء، و�س���يجازيكم ب���ه.
 - �لأزو�ج  �أيه�ا   - ت�س�تطيعوا  ول�ن   

الزوج�ات  م�ع  الت�ام  الع�دل  تعدل�وا  اأن 
عل�ى  حر�ست�م  ول�و  القلب�ي،  المي�ل  ف�ي 
ذل�ك؛ ب�س�بب اأم�ور ربم�ا تك�ون خارج�ة 
ع�ن اإرادتك�م، ف�ا تميل�وا كل المي�ل عن 
الت�ي ال تحبونه�ا فتتركوه�ا مث�ل المعلقة 
ال ه�ي ذات زوج يق�وم بحقه�ا، وال غي�ر 
ذات زوج فتتطل�ع لل�زواج، واإن ت�سلح�وا 
م�ا بينك�م ب�اأن تحِمل�وا اأنف�س�كم عل�ى م�ا 
ال تهواه من القيام بحق الزوجة، وتتقوا 
اهلل فيه�ا، ف�اإن اهلل كان غف�وًرا رحيًم�ا 

بكم.
 واإن يتفرق الزوجان بطاق اأو ُخْلع 

يغِن اهلل كاًّ منهما من ف�سله الوا�سع، 
والرحمة،  الف�سل  وا�سع  اهلل  وكان 

حكيًما في تدبيره وتقديره.
ف���ي  م���ا  مل���ك  وح���ده  وهلل   

ال�س���ماوات وم���ا ف���ي االأر����ض ومل���ك م���ا 
بينهم���ا، ولق���د َعِهدن���ا اإل���ى اأه���ل الكت���اب 
م���ن اليه���ود والن�س���ارى، وَعِهدن���ا اإليك���م 
بامتث���ال اأوام���ر اهلل واجتن���اب نواهي���ه، 
واإن تكف���روا به���ذا العه���د فل���ن ت�س���روا اإال 

اأنف�س���كم، ف���اهلل غن���ي ع���ن طاعتك���م، فل���ه مل���ك م���ا في ال�س���ماوات وما ف���ي االأر�ض، وهو الغني ع���ن جميع خلقه، المحمود عل���ى جميع �سفاته 
واأفعال���ه.

 وهلل وحده ملك ما في ال�سماوات وما في االأر�ض، الم�ستحق اأن يطاع، وكفى باهلل متولًيا تدبير كل �سوؤون خلقه.

 اإن ي�ساأ ُيْهِلككم - �أيها �لنا�س - وياأت باآخرين غيركم يطيعون اهلل وال يع�سونه، وكان اهلل على ذلك قديًرا.

 م���ن كان منك���م - �أيه���ا �لنا����س - يري���د بعمل���ه ث���واب الدني���ا فق���ط، فليعل���م اأن عند اهلل ث���واب الدنيا واالآخرة، فيطل���ب ثوابهما منه، وكان 

اهلل �سميًعا الأقوالكم، ب�سيًرا باأفعالكم، و�سيجازيكم عليها.
 

   ا�ستحباب الم�سالحة بين الزوجين عند المنازعة، وتغليب الم�سلحة بالتنازل عن بع�ض الحقوق اإدامة لعقد الزوجية.
  اأوج���ب اهلل تعال���ى الع���دل بي���ن الزوج���ات خا�س���ة ف���ي االأم���ور المادي���ة الت���ي هي في مقدور االأزواج، وت�س���امح ال�س���رع حين يتع���ذر العدل في  

االأمور المعنوية، كالحب والميل القلبي.
   ال حرج على الزوجين في الفراق اإذا تعذرت الِع�ْسرة بينهما.

   الو�سية الجامعة للخلق جميًعا اأولهم واآخرهم هي االأمر بتقوى اهلل تعالى بامتثال االأوامر واجتناب النواهي.



ب���اهلل  �آمن������و�  �ل���������ذين  �أي�����ها  ي���ا   

واتبع���وا ر�س���وله، كون���وا قائمي���ن بالع���دل 
ال�س���هادة  ي���ن  موؤدِّ اأحوالك���م،  كل  ف���ي 
بالح���ق م���ع كل اأح���د، ول���و اقت�س���ى ذل���ك 
بالح���ق،  اأنف�س���كم  عل���ى  وا  ُتِق���رُّ اأن 
اأو عل���ى والديك���م اأو االأقربي���ن منك���م، 
ك���م فق���ر اأح���د اأو غن���اه عل���ى  وال يحملنَّ
ال�س���هادة اأو تركه���ا، ف���اهلل اأول���ى بالفقير 
والغن���ي منك���م واأعل���م بم�سالحهما، فا 
تتبعوا االأهواء في �سهادتكم لئا تميلوا 
ع���ن الح���ق فيه���ا، واإن حرفت���م ال�س���هادة 
باأدائه���ا عل���ى غي���ر وجهه���ا، اأو اأعر�ست���م 
ع���ن اأدائه���ا؛ ف���اإن اهلل كان بم���ا تعمل���ون 

خبي���ًرا.
اثبت���وا  �آمن���و�  �لذي���ن  �أيه���ا  ي���ا   

عل���ى اإيمانكم باهلل وبر�س���وله، وبالقراآن 
ال���ذي اأنزل���ه عل���ى ر�س���وله، وبالكتب التي 
اأنزلها على الر�سل من قبله، ومن يكفر 
وبر�س���له  وبكتب���ه  وبمائكت���ه  ب���اهلل 
وبي���وم القيام���ة؛ فق���د بُع���د ع���ن الطري���ق 

الم�س���تقيم ُبْع���ًدا عظيًم���ا.
الكف���ر  منه���م  تك���رر  الذي���ن  اإن   

بع���د االإيم���ان، باأن دخلوا ف���ي االإيمان ثم 
ارت���دوا عن���ه، ث���م دخل���وا في���ه، ث���م ارتدوا 
عن���ه، واأ�س���روا عل���ى الكفر ومات���وا عليه؛ 
له���م ذنوبه���م،  ليغف���ر  يك���ن اهلل  ل���م 
وال ليوفقه���م اإل���ى الطري���ق الم�س���تقيم 

المو�س���ل اإلي���ه تعال���ى.
�ر - �أيه�ا �لر�س�ول - المنافقي�ن   ب�سِّ
وُيبطن�ون  االإيم�ان،  ُيظه�رون  الذي�ن 
الكف�ر، ب�اأن له�م عن�د اهلل ي�وم القيام�ة 

عذاًب�ا موجًع�ا.
اتخ���ذوا  الأنه���م  الع���ذاب  ه���ذا   

دون  م���ن  واأعواًن���ا  اأن�س���اًرا  الكف���ار 
الموؤمني���ن، واإن���ه لعج���ب ذل���ك ال���ذي 
جعله���م يوالونه���م، اأيطلب���ون عنده���م 

الق���وة والمنع���ة ليرتفع���وا به���ا؟! ف���اإن الق���وة والمنع���ة كله���ا هلل.
ل اهلل ع��ل����ي����كم - �أيه���ا �لموؤمن���ون - ف���ي الق���راآن الكري���م اأنك���م اإذا جل�س���تم ف���ي مجل����ٍض و�س���معتم في���ه م���ن يكف���ر باآي���ات اهلل   وق�������د ن�������زَّ

وي�ستهزئ بها؛ فيجب عليكم ترك القعود معهم واالن�سراف عن مجال�ستهم، حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر باآيات اهلل واال�ستهزاء 
به���ا، اإنك���م اإذا جال�س���تموهم ح���ال الكف���ر باآي���ات اهلل واال�س���تهزاء به���ا بع���د �س���ماعكم ذل���ك مثله���م ف���ي مخالفة اأم���ر اهلل؛ الأنك���م ع�سيتم اهلل 
بجلو�سكم كما ع�سوا اهلل بكفرهم، اإن اهلل �سيجمع المنافقين الذين يظهرون االإ�سام وي�سمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم 

القيامة.
 

   وجوب العدل في الق�ساء بين النا�ض وعند اأداء ال�سهادة، حتى لو كان الحق على النف�ض اأو على اأحد من القرابة.
   على الموؤمن اأن يجتهد في فعل ما يزيد اإيمانه من اأعمال القلوب والجوارح، ويثبته في قلبه.

   عظم خطر المنافقين على االإ�سام واأهله؛ ولهذا فقد توعدهم اهلل باأ�سد العقوبة في االآخرة.
   اإذا لم ي�ستطع الموؤمن االإنكار على من يتطاول على اآيات اهلل و�سرعه، فا يجوز له الجلو�ض معه على هذه الحال.



 الذي���ن ينتظ���رون م���ا يح�س���ل لك���م 
م���ن خي���ر اأو �س���ر، ف���اإن كان لك���م ن�س���ر 
م���ن اهلل وغنمت���م قال���وا لك���م: األ���م نك���ن 
معك���م، �س���هدنا ما �س���هدتم؟! لينالوا من 
ح���ظ  للكافري���ن  كان  واإن  الغنيم���ة، 
قال���وا له���م: األم نت���ول �س���وؤونكم وُنِحْطكم 
اإحاط���ة العناي���ة والن�س���رة ونحمك���م م���ن 
الموؤمني���ن باإعانتك���م وتخذيله���م؟! ف���اهلل 
يحك���م بينك���م جميًع���ا ي���وم القيام���ة، 
الجن���ة،  بدخ���ول  الموؤمني���ن  فيج���ازي 
ويج���ازي المنافقي���ن بدخ���ول ال���درك 
االأ�س���فل م���ن الن���ار، ول���ن يجع���ل اهلل 
بف�سل���ه للكافري���ن حج���ة عل���ى الموؤمني���ن 
العاقب���ة  �س���يجعل  ب���ل  القيام���ة،  ي���وم 
للموؤمني���ن م���ا دام���وا عاملي���ن بال�س���رع 

�سادق���ي االإيم���ان.
اهلل  يخادع�ون  المنافقي�ن  اإن   

باإظه�ار االإ�س�ام واإ�سم�ار الكف�ر، وه�و 
م�ع  دماءه�م  ع�س�م  الأن�ه  خادعه�م؛ 
علم�ه بكفره�م، واأعد لهم اأ�س�د العقوبة 
ال�س�اة  اإل�ى  قام�وا  واإذا  االآخ�رة،  ف�ي 
قام�وا ك�س�الى كارهي�ن له�ا، يق�س�دون 
روؤي�ة النا��ض وتعظيمه�م، وال يخل�س�ون 
هلل، وال يذك�رون اهلل اإال قلي�ًا اإذا راأوا 

الموؤمني�ن.
ف�ي  دون  مت�ردِّ المنافق�ون  ه�وؤالء   

الموؤمني�ن ظاه�ًرا  َحي�رة، ف�ا ه�م م�ع 
وباطًن�ا وال م�ع الكافري�ن، ب�ل ظاهره�م 
م�ع الموؤمني�ن وباطنه�م م�ع الكافري�ن، 
�أيه�ا   - ل�ه  تج�د  فل�ن  اهلل  ي�سل�ل  وم�ن 
�لر�س�ول- طريًق�ا لهدايته من ال�سال.

 ي�ا �أيه�ا �لذي�ن �آمن�و� ب�اهلل واتبع�وا 

ب�اهلل  الكافري�ن  تتخ�ذوا  ال  ر�س�وله، 
اأ�سفي�اء توالونه�م م�ن دون الموؤمني�ن، 
هلل  تجعل�وا  اأن  ه�ذا  بفعلك�م  اأتري�دون 
عليكم حجة بينة دالة على ا�ستحقاقكم 

العق�اب؟!
 اإن المن�افق��ين �سيج��علهم اهلل في المكان االأ�سفل من النار يوم القيامة، ولن تجد لهم ن�سيًرا يدفع عنهم العذاب.

 اإال الذي���ن رجع���وا اإل���ى اهلل بالتوب���ة م���ن نفاقه���م، واأ�سلح���وا باطنه���م، وتم�س���كوا بعه���د اهلل، واأخل�س���وا عمله���م هلل ب���ا ري���اء، فاأولئ���ك 

المت�سف���ون به���ذه ال�سف���ات م���ع الموؤمني���ن ف���ي الدني���ا واالآخ���رة، و�س���وف يعط���ي اهلل الموؤمني���ن ثواًب���ا جزيًا.
 ال حاج���ة هلل ف���ي تعذيبك���م اإن �س���كرتم ل���ه واآمنت���م ب���ه، فه���و تعال���ى الب���ر الرحي���م، واإنم���ا يعذبك���م بذنوبك���م، ف���اإن اأ�سلحت���م العم���ل، 
و�س���كرتموه عل���ى نعم���ه، واآمنت���م ب���ه ظاه���ًرا وباطًن���ا فل���ن يعذبك���م، وكان اهلل �س���اكًرا لم���ن اعت���رف بنعم���ه فيج���زل له���م الث���واب عليه���ا، عليًم���ا 

باإيم���ان خلق���ه، و�س���يجازي كاًّ بعمل���ه.
 

   بيان �سفات المنافقين، ومنها: حر�سهم على حظ اأنف�سهم �سواء كان مع الموؤمنين اأو مع الكافرين.
ا وال مع الكافرين.    اأعظم �سفات المنافقين َتَذْبُذُبهم وحيرتهم وا�سطرابهم، فا هم مع الموؤمنين حقًّ

   النهي ال�سديد عن اتخاذ الكافرين اأولياء من دون الموؤمنين.
   اأعظم ما يتقي به المرء عذاب اهلل تعالى في االآخرة هو االإيمان والعمل ال�سالح.


