 وح��رم عليك��م ن��كاح المتــــ��زوجات
م��ن الن�س��اء� ،إال م��ا ملكتموه��ن بال�س��بي
ف ��ي الجه ��اد ف ��ي �س ��بيل اهلل ،فيح ��ل
لك ��م وط�ؤه ��ن بع ��د ا�س ��تبراء �أرحامه ��ن
بحي�ض ��ة ،فر� ��ض اهلل ذل ��ك عليك ��م
فر�ض��ا ،و�أح��ل اهلل م��ا ع��دا ذلك��م م��ن
ً
الن�س��اء� ،أن تطلب��وا ب�أموالك��م �إح�ص��ان
�أنف�س ��كم و�إعفافه ��ا بالح�ل�ال غي ��ر
قا�صدي ��ن الزن ��ى ،فم ��ن تمتعت ��م به ��ن
بالن ��كاح ف�أعطوه ��ن مهوره ��ن الت ��ي
جعله��ا اهلل فري�ض��ة واجب��ة عليك��م ،وال
�إث��م عليك��م فيم��ا وق��ع علي��ه ترا�ضيك��م
م ��ن بع ��د تحدي ��د المه ��ر الواج ��ب م ��ن
زي ��ادة علي ��ه �أو م�س ��امحة ف ��ي بع�ض ��ه،
�إن اهلل كان علي ًم ��ا بخلق ��ه ال يخف ��ى
علي��ه منه��م �ش��يء ،حكي ًم��ا ف��ي تدبي��ره
وت�ش ��ريعه.
 وم ��ن ل ��م ي�س ��تطع منك ��م � -أيه ��ا
الرج��ال  -لقل��ة ماله �أن يتزوج الحرائر
م ��ن الن�س ��اء ج ��از ل ��ه ن ��كاح الإم ��اء
الممل ��وكات لغيرك ��م� ،إن ك ��ن م�ؤمن ��ات
فيم��ا يظه��ر لك��م ،واهلل �أعل��م بحقيق��ة
�إيمانك ��م وبواط ��ن �أحوالك ��م ،و�أنت ��م
وه � َّ�ن �س ��واء ف ��ي الدي ��ن والإن�س ��انية،
ف�ل�ا َت ْ�س � ِ
�تنكفوا ع ��ن ال ��زواج منه ��ن،
فتزوجوه��ن ب��إذن مالكيهن ،و�آتـــــوهـ��ن
مـهــــورهــ ��ن دون نــقـــ ���ص �أو مماطل ��ة،
ه ��ذا �إن ك ��ن عفيف ��ات غي ��ر زاني ��ات
عل ًن��ا ،وال متخ��ذات �أَ ِخ�ل�اَّ ء للزن��ى به��ن
�س� ًّرا ،ف�إذا تزوجن ،ثم ارتكبن فاح�ش��ة
الزن��ى فح ُّده��ن ن�صف عقوبة الحرائر:
خم�س ��ين جل ��دة ،وال رج ��م عليه ��ن،
بخ�ل�اف المح�صن��ات م��ن الحرائ��ر �إذا
زني��ن .ذل��ك المذك��ور م��ن �إباح��ة ن��كاح
الإماء الم�ؤمنات العفيفات رخ�صة لمن
خاف على نف�س��ه الوقوع في الزنى ،ولم
يقدر على الزواج من الحرائر ،على �أن
ال�صب��ر ع��ن ن��كاح الإم��اء �أول��ى؛ لتجني��ب الأوالد اال�س��ترقاق ،واهلل غف��ور لم��ن ت��اب م��ن عباده ،رحيم به��م ،ومن رحمته �أن �ش��رع لهم نكاح
الإم��اء ح��ال العج��ز ع��ن ن��كاح الحرائ��ر عن��د خ�ش��ية الزن��ى.
 يري��د اهلل �س��بحانه بت�ش��ريعه ه��ذه الأح��كام لك��م �أن يبي��ن لك��م معالم �ش��رعه ودينه ،وما في��ه م�صالحكم في الدني��ا والآخرة ،ويريد �أن
ير�شدكم �إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم ،و�شمائلهم الكريمة ،و�سيرهم الحميدة لتتبعوهم ،ويريد �أن يرجع بكم عن
مع�صيته �إلى طاعته ،واهلل عليم بما فيه م�صلحة عباده في�شرعه لهم ،حكيم في ت�شريعه وتدبيره ل�ش�ؤونهم.
ُحرمة نكاح المتزوجات :حرائر �أو �إماء حتى تنق�ضي عدتهن �أ ًّيا كان �سبب العدة.
�أن مهر المر�أة يتعين بعد الدخول بها ،وجواز �أن تحط بع�ض مهرها �إذا كان بطيب نف�س منها.
جواز نكاح الإماء الم�ؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر؛ �إذا خاف على نف�سه الوقوع في الزنى.
من مقا�صد ال�شريعة بيان الهدى وال�ضالل ،و�إر�شاد النا�س �إلى �سنن الهدى التي تر ُّدهم �إلى اهلل تعالى.

 واهلل يري�د �أن يت�وب عليك�م،
ويتج�اوز ع�ن �س�يئاتكم ،ويري�د الذي�ن
ي�س�يرون خل�ف ملذاته�م� ،أن تبعدوا عن
�ديدا.
طري�ق اال�س�تقامة ُبع ً�دا �ش ً
 يري ��د اهلل �أن يخف ��ف عنك ��م فيم ��ا
�ش��رع ،ف�ل�ا يكلفك��م م��ا ال تطيق��ون؛ لأن��ه
وخلُقه.
عالم ب�ضعف الإن�س��ان في َخلْقه ُ
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل وات َبع��وا
ر�س ��وله ،ال ي�أخ ��ذ بع�ضك ��م م ��ال بع� ��ض
بالباط��ل ،كالغ�ص��ب وال�س��رقة والر�ش��وة
وغيره ��ا� ،إال �أن تك ��ون الأم ��وال �أم ��وال
تجارة �صادرة عن ترا�ضي المتعاقدين،
فيح��ل لك��م �أكله��ا والت�ص��رف فيه��ا ،وال
بع�ض��ا ،وال يقت��ل �أحدك��م
يقت��ل بع�ضك��م ً
نف�س��ه ،وال ُي ْل� ِ�ق به��ا �إل��ى التهلك��ة� ،إن اهلل
كان بك ��م رحي ًم ��ا ،وم ��ن رحمت ��ه َح � َّ�رم
دماءك��م و�أموالك��م و�أعرا�ضك��م.
 وم ��ن يفع ��ل ذل ��ك ال ��ذي ن ُِه ��ي
عن��ه في ��أكل م��ال غي��ره �أو يتع��دى علي��ه
بقت ��ل ونح ��وه عال ًم ��ا متعد ًي ��ا ،ال جاه�ل ً�ا
�أو نا�س � ًيا؛ ف�س ��يدخله اهلل ن ��ا ًرا عظيم ��ة
ي ��وم القيام ��ة ،يعان ��ي حره ��ا ،ويقا�س ��ي
عذابه��ا ،وكان ذل��ك على اهلل هينًا؛ لأنه
ق ��ادر ال يعج ��زه �ش ��يء.
� إن تبتع ��دوا � -أيه ��ا الم�ؤمن ��ون -
ع��ن فع��ل كبائ��ر المعا�ص��ي مث��ل ال�ش��رك
ب��اهلل ،وعق��وق الوالدي��ن ،وقت��ل النف���س،
و�أكل الرب��ا؛ نتج��اوز عم��ا ترتكبون��ه م��ن
�صغائرها بتكفيرها ومحوها ،وندخلكم
مكا ًن��ا كري ًم��ا عن��د اهلل ،وه��و الجنة.
 وال تتم ّن ��وا � -أيه ��ا الم�ؤمن ��ون -
ف�ض��ل اهلل ب��ه بع�ضك��م عل��ى بع���ض؛
م��ا َّ
لئ�ل�ا ي��ؤدي �إل��ى ال�س��خط والح�س��د ،ف�ل�ا
ينبغ��ي للن�س��اء �أن يرتجي��ن ما خ�ص اهلل
ب��ه الرج��ال ،ف��إن ل��كل فري��ق حظًّ ��ا م��ن
الج ��زاء بح�س ��به ،واطلب ��وا ِم ��ن اهلل �أن
يزيدك��م ِم��ن عطائ��ه؛ �إن اهلل علي��م ب��كل �ش��يء؛ ف�أعط��ى كل ن��وع م��ا ينا�س��به.
َ
 ول��كل واح��د منك��م جعلن��ا ل��ه َع َ�ص َب��ة يرث��ون مم��ا ت��رك الوال��دان والأقرب��ون م��ن مي��راث .والذي��ن عقدت��م معه��م الأيم��ان الم�ؤك��دة على
ِ
�هيدا ،ومن ذلك �ش��هادته على �أيمانكم وعهودكم هذه،
الحلْف والن�صرة ف�أعطوهم ن�صيبهم من الميراث� ،إن اهلل كان على كل �ش��يء �ش� ً
ِ
ِ
والتوارث بالحلْف كان في �صدر الإ�س�ل�ام ،ثم نُ�س��خ.
�سعة رحمة اهلل بعباده؛ فهو �سبحانه يحب التوبة منهم ،والتخفيف عنهم ،و�أما �أهل ال�شهوات ف�إنما يريدون بهم ً
�ضالل عن الهدى.
حفظت ال�شريعة حقوق النا�س؛ فحرمت االعتداء على الأنف�س والأموال والأعرا�ض ،ورتبت �أعظم العقوبة على ذلك.
االبتعاد عن كبائر الذنوب �سبب لدخول الجنة ومغفرة لل�صغائر.
الر�ضا بما ق�سم اهلل ،وترك التطلع لما في يد النا�س؛ ُيجنِّب المرء الح�سد وال�سخط على قدر اهلل تعالى.

 الرج�ال َي ْر َع�ون الن�س�اء ،ويقوم�ون
خ�صه�م اهلل
عل�ى �ش��ؤونهن ،ب�س�بب م�ا َّ
به من الف�ضل عليهن ،وب�س�بب ما يجب
عليه�م م�ن النفق�ة والقي�ام عليه�ن،
وال�صالح�ات م�ن الن�س�اء مطيع�ات
لربه�ن ،مطيع�ات لأزواجه�ن ،حافظات
لهم في غيبتهم ب�سبب توفيق اهلل لهن،
والالت�ي تخـ�افون تـ�ر ُّفعهن ع�ن طاع�ة
�أزواجه�ن ف�ي ق�ول �أو فع�ل ،فاب�د�ؤوا
�أيه�ا الأزواج -بتذكيره�ن وتخويفه�نم�ن اهلل ،ف��إن لم ي�س�تجبن فاهجروهن
ف�ي الفرا��ش ،ب��أن يوليه�ا ظه�ره وال
يجامعها ،ف�إن لم ي�ستجبن فا�ضربوهن
�ضر ًب�ا غي�ر مب� ِّرح ،ف��إن رجع�ن �إل�ى
الطاع�ة؛ فلا تعت�دوا عليه�ن بظل�م �أو
معاتب�ة� ،إن اهلل كان ذا عل� ٍّو عل�ى كل
�ش�يء ،كبي ًرا في ذاته و�صفاته فخافوه.
 و�إن خفت�م  -ي�ا �أولي�اء الزوجي�ن-
�أن ي�ص�ل الخلاف بينهم�ا �إل�ى الع�داوة
والتداب�ر ،فابعث�وا رج ًلا ع ً
�دل م�ن �أه�ل
ال�زوج ،ورج ًلا ع ً
�دل م�ن �أه�ل الزوج�ة؛
ليحكم�ا بما في�ه الم�صلحة من التفريق
�أو التوفي�ق بينهم�ا ،والتوفي�ق �أح�ب
الح َكم�ان و�س�لكا
و�أول�ى ،ف��إن �أراده َ
الأ�س�لوب الأمث�ل �إلي�ه يوف�ق اهلل بي�ن
الزوجي�ن ،ويرتف�ع الخلاف بينهما� ،إن
اهلل ال يخفى عليه �شيء من عباده ،وهو
علي�م بدقائ�ق م�ا يخفون�ه ف�ي قلوبه�م.
 واعــــبـ ��دوا اهلل وحـــ ��ده باالنقـــ ��ياد
له ،وال تعبدوا معه �س��واه ،و�أح�س��نوا �إلى
الوالدين ب�إكرامهما وب ِّرهما ،و�أح�س��نوا
�إل��ى الأق��ارب واليتام��ى وذوي الحاج��ة،
و�أح�س ��نوا �إل ��ى الج ��ار ذي القراب ��ة،
والج ��ار ال ��ذي ال قراب ��ة ل ��ه ،و�أح�س ��نوا
�إل��ى ال�صاح��ب المراف��ق لكم ،و�أح�س��نوا
�إلى الم�س��افر الغريب الذي انقطعت به
مادحا لنف�سه على وجه الفخر على النا�س.
ال�سبل ،و�أح�سنوا �إلى مماليككم� ،إن اهلل ال يحب من كان معج ًبا بنف�سه ،متكب ًرا على عبادهً ،
 وال يح��ب اهلل الذي��ن يمنع��ون م��ا �أوج��ب اهلل عليه��م م��ن الإنف��اق مم��ا �أعطاه��م م��ن رزق��ه ،وي�أم��رون بقوله��م وفعله��م غي َره��م بذل��ك،
ويخف��ون م��ا �آتاه��م اهلل م��ن ف�ضل��ه م��ن الرزق والعلم وغيره ،فال يبينون للنا���س الحق ،ب��ل يكتمونه ،ويظهرون الباطل ،وهذه الخ�صال من
خ�ص��ال الكف��ر ،وقد هي�أنا للكافري��ن عذا ًبا مخز ًيا.
ثب��وت ِق َوام��ة الرج��ال عل��ى الن�س��اء ب�س��بب تف�ضي��ل اهلل له��م باخت�صا�صه��م بالوالي��ات ،وب�س��بب م��ا يج��ب عليه��م م��ن الحق��وق ،و�أبرزه��ا
النفق��ة على الزوجة.
التحذير من البغي وظلم المر�أة في الت�أديب بتذكير العبد بقدرة اهلل عليه وعلوه �سبحانه.
التحذير من ذميم الأخالق ،كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه للنا�س.

 وهي�أن ��ا الع ��ذاب كذل ��ك للذي ��ن
ينفق ��ون �أموالهـــــ ��م م ��ن �أجــــــ ��ل �أن
يراهـــــ ��م النا� ��س ويمدحوه ��م ،وه ��م ال
ي�ؤمن��ون ب��اهلل ،وال بيوم القيامة؛ �أعددنا
له ��م ذل ��ك الع ��ذاب المخــــ ��زي ،ومــ ��ا
�أ�ضلــــهم �إال متابعتـــــهم لل�شيطان ،ومن
مالزما ف�س��اء
يكن ال�ش��يطان له �صاح ًبا
ً
�صاح ًب ��ا.
 وم��اذا ي�ض��ر ه ��ؤالء ل��و �أنه��م �آمن��وا
ب��اهلل ح ًّق��ا وبي��وم القيام��ة ،و�أنفق��وا مم��ا
رزقه ��م اهلل ف ��ي الوج ��وه الت ��ي يحبه ��ا
وير�ضاه��ا؟! ب��ل ف��ي ذل��ك الخي��ر كل��ه،
وكان اهلل به ��م علي ًم ��ا ،ال يخف ��ى علي ��ه
حاله ��م ،و�س ��يجازي ًّ
كل بعمل ��ه.
� إن اهلل تعال ��ى ع ��دل ال يظل ��م
عب��اده �ش��يئًا ،فال ينق�ص من ح�س��ناتهم
مق ��دار نمل ��ة �صغي ��رة ،وال يزي ��د ف ��ي
�س ��يئاتهم �ش ��يئًا ،و�إن تك ��ن زن ��ة ال ��ذ َّرة
ح�س ��نة ي�ضاع ��ف ثوابه ��ا ف�ض�ل ً�ا من ��ه،
وي ��ؤت م ��ن عن ��ده م ��ع الم�ضاعف ��ة ثوا ًب ��ا
عظي ًم ��ا.
 فكي ��ف يك ��ون الأم ��ر ي ��وم القيام ��ة
حي��ن نج��يء بنب��ي كل �أم��ة ي�ش��هد عليه��ا
بما عملت ،ونجيء بك � -أيها الر�سول-
�اهدا؟!
عل��ى �أمتك �ش� ً
 ف ��ي ذل ��ك الي ��وم العظي ��م ي ��ود
الذي��ن كف��روا ب��اهلل وع�ص��وا ر�س��وله ل��و
�صاروا ترا ًبا فكانوا �س��وا ًء هم والأر�ض،
وال ُيخف��ون ع��ن اهلل �ش��يئًا مم��ا عمل��وا؛
لأن اهلل يخت ��م عل ��ى �أل�س ��نتهم ف�ل�ا
تنطق ،وي�أذن لجوارحهم فت�شهد عليهم
بعمله ��م.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل واتبع��وا
ر�س��وله ،ال ت�صلُّ��وا و�أنت��م ف��ي ح��ال �س��كر
حت��ى ت�صح��وا م��ن �س��كركم ،وتمي��زوا ما
تقول��ون  -وكان ه��ذا قب��ل تحريم الخمر
مطل ًق��ا  -وال ت�صلُّ��وا و�أنت��م ف��ي ح��ال جناب��ة ،وال تدخل��وا الم�س��اجد ف��ي حاله��ا �إال ُم ْجتازي��ن دون بق��اء فيه��ا؛ حت��ى تغت�س��لوا ،و�إن �أ�صابك��م
مر���ض ال يمك��ن ا�س��تعمال الم��اء مع��ه� ،أو كنت��م م�س��افرين� ،أو �أح��دث �أحدك��م� ،أو جامعت��م الن�س��اء؛ فل��م تج��دوا م��اء  -فاق�ص��دوا ترا ًب��ا
طاه� ًرا ،فام�س��حوا بوجوهك��م و�أيديك��م من��ه� ،إن اهلل كان عف� ًّوا ع��ن تق�صيرك��م ،غفو ًرا لكم.
� أل��م تعل��م � -أيه��ا الر�س��ول � -أم��ر اليه��ود الذي��ن �أعطاه��م اهلل حظًّ ��ا م��ن العل��م بالت��وراة ي�س��تبدلون ال�ض�ل�ال باله��دى ،وه��م حري�ص��ون
وج؟!
على �إ�ضاللكم � -أيها الم�ؤمنون  -عن ال�صراط الم�س��تقيم الذي جاء به الر�س��ول؛ لت�س��لكوا طريقهم الم ْع ّ
من كمال عدله تعالى وتمام رحمته �أنه ال يظلم عباده �شيئًا مهما كان ً
قليل ،ويتف�ضل عليهم بم�ضاعفة ح�سناتهم.
من �شدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى �أن يكون ترا ًبا.
الجنابة تمنع من ال�صالة والبقاء في الم�سجد ،وال ب�أ�س من المرور به دون ُمكْث فيه.
تي�سير اهلل على عباده بم�شروعية التيمم عند فقد الماء �أو عدم القدرة على ا�ستعماله.

 واهلل �أعل ��م منك ��م ب�أعدائك ��م
 �أيه ��ا الم�ؤمن ��ون  -ف�أخبرك ��م به ��موب َّي��ن لك��م عداوته��م ،وكف��ى ب��اهلل ول ًّي��ا
يحفظك ��م م ��ن ب�أ�س ��هم ،وكف ��ى ب ��اهلل
ن�صي � ًرا يمنعك ��م م ��ن كيده��م و�أذاه ��م
وين�صرك ��م عليه ��م.
 م ��ن اليه ��ود ق ��وم �س ��وء يغي ��رون
ال��كالم ال��ذي �أنزل��ه اهلل ،ف ُي�ؤ ِّولونه على
غي ��ر م ��ا �أن ��زل اهلل ،ويقول ��ون للر�س ��ول
حي��ن ي�أمره��م ب�أمر� :س��معنا قولك،
وع�صين��ا �أم��رك ،ويقولون م�س��تهزئين:
ا�س ��مع م ��ا نق ��ول ال َ�س � ِ�م ْع َت؛ ويوهم ��ون
بقوله��م« :راعن��ا» �أنه��م يري��دون :راعن��ا
�س��معك ،و�إنم��ا يري��دون الرعونة؛ يلوون
به ��ا �أل�سنـ ��تهم ،يري ��دون الدع ��اء علي ��ه
 ،ويق�ص ��دون الق ��دح ف ��ي الدي ��ن،
ول��و �أنه��م قال��وا� :س��معنا قول��ك ،و�أطعنا
�أم��رك ،ب� ً
�دل من قولهم� :س��معنا قولك،
وع�صين��ا �أم��رك ،وقال��وا :ا�س��مع ،ب��دل
�معت ،وقال ��وا:
قوله ��م :ا�س ��مع ال �س � َ
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 � ًأول ،و�أع��دل من��ه؛ لم��ا في��ه
م ��ن ح�س ��ن الأدب الالئ ��ق بجن ��اب
النب��ي  ،ولك��ن لعنهم اهلل ،فطردهم
من رحمته ب�س��بب كفرهم ،فال ي�ؤمنون
�إيما ًن��ا ينفعه��م.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �أوت��وا الكت��اب م ��ن
اليه ��ود والن�ص ��ارى� ،آمن ��وا بم ��ا �أنزلن ��ا
على محمد  ،الذي جاء م�صدقًا لما
معك��م م��ن الت��وراة والإنجي��ل ،م��ن قب��ل
�أن نمح��و م��ا ف��ي الوج��وه م��ن الحوا���س،
ونجعله��ا ناحي��ة �أدباره��م� ،أو نطرده��م
م ��ن رحم ��ة اهلل كم ��ا طردن ��ا منه ��ا
�أ�صحاب ال�سبت الذين اعتدوا بال�صيد
في ��ه بع ��د نهيه ��م عن ��ه ،فم�س ��خهم اهلل

ق ��ردة ،وكان �أم ��ره تعال ��ى وق ��دره واق ًع ��ا ال محال ��ة.
� إن اهلل ال يغف��ر �أن ُي�ش��رك ب��ه �ش��يء م��ن مخلوقات��ه ،ويتج��اوز عم��ا دون ال�ش��رك والكف��ر م��ن المعا�صي لمن ي�ش��اء بف�ضل��ه� ،أو يعذب بها
من �شاء منهم بقدر ذنوبهم بعدله ،ومن ُي�شرك مع اهلل غيره فقد اختلق �إث ًما عظي ًما ال ُيغفر لمن مات عليه.
� أل��م تعل��م � -أيه��ا الر�س��ول � -أم��ر �أولئ��ك الذي��ن يثن��ون ثن��اء تزكي��ة عل��ى �أنف�س��هم و�أعماله��م؟ بل اهلل وحده هو الذي يثني على من �ش��اء
من عباده ويزكيهم؛ لأنه عالم بخفايا القلوب ،ولن ينق�صوا �شيئًا من ثواب �أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر.
 انظر �-أيها الر�سول -كيف يختلقون على اهلل الكذب بثنائهم على �أنف�سهم! وكفى بذلك ذن ًبا مبينًا عن �ضاللهم.
� أل��م تعل��م � -أيه��ا الر�س��ول  -وتتعج��ب م��ن ح��ال اليه��ود الـ��ذين �آتاه��م اهلل حــ� ًّ�ظا م��ن العل��م ،ي�ؤمنون بما اتخذوه م��ن معبودات من دون
اهلل ،ويقولون  -م�صانع ًة للم�شركين � :-إنهم �أهدى طري ًقا من �أ�صحاب محمد ؟!
كفاية اهلل للم�ؤمنين ون�صره لهم تغنيهم عما �سواه.
بيان جرائم اليهود ،كتحريفهم كالم اهلل ،و�سوء �أدبهم مع ر�سوله  ،وتحاكمهم �إلى غير �شرعه �سبحانه.
بيان خطر ال�شرك والكفر ،و�أنه ال ُي ْغفر ل�صاحبه �إذا مات عليه ،و�أما ما دون ذلك فهو تحت م�شيئة اهلل تعالى.

� أولئ�ك الذي�ن يعتق�دون ه�ذا
االعتقاد الفــا�سد هم الــذين طـــردهــم
اهلل مــ�ن رحمت�ه ،وم�ن يط�رده اهلل فل�ن
تج�د ل�ه ن�صي� ًرا يت�واله.
 لي� ��س له ��م ن�صي � ٌ�ب م ��ن المل ��ك،
ول��و كان له��م ه��ذا َل َم��ا �أعطوا �أح� ً�دا منه
�ش ��يئًا ،ول ��و كان ق ��در النقط ��ة الت ��ي ف ��ي
ظه��ر ن��واة التم��ر.
 ب�ل يح�س�دون محم ً�دا و�أ�صحابه
عل�ى م�ا �آتاه�م اهلل م�ن النب�وة والإيمان
والتمكي�ن ف�ي الأر��ضَ .ف ِل َم يح�س�دونهم
وق�د �س�بق �أن �آتين�ا ذري�ة �إبراهي�م
الكت�اب المن�زل ،وم�ا �أوحين�اه �إليه�م
�س�وى الكت�اب ،و�آتيناه�م مل�كًا وا�س� ًعا
عل�ى النا��س؟!
 م ��ن �أه ��ل الكت ��اب م ��ن �آم ��ن بم ��ا
�أن ��زل اهلل عل ��ى �إبراهي ��م وعل ��ى
�أنبيائ��ه م��ن ذريت��ه ،ومنه��م م��ن �أعر���ض
ع ��ن الإيم ��ان ب ��ه ،وه ��ذا موقفه ��م مم ��ا
�أُنـ � ِ�زل عل ��ى النب ��ي محم ��د  ،والن ��ار
ه��ي الع��ذاب المكاف��ئ لم��ن كف��ر منه��م.
� إن الذي ��ن كفـــ ��روا ب�آياتن ��ا �ســــ ��وف
ندخله��م ي��وم القيام��ة ن��ا ًرا تحي��ط به��م،
كلم��ا �أحرق��ت جلوده��م بدلناه��م جل��و ًدا
�أخ��رى غيره��ا؛ لي�س��تمر عليهم العذاب،
�إن اهلل كان عزي� � ًزا ال يغالب ��ه �ش ��يء،
حكي ًم��ا فيم��ا يدب��ره ويق�ضي به.
 والذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل واتبع ��وا
ر�س ��له ،وعمل ��وا الطاع ��ات �س ��ندخلهم
ي ��وم القيام ��ة جن ��ات تج ��ري م ��ن تح ��ت
ق�صوره��ا الأنه��ار ،ماكثي��ن فيه��ا �أب� ً�دا،
له��م ف��ي هذه الجن��ات زوجات مطهرات
م��ن كل ق��ذر ،و�س��ندخلهم ظ�ل ًّ�ا ممت � ًّدا
كثي ًف��ا ال ح��ر في��ه وال ب��رد.
� إن اهلل ي�أمـــ ��ركم �أن تو�صــــ ��لوا
كل م ��ا ائتمنت ��م علي ��ه �إل ��ى �أ�صحاب ��ه،
وي�أمرك��م �إذا ق�ضيت��م بي��ن النا���س �أن تق�س��طوا وال تميل��وا وتج��وروا ف��ي الحك��م� ،إن اهلل ِن ْعم ما ُي َذ ِّك ُركم به وير�ش��دكم �إليه في كل �أحوالكم،
�إن اهلل كان �س ��مي ًعا لأقوالك ��م ،ب�صي� � ًرا ب�أفعالك ��م.
 ي��ا �أيه��ا الذي��ن �آمن��وا ب��اهلل واتبع��وا ر�س��وله� ،أطيع��وا اهلل و�أطيع��وا ر�س��وله ،بامتث��ال م��ا �أم��ر واجتناب م��ا نهى ،و�أطيع��وا والة �أموركم ما
و�س َّنة نبيه � ،إن كنتم ت�ؤمنون باهلل واليوم الآخر ،ذلك الرجوع
لم ي�أمروا بمع�صية ،ف�إن اختلفتم في �شيء فارجعوا فيه �إلى كتاب اهلل ُ
وال�س َّنة خير من التمادي في الخالف والقول بالر�أي ،و�أح�سن عاقبة لكم.
�إلى الكتاب ُّ
من �أعظم �أ�سباب كفر �أهل الكتاب ح�سدهم الم�ؤمنين على ما �أنعم اهلل به عليهم من النبوة والتمكين في الأر�ض.
الأمر بمكارم الأخالق من المحافظة على الأمانات ،والحكم بالعدل.
وجوب طاعة والة الأمر ما لم ي�أمروا بمع�صية ،والرجوع عند التنازع �إلى حكم اهلل ور�سوله تحقي ًقا لمعنى الإيمان.

� أل��م ت � َر � -أيه��ا الر�س��ول  -تناق���ض
المنافقي ��ن م ��ن اليه ��ود الذي ��ن َي َّدع ��ون
كذ ًب��ا �أنه��م �آمن��وا بم��ا �أُن� ِ�زل علي��ك وم��ا
�أُن� ِ�زل عل��ى الر�س��ل م��ن قبل��ك ،يري��دون
�أن يتحاكم ��وا ف ��ي نزاعاته ��م �إل ��ى غي ��ر
�شرع اهلل مما و�ضعه الب�شر ،وقد �أمروا
�أن يكف��روا بذل��ك .ويري��د ال�ش��يطان �أن
�ديدا ال
يبعده ��م ع ��ن الح ��ق �إبع ��ا ًدا �ش � ً
يهت��دون مع��ه.
 و�إذا قي ��ل له� ��ؤالء المنافقي ��ن:
تعال��وا �إل��ى م��ا �أن��زل اهلل ف��ي كتاب��ه م��ن
الحكم ،و�إلى الر�سول ليحكم بينكم في
خ�صامك ��م ،ر�أيته ��م � -أيه��ا الر�س��ول -
ُيعر�ضون عنك �إلى التحاكم �إلى غيرك
إعرا�ض��ا تا ًّم��ا.
� ً
 فكي��ف يك��ون ح��ال المنافقي��ن
�إذا حدث��ت له��م م�صائ��ب ب�س��بب م��ا
ارتكب��وه م��ن الذن��وب ،ث��م ج��ا�ؤوك
�أيهــــ��ا الر�ســ��ول  -معــ��تذرين �إليــــــ��كيحلف��ون ب��اهلل :م��ا ق�صدن��ا بتحاكمن��ا
�إل��ى غي��رك �إال الإح�س��ان والتوفي��ق بي��ن
المتنازعي��ن؟! وه��م كاذب��ون ف��ي ذل��ك؛
ف��إن الإح�س��ان ه��و ف��ي تحكيم �ش��رع اهلل
عل��ى عب��اده.
� أولئ ��ك الذي ��ن يعل ��م اهلل م ��ا
ي�ضم ��رون ف ��ي قلوبه ��م م ��ن النف ��اق
والق�ص ��د ال ��رديء ،فاتركه ��م � -أيه ��ا
الر�س��ول  -و�أعر���ض عنه��م ،وب ِّي��ن له��م
ومره ًب ��ا وق ��ل له ��م
حك ��م اهلل مرغِّ ًب ��ا ِّ
ق� ً
�ديدا متغلغ�ل ً�ا ف ��ي
�ول بال ًغ ��ا بلوغً ��ا �ش � ً
نفو�س ��هم.
 وم ��ا �أر�س ��لنا م ��ن ر�س ��ول �إال
لأج��ل �أن ُيط��اع فيم��ا ي�أم��ر ب��ه بم�ش��يئة
اهلل وتقدي ��ره ،ول ��و �أنه ��م حي ��ن ظلم ��وا
�أنف�س ��هم بارت ��كاب المعا�ص ��ي ج ��ا�ؤوك
�أيها الر�سول  -في حياتك ُم ِق ِّرين بماارتكب ��وه نادمي ��ن تائبي ��ن ،وطلب ��وا المغف ��رة م ��ن اهلل ،وطلب � َ�ت المغف ��رة له ��م؛ لوج ��دوا اهلل توا ًب ��ا عليه ��م رحي ًم ��ا به ��م.
 فلي���س الأم��ر كم��ا زع��م ه��ؤالء المنافق��ون .ث��م �أق�س��م اهلل بذات��ه �أنه��م ال يكون��ون م�صدقي��ن ح ًّق��ا حت��ى يتحاكم��وا �إل��ى الر�س��ول ف��ي
حياته و�إلى �شرعه بعد وفاته في كل ما يح�صل بينهم من ٍ
خالف ،ثم ير�ضون بحكم الر�سول ،وال يكون في �صدورهم �ضيق منه وال �شك
فيه ،وي�س�لِّموا ت�س��لي ًما تا ًّما بانقياد ظواهرهم وبواطنهم.
االحت��كام �إل��ى غي��ر �ش��رع اهلل والر�ض��ا ب��ه مناق���ض للإيم��ان ب��اهلل تعال��ى ،وال يك��ون الإيم��ان الت��ام �إال باالحت��كام �إل��ى ال�ش��رع ،م��ع ر�ض��ا
القل��ب والت�س��ليم الظاه��ر والباطن بما يحكم به ال�ش��رع.
من �أبرز �صفات المنافقين عدم الر�ضا ب�شرع اهلل ،وتقديم حكم الطواغيت على حكم اهلل تعالى.
ال َّن ْدب �إلى الإعرا�ض عن �أهل الجهل وال�ضالالت ،مع المبالغة في ن�صحهم وتخويفهم من اهلل تعالى.

  - ول ��و �أن ��ا فر�ضن ��ا عليه ��م َق ْت ��ل
بع�ضا� ،أو الخروج من ديارهم؛
بع�ضهم ً
م ��ا امتث ��ل �أمرن ��ا منه ��م �إال ع ��دد قلي ��ل،
فليحم��دوا اهلل �أن��ه ل��م يكلفه��م م��ا ي�ش��ق
عليه��م ،ول��و �أنه��م فعل��وا م��ا يذك��رون ب��ه
من طاعة اهلل لكان خي ًرا من المخالفة،
�وخا لإيمانه��م ،ولآتيناهم من
و�أ�ش��د ر�س� ً
عندن ��ا ثوا ًب ��ا عظي ًم ��ا ،ولوفقناه ��م �إل ��ى
الطري��ق المو�ص��ل �إل��ى اهلل وجنت��ه.
 وم ��ن يط ��ع اهلل والر�س ��ول فه ��و
م��ع م��ن �أنع��م اهلل عليه��م بدخ��ول الجن��ة
م��ن الأنبي��اء وال�صديقي��ن الذي��ن كم��ل
ت�صديقه ��م بم ��ا ج ��اءت ب ��ه الر�س ��ل،
وعمل ��وا ب ��ه ،وال�ش ��هداء الذي ��ن قتل ��وا
ف ��ي �س ��بيل اهلل ،وال�صالحي ��ن الذي ��ن
�صلحت ظواهره��م وبواطنهم ف�صلحت
�أعماله��م ،م��ا �أح�س��ن �أولئ��ك م��ن رفق��اء
ف��ي الجن��ة.
 ذل ��ك الث ��واب المذك ��ور َت َف ُّ�ض� � ٌل
م��ن اهلل عل��ى عب��اده ،وكف��ى ب��اهلل علي ًما
ب�أحواله ��م ،و�س ��يجازي ًّ
كل بعمل ��ه.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل
واتبع ��وا ر�س ��وله ،خ ��ذوا الح ��ذر م ��ن
�أعدائكم باتخاذ الأ�س��باب المعينة على
قتاله��م ،فاخرج��وا �إليه��م جماع��ة بع��د
جماع��ة� ،أو اخرج��وا �إليه��م جمي ًع��ا ،كل
ذلك ح�سب ما فيه م�صلحتكم ،وما فيه
النكاي ��ة ب�أعدائك ��م.
 و� َّإن منك ��م � -أيه ��ا الم�س ��لمون-
أقوام ��ا يتباط ��ؤون ع ��ن الخ ��روج لقت ��ال
� ً
�أعدائك��م لجبنه��م ،ويبطِّ ئ��ون غيره��م،
وه ��م المنافق ��ون و�ضعيف ��و الإيم ��ان،
ف��إن نالك��م قت��ل �أو هزيم��ة ق��ال �أحده��م
فرح ��ا ب�س�ل�امته :ق ��د تف�ض ��ل اهلل عل ��ي
ً
فل��م �أح�ض��ر القت��ال معه��م في�صيبني ما
�أ�صابه ��م.
 ولئ��ن نالك��م � -أيه��ا الم�س��لمون  -ف�ض��ل م��ن اهلل بن�ص��ر �أو غنيم��ة ليقو َل� َّ�ن ه��ذا المتخل��ف ع��ن الجهاد ك�أنه لي���س منكم ول��م تكن بينكم
وبينه محبة و�صحبة :يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا ف�أظفر بعظيم ما ظفروا به.
 فليقات��ل ف��ي �س��بيل اهلل لتك��ون كلم��ة اهلل ه��ي العلي��ا ،الم�ؤمن��ون ال�صادق��ون الذي��ن يبيع��ون الحي��اة الدني��ا رغب��ة عنه��ا ،بالآخ��رة رغب��ة
�هيدا� ،أو يظ َه� ْ�ر عل��ى ع��دوه ،ويظف��ر ب��ه ،ف�س��يعطيه اهلل ثوا ًب��ا عظي ًم��ا،
فيه��ا ،وم��ن يقات��لْ ف��ي �س��بيل اهلل لتك��ون كلمت��ه ه��ي العلي��ا ف ُيقت��لْ �ش� ً
وه��و الجن��ة ور�ضوان اهلل.
فعل الطاعات من �أهم �أ�سباب الثبات على الدين.
�أخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع الأ�سباب المعينة على قتال العدو ،ال بالقعود والتخاذل.
الحذر من التباط�ؤ عن الجهاد وتثبيط النا�س عنه؛ لأن الجهاد �أعظم �أ�سباب عزة الم�سلمين ومنع ت�سلط العدو عليهم.

 وم�ا المانع لك�م � -أيها الم�ؤمنون-
من الجهاد في �سبيل اهلل لإعالء كلمته،
وال�س�تنقاذ الم�س�ت�ضعفين م�ن الرج�ال
والن�س�اء والأطف�ال الذي�ن يدع�ون اهلل
قائلين :يا ربنا� ،أخرجنا من مكة لظلم
�أهله�ا بال�ش�رك ب�اهلل واالعت�داء عل�ى
عب�اده ،واجع�ل لنا من عندك من يتولى
�أمرن�ا بالرعاي�ة والحف�ظ ،ون�صي� ًرا
يدف�ع عن�ا ال�ضر.
 الم�ؤمنون ال�صادقون يقاتلون في
�سبــيل اهلل لإعـــالء كلمــته ،والكافرون
يقـــاتلون فـــي �سبـــيل �آلهتــــهم ،فقاتلوا
�أعــــوان ال�شيطان ،ف�إنكم �إن قاتلتموهم
غلبتــــموهم؛ لأن تدبـــــير ال�شيـــطان
كان �ضعي ًفا ال ي�ضر المتوكلين على اهلل
تعالى.
� أل ��م تعل ��م � -أيه ��ا الر�س ��ول -
�ش� ��أن بع� ��ض �أ�صحاب ��ك الذي ��ن �س� ��ألوا
�أن ُيفر���ض عليه��م الجه��اد ،فقي��ل له��م:
امنع ��وا �أيديك ��م ع ��ن القت ��ال ،و�أقيم ��وا
ال�ص�ل�اة ،و�آت ��وا ال ��زكاة  -وكان ذل ��ك
قب ��ل فر� ��ض الجه ��اد  -فلم ��ا هاج ��روا
�إل ��ى المدين ��ة ،و�ص ��ار للإ�س�ل�ام منع ��ة،
و ُف ِر�ض القتال؛ �شَ َّق ذلك على بع�ضهم،
ف�ص��اروا يخاف��ون النا���س كخوفه��م م��ن
اهلل �أو �أ�شد ،وقالوا :يا ربنا ،لم فر�ضت
علين��ا القت��ال؟ ه�ل َّ�ا �أخرت��ه م��دة قريب��ة
حت ��ى نتمت ��ع بالدني ��ا ،ق ��ل له ��م �-أيه ��ا
الر�س��ول :-مت��اع الدني��ا مهم��ا بل��غ قلي��ل
زائ ��ل ،والآخ ��رة خي ��ر لم ��ن اتق ��ى اهلل
تعال��ى ل��دوام م��ا فيه��ا م��ن النعي��م ،وال
ُت ْنق�ص ��ون م ��ن �أعمالك ��م ال�صالح ��ة �أي
�ش��يء ،ول��و كان َق� ْ�در الخي��ط ال��ذي ف��ي
ن��واة التم��رة.
 حيثم ��ا تكون ��وا يلحقك ��م الم ��وت
�إذا ح�ض��ر �أجلك��م ،ول��و كنت��م في ق�صور
منيعة بعيدة عن �ساحة القتال ،و�إن َينَلْ ه�ؤالء المنافقين ما ي�سرهم من ولد ورزق كثير قالوا :هذه من عند اهلل ،و�إن َي َنلْهم �شدة في ٍ
ولد
�أو رزق ت�ش��اءموا من النبي وقالوا :هذه ال�س��يئة ب�س��ببك ،قل � -أيها الر�س��ول  -ر ًّدا على ه�ؤالء :كل من ال�س��راء وال�ضراء بق�ضاء اهلل
وق��دره ،فم��ا له��ؤالء الذي��ن ي�ص��در عنه��م ه��ذا القول ال ي��كادون يفهم��ون كالمك لهم؟!
تف�ض��ل ب��ه علي��ك ،وم��ا نال��ك مما ي�س��و�ؤك في رزقك وول��دك فهو من
 م��ا نال��ك  -ي��ا اب��ن �آدم  -مم��ا ي�س��رك م��ن رزق وول��د فه��و م��ن اهللَّ ،
ً
�شاهدا
نف�سك ب�سبب ما ارتكبته من المعا�صي .وقد بعثناك � -أيها النبي  -لجميع النا�س ر�سول من اهلل تبلغهم ر�سالة ربك ،وكفى باهلل ً
على �صدقك فيما تبلغه عنه ،بما �آتاك من �أدلة وبراهين.
وجوب القتال لإعالء كلمة اهلل ون�صرة الم�ست�ضعفين ،وذم الخوف والجبن واالعترا�ض على �أحكام اهلل.
الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع و�شهوات لمن اتقى اهلل تعالى وعمل بطاعته.
الخير وال�شر كله بقدر اهلل ،وقد يبتلي اهلل عباده ببع�ض ال�سوء في الدنيا لأ�سباب ،منها :ذنوبهم ومعا�صيهم.

 م ��ن يط ��ع الر�س ��ول بامتث ��ال م ��ا
�أم��ر ب��ه ،واجتن��اب م��ا نه��ى عن��ه؛ فق��د
ا�س��تجاب لأم��ر اهلل ،وم��ن �أعر���ض ع��ن
طاعت ��ك � -أيه��ا الر�س��ول  -ف�ل�ا تح ��زن
عليه ،فما �أر�سلناك مراق ًبا عليه تحفظ
�أعمال��ه ،و�إنم��ا نح��ن م��ن يح�ص��ي عمل��ه
ويحا�س ��به.
 ويق ��ول المنافق ��ون ل ��ك ب�أل�س ��نتهم:
نطي��ع �أم��رك ونمتثل��ه ،ف��إذا خرج��وا من
عن ��دك َد َّب ��ر جماع ��ة منه ��م عل ��ى وج ��ه
الخف ��اء خ�ل�اف م ��ا �أظه ��روا ل ��ك ،واهلل
يعل ��م م ��ا يد ِّب ��رون ،و�س ��يجازيهم عل ��ى
كيده ��م ه ��ذا ،ف�ل�ا تلتف ��ت له ��م؛ فل ��ن
ي�ض��روك �ش��يئًا ،وف ِّو�ض �أم��رك �إلى اهلل،
واعتم��د علي��ه ،وكف��ى باهلل وكي�ل ً�ا تعتمد
عليه.
ِ ل َم ال يت�أمل ه�ؤالء القر�آن ويدر�سونه
حتى يثبت لهم �أنه ال يوجد فيه اختالف
وال ا�ضـــطراب؟! وحتى يعلــــموا �صـــــدق
ما جئت به ،ولو كان من عند غير اهلل
تعالى لوجدوا فيه ا�ضطرا ًبا في �أحكامه
واختال ًفا كثي ًرا في معانيه.
 و�إذا ج ��اء ه� ��ؤالء المنافقي ��ن �أم ��ر
مم��ا في��ه �أم��ن الم�س��لمين و�س��رورهم� ،أو
خوفه��م وحزنه��م؛ �أف�ش��وه ون�ش��روه ،ول��و
ت�أ ّن ��وا و�أرجع ��وا الأم ��ر �إل ��ى ر�س ��ول اهلل
و�إل��ى �أه��ل ال��ر�أي والعل��م والن�ص��ح؛
لأدرك �أهل الر�أي واال�ستنباط ما ينبغي
�أن ُيعمل ب�ش�أنه من ن�شر �أو كتمان ،ولوال
ف�ضل اهلل عليكم بالإ�سالم ورحمته بكم
بالق ��ر�آن � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -فعافاك ��م
مم��ا ابتل��ى به ه��ؤالء المنافقين؛ التبعتم
و�ساو���س ال�ش��يطان �إال قلي�ل ً�ا منك��م.
 فقات ��ل � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ف ��ي
�س��بيل اهلل لإع�ل�اء كلمت��ه ،وال ُت�س��أل عن
غي ��رك وال ُتل ��زم ب ��ه؛ لأن ��ك ال تكل ��ف �إال
حم��ل نف�س��ك عل��ى القت��ال ،ورغِّ ��ب الم�ؤمني��ن ف��ي القت��ال وحثه��م علي��ه ،ع�س��ى اهلل �أن يدف��ع بقتالك��م ق��وة الكافري��ن ،واهلل �أ�ش��د قوة ،و�أ�ش��د
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�ش��ر للغي��ر؛ يكن ل��ه حظ م��ن الإث��م ،وكان اهلل على كل
�هيدا و�س��يجازيه عليه .فمن كان منكم �س��ب ًبا في ح�صول خير فله منه حظ ون�صيب ،ومن كان �س��ب ًبا في ح�صول �ش��ر
ما يعمله الإن�س��ان �ش� ً
ف�إنه يناله منه �ش��يء.
 و�إذا �س�لَّم عليك��م �أح��د ف��ردوا ال�س�ل�ام علي��ه ب�أف�ض��ل مم��ا �س�لَّم عليكم� ،أو ردوا علي��ه بمثل ما قال ،والرد بالأح�س��ن �أف�ضل� ،إن اهلل كان
على ما تعملون حفيظً ا ،و�سيجازي ًّ
كل بعمله.
تدبر القر�آن الكريم يورث اليقين ب�أنه تنزيل من اهلل؛ ل�سالمته من اال�ضطراب ،ويظهر عظيم ما ت�ضمنه من الأحكام.
دب الرعب بين �صفوفهم.
ال يجوز ن�شر الأخبار التي تن�ش�أ عنها زعزعة �أمن الم�ؤمنين� ،أو ُّ
التحدث بق�ضايا الم�سلمين وال�ش�ؤون العامة المت�صلة بهم يجب �أن ي�صدر من �أهل العلم و�أولي الأمر منهم.
م�شروعية ال�شفاعة الح�سنة التي ال �إثم فيها وال اعتداء على حقوق النا�س ،وتحريم كل �شفاعة فيها �إثم �أو اعتداء.

 اهلل ال معب�ود بح�ق غي�ره ،ليجمع ّ�ن
�أولك�م و�آخرك�م ي�وم القيام�ة ال�ذي ال
�ش�ك في�ه؛ لمجازاتك�م عل�ى �أعمالك�م،
وال �أح�د �أ�ص�دق حديثً�ا م�ن اهلل.
 م�ا �ش��أنكم � -أيه�ا الم�ؤمن�ون -
�صرت�م فريق ْي�ن مختلف ْي�ن ف�ي �ش��أن
التعام�ل م�ع المنافقي�ن :فري�ق يق�ول
بقتاله�م لكفره�م ،وفري�ق يق�ول بت�رك
قتاله�م لإيمانه�م؟! فم�ا كان لك�م �أن
تختلفوا ب�ش�أنهم ،واهلل ردهم �إلى الكفر
وال�ضلال ب�س�بب �أعمالهم� ،أتريدون �أن
ته�دوا م�ن ل�م يوفق�ه اهلل �إل�ى الح�ق؟!
وم�ن ي�ضل�ل اهلل فلن تجد له طري ًقا �إلى
الهداي�ة.
 تم َّن�ى المنافق�ون ل�و تكف�رون
بم�ا �أُن�زل عليك�م كم�ا كف�روا فتكون�ون
م�س�توين معه�م ف�ي الكف�ر ،فلا تتخذوا
منه�م �أولي�اء لعداوته�م حت�ى يهاج�روا
ف�ي �س�بيل اهلل م�ن دار ال�ش�رك �إل�ى
بلاد الإ�سلام دالل�ة عل�ى �إيمانه�م،
ف��إن �أعر�ض�وا وا�س�تمروا عل�ى حاله�م
فخذوه�م واقتلوه�م �أينم�ا وجدتموهم،
وال تتخ�ذوا منه�م ول ًّي�ا يواليك�م عل�ى
�أمورك�م ،وال ن�صي� ًرا يعينك�م عل�ى
�أعدائك�م.
� إال م�ن و�ص�ل منه�م �إل�ى قوم بينكم
وبينه�م عق�د م�ؤك�د عل�ى ت�رك القت�ال،
�أو م�ن جا�ؤوك�م وق�د �ضاق�ت �صدوره�م
فلا يري�دون قتالك�م وال قت�ال قومه�م،
ول�و �ش�اء اهلل لمكنه�م منك�م فقاتلوك�م،
فاقبل�وا م�ن اهلل عافيت�ه ،وال تتعر�ض�وا
له�م بقت�ل وال �أ�س�ر ،ف��إن اعتزلوك�م فلم
يقاتلوك�م ،وانق�ادوا �إليك�م م�صالحي�ن
تاركي�ن قتالك�م ،فم�ا جع�ل اهلل لك�م
عليه�م طري ًق�ا بقتله�م �أو �أ�س�رهم.
� ستجدون � -أيها الم�ؤمنون  -فري ًقا
�آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان لي�أمنوا على �أنف�سهم ،ويظهرون لقومهم من الكـــفار الكـــــفر �إذا رجـــعوا �إليهم لي�أمنوهم ،كلما
ُد ُعوا �إلى الكفر باهلل وال�شرك به وقعوا فيه �أ�شد الوقوع ،فه�ؤالء �إذا لم يتركوا قتالكم ،وينقادوا �إليكم م�صالحين ،ويكفوا �أيديهم عنكم؛
فخذوهم واقتلوهم �أينما وجدتموهم ،و�أولئك الذين هذه �صفتهم جعلنا لكم على �أخذهم وقتلهم حجة وا�ضحة؛ لغدرهم ومكرهم.
خفاء حال بع�ض المنافقين �أوقع الخالف بين الم�ؤمنين في حكم التعامل معهم.
بيان كيفية التعامل مع المنافقين بح�سب �أحوالهم ومقت�ضى الم�صلحة معهم.
عمن لم تقع منه �أذية متعدية من المنافقين.
عدل الإ�سالم في الكف َّ
يك�شف الجهاد في �سبيل اهلل �أهل النفاق ب�سبب تخلفهم عنه وتكلُّف �أعذارهم.

 وم��ا ينبغ��ي لم�ؤم��ن �أن يقت��ل م�ؤم ًن��ا
�إال �أن يق��ع ذل��ك من��ه عل��ى وج��ه الخط��أ،
وم��ن قت��ل م�ؤم ًن��ا على وج��ه الخط�أ فعليه
عت ��ق نف� ��س مملوك ��ة م�ؤمن ��ة كف ��ارة ع ��ن
فعل��ه ،وعل��ى قرابة القات��ل الذين يرثونه
دية ُم َ�س َّل َمة �إلى ورثة القتيل� ،إال �أن يعفوا
عن الدية فت�س��قط ،ف�إن كان القتيل من
ق��وم محاربي��ن لك��م وه��و م�ؤم��ن؛ فيج��ب
عل��ى القات��ل عت��ق نف���س مملوك��ة م�ؤمن��ة،
وال دية عليه ،و�إن كان القتيل غير م�ؤمن
لكن��ه م��ن ق��وم بينك��م وبينه��م عه��د مث��ل
�أه��ل الذم��ة ،فعل��ى قراب��ة القات��ل الذي��ن
يرثون��ه دي��ة ُم َ�س � َّل َمة �إل��ى ورث��ة القتي��ل،
وعل��ى القات��ل عت��ق نف���س مملوك��ة م�ؤمن��ة
كف��ارة ع��ن فعل��ه ،ف�إن لم يجد من يعتقه
�أو ال ي�س ��تطيع �أن يدف ��ع ثمن ��ه ،فعلي ��ه
�صي��ام �ش��هرين مت�صلي��ن ب�ل�ا انقط��اع ال
يفطر فيهما ،ليتوب اهلل عليه مما فعل،
وكان اهلل علي ًما ب�أعمال عباده ونياتهم،
حكي ًم��ا ف��ي ت�ش��ريعه وتدبيره.
 وم ��ن يقت ��ل م�ؤم ًن ��ا عل ��ى وج ��ه
الق�ص��د بغير حق؛ فجزا�ؤه دخول جهنم
خالدا فيها� ،إن ا�ستحل ذلك �أو لم يتب،
ً
وغ�ض��ب اهلل علي��ه ،وط��رده م��ن رحمت��ه،
و�أع��د ل��ه عذا ًب��ا عظي ًم��ا القتراف��ه ه��ذا
الذن��ب الكبي��ر.
 ي�ا �أيه�ا الذي�ن �آمن�وا ب�اهلل واتبع�وا
ر�س�وله� ،إذا خرجت�م للجه�اد ف�ي �س�بيل
اهلل فتثبت�وا ف�ي �أم�ر م�ن تقاتل�ون ،وال
تقول�وا لم�ن �أظه�ر لك�م م�ا ي�دل عل�ى
�إ�سلامه :ل�س�ت م�ؤمنً�ا ،و�إنم�ا حمل�ك
عل�ى �إظه�ار الإ�سلام الخوف على دمك
ومال�ك ،فتقتل�وه تطلب�ون بقتل�ه مت�اع
الدني�ا الزهي�د كالغنيم�ة من�ه ،فعن�د
اهلل مغان�م كثي�رة ،وه�ي خي�ر و�أعظ�م
م�ن ه�ذا ،كذل�ك كنتم من قبل مثل هذا
فمن اهلل
ال�ذي يخف�ي �إيمان�ه من قومهَّ ،
دق ،و�س�يجازيكم ب�ه.
عليك�م بالإ�سلام فع�ص�م دماءك�م فتثبت�وا� ،إن اهلل ال يخف�ى علي�ه �ش�يء م�ن عملك�م و�إن َّ
جاء القر�آن الكريم معظِّ ًما حرمة نف�س الم�ؤمن ،وناه ًيا عن انتهاكها ،ومرت ًبا على ذلك �أ�شد العقوبات.
ال�س� َّنة والجماع��ة �أن الم�ؤم��ن القات��ل ال ُيخ َّل��د �أب� ً�دا ف��ي الن��ار ،و�إنم��ا ُيع� َّ�ذب فيها مدة طويلة ثم يخ��رج منها برحمة اهلل
م��ن عقي��دة �أه��ل ُّ
تعالى.
وجوب التثبت والتب ُّين في الجهاد ،وعدم اال�ستعجال في الحكم على النا�س حتى ال ُيعتدى على البريء.

 ال ي�ســتوي المـــ�ؤمنون القــــاعـــدون
عن الجهاد في �سبيل اهلل غير �أ�صحاب
الأعـذار كالمـر�ضـى والمكـفـــوفـين،
والمجاهدون في �سبيل اهلل ببذل
ف�ضل اهلل
�أموالهم و�أنف�سهم،
َّ
المجاهدين ببذل �أموالهم و�أنف�سهم
على القاعدين عن الجهاد درجة،
ولكل من المجاهدين والقاعدين عن
الجهاد لعذر �أجره الذي ي�ستحقه،
وف�ضل اهلل المجاهدين على القاعدين
َّ
ب�إعطائهم ثوا ًبا عظي ًما من عنده.
 ه ��ذا الث ��واب من ��ازل بع�ضه ��ا ف ��وق
بع�ض ،مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم،
وكان اهلل غف��و ًرا لعب��اده رحي ًما بهم.
� إن الذي ��ن تو َّفاه ��م المالئك ��ة
وه��م ظالم��ون لأنف�س��هم بت��رك الهج��رة
م��ن دار الكف��ر �إل��ى دار الإ�س�ل�ام ،تق��ول
له ��م المالئك ��ة ح ��ال قب� ��ض �أرواحه ��م
توبيخ��ا له��م :عل��ى �أي حال كنت��م؟ وب�أي
ً
�شيء تميزتم عن الم�شركين؟ فيجيبون
معتذري��ن :كن��ا �ضعف��اء ال ح��ول لن��ا وال
ق��وة ن��رد به��ا ع��ن �أنف�س��نا ،فتق��ول له��م
توبيخ��ا له��م� :أل��م تك��ن ب�ل�اد
المالئك��ة ً
اهلل وا�س��عة فتخرجوا �إليها لت�أمنوا على
دينك��م و�أنف�س��كم م��ن الإذالل والقه��ر؟!
ف�أولئ ��ك الذي ��ن ل ��م يهاج ��روا مثواه ��م
ال��ذي ي�س��تقرون في��ه ه��و الن��ار ،و�س��اءت
مرج ًع��ا وم�آ ًب��ا له��م.
  و ُي ْ�س ��تثنى م ��ن ه ��ذا الوعي ��د
ال�ضعف ��اء �أ�صح ��اب الأع ��ذار رج � ً�ال
كان��وا �أو ن�س��ا ًء �أو �أطف� ً�ال ،مم��ن ال ق��وة
له��م يدفع��ون به��ا عنه��م الظل��م والقهر،
وال يهت��دون �إل��ى طريق��ة للتخل���ص مم��ا
ه��م في��ه م��ن القه��ر ،ف�أولئ��ك ع�س��ى اهلل
برحمت ��ه ولطف ��ه �أن يعف ��و عنه ��م ،وكان
اهلل عف� ًّوا ع��ن عب��اده غف��و ًرا لم��ن ت��اب
منه��م.

رغب فيها ،فقال:
ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها َّ
أر�ضا غي��ر �أر�ضه التي
 وم��ن يهاج��ر م��ن بل��د الكف��ر �إل��ى بل��د الإ�س�ل�ام ابتغ��اء مر�ض��اة اهلل يج��د ف��ي الأر���ض التي هاج��ر �إليه��ا ُمتح� َّو ًل و� ً
هاجره ،فقد
ت��رك ،ين��ال فيه��ا الع��زة وال��رزق الوا�س��ع ،وم��ن يخرج من بيته مهاج ًرا �إلى اهلل ور�س��وله ،ثم ينزل به الم��وت قبل و�صوله �إلى ُم َ
هاجره ،وكان اهلل غف��و ًرا لمن تاب من عباده ،رحي ًما بهم.
ثب��ت �أج��ره عل��ى اهلل ،وال ي�ض��ره �أن��ه ل��م ي�صل �إلى ُم َ
 و�إذا �س��افرتم ف��ي الأر���ض فلي���س عليك��م �إث��م ف��ي ق�ص��ر ال�ص�ل�اة الرباعي��ة م��ن �أرب��ع ركع��ات �إلى ركعتي��ن� ،إن خفت��م �أن يلحقكم مكروه
من الكافرين� ،إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة ،وقد ثبت بال�س��نة ال�صحيحة جواز الق�صر في ال�س��فر حال الأمن.
ف�ضل الجهاد في �سبيل اهلل وعظم �أجر المجاهدين ،و�أن اهلل وعدهم منازل عالية في الجنة ال يبلغها غيرهم.
�أ�صحاب الأعذار ي�سقط عنهم فر�ض الجهاد مع ما لهم من �أجر �إن ح�سنت نيتهم.
ف�ضل الهجرة �إلى بالد الإ�سالم ،ووجوبها على القادر �إن كان يخ�شى على دينه في بلده.
م�شروعية ق�صر ال�صالة في حال ال�سفر.

 و�إذا كنت � -أيهـــــا الر�ســــول  -فــــي
الجي�ش وقت قتال العدو ،ف�أردت �أن
فق�سم الجي�ش جماعتين:
ت�صلي بهمِّ ،
تقوم جماعة منهم ت�صلي معك،
ولي�أخذوا �أ�سلحتهم معهم في �صالتهم،
ولتكن الجماعة الأخرى في حرا�ستكم،
ف�إذا �صلت الجماعة الأولى ركعة
مع الإمام �أتمت لنفـــ�سها ال�صـــالة،
فــــ�إذا �صلـــوا فليكونوا من ورائكم
تجاه العدو ،ولت�أت الجماعة التي كانت
في الحرا�سة ولم ي�صلوا ،فلي�صلوا
ركعة مع الإمام ،ف�إذا �سلَّم الإمام
�أتموا ما بقي من �صالتهم ،ولي�أخذوا
حذرهم من عدوهم ،وليحملوا
�أ�سلحتهم ،ف�إن الذين كفروا يتمنون
�أن تغفلوا عن �أ�سلحتكم و�أمتعتكم �إذا
�صليتم فيحملون عليكم حملة واحدة،
وي�أخذونكم في غفلتكم ،وال �إثم عليكم
�إن �أ�صابكم �أذى ب�ســـبب المطــــر �أو
كنــــتم مر�ضــــى ونحوه� ،أن ت�ضعوا
�أ�سلحتكم فال تحملوها ،واحترزوا من
عدوكم بما ت�ستطيعون� ،إن اهلل ه َّي�أ
ــذل لهم.
للكافرين عذا ًبا م ًّ
 ف�إذا فرغتم � -أيها الم�ؤمنون -
من ال�صالة فاذكروا اهلل بالت�سبيح
والتحميد والتهليل في كل �أحوالكم
قياما وقعو ًدا وعلى جنوبكم ،ف�إذا زال
ً
عنكم الخوف و�أمنتم ف�أدوا ال�صالة
تامة ب�أركانها وواجباتها وم�ستحباتها
على ما �أُمرتم� ،إن ال�صالة كانت على
الم�ؤمنين فري�ضة محددة بوقت ،ال
يجوز ت�أخيرها عنه �إال لعذر ،هذا في
حالة الإقامة� ،أما في حالة ال�سفر فلكم
الجمع والق�صر.
 وال ت�ضعف�وا � -أيه�ا الم�ؤمن�ون  -وال
تك�س�لوا في طلب عدوكم من الكافرين،
ف�إن كنتم تتوجعون لما ي�صيبكم من القتل والجراح ف�إنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون ،وي�صيبهم مثل ما ي�صيبكم ،فال يكن �صبرهم
�أعظم من �صبركم ،ف�إنكم ترجون من اهلل من الثواب والن�صر والت�أييد ما ال يرجونه ،وكان اهلل علي ًما ب�أحوال عباده ،حكي ًما في تدبيره
وت�شريعه.
� إن�ا �أنزلن�ا �إلي�ك � -أيه�ا الر�س�ول  -الق�ر�آن م�ش ً
�تمل عل�ى الحق؛ لتف�صل بين النا��س في كل �ش��ؤونهم بما ع َّلم�ك اهلل و�ألهمك ال بهواك
ور�أيك ،وال تكن للخائنين لأنف�س�هم و�أمانتهم مداف ًعا ترد عنهم من طالبهم بالحق.
ا�ستحباب �صالة الخوف وبيان �أحكامها و�صفتها.
الأمر بالأخذ بالأ�سباب في كل الأحوال ،و�أن الم�ؤمن ال يعذر في تركها حتى لو كان في عبادة.
م�شروعية دوام ذكر اهلل تعالى على كل حال ,فهو حياة القلوب و�سبب طم�أنينتها.
النهي عن ال�ضعف والك�سل في حال قتال العدو ،والأمر بال�صبر على قتاله.

 واطل ��ب المغف ��رة والعف ��و م ��ن
اهلل� ،إن اهلل كان غف��و ًرا لم��ن ت��اب �إلي��ه
م��ن عب��اده ،رحي ًم��ا ب��ه.
 وال تخا�ص ��م ع ��ن �أي �ش ��خ�ص
يخ��ون ويبال��غ ف��ي �إخف��اء خيانت��ه ،واهلل
ال يح��ب م��ن كان كثي��ر الخيان��ة والإث��م.
 ي�س ��تترون م ��ن النا� ��س عن ��د
ارتكابه ��م مع�صي ��ة خو ًف ��ا وحي ��ا ًء ،وال
ي�س��تترون من اهلل ،وه��و معهم ب�إحاطته
به��م ،ال يخف��ى علي��ه منه��م �ش��يء حي��ن
َيد ِّب��رون خفي��ة م��ا ال ير�ض��ى م��ن القول،
كالدف��اع ع��ن المذن��ب واته��ام الب��ريء،
وكان اهلل بم ��ا يعمل ��ون ف ��ي ال�س ��ر
والعل��ن محيطً ��ا ،ال يخف��ى علي��ه �ش��يء،
و�س ��يجازيهم عل ��ى �أعماله ��م.
 ه�ا �أنت�م  -يا م�ن يه ّمكم �أمر ه�ؤالء
جرم�ا  -خا�صمت�م
الذي�ن يرتكب�ون ً
عنه�م ف�ي الحي�اة الدني�ا لتثبت�وا
براءته�م ،وتدفع�وا عنهم العقوبة ،فمن
ال�ذي يج�ادل اهلل عنه�م ي�وم القيام�ة
وق�د عل�م حقيق�ة حاله�م؟! وم�ن ال�ذي
يك�ون وكي ًلا عليهم في ذلك اليوم؟! وال
�ش�ك �أن �أح ً�دا ال ي�س�تطيع ذل�ك.
 وم ��ن يعم ��ل عم�ل ً�ا �س ��يئًا� ،أو يظل ��م
نف�س��ه باقت��راف المعا�ص��ي ،ث��م يطل��ب
نادم ��ا
المغف ��رة م ��ن اهلل مق�� ًّرا بذنب ��ه ً
علي��ه مقل ًع��ا عن��ه ،يج��د اهلل �أب� ً�دا غف��و ًرا
لذنوب��ه رحي ًم��ا ب��ه.
 وم ��ن يرتك ��ب �إث ًم ��ا �صغي� � ًرا �أو
كبي� � ًرا ف�إنم ��ا عقوبت ��ه علي ��ه وح ��ده ،ال
تتج ��اوزه �إل ��ى غي ��ره ،وكان اهلل علي ًم ��ا
ب�أعم ��ال العب ��اد ،حكي ًم ��ا ف ��ي تدبي ��ره
وت�ش ��ريعه.
 وم ��ن يرتك ��ب خطيئ ��ة عل ��ى غي ��ر
عم��د� ،أو �إث ًم��ا بعم��د ،ثم يتهم به �إن�س��انًا
حمل بفعله
بريئًا من ذلك الذنب ،فقد َت َّ

�ديدا و�إث ًما ب ِّينًا.
ذل��ك كذ ًبا �ش� ً
 ول��وال ف�ض��ل اهلل علي��ك � -أيه��ا الر�س��ول -بع�صمت��ك لعزم��ت جماع� ٌة م��ن ه��ؤالء الذي��ن يخون��ون �أنف�س��هم �أن ي�ضلوك ع��ن الحق فتحكم
بغير الق�سط ،وما ي�ضلون حقيقة �إال �أنف�سهم؛ لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإ�ضالل راجع عليهم ،وما يقدرون على �إيذائك لع�صمة
وال�س� َّنة ،وعلَّمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك ،وكان ف�ضل اهلل عليك بالنبوة والع�صمة
اهلل لك ،و�أنزل اهلل عليك القر�آن ُّ
عظي ًما.
النهي عن المدافعة والمخا�صمة عن المبطلين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
ينبغي للم�ؤمن الحق �أن يكون خوفه من اهلل وتعظيمه والحياء منه فوق كل �أحد من النا�س.
�سعة رحمة اهلل ومغفرته لمن ظلم نف�سه ،مهما كان ظلمه �إذا �صدق في توبته ،ورجع عن ذنبه.
التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه؛ و� َّأن فاعل ذلك قد وقع في �أ�شد الكذب والإثم.

 ال خي ��ر ف ��ي كثي ��ر م ��ن ال ��كالم
ال��ذي ُي ِ�س� ُّ�ره النا���س ،وال نفع من��ه� ،إال �إن
كان كالمه��م �أم� ًرا ب�صدق��ة� ،أو مع��روف
جاء به ال�شرع ودل عليه العقل� ،أو دعوة
�إل ��ى الإ�ص�ل�اح بي ��ن المتنازعي ��ن ،وم ��ن
يفعل ذلك طل ًبا لر�ضا اهلل ف�سوف ن�ؤتيه
ثوا ًب��ا عظي ًما.
 وم ��ن يعان ��د الر�سـ ��ول ويخـ ��الفه
فيما جاء به من بعد ما ات�ضح له الحق،
ويتب ��ع طري ًق ��ا غي ��ر طري ��ق الم�ؤمني ��ن،
نترك ��ه وم ��ا اخت ��ار لنف�س ��ه ،وال نوفق ��ه
للح��ق لإعرا�ض��ه ع��ن عم��د ،وندخل��ه ن��ار
حره ��ا ،و�س ��اءت مرج ًع ��ا
جهن ��م ُيعان ��ي َّ
لأهله��ا.
� إن اهلل ال يغف ��ر �أن ُي�ش ��رك ب ��ه،
ب��ل ُيخل��د الم�ش��رك ف��ي الن��ار ،ويغف��ر ما
دون ال�ش��رك م��ن المعا�ص��ي لم��ن ي�ش��اء
برحمت��ه وف�ضل��ه ،وم��ن ي�ش��رك م��ع اهلل
بعدا
�أح� ً�دا فق��د ت��اه عن الحق وبع��د عنه ً
كثي ًرا؛ لأنه َ�س َّوى بين الخالق والمخلوق.
 ما يعـبد هـ�ؤالء الم�شركون ويدعون
م�سماة ب�أ�سماء الإناث
مع اهلل �إال �أوثانًا َّ
�ضر ،وما
وال
لها
نفع
كالالت وال ُع َّزى ،ال
ّ
خارجا
ًا
ن
�شيطا
إال
�
الحقيقة
يعبدون في
ً
عن طاعة اهلل ال خير فيه؛ لأنه هو الذي
�أمرهم بعبادة الأوثان.
 ولذل ��ك ط ��رده اهلل م ��ن رحـــ ��مته.
وق ��ال ه ��ذا ال�ش ��يطان لرب ��ه حال ًف ��ا:
معلوم��ا
لأجعل� َّ�ن ل��ي م��ن عب��ادك ق�س � ًما ً
�أغويه ��م ع ��ن الح ��ق.
 ولأ�صــ ��د َّنهم ع ��ن �صــــراطــ ��ك
الم�ســتـقـ ��يم ،ولأم ِّن َيــ َّنـ ��هم بالـــوعـــ ��ود
الكــ��اذبة الت��ي تزي��ن لهـــ��م �ضــ�ل�الهم،
ولآمر َّنهـــ ��م بتقـــ ��طيع �آذان الأنـعـــ ��ام
لتحري��م م��ا �أح��ل اهلل منه��ا ،ولآمرنه��م
بتغيي��ر خل��ق اهلل وفطرت��ه ،وم��ن يتخ��ذ
ال�ش ��يطان ول ًّي ��ا يت ��واله ويطيع ��ه فق ��د خ�س ��ر خ�س ��رانًا ب ِّي ًن ��ا بم ��واالة ال�ش ��يطان الرجي ��م.
 يعدهم ال�شيطان الوعود الكاذبة ،و ُيمنِّيهم الأماني الباطلة ،وما يعدهم في الواقع �إال ً
باطل ال حقيقة له.
� أولئك المتبعون لخطوات ال�شيطان وما يمليه عليهم م�ستقرهم نار جهنم ال يجدون عنها مهر ًبا يلج�ؤون �إليه.
�أكثر تناجي النا�س ال خير فيه ،بل ربما كان فيه وزر ،وقليل من كالمهم فيما بينهم يت�ضمن خي ًرا ومعرو ًفا.
معاندة الر�سول ومخالفة �سبيل الم�ؤمنين نهايتها البعد عن اهلل ودخول النار.
كل الذنوب تحت م�شيئة اهلل ،فقد ُيغفر ل�صاحبها� ،إال ال�شرك ،فال يغفره اهلل � ًأبدا� ،إذا لم يتب �صاحبه ومات عليه.
غاية ال�شيطان �صرف النا�س عن عبادة اهلل تعالى ،ومن �أعظم و�سائله تزيين الباطل بالأماني الغرارة والوعود الكاذبة.

ولم ��ا ذك ��ر اهلل ج ��زاء �أتب ��اع ال�ش ��يطان
ذك��ر جزاء �أتباع الر�س��ل؛ فقال:
 والذي ��ن �آمن ��وا ب ��اهلل وعمل ��وا
الأعم ��ال ال�صالح ��ة المق ِّرب ��ة �إلي ��ه
�س ��ندخلهم جن ��ات تج ��ري الأنه ��ار م ��ن
تح ��ت ق�صوره ��ا ،ماكثي ��ن فيه ��ا �أب � ً�دا،
وع� ً�دا م��ن اهلل ،ووع��ده تعال��ى ح��ق ،فه��و
ال يخل��ف الميع��اد ،وال �أح��د �أ�ص��دق م��ن
اهلل ق � ً
�ول.
 لي� ��س �أمـــ ��ر النجـــ ��اة والف ��وز
تاب ًع��ا لم��ا تتمن��ون � -أيه��ا الم�س��لمون -
�أو لم ��ا يتمن ��اه �أه ��ل الكت ��اب ،ب ��ل الأم ��ر
تاب ��ع للعم ��ل ،فم ��ن يعم ��ل منك ��م عم�ل ً�ا
�س��يئًا يج��ا َز ب��ه يوم القيام��ة ،وال يجد له
م��ن دون اهلل ول ًّي��ا يجل��ب ل��ه النف��ع ،وال
ن�صي � ًرا يدف��ع عن��ه ال�ض��ر.
 وم ��ن يعم ��ل م ��ن الأعم ��ال
ال�صالحات من ذكر �أو �أنثى وهو م�ؤمن
ب��اهلل تعال��ى ح ًّق��ا ف�أولئك الذي��ن جمعوا
بي��ن الإيم��ان والعمل يدخلون الجنة ،وال
ينق�ص��ون م��ن ثواب �أعمالهم �ش��يئًا ،ولو
كان �ش��يئًا قلي�ل ً�ا ق��در النق��رة الت��ي تكون
ف��ي ظه��ر ن��واة التم��ر.
 وال �أح ��د �أح�س ��ن دي ًن ��ا مم ��ن
ا�ست�س ��لم هلل ظاه�� ًرا وباط ًن ��ا و�أخل� ��ص
نيت ��ه ل ��ه ،و�أح�س ��ن ف ��ي عمل ��ه باتب ��اع
م ��ا �ش ��رع ،واتب ��ع دي ��ن �إبراهي ��م ال ��ذي
ه ��و �أ�ص ��ل دي ��ن محم ��د مائ�ل ً�ا ع ��ن
ال�ش��رك والكف��ر �إلى التوحي��د والإيمان.
وا�صطف ��ى اهلل نبي ��ه �إبراهي ��م
بالمحب��ة التا َّم��ة م��ن بي��ن �س��ائر خلق��ه.
 وهلل وح��ده مل��ك م��ا ف��ي ال�س��ماوات
وم��ا ف��ي الأر���ض ،وكان اهلل محيطً ��ا بكل
�شيء من خلقه عل ًما وقدرة وتدبي ًرا.
 وي�س���ألونك � -أيه ��ا الر�س ��ول  -ف ��ي
�أمر الن�ساء وما يجب لهن وعليهن ،قل:
اهلل يبي��ن لك��م م��ا �س��ألتم عن��ه ،ويبي��ن لك��م م��ا يتل��ى عليك��م ف��ي الق��ر�آن ،ف��ي �ش��أن اليتام��ى م��ن الن�س��اء الالتي تح��ت واليتك��م ،وال ت�ؤتونهن
م��ا فر���ض اهلل له��ن م��ن المه��ر �أو المي��راث ،وال ترغب��ون ف��ي نكاحه��ن ،وتمنعونه��ن م��ن الن��كاح طم ًعا ف��ي �أموالهن ،ويبين لك��م ما يجب في
الم�س��ت�ضعفين م��ن ال�صغ��ار ،م��ن �إعطائه��م حقه��م م��ن المي��راث ،و�أال تظلموهم باال�س��تيالء على �أمواله��م ،ويبين لكم وج��وب القيام على
اليتام��ى بالع��دل بم��ا ي�صل��ح �ش��أنهم ف��ي الدني��ا والآخرة ،وما تفعلوا من خي��ر لليتامى وغيرهم ف�إن اهلل عليم به ،و�س��يجازيكم به.
ما عند اهلل من الثواب ال ُينال بمجرد الأماني والدعاوى ،بل ال بد من الإيمان والعمل ال�صالح.
الجزاء من جن�س العمل ،فمن يعمل �سو ًءا ُي ْجز به ،ومن يعمل خي ًرا ُي ْجز ب�أح�سن منه.
الإخال�ص واالتباع هما مقيا�س قبول العمل عند اهلل تعالى.
َعظّ َم الإ�سالم حقوق الفئات ال�ضعيفة من الن�ساء وال�صغار ،فحرم االعتداء عليهم ،و�أوجب رعاية م�صالحهم في �ضوء ما �شرع.

 و�إن خاف ��ت ام ��ر�أة م ��ن زوجه ��ا
تـ ��ر ُّف ًعا عنه ��ا وع ��دم رغب ��ة فيه ��ا ف�ل�ا
�إث ��م عليهم ��ا �أن يت�صالح ��ا ب ��أن تتن ��ازل
ع��ن بع���ض الحق��وق الواجب��ة له��ا كح��ق
النفق ��ة والمبي ��ت ،وال�صل ��ح هن ��ا خي ��ر
لهم��ا م��ن الط�ل�اق ،وق��د ُج ِبل��ت النفو���س
عل ��ى الحر� ��ص والبخ ��ل ،ف�ل�ا ترغ ��ب
ف��ي التن��ازل عم��ا له��ا م��ن ح��ق ،فينبغ��ي
للزوجي ��ن ع�ل�اج ه ��ذا الخل ��ق بتربي ��ة
النف���س عل��ى الت�س��امح والإح�س��ان .و�إن
تح�س ��نوا ف ��ي كل �ش���ؤونكم ،وتتق ��وا اهلل
بامتث��ال �أوام��ره واجتن��اب نواهي��ه ،ف��إن
اهلل كان بم ��ا تعمل ��ون خبي � ًرا ،ال يخف ��ى
علي ��ه �ش ��يء ،و�س ��يجازيكم ب ��ه.
 ول�ن ت�س�تطيعوا � -أيه�ا الأزواج -
�أن تعدل�وا الع�دل الت�ام م�ع الزوج�ات
ف�ي المي�ل القلب�ي ،ول�و حر�صت�م عل�ى
ذل�ك؛ ب�س�بب �أم�ور ربم�ا تك�ون خارج�ة
ع�ن �إرادتك�م ،فلا 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 ،و�إن ت�صلح�وا
م�ا بينك�م ب��أن ِ
تحمل�وا �أنف�س�كم عل�ى م�ا
ال تهواه من القيام بحق الزوجة ،وتتقوا
اهلل فيه�ا ،ف��إن اهلل كان غف�و ًرا رحي ًم�ا
بكم.
 و�إن يتفرق الزوجان بطالق �أو ُخلْع
يغنِ اهلل ًّ
كل منهما من ف�ضله الوا�سع،
وكان اهلل وا�سع الف�ضل والرحمة،
حكي ًما في تدبيره وتقديره.
 وهلل وح ��ده مل ��ك م ��ا ف ��ي
ال�س ��ماوات وم ��ا ف ��ي الأر� ��ض ومل ��ك م ��ا
بينهم��ا ،ولق��د َع ِهدن��ا �إل��ى �أه��ل الكت��اب
وع ِهدن��ا �إليك��م
م��ن اليه��ود والن�ص��ارىَ ،
بامتث ��ال �أوام ��ر اهلل واجتن ��اب نواهي ��ه،
و�إن تكف��روا به��ذا العه��د فل��ن ت�ض��روا �إال
�أنف�س��كم ،ف��اهلل غن��ي ع��ن طاعتك��م ،فل��ه مل��ك م��ا في ال�س��ماوات وما ف��ي الأر�ض ،وهو الغني ع��ن جميع خلقه ،المحمود عل��ى جميع �صفاته
و�أفعال ��ه.
 وهلل وحده ملك ما في ال�سماوات وما في الأر�ض ،الم�ستحق �أن يطاع ،وكفى باهلل متول ًيا تدبير كل �ش�ؤون خلقه.
� إن ي�ش�أ ُي ْه ِلككم � -أيها النا�س  -وي�أت ب�آخرين غيركم يطيعون اهلل وال يع�صونه ،وكان اهلل على ذلك قدي ًرا.
 م��ن كان منك��م � -أيه��ا النا���س  -يري��د بعمل��ه ث��واب الدني��ا فق��ط ،فليعل��م �أن عند اهلل ث��واب الدنيا والآخرة ،فيطل��ب ثوابهما منه ،وكان
اهلل �سمي ًعا لأقوالكم ،ب�صي ًرا ب�أفعالكم ،و�سيجازيكم عليها.
ا�ستحباب الم�صالحة بين الزوجين عند المنازعة ،وتغليب الم�صلحة بالتنازل عن بع�ض الحقوق �إدامة لعقد الزوجية.
�أوج��ب اهلل تعال��ى الع��دل بي��ن الزوج��ات خا�ص��ة ف��ي الأم��ور المادي��ة الت��ي هي في مقدور الأزواج ،وت�س��امح ال�ش��رع حين يتع��ذر العدل في
الأمور المعنوية ،كالحب والميل القلبي.
ال حرج على الزوجين في الفراق �إذا تعذرت ال ِع ْ�شرة بينهما.
الو�صية الجامعة للخلق جمي ًعا �أولهم و�آخرهم هي الأمر بتقوى اهلل تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي.

 ي ��ا �أيــ ��ها الــــــ ��ذين �آمنـــ ��وا ب ��اهلل
واتبع��وا ر�س��وله ،كون��وا قائمي��ن بالع��دل
ف ��ي كل �أحوالك ��م ،م�ؤ ِّدي ��ن ال�ش ��هادة
بالح��ق م��ع كل �أح��د ،ول��و اقت�ض��ى ذل��ك
�أن ُت ِق � ُّ�روا عل ��ى �أنف�س ��كم بالح ��ق،
�أو عل ��ى والديك ��م �أو الأقربي ��ن منك ��م،
وال يحمل َّنك ��م فق ��ر �أح ��د �أو غن ��اه عل ��ى
ال�ش��هادة �أو تركه��ا ،ف��اهلل �أول��ى بالفقير
والغن��ي منك��م و�أعل��م بم�صالحهما ،فال
تتبعوا الأهواء في �شهادتكم لئال تميلوا
ع��ن الح��ق فيه��ا ،و�إن حرفت��م ال�ش��هادة
ب�أدائه��ا عل��ى غي��ر وجهه��ا� ،أو �أعر�ضت��م
ع��ن �أدائه��ا؛ ف ��إن اهلل كان بم��ا تعمل��ون
خبي � ًرا.
 ي ��ا �أيه ��ا الذي ��ن �آمن ��وا اثبت ��وا
عل��ى �إيمانكم باهلل وبر�س��وله ،وبالقر�آن
ال��ذي �أنزل��ه عل��ى ر�س��وله ،وبالكتب التي
�أنزلها على الر�سل من قبله ،ومن يكفر
ب ��اهلل وبمالئكت ��ه وبكتب ��ه وبر�س ��له
وبي��وم القيام��ة؛ فق��د ب ُع��د ع��ن الطري��ق
الم�س��تقيم ُب ْع� ً�دا عظي ًم��ا.
� إن الذي ��ن تك ��رر منه ��م الكف ��ر
بع��د الإيم��ان ،ب�أن دخلوا ف��ي الإيمان ثم
ارت��دوا عن��ه ،ث��م دخل��وا في��ه ،ث��م ارتدوا
عن��ه ،و�أ�ص��روا عل��ى الكفر ومات��وا عليه؛
ل ��م يك ��ن اهلل ليغف ��ر له ��م ذنوبه ��م،
وال ليوفقه ��م �إل ��ى الطري ��ق الم�س ��تقيم
المو�ص��ل �إلي��ه تعال��ى.
 ب�شِّ �ر � -أيه�ا الر�س�ول  -المنافقي�ن
الذي�ن ُيظه�رون الإيم�ان ،و ُيبطن�ون
الكف�ر ،ب��أن له�م عن�د اهلل ي�وم القيام�ة
عذا ًب�ا موج ًع�ا.
 ه ��ذا الع ��ذاب لأنه ��م اتخ ��ذوا
الكف ��ار �أن�ص ��ا ًرا و�أعوا ًن ��ا م ��ن دون
الم�ؤمني ��ن ،و�إن ��ه لعج ��ب ذل ��ك ال ��ذي
جعله ��م يوالونه ��م� ،أيطلب ��ون عنده ��م

الق ��وة والمنع ��ة ليرتفع ��وا به ��ا؟! ف� ��إن الق ��وة والمنع ��ة كله ��ا هلل.
 وقــــ��د نــــ� َّزل اهلل عــلــــيـ��كم � -أيه��ا الم�ؤمن��ون  -ف��ي الق��ر�آن الكري��م �أنك��م �إذا جل�س��تم ف��ي مجل�� ٍ�س و�س��معتم في��ه م��ن يكف��ر ب�آي��ات اهلل
وي�ستهزئ بها؛ فيجب عليكم ترك القعود معهم واالن�صراف عن مجال�ستهم ،حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر ب�آيات اهلل واال�ستهزاء
به��ا� ،إنك��م �إذا جال�س��تموهم ح��ال الكف��ر ب�آي��ات اهلل واال�س��تهزاء به��ا بع��د �س��ماعكم ذل��ك مثله��م ف��ي مخالفة �أم��ر اهلل؛ لأنك��م ع�صيتم اهلل
بجلو�سكم كما ع�صوا اهلل بكفرهم� ،إن اهلل �سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإ�سالم وي�ضمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم
القيامة.
وجوب العدل في الق�ضاء بين النا�س وعند �أداء ال�شهادة ،حتى لو كان الحق على النف�س �أو على �أحد من القرابة.
على الم�ؤمن �أن يجتهد في فعل ما يزيد �إيمانه من �أعمال القلوب والجوارح ،ويثبته في قلبه.
عظم خطر المنافقين على الإ�سالم و�أهله؛ ولهذا فقد توعدهم اهلل ب�أ�شد العقوبة في الآخرة.
�إذا لم ي�ستطع الم�ؤمن الإنكار على من يتطاول على �آيات اهلل و�شرعه ،فال يجوز له الجلو�س معه على هذه الحال.

 الذي ��ن ينتظ ��رون م ��ا يح�ص ��ل لك ��م
م��ن خي��ر �أو �ش��ر ،ف ��إن كان لك��م ن�ص��ر
م��ن اهلل وغنمت��م قال��وا لك��م� :أل��م نك��ن
معك��م� ،ش��هدنا ما �ش��هدتم؟! لينالوا من
الغنيم ��ة ،و�إن كان للكافري ��ن ح ��ظ
قال��وا له��م� :ألم نت��ول �ش��ؤونكم ون ُِحطْ كم
�إحاط��ة العناي��ة والن�ص��رة ونحمك��م م��ن
الم�ؤمني��ن ب�إعانتك��م وتخذيله��م؟! ف��اهلل
يحك ��م بينك ��م جمي ًع ��ا ي ��وم القيام ��ة،
فيج ��ازي الم�ؤمني ��ن بدخ ��ول الجن ��ة،
ويج ��ازي المنافقي ��ن بدخ ��ول ال ��درك
الأ�س ��فل م ��ن الن ��ار ،ول ��ن يجع ��ل اهلل
بف�ضل��ه للكافري��ن حج��ة عل��ى الم�ؤمني��ن
ي ��وم القيام ��ة ،ب ��ل �س ��يجعل العاقب ��ة
للم�ؤمني ��ن م ��ا دام ��وا عاملي ��ن بال�ش ��رع
�صادق ��ي الإيم ��ان.
� إن المنافقي�ن يخادع�ون اهلل
ب�إظه�ار الإ�سلام و�إ�ضم�ار الكف�ر ،وه�و
خادعه�م؛ لأن�ه ع�ص�م دماءه�م م�ع
علم�ه بكفره�م ،و�أعد لهم �أ�ش�د العقوبة
ف�ي الآخ�رة ،و�إذا قام�وا �إل�ى ال�صلاة
قام�وا ك�س�الى كارهي�ن له�ا ،يق�ص�دون
ر�ؤي�ة النا��س وتعظيمه�م ،وال يخل�ص�ون
هلل ،وال يذك�رون اهلل �إال قليلاً �إذا ر�أوا
الم�ؤمني�ن.
 ه��ؤالء المنافق�ون مت�ر ِّددون ف�ي
َحي�رة ،فلا ه�م م�ع الم�ؤمني�ن ظاه� ًرا
وباطنً�ا وال م�ع الكافري�ن ،ب�ل ظاهره�م
م�ع الم�ؤمني�ن وباطنه�م م�ع الكافري�ن،
وم�ن ي�ضل�ل اهلل فل�ن تج�د ل�ه � -أيه�ا
الر�س�ول -طري ًق�ا لهدايته من ال�ضالل.
 ي�ا �أيه�ا الذي�ن �آمن�وا ب�اهلل واتبع�وا
ر�س�وله ،ال تتخ�ذوا الكافري�ن ب�اهلل
�أ�صفي�اء توالونه�م م�ن دون الم�ؤمني�ن،
�أتري�دون بفعلك�م ه�ذا �أن تجعل�وا هلل
عليكم حجة بينة دالة على ا�ستحقاقكم
العق�اب؟!
� إن المنـافقــين �سيجــعلهم اهلل في المكان الأ�سفل من النار يوم القيامة ،ولن تجد لهم ن�صي ًرا يدفع عنهم العذاب.
� إال الذي��ن رجع��وا �إل��ى اهلل بالتوب��ة م��ن نفاقه��م ،و�أ�صلح��وا باطنه��م ،وتم�س��كوا بعه��د اهلل ،و�أخل�ص��وا عمله��م هلل ب�ل�ا ري��اء ،ف�أولئ��ك
المت�صف��ون به��ذه ال�صف��ات م��ع الم�ؤمني��ن ف��ي الدني��ا والآخ��رة ،و�س��وف يعط��ي اهلل الم�ؤمني��ن ثوا ًب��ا جزيالً.
 ال حاج��ة هلل ف��ي تعذيبك��م �إن �ش��كرتم ل��ه و�آمنت��م ب��ه ،فه��و تعال��ى الب��ر الرحي��م ،و�إنم��ا يعذبك��م بذنوبك��م ،ف ��إن �أ�صلحت��م العم��ل،
و�ش��كرتموه عل��ى نعم��ه ،و�آمنت��م ب��ه ظاه� ًرا وباط ًن��ا فل��ن يعذبك��م ،وكان اهلل �ش��اك ًرا لم��ن اعت��رف بنعم��ه فيج��زل له��م الث��واب عليه��ا ،علي ًم��ا
ب�إيم��ان خلق��ه ،و�س��يجازي ًّ
كل بعمل��ه.
بيان �صفات المنافقين ،ومنها :حر�صهم على حظ �أنف�سهم �سواء كان مع الم�ؤمنين �أو مع الكافرين.
�أعظم �صفات المنافقين َت َذ ْبذُ ُبهم وحيرتهم وا�ضطرابهم ،فال هم مع الم�ؤمنين ح ًّقا وال مع الكافرين.
النهي ال�شديد عن اتخاذ الكافرين �أولياء من دون الم�ؤمنين.
�أعظم ما يتقي به المرء عذاب اهلل تعالى في الآخرة هو الإيمان والعمل ال�صالح.

