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هِ  ِمنَ  بَرَاَءة   ِذينَ  إَِلى َوَرُسوِلهِ  اللَّ  ِفي َفِسيُحوا( 1) اْلُمشْرِِكينَ  ِمنَ  َعاَهْدُتمْ  الَّ

ُكمْ  َواْعَلُموا أَْشُهر   أَْربََعةَ  الْأَرِْض  هِ  ُمْعِجزِي َغيْرُ  أَنَّ هَ  َوأَنَّ  اللَّ  اْلكَاِفِرينَ  ُمْخزِي اللَّ

هِ  ِمنَ  َوأََذان  ( 2) هَ  أَنَّ  الْأَكْبَرِ  اْلَحج ِ  يَْومَ  النَّاِس  إَِلى َوَرُسوِلهِ  اللَّ  ِمنَ  بَرِيء   اللَّ

يُْتمْ  َوإِنْ  َلُكمْ  َخيْر   َفُهوَ  ُتبُْتمْ  َفإِنْ  َوَرُسوُلهُ  اْلُمشْرِِكينَ  ُكمْ  َفاْعَلُموا َتَولَّ  َغيْرُ  أَنَّ

هِ  ُمْعِجزِي رِ  اللَّ ِذينَ  َوبَش ِ ِذينَ  إِلَّا( 3) أَِليم   ِبَعَذاب   كََفُروا الَّ  ِمنَ  َعاَهْدُتمْ  الَّ

 إَِليِْهمْ  َفأَتِمُّوا أََحًدا َعَليُْكمْ  ُيَظاِهُروا مْ َولَ  َشيًْئا يَْنُقُصوُكمْ  َلمْ  ُثمَّ  اْلُمشْرِِكينَ 

تِِهمْ  إَِلى َعْهَدُهمْ  هَ  إِنَّ  ُمدَّ ِقينَ  ُيِحبُّ  اللَّ  اْلُحُرمُ  الْأَْشُهرُ  اْنَسَلخَ  َفإَِذا( 4) اْلُمتَّ

 ُهمْ لَ  َواْقُعُدوا َواْحُصُروُهمْ  َوُخُذوُهمْ  َوَجْدُتُموُهمْ  َحيْثُ  اْلُمشْرِِكينَ  َفاْقُتُلوا

هَ  إِنَّ  َسِبيَلُهمْ  َفَخلُّوا الزَّكَاةَ  َوآََتُوا الصَّلَاةَ  َوأََقاُموا َتاُبوا َفإِنْ  َمرَْصد   ُكلَّ   اللَّ

 (5) َرِحيم   َغُفور  
  التفسير :

تربؤ من هللا ورسوله من الذين عاهدمت من املشركني أيها املسلمون ـــ فسريوا أيها الذين عاهدمت رسول 
مطلقة غري مؤقتة أو عهودا  دون أربعة أشهر يف األرض حيثما شئتم مدة أربعة أشهر ،  عهودا   هللا 

ــ  واعلموا أنكم غري فائيت هللا ابهلرب والنجاة من عذابه وأن هللا مذل ومهني الكافرين يف الدنيا واآلخرة ـ
تربأ ي ه كني وأن رسولوإعالم من هللا ورسوله وإنذار إىل الناس يوم النحر أن هللا بريء من عهود املشر 

منها أيضا  ، فإن تبتم أيها املشركون مما أنتم فيه من الشرك والضالل فهو خري لكم يف الدنيا واآلخرة ، 
وإن استمررمت على الشرك فاعلموا أنكم غري فائيت هللا بل هو قادٌر عليكم وأنتم يف قبضته وحتت قهره 

عاهدمتوهم من املشركني قد بعذاب مؤمل موجع ـــ إال الذين  ومشيئته ، وبشر ـ أيها الرسول ـ الذين كفروا
ومل يعاونوا أحدا  على قتالكم فأمتوا إليهم العهد الذي معهم إىل ومل ينقضوا املعاهدة اليت بينكم وبينهم 

مدته املضروبة اليت عوهدوا عليها ، إن هللا حيب املتقني املوفني بعهدهم ـــ فإذا انقضت األشهر األربعة 
ليت حرمنا عليكم فيها قتاهلم وأعطيناهم األجل فيها فاقتلوا املشركني يف أي مكان وجدمتوهم من ا

األرض وأسروهم واقصدوهم ابحلصار يف معاقلهم وحصوهنم وترصدوهم يف كل مكان يف الطرق وغريها 
ل يف إىل القتل أو اإلسالم ، فإن اتبوا من الشرك ابلدخو حىت تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم 

وات املكتوبة وأدوا الزكاة املفروضة فاتركوا طريقهم وال تعرتضوهم بقتٍل أو أذى ، إن اإلسالم وأقاموا الصل
         هللا غفور ملن استغفره وأانب إليه واتب إليه ، رحيم ابملؤمنني املقبلني عليه .
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  : بعض الدروس من الآيات
ال إله إال هللا (( فمن مل شهادة وهذا أحد شروط جيب على املسلم أن يتربأ من الشرك وأهله ))  (1

:  يتربأ من الشرك وأهله فإنه ال تنفعه شهادة )ال إله إال هللا( وال يكون مسلما  وقد قال 
 (( رواه مسلم . اّللَِْ َعَلىَْوِحَسابههْهَْوَدمههْهَْمالههْهَْحرهمَْْاّللَِْْدهونِِْْمنْ ْي هع َبدْهِْبَاْوََكَفرَْْاّلَلْهِْإَلِْْإَلهََْْلَْْقالََْْمنْ ))

لنعلم مجيعا  أننا يف قبضة هللا عز وجل وليس لنا مهرب , فعلينا اإلقبال على هللا والقيام بطاعته  (2
ِْمن كََْْمن َجاَْوَلَْْمل َجأََْْلْيف دعائه : )) بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقد قال  وطاعة رسوله 

 . (( فنهرب منه إليه{ ففرواْإىلْهللاة يف اهلرب إىل هللا )) }فالنجا رواه الشيخان , (( ِإَلي كَِْْإَلْ

 كما قال   (( التوبة خري للعبد )) فهل أان وأنت ممن يتوب إىل هللا عز وجل فيفرح هللا بذلك (3
بَةِْْفَ َرًحاَْأَشدْ ّْلَلَْه: )) ) فلنتب إىل هللا عز , ) رواه مسلم ((ِإَذاَْوَجَدَهاِْبَضاَلِتهَِْْأَحدِكهمْ ِْمنْ َْأَحدِكهمْ ْبِتَ و 

 وجل ولنجعل التوبة معنا يف أكثر األحيان (( . 

د والعقود وعدم نقضها سواء  كانت مع املسلمني أو مع الكفار مما يتوافق و وجوب الوفاء ابلعه (4
 مع شريعة اإلسالم . 

أخي املسلم : حقق تقوى هللا عز وجل )) إذا حققنا تقوى هللا عز وجل بفعل أوامره وترك  (5
(( وكلما ازداد العبد من تقوى هللا وفعل النوافل  حيبْاملتقنييه أحبنا هللا عز وجل (( )) نواه

ِْإَلَْْيَ تَ َقَربْهَْعب ِديْيَ َزالْهَْوَمايف احلديث القدسي عن هللا عز وجل : )) أحبه هللا كما قال 
تههْهْفَِإَذاْأهِحَبهْهَْحَّتِِْْبلنَ َواِفلِْ بَ ب   َمعْهِْذيالَََْْس َعهْهْكهن تْهَْْأح  ِِْبَاْيَ ب ِطشْهْاَلِتَْْويََدهْهِْبهِْْي هب ِصرْهْاَلِذيَْوَبَصَرهْهِْبهَِْْيس 

َلهْه تَ َعاَذِنَْْوَلِئنْ ََْلهع ِطيَ َنهْهَْسأََلِنَْْوِإنْ ِِْبَاََْي ِشيْاَلِتَْْورِج   .  (( رواه البخاري ََلهِعيَذنَهْهْاس 

ْبَ َعَثِنْال أبو هريرة رضي هللا عنه : ))يوم احلج األكرب هو يوم النحر ) عيد األضحى ( وقد ق (6
رْ ْأَبهو مَْْي هَؤذِ نْهِْفيَمنْ َْعن هْهْاّلَلْهَْرِضيََْْبك  رِْْيَ و  ِركْ ْال َعامِْْبَ ع دَْْحَيهجْ َْلِْْبًِنْْالَنح  ْعهر ََينْ ِِْبل بَ ي تَِْْيطهوفْهَْوَلْْمهش 

مْه ج َِْْويَ و  َبِْْاْلَ  َك  مْهْاَل  رِْْيَ و   (( رواه البخاري . الَنح 

يف حديث  ألن من تركها فقد كفر كفرا  أكرب لقوله إذا ترك العبد الصالة فإنه ال خيلى سبيله  (7
دْهبريده : )) نَ َناْاَلِذيْال َعه  نَ ههمْ ْبَ ي   َْكَفرَْْتَ رََكَهاَْفَمنْ ْالَصََلةْهَْوبَ ي   ((رواه أمحد والرتمذي والنسائي  فَ َقد 

َْيف حديث جابر : )) ولقوله وابن حبان )صحيح( ,  َْْالَرجهلَِْْبني  ر كَِْْوَبني  رِْْالشِ  َْْوال كهف  تَ ر كه
َْيف حديث جابر : )) (( رواه مسلم , ولقوله الَصََلةِْ رَِْْبني  (( رواه  الَصََلةِْ تَ ر كْهَْواْل َِيَانِْْال كهف 
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فهذا كافر كفرا  أكرب ابتفاق أهل العلم الرتمذي )صحيح( , وسواء  ترك الصالة جاحدا  وجوهبا 
أو تركها كسال  فهو كافر الكفر األكرب على الصحيح من أقوال  كذب هلل ولرسوله ألنه م

أهل العلم , وأما إذا ترك الزكاة جاحدا  وجوهبا فإنه يكفر ابتفاق العلماء فإن تركها خبال  ال 
ََْنرْ ِْمنْ َْصَفاِئحْهَْلهْهْصهفِ َحتْ يف اترك زكاة الذهب والفضة : )) ال يكفر لقوله جحدا  فإنه 

يَْ َهاَْفأهْحِ  َوىَْجَهَنمَََْْنرِِْْفَْْعَلي   بههْهِِْبَاْفَ يهك  رههْهَْوَجِبينههْهَْجن   ِْإىَلِْْإَماَْسِبيَلهْهَْفََيَى)) (( احلديث وفيه َوَظه 
ََنةِْ  . )وذكر ذلك يف اإلبل والبقر( رواه مسلم ((الَنارِِْْإىَلَْْوِإَماْاْل 

أو يعطوا اجلزية وسواء  كانوا أهل كتاب أو  وجوب جهاد املشركني حىت يدخلوا يف اإلسالم  (8
يف حديث  كانوا من غري أهل الكتاب , وجيب اجلهاد ابألموال واألنفس واأللسنة لقوله 

رِِكنيََْْجاِهدهواأنس : )) (( رواه أمحد وأبو داود والنسائي َوأَل ِسَنِتكهمْ  َوأَي ِديكهمْ ِْبَِم َواِلكهمْ ْال مهش 
( , وهذا هو املختار )رواه البخاري (( اْلزيةْمنْجموسْهجر  أخذْالنيب)صحيح( , وقد )) 
 من أقوال أهل العلم .

 َواْحُصُروُهمْ  َوُخُذوُهمْ  َوَجْدُتُموُهمْ  َحيْثُ  اْلُمشْرِِكينَ  َفاْقُتُلواهذه اآلية : )) (9

 َفَخلُّوا كَاةَ الزَّ  َوآََتُوا الصَّلَاةَ  َوأََقاُموا َتابُوا َفإِنْ  َمرْصَد   ُكلَّ  َلُهمْ  َواْقُعُدوا

 (( اآلية هي آية السيف .َسِبيَلُهمْ 

 أبربعة أسياف :  بعث النيب  (10

 (( .َوَجْدُتُموُهمْ  َحيْثُ  اْلُمشْرِِكينَ  َفاْقُتُلوا: سيف يف املشركني )) األول
 مِ ِباْليَوْ  َولَا ِباللَّهِ  ُيْؤِمُنونَ  َلا الَِّذينَ  َقاتُِلواالثاين : سيف يف قتال أهل الكتاب ))

 الَِّذينَ  ِمنَ  اْلَحق ِ  ِدينَ  يَِديُنونَ  َولَا َورَُسوُلهُ  اللَّهُ  َحرَّمَ  َما ُيَحر ُِمونَ  َولَا الْآَِخرِ 

 (( .َْصاِغُرونَ  َوُهمْ  يَد   َعنْ  اْلِجْزيَةَ  ُيْعُطوا َحتَّى اْلِكَتابَ  أُوُتوا
ارَ الْ  َجاِهدِ  النَِّبيُّ  أَيَُّها يَاالثالث : سيف قتال املنافقني ))  (( اآلية . َواْلُمَناِفِقينَ  ُكفَّ

 بَيَْنُهَما َفأَْصِلُحوا اْقَتَتُلوا اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  َطائَِفَتانِ  َوإِنْ سيف قتال البغاة ))الرابع : 

(( أَْمرِ  إَِلى َتِفيءَ  َحتَّى َتبِْغي الَّتِي َفَقاتُِلوا الْأُْخرَى َعَلى إِْحَداُهَما بََغتْ  َفإِنْ 
.  

ْالَناسَْْأهَقاِتلََْْأنْ ْأهِمر تْهيف حديث ابن عمر : )) منع من إيتاء الزكاة لقوله يقاتل من  (11
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َهدهواَْحَّتْ تهواْالَصََلةََْْويهِقيمهواْاّللََِْْرسهولْهُْمهََمًداَْوَأنَْْاّلَلْهِْإَلِْْإَلهََْْلَْْأنْ َْيش  (( احلديث رواه  الزََكاةََْْوي هؤ 
      الشيخان . 
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هِ  كَلَامَ  يَْسَمعَ  َحتَّى َفأَِجرْهُ  اْسَتَجارَكَ  اْلُمشْرِِكينَ  ِمنَ  أََحد   َوإِنْ   أَبِْلْغهُ  ُثمَّ  اللَّ

هِ  ِعْندَ  َعْهد   ِلْلُمشْرِِكينَ  يَُكونُ  َكيْفَ ( 6) َيْعَلُمونَ  لَا َقْوم   ِبأَنَُّهمْ  َذِلكَ  َمأَْمَنهُ   اللَّ

ِذينَ  إِلَّا َرُسوِلهِ  َوِعْندَ   َلُكمْ  اْسَتَقاُموا َفَما اْلَحرَامِ  اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  َعاَهْدُتمْ  الَّ

هَ  إِنَّ  َلُهمْ  َفاْسَتِقيُموا ِقينَ  ُيِحبُّ  اللَّ  لَا َعَليُْكمْ  يَْظَهُروا َوإِنْ  كَيْفَ  (7) اْلُمتَّ

 مْ َوأَكَْثُرهُ  ُقُلوُبُهمْ  َوَتأْبَى ِبأَْفَواِهِهمْ  ُيرُْضوَنُكمْ  ِذمَّةً  َولَا إِلًّا ِفيُكمْ  يَرُْقُبوا

هِ  ِبآَيَاتِ  اْشَتَرْوا( 8) َفاِسُقونَ   َما َساءَ  إِنَُّهمْ  َسِبيِلهِ  َعنْ  َفَصدُّوا َقِليلًا َثَمًنا اللَّ

 اْلُمْعَتُدونَ  ُهمُ  َوُأوَلئِكَ  ِذمَّةً  َولَا إِلًّا ُمْؤِمن   ِفي يَرُْقُبونَ  لَا( 9) يَْعَمُلونَ  كَاُنوا

ينِ  ِفي َفإِْخَواُنُكمْ  الزَّكَاةَ  َوآََتُوا ةَ الصَّلَا َوأََقاُموا َتاُبوا َفإِنْ ( 10) لُ  الد ِ  َوُنَفص ِ

 ِفي َوَطَعُنوا َعْهِدِهمْ  بَْعدِ  ِمنْ  أَيَْماَنُهمْ  َنكَُثوا َوإِنْ ( 11) يَْعَلُمونَ  ِلَقْوم   الْآَيَاتِ 

ُهمْ  َلُهمْ  أَيَْمانَ  لَا إِنَُّهمْ  اْلُكْفرِ  أَِئمَّةَ  َفَقاتُِلوا ِدينُِكمْ   (12) ْنَتُهونَ يَ  َلَعلَّ
  التفسير :

وإن أحد من املشركني طلب منك األمان فأجبه إىل طلبه حىت يسمع القرآن منك وتعلمه شيئا  من أمر 
الدين مث يبقى آمنا  حىت يرجع إىل داره ومأمنه ، ذلك أبن املشركني قوم ال يعلمون أن دين اإلسالم هو 

وتنتشر دعوة هللا يف عباده ـــ ال يكون للمشركني أمان عند خري هلم ولذا شرعنا األمان ليعلموا دين هللا 
إال الذين عاهدمت يوم  هللا وعند رسوله وُيرتكون فيما هم فيه وهم مشركون ابهلل كافرون به وبرسوله 

فمهما متسكوا مبا عاهدمتوهم عليه من اهلدنة فأوفوا هلم بذلك العهد ، إن  احلديبية عند املسجد احلرام
عاهدون املشركون وهم ال يستحقون عهدا  لشركهم ـــ كيف ياملتقني املوفني بعهدهم إذا عاهدوا هللا حيب 

 ا  ابهلل تعاىل وألهنم لو كان هلم الغلبة عليكم فإهنم ال يبقون وال يذرون وال يراقبون فيكم قرابة وال عهد
وءة غيظا  وكرها  وعداوة  لكم ، وال حلفا  وال راب  وال غريه ، يرضونكم ابلكالم وترفض قلوهبم ألهنا ممل

اعتاضوا عن اتباع القرآن مبا التهوا به من أعراض الدنيا الفانية وأكثرهم خارجون عن طاعة هللا تعاىل ـــ 
فمنعوا الناس من اتباع دين اإلسالم ، إهنم بئس العمل عملهم ـــ ال يراعون وال يعتربون ملؤمن قرابة أو 

أولئك هم املتجاوزون احلق إىل كل ابطل ونقض وضالل ـــ فإن اتبوا من عهدا  أو حلفا  أو غري ذلك و 
فهم إخوانكم يف اإلسالم ، الشرك ابلدخول يف اإلسالم وأقاموا الصالة املفروضة وأدوا الزكاة الواجبة 

ونوضح اآلايت لقوم يعلمون فقهها ويتعظون مبا فيها ـــ وإن نقض املشركون عهودهم اليت عاهدمتوهم 
هنم ال عهود هلم لعلهم فقاتلوا زعماء الكفر وكباره ، إ بعد توثيقها وعابوا دين اإلسالم وانتقصوه عليها
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     يرجعون عما هم فيه من الكفر والضالل .
 : بعض الدروس من الآيات

إخويت الدعاة إىل هللا : اقرءوا هذا القرآن على الكفار ليستمعوه ويعوه ولتقيموا عليهم به احلجة  (1
ن  قد قرأ على الكفار القرآ طلب منكم الكفار قراءة القرآن عليهم أم سكتوا فالنيب وسواء  

وا على الكفار القرآن كما يف قصة قراءة سورة مرمي على كما هو معلوم وكذلك الصحابة قرأ
فذكرِْبلقرآنْمنْخيافْالنجاشي فهذا منهج من مناهج القرآن يف الدعوة إىل هللا عز وجل )) 

ْكسبتْو(( ))  وعيد  ((  ذكرْبهْأنْتبسلْنفسِْبا

:  األمان للكافر يكون من اإلمام أو انئبه ومن غريهم حىت من املرأة ويف حديث ابن عباس قال (2
رِِكنيَِْْمنْ ْرَجهًَلَْْأَجاَرتْ َْأََّنَا طَاِلبْ َْأِبْْبِن تْهَْهاِنئْ ْأهمْ َْحَدثَ ت ِنْ )) مَْْال مهش  ْاّلَلْهْىَصلَْْالَنيبََْْفأََتتْ ْال َفت حِْْيَ و 

(( رواه الشيخان ورواه أبو داود والرتمذي َأَجر تَِْْمنْ َْأَجر َنََْْقدْ ْفَ َقالََْْلهْهَْذِلكََْْفذََكَرتْ َْوَسَلمََْْعَلي هِْ
َْأَمن تَِْْوَأَمَناوزاد ))  (( )صحيح( .َمن 

ض أما عقد اهلدنة فإنه ال يكون إال من اإلمام أو انئبه وجيب الوفاء بذلك العقد فإذا نق (3
 الكفار ذلك العقد انتقض عهدهم وقاتلهم اإلمام أو انئبه . 

إن املشركني اي أخي املسلم أعداٌء شديدو العداوة للمؤمنني فهم ال يراقبون يف املؤمنني وال  (4
عليك هللا منهم ومن شركهم وال ُيضحك  ، ولذا اعلم هذا جيدا  وتربأ إىليراعون قرابة أو غريها 

م الذي تظهر لك حالوته وهم حيملون يف قلوهبم احلقد والعداوة منهم مبا تسمع من كالمه
ومنْأصدقْ(( ))  ومنْأصدقْمنْهللاْقيَلًْ(( ))  وأتىبْقلوِبم)) عنهم والبغضاء فهذا كالم هللا 

 (( .  منْهللاْحديثاًْ

 ) والدرهم والدينار والرايللنحذر كل احلذر من استبدال الدنيا ومتاعها الفاين املسلم : }أخي  (5
واتباع دين هللا{ كما يفعل كثري من الناس اليوم  ( بدال  عن آايت القرآن وسنة رسول هللا 

ممن ال يهمه إال الرايالت واألموال واملناصب واجلاهات حىت لو ترك دينه وأمر ربه وهنيه ولقد 
َياَْفاتَ قهوامن الدنيا فقال : )) حذر النيب  ن   ه مسلم ، وانظر إىل كثري ممن (( روا النِ َساءََْْواتَ قهواْالد 

يسعى للحصول على املال وحنوه واملتاع الدنيوي مبعصية هللا كما يفعل أصحاب القنوات 
اليت تنشر الشر وكما يفعل املطربون أصحاب األغاين املاجنة واملمثلون الذين يكذبون اهلدامة 
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وكما يفعل أهل الراب وغري وينشرون تعلق الشباب ابحلب والغرام والعشق حىت يقعوا يف الرذيلة 
هؤالء ] وكل من عمل معصية من أجل أمر دنيوي فقد استبدل هبا عن كتاب هللا وسنة رسوله 

  ولكن منهم املقل ومنهم املكثر وقد قال النيب ] (( : ِبحْهعن حال هؤالء ِمنًاْالَرجهلْهْيهص  ْمهؤ 
ِمًناَْوَيه ِسيَْكاِفًراَْْوَيه ِسي ِبحْهْمهؤ  َياِْمنْ ِْبَعَرضْ ِْديَنهْهْيَِبيعْهًْراَكافَِْْْويهص  ن   واللفظ  (( رواه مسلم وأمحدَقِليلْ ْالد 

 ألمحد )صحيح( .

توحيد صيته واهتم كل االهتمام بــ : ))أخي املسلم : حافظ على طاعة هللا عز وجل وترك مع (6
ه األمور األربعة يف هللا ـ إقامة الصالة املفروضة ـ أداء الزكاة الواجبة ـ التوبة إىل هللا (( فاجعل هذ

:  قد قال , وإن فضل التوبة عظيم فاملقدمة يف العناية هبا دائما  مع العناية بكل الواجبات 
 رواه ابن ماجه )حسن( . ((  َلهْهَْذن بََْْلَْْكَمنْ ْْالَذن بِِْْمنْ ْالَتاِئبْه))

أئمة الكفر  ( فهذا من إذا رأيت من يطعن يف دين هللا ) اإلسالم ( ) أو يسب رسول هللا  (7
فإنه جيب حماكمته وقتله  وكباره الذين جيب على املسلمني قتاهلم وأما من سب رسول هللا 
" إذا أردت املزيد من   ألن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا يقتلون من سب رسول هللا 

 ميةالبحث يف هذه املسألة فاقرأ كتاب الصارم املسلول على شامت الرسول لشيخ اإلسالم ابن تي
                رمحه هللا" . 
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لَ  بََدُءوُكمْ  َوُهمْ  الرَُّسولِ  ِبإِْخرَاجِ  َوَهمُّوا أَيَْماَنُهمْ  َنكَُثوا َقْوًما ُتَقاتُِلونَ  أَلَا  أَوَّ

هُ  أََتْخَشْوَنُهمْ  َمرَّة    َقاتُِلوُهمْ  (13) ُمْؤِمنِينَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َتْخَشْوهُ  أَنْ  أََحقُّ  َفاللَّ

بْ  هُ  ُهمُ ُيَعذ ِ  َقْوم   ُصُدورَ  َوَيْشفِ  َعَليِْهمْ  َويَْنُصْرُكمْ  َوُيْخزِِهمْ  ِبأَيِْديُكمْ  اللَّ

هُ  َويَُتوبُ  ُقُلوِبِهمْ  َغيَْظ  َوُيْذِهبْ ( 14) ُمْؤِمنِينَ  هُ  يََشاءُ  َمنْ  َعَلى اللَّ  َعِليم   َواللَّ

هُ ا يَْعَلمِ  َوَلمَّا ُتْتَرُكوا أَنْ  َحِسبُْتمْ  أَمْ ( 15) َحِكيم   ِذينَ  للَّ  َوَلمْ  ِمْنُكمْ  َجاَهُدوا الَّ

هِ  ُدونِ  ِمنْ  يَتَِّخُذوا هُ  َوِليَجةً  اْلُمْؤِمنِينَ  َولَا َرُسوِلهِ  َولَا اللَّ  ِبَما َخِبير   َواللَّ

هِ  َمَساِجدَ  يَْعُمُروا أَنْ  ِلْلُمشْرِِكينَ  كَانَ  َما( 16) َتْعَمُلونَ   َعَلى َشاِهِدينَ  اللَّ

ارِ  َوِفي أَْعَماُلُهمْ  َحِبَطتْ  ُأوَلئِكَ  ُكْفرِ ِبالْ  أَْنُفِسِهمْ   إِنََّما( 17) َخاِلُدونَ  ُهمْ  النَّ

هِ  َمَساِجدَ  يَْعُمرُ  هِ  آََمنَ  َمنْ  اللَّ  الزَّكَاةَ  َوآََتى الصَّلَاةَ  َوأََقامَ  الْآَِخرِ  َواْليَْومِ  ِباللَّ

هَ  إِلَّا َيْخشَ  َوَلمْ   (18) اْلُمْهَتِدينَ  ِمنَ  وايَُكونُ  أَنْ  ُأوَلئِكَ  َفَعَسى اللَّ
  التفسير :

وكم من مكة وهم الذين بدأ مل ال تقاتلون هؤالء املشركني الذين نقضوا عهودهم ومهوا إبخراج الرسول 
  فإن األمر ابلقتال كما يف بدر ، أختافوهنم فاهلل أحق أن ختافوه إن كنتم مؤمنني به ومبا جاء به رسوله 

يشأ مل يكن ـــ قاتلوا هؤالء املشركني يعذهبم هللا أبيديكم ابلقتل ويذهلم  وما مل كله بيد هللا فما شاء كان
ويهينهم ابألسر وغريه وينصركم عليهم ويشف صدور املؤمنني ابلغلبة على هؤالء املشركني مما أصاهبم 

أبيديكم من اهلم واحلزن الذي مسها من مكر املشركني وأذاهم ـــ ويذهب هللا ابالنتقام من املشركني 
وقتلهم وخزيهم ما يف صدور املؤمنني من حنق وغيض على املشركني ، ويتوب هللا على من يشاء منهم 

وهللا عليم مبا يصلح عباده ، حكيم يف أفعاله وأقواله الكونية والشرعية ـــ أم , إذا أسلم وأانب إىل هللا 
فيها علم هللا ابلذين صدقوا يف اجلهاد  حسبتم أيها املؤمنون أن نرتككم مهملني بال اختبار أبمور يظهر

هللا وال رسوله وال املؤمنني بطانة ودخيلة حيبوهنم بل هم يف الظاهر والباطن دون منكم ومل يتخذوا من 
على النصح هلل ولرسوله ، وهللا خبري جبميع أعمالكم ال خيفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها ـــ ما  

اليت بنيت على امسه وحده ال شريك له وهم شاهدون مساجد هللا  كان ينبغي للمشركني أن يعمروا
م بسبب شركهم ويف انر جهنم هم المهم ابلكفر ، أولئك بطلت أعماهلعلى أنفسهم ابلكفر حباهلم وك

خالدون ال خيرجون منها أبدا  ـــ إمنا يعمر مساجد هللا ويهتم هبا ابلبناء والعبادة من آمن ابهلل وبيوم 
ام الصالة املكتوبة وأدى الزكاة الواجبة ومل خيف إال من هللا تعاىل فلم خيش سواه فريجى القيامة وأق
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    هلؤالء أن يكونوا ممن هداهم هللا ووفقهم إىل كل خري .    
  : بعض الدروس من الآيات

يف حديث أيب هريرة :  إن البادئ ابلشر يتحمل اإلمث حىت يعتدي املظلوم وقد قال  (1
تَ بَْ)) َتِدْال َمظ لهومْهْلَْ َْماْال َباِدئِْْفَ َعَلىَْقاَلَْْماْانِْال مهس   (( رواه مسلم .يَ ع 

أخي املسلم : اجعل خشية هللا نصب عينيك وال ختش أحدا  إال هللا واسأل هللا خشيته كما  (2
أَلهكَْ: )) قال  يَ َتكََْْوَأس  إن خشية  ,رواه النسائي واحلاكم )صحيح(  (( َوالَشَهاَدةِْْال َغي بِِْْفَْْخش 

 العبد لربه أن يقوم مبا أوجب هللا عليه ويرتك ما حرم هللا عليه .

 أخي املسلم : اهتم بباطنك ) إبصالح قلبك ( ومن ذلك ما يلي :  (3

, وترك الشرك والرايء , وكمال اإلخالص فكم بني  اإلخالص هلل يف األعمال واألقوال -أ
حمذرا  من الرايء  وف منه , وقد قال املخلصني من التفاوت , والرغبة فيما عند هللا واخل

َوفَِْْإنَْيف حديث حممود بن لبيد : )) ر كْهَْعَلي كهمْ َْأَخافْهَْماَْأخ  َغرْهْالشِ  َص  ر كْهَْوَماَْقالهواْاَل  ْالشِ 

َغرْه َص   (( احلديث رواه أمحد )صحيح( .الر ََِيءْهَْقالَْْاّللََِْْرسهولََْْيَْْاَل 

 (( . ومنْيؤمنِْبهللْيهدْقلبهوقد قال تعاىل : ))  تقوية القلب بقوة اإلميان واليقني -ب

ْال َقل بَِْْمَثلْهيف حديث أيب موسى : )) القلب كالريشة تقلبها الريح يف الفالة كما قال  -ت

ِْبَفََلةْ ْت هَقلِ ب هَهاْالر ِيَشةَِْْمَثلْه (( رواه ابن ماجه )صحيح( , ولذا لنكثر من هذا الدعاء الر ََِيحه
ثَ رْهَْكانَْقالت : )) الذي يف حديث أم سلمه َْعَلىْقَ ل يبْْثَ بِ تْ ْال قهلهوبِْْمهَقلِ بََْْيَْْْدهَعائِهَِْْأك 

ثَ رََْْماْاّللََِْْرسهولََْْيَْْفَ قهل تْهَْقاَلتْ ِْديِنكَْ َْقالَِْْديِنكََْْعَلىْقَ ل يبْْثَ بِ تْ ْال قهلهوبِْْمهَقلِ بََْْيَْْدهَعاَءكََْْأك 
ََْْوقَ ل بههْهِْإَلْْآَدِميْ َْلي سَِْْإنَهْهَْسَلَمةَْْأهمََْْيَْ َِْْبني  ب هَعني  ((  َأزَاغََْْشاءََْْوَمنْ َْأَقامََْْشاءََْْفَمنْ ْاّللََِْْأَصاِبعِِْْمنْ ْأهص 

 رواه الرتمذي .

 ار املساجد ؟ أخي املسلم : هل أان وأنت من عم   (4

ابلعبادة والصالة واالعتكاف وقراءة القرآن والذكر وغري ذلك من  العمارة املعنوية -أ
 تلهى أحدان جتارة وال بيع وال غريها عن ذكر هللا و إقام الصالة واحلضور } فالالعبادات 

لصالة اجلماعة ) على الرجال البالغني أحرارا  أو عبيدا  ( واجلمعة ) على  إىل املساجد
ْآمهرََْْأنْ ََْهَم تْهَْوَلَقدْ يف حديث أيب هريرة : )) قد قال جال األحرار البالغني ( و الر 
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مْ ِْإىَلَْْحَطبْ ِْمنْ ْحهَزمْ َْمَعههمْ ِْبرَِجالْ َْمِعيْأَن طَِلقَْْثهَِِْْبلَناسِْْفَ يهَصلِ يَْْرَجهًَلْْآمهرَْْثهََْْقامَْفَ ت ْهِِْبلَصََلةِْ ْقَ و 
َهدهونََْْلْ ِِْبلَنارَِْْعَلي ِهمْ َْفأهَحرِ قَْْالَصََلةََْْيش  يف حديث ابن  (( رواه الشيخان , وقال  ب هيهوََتهم 

َمََْْصََلةْهعمر : )) رِينَِْْبَسب عْ ْال َفذ َِْْصََلةِِْْمنْ َْأف َضلْهْاَعةِْاْل  (( رواه الشيخان , ويف  َدرََجةًْ َوِعش 
َسةْ لفظ )) رِينَِْْبَم  (( )صحيح( , ولتحرص أخي على األذان والصف األول  جهز ًءاَْوِعش 
ََولَِْْوالَصف ِْْالنِ َداءِِْْفَْْماْالَناسْهْيَ ع َلمْهَْلوْ : )) لقوله  َتِهمهواَْأنْ ِْإَلَْْيَِدهواْلَْ ْثهَْْاَل  َْعَلي هَِْْيس 

تَ َهمهوا ْهيف حديث أيب هريرة : )) (( رواه الشيخان " الستهموا : القرتعوا " وقال َلس  َْخَي 
ْهْآِخرهَهاَْوَشر َهاَْأَوُلهَاْالر َِجالِْْصهفهوفِْ م , (( رواه مسل َأَوُلهَا َوَشر َهاْآِخرهَهاْالنِ َساءِْْصهفهوفَِْْوَخَي 

ْأهولهوِْمن كهمْ ِْلَيِلِنْيف حديث ابن مسعود : )) ولنحرص أن نلي اإلمام ابلقرب منه لقوله 
ََلمِْ َح  َواقِْ َوَهي َشاتَِْْوِإََيكهمْ َْثََلثًْْيَ لهوََّنهمْ ْاَلِذينَْْثهََْْوالن  َهىْاَل  َس   (( رواه مسلم . اَل 

:  وهو األبعد لقوله األفضل الصالة فيه )) ولنحرص على احلضور إىل املسجد 
َهاْأَب  َعدهههمْ أعضم الناس أجرا يف الصالة )) والذي ينتظر الصالة حىت يصليها  فأبعدهم ََم ًشىِْإَلي  

 . مع اإلمام أعظم أجرا من الذي يصليها مث ينام (( رواه الشيخان
 )) اجلماعة ـ الصف األول ـ نلي اإلمام ـ املسجد األبعد يف املشي إليه ((

وجه هللا , أو يشارك يف  احلسية : أبن من تيسر له فلينب مسجدا  يبتغي بذلك العمارة -ب
ِجًداَْبَنَْْمنْ يف حديث عثمان : )) بناء مسجد صغريا  كان أو كبريا  وقد قال  َتِغيَْمس  ْيَ ب  

هَِْْبهِْ َلهْهَْلهْهْاّلَلْهَْبَنْْاّللََِْْوج  ََنةِْ ِفِْْمث   ث ابن عباس : يف حدي (( رواه الشيخان , وقال  اْل 
ِجًداّْلِلََِْْبَنَْْمنْ )) ًتاَْلهْهْاّلَلْهَْبَنِْْلبَ ي ِضَهاَْقطَاةْ َْكَمف َحصَِْْْوَلوْ َْمس  ََنةِْْبَ ي   ْاْل  (( رواه أمحد ِف

 )صحيح( .

عمارة املساجد ابلنظافة والفرش والكهرابء واملياه وغري ذلك مما يريح املصلني كالتكييف  -ت
ْكانتْتقمْاملسجدْحبيثْأنهْسألْعنهاْفقالواْعْصلىْالنيبْ)) وحنوه , وقد  لىْاملرأةْالت

 , فما الذي قدمناه أان وأنت للمساجد ؟( )رواه الشيخان((  ماتتْفصلىْعلىْقبها

 

َعةْ يف حديث أيب هريرة : )) : هل علقنا قلوبنا ابملساجد ؟ فقد قال  أخي املسلم -ث َْسب  
مَِْْظلِ هِِْْفْْاّلَلْهْيهِظل ههمْ  ْمهَعَلقْ ْقَ ل بههْهَْورَجهلْ ْاّللَِِْْعَباَدةِِْْفَْْنَشأََْْوَشابْ َْعاِدلْ ِْإَمامْ ِْظل هْهِْإَلِْْظلََْْلْْيَ و 
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ِجدِْ َتَمَعاْاّللَِِْْفََْْتَاِبََْْورَجهََلنِِْْإَلي هِْْيَ عهودََْْحَّتِْْمن هْهَْخَرجَِْْإَذاِِْبل َمس  ْذََكرََْْورَجهلْ َْوتَ َفَرَقاَْذِلكََْْعَلىْاج 
َناهْهْفَ َفاَضتْ َْخاِلًياْاّللََْ ْْفَ َقالََْْوََجَالْ َْحَسبْ َْذاتْهَْدَعت هْهَْورَجهلْ َْعي   َْتَصَدقََْْورَجهلْ ْاّللَََْْأَخافْهِْإن ِ

َفاَهاِْبَصَدَقةْ     (( رواه الشيخان .ََيِينههْهْت هن ِفقْهَْماِِْشَالههْهْتَ ع َلمََْْلَْْحَّتَْْفَأخ 
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هِ  آََمنَ  كََمنْ  اْلَحرَامِ  اْلَمْسِجدِ  ارَةَ َوِعمَ  اْلَحاج ِ  ِسَقايَةَ  أََجَعْلُتمْ   الْآَِخرِ  َواْليَْومِ  ِباللَّ

هِ  َسِبيلِ  ِفي َوَجاَهدَ  هِ  ِعْندَ  يَْسَتُوونَ  لَا اللَّ هُ  اللَّ اِلِمينَ  اْلَقْومَ  يَْهِدي لَا َواللَّ  الظَّ

ِذينَ ( 19) هِ  َسِبيلِ  ِفي َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا آََمُنوا الَّ  َوأَْنُفِسِهمْ  َواِلِهمْ ِبأَمْ  اللَّ

هِ  ِعْندَ  َدَرَجةً  أَْعَظمُ  ُرُهمْ  (20) اْلَفائُِزونَ  ُهمُ  َوُأوَلئِكَ  اللَّ  ِمْنهُ  ِبَرْحَمة   َربُُّهمْ  ُيبَش ِ

هَ  إِنَّ  أَبًَدا ِفيَها َخاِلِدينَ ( 21) ُمِقيم   َنِعيم   ِفيَها َلُهمْ  َوَجنَّات   َورِْضَوان    ِعْنَدهُ  اللَّ

ِذينَ  أَيَُّها يَا( 22) م  َعِظي أَْجر    إِنِ  أَْوِليَاءَ  َوإِْخَواَنُكمْ  آَبَاَءُكمْ  َتتَِّخُذوا لَا آََمُنوا الَّ

ُهمْ  َوَمنْ  الِْإيَمانِ  َعَلى اْلُكْفرَ  اْسَتَحبُّوا اِلُمونَ  ُهمُ  َفُأوَلئِكَ  ِمْنُكمْ  يََتَولَّ ( 23) الظَّ

 َوأَْمَوال   َوَعِشيرَُتُكمْ  َوأَْزَواُجُكمْ  ْخَواُنُكمْ َوإِ  َوأَبَْناُؤُكمْ  آَبَاُؤُكمْ  كَانَ  إِنْ  ُقلْ 

 ِمنَ  إَِليُْكمْ  أََحبَّ  َترَْضْوَنَها َوَمَساِكنُ  كََساَدَها َتْخَشْونَ  َوتَِجارَة   اْقَترَْفُتُموَها

هِ  هُ  يَأْتِيَ  َحتَّى َفَتَربَُّصوا َسِبيِلهِ  ِفي َوِجَهاد   َوَرُسوِلهِ  اللَّ  لَا هُ َواللَّ  ِبأَْمرِهِ  اللَّ

 (24) اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْومَ  يَْهِدي
  التفسير :

أجعلتم ـ أيها املشركون ـ سقي احلجاج وبناء املسجد احلرام وسدانته مساواي  ملن آمن ابهلل واليوم اآلخر 
وجاهد يف سبيل هللا إهنم ال يستوون عند هللا يف الفضل واألجر ، وال أجر لعمل بال إميان ابهلل ورسوله 

 ،  وهللا ال يوفق القوم الظاملني ألنفسهم ابلشرك يف عبادته واإلعراض عن دينه ـــ الذين آمنوا ابهلل
ومنزلة عند هللا ورسله وهاجروا فرارا  بدينهم وجاهدوا إلعالء كلمة هللا أبمواهلم وأنفسهم أعظم درجة 

سوء ـــ يبشرهم رهبم برمحة الناجون من النار ومن كل , وأولئك هم الفائزون بكل خري وبدخول اجلنة 
منه فيعفو عن سيئاهتم ، ورضوان من هللا عنهم ، وجنات هلم فيها النعيم الدائم الذي ال يزول وال 

ِْبخرجنيينقطع ـــ خالدين يف اجلنات ))  ْهمْمنها (( خلودا  أبداي  ، إن هللا عنده لعباده املؤمنني  وما
ـ اي أيها املؤمنون : ال تتخذوا آابءكم وإخوانكم أصدقاء وأحبااب  املتقني أجر عظيم ال يقدر قدره إال هللا ــ

وأخالء إن اختاروا الكفر حمبني له على اإلميان ابهلل ورسله ، ومن يوادهم ويتخذهم أولياء فأولئك هم 
م قل ـ أيها الرسول ـ إن كان آابؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكالظاملون ألنفسهم مبواالة أعداء هللا ـــ 

وعشريتكم وأموال اكتسبتموها وجتارة ختافون ركودها ومساكن حتبوهنا جلماهلا وحسنها أحب إىل قلوبكم 
وآثر عندكم من دين هللا وطاعته وحمبته وطاعة رسوله وحبه وجهاد يف سبيل هللا إلعالء كلمته فانتظروا 

اعته املؤثرين لدنياهم على ماذا حيل بكم من عقاب هللا ونكاله بكم ، وهللا ال يوفق اخلارجني عن ط
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           اآلخرة . 
 : بعض الدروس من الآيات

إن اإلميان ابهلل ورسله وطاعة هللا ورسوله ال يعدهلا شيء كليا  وال يساويها أي أمر مهما كان  (1
فلنقم هبذا )),  (( رواه البخاري َوَرسهوِلهِِِْْبّللَِِْْإَيَانْ َْقالََْْأف َضلْهْال َعَملَِْْأيْ  )) وملا سئل النيب 

ولنسع يف تقويته وزايدته بكل األعمال الصاحلات وفعل اخلريات , اإلميان ولنعنت به كل العناية 
 ولنحذر من نقصانه ألن اإلميان يزيد ابلطاعات وينقص ابملعاصي (( .

وهذا  اإلسالم ( دين )وجوب اهلجرة على من كان يف بلد ال يستطيع فيها إظهار شعائر دينه  (2
 ب استطاعته فليهاجر إىل بالد اإلسالم اليت يستطيع فيها إظهار شعائر دينه . على حس

مشروعية اجلهاد ابلنفس واملال واللسان والكتابة وغري ذلك , فعلى الدعاة إىل هللا أن يسعوا يف  (3
نشر دين هللا ) اإلسالم ( على حسب استطاعتهم , وكذلك على والة األمر أن ينشروا هذا 

رِِكنيََْْجاِهدهوايف حديث أنس : )) على حسب االستطاعة وقد قال ض الدين يف األر  ْال مهش 

َواِلكهمْ   (( رواه أمحد وأبو داود وابن حبان )صحيح( . َوَأل ِسَنِتكهمْ َْوأَن  فهِسكهمْ ِْبَِم 

هلذا الدين ؟ هل سعينا يف نشره أبنفسنا وأبموالنا وابلكتابة والرد  ا)) أخي املسلم : ماذا قدمن
الذين يتكلمون يف دين هللا ابلذم يف صحفهم وجمالهتم وقنواهتم وهل دعمنا الدعاة اجملرمني على 

إىل هللا ابملال والكلمة واجلاه حىت يؤدوا عملهم يف مجيع اجملاالت الدعوية سواء  كان ذلك بني 
ه ماذا الكفار ليدخلوا يف دين هللا أو دعوة العصاة للعودة إىل هللا )) كل واحد منا يسأل نفس

  قدم لدينه ((

أخي املسلم : احرص على كل خري ومن ذلك )) ماذا قدم أحدان من خري حلجاج بيت هللا  (4
احلرام واملعتمرين (( إذا تيسر ألحدان أن يقدم ماء  ليشرب منه احلجاج أو يقدم طعاما  أو يقدم 

أو عمرته أو يقدم مواصالت ) ابصات أو غريها ( أو يسهل حلاٍج حجه  مأوى )خميما  ( أو
ماْأرانْإلْيساعده ابملال يف ذلك فليبادر إىل هذا العمل اخلريي الكرمي وملا قال العباس : ))

 (( رواه عبد الرزاق . :ْأقيمواْعلىْسقايتكمْفإنْلكمْفيهاْخَياًْْاتركْسقايتناْفقالْرسولْهللاْ

رية واملال على دين هللا الدنيا على اآلخرة ومن إيثار األهل والقرابة والعش احلذر من إيثار (5
ِْإَذايف حديث ابن عمر : )) وعلى اجلهاد يف سبيل هللا وقد قال  وطاعته وطاعة رسوله 
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تهْ ِِْبل ِعيَنةِْْتَ َبايَ ع تهمْ  تهمْ ِِْبلَزر عَِْْوَرِضيتهمْ ْال بَ َقرَِْْأذ ََنبََْْوَأَخذ  َهادََْْوتَ رَك  َْحَّتْْزِعههْهيَ نْ َْلْْذهًلَْْعَلي كهمْ ْاّلَلْهَْسَلطَْْاْلِ 
 (( رواه أمحد وأبو داود وهذا لفظه )صحيح( , ولذا اي أخي املسلم انظر يف :ِديِنكهمْ  ِإىَلْْتَ ر ِجعهوا

(( رواه ِسَواَههَاَْمَاِْإَلي هَِْْأَحبََْْوَرسهولههْهْاّلَلْهَْيكهونََْْأنْ : )) وقد قال  حمبتك هلل ولرسوله  -أ
 . الشيخان

ِمنْهَْلْ: )) ا على غريه من اخللق وقد قال وتقدميه حمبتك لرسول هللا  -ب َْحَّتَْْأَحدهكهمْ ْي هؤ 
ِسِهِْْمنْ ِْإَلي هَِْْأَحبََْْأكهونَْ َْلْيف حديث أنس : )) , وقال  وأمحد (( رواه البخارينَ ف 

ِمنْه  (( رواه الشيخان . َأَج َِعنيََْْوالَناسَِْْوَوَلِدهَِْْواِلِدهِِْْمنْ ِْإَلي هَِْْأَحبََْْأكهونََْْحَّتَْْأَحدهكهمْ ْي هؤ 

ِمنْهَْلْيف حديث أنس : )) حمبتك ألخيك املسلم وقد قال  -ت بََْْحَّتَْْأَحدهكهمْ ْي هؤ  َِْلَِخيهِْْحيِه
ِسهَِْْما ِْلنَ ف  ب   (( رواه الشيخان .حيِه

:  احذر أن حتملك حمبة الولد واألهل والدنيا على املعصية و البخل وحنوها وقد قال  -ث
َياَْفاتَ قهوا)) ن   ْالولديف حديث أيب سعيد : )) (( رواه مسلم , وقال  النِ َساءَْْاتَ قهواوَْْالد 

 (( رواه أبو يعلى )صحيح( . ُمزنةْمبخلةْوْجمبنة

)) أخي املسلم : كم من شخص عصى ربه من أجل زوجته فأدخل يف البيت القنوات 
لسائق غري اهلدامة إلرضاء الزوجة ومسح هلا ابلتربج يف األسواق وغريها وابلركوب مع ا

شخص عصى ربه احملرم وحدها مع حتقق اخللوة هبا وغري ذلك من الذنوب , وكم من 
من أجل أبيه فهو يشرتي ألبيه احملرمات من قات ودخان وشيشة وغري ذلك , وكم 
من شخص عصى ربه من أجل أوالده أو إخوته أو قبيلته أو ماله أو جتارته أو منزله , 

أمام هذه املذكورات يف اآلية هل ذلك التصرف يقره  ولذا علينا أن ندرس كل تصرف
ولنحذر من الوقوع يف معصية هللا , دين هللا فنمضي فيه أو أنه حيرمه دين هللا فنرتكه 

َوانهكهمْ َْوأَب  َناؤهكهمْ َْآَِبؤهكهمْ َْكانَِْْْإنْ ْقهلْ من أجل هذه املذكورات )) َْوَعِشَيَتهكهمْ َْوَأز َواجهكهمْ َْوِإخ 
َوالْ  تهمهوَهاَْوَأم  نََْْوِِتَارَةْ ْاق ََتَف   ََّنَاَْوَمَساِكنْهَْكَساَدَهاََْْت َشو  َْوَرسهوِلهِْْاّللَِِْْمنَِْْإَلي كهمْ َْأَحبَْْتَ ر َضو 
رِهِْْاّلَلْهَْيَ ِتََْْحَّتَْْفََتََبصهواَْسِبيِلهِِْْفَْْوِجَهادْ  ِديَْلَْْواّلَلْهِْبَِم  مَْْيَ ه   فق(( . وهللا املو  ال َفاِسِقنيَْْال َقو 

 تنبهوا لما يلي : رسالة إلى التجار ـ أيها التجار (6

ن َسانَِْْإنََْْكََلْإن اإلنسان إذا أغناه هللا فالغالب أنه يطغى كما قال تعاىل : )) -أ َْلَيط َغىْاْل ِ
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تَ غ َنْْرََآهْهَْأنْ (6ْ)  (( فليحذر التجار وأصحاب الغىن من الطغيان . ْاس 

م هو مال هللا فلينفقوا منه يف طاعة هللا , ولذا ليعلم التجار أن هذا املال الذي أبيديه -ب
ْتنهرأخي التاجر ال ترد سائال  يسألك بل أعطه ما تيسر ))  ْفَل ْالسائل ((  وأما

 وتصدق من هذا املال وفقك هللا .

ليحذر )التاجر( من املعاملة ابلراب فإن كثريا  من التجار واقعون يف هذه املعصية وقد  -ت
هلم : ) أخرجوا نسبة الراب من املال وختلصوا منها ويبقى يسول هلم الشيطان فيقول 

ليس صحيحا  حىت وإن أفىت به من أفىت بل نقول )) ال  م( وهذا كال لكم الباقي
 نتعامل ابلراب أصال  مهما كانت النسبة قليلة أو كثرية (( .

اجر املرايب )) فالت ليعلم التاجر أن املتعامل ابلراب أن مصريه إىل قلة كما أخرب النيب  -ث
 يبحث عن الزايدة وينتهي إىل قلة فليحذر من ذلك (( .

أيها التاجر كن صادقا  يف بيعك وشرائك مسحا  يف ذلك ويف قضائك واقتضائك وقد  -ج
ََتَىِْإَذاََْس ًحاَِْبعَِْْإَذاََْس ًحاَْعب ًداْاّلَلْهْرَِحمَْيف حديث جابر : )) قال  َْقَضىِْإَذاََْس ًحاْاش 
َتَضىْاِإذَََْْس ًحا  (( رواه البخاري .اق  

يف حديث عبد الرمحن بن شبل :  ليحذر التاجر من الوقوع يف هذا احلديث قوله  -ح
(( رواه أمحد واحلاكم )صحيح( , والتجار الفجار هم الذين ال فهَجارْهْههمْ ْالت َجارَِْْإنَْ))

فساد يف يكذبون ويغشون ويقيمون أبمواهلم القنوات الفضائية اهلدامة وينشرون ال
 األرض ويتعاملون ابحملرمات .   )) فالتوبة التوبة (( 

يف حديث أيب هريرة :   النيب أيها التاجر إنك غالبا  ما تكون يف السوق وقد قال -خ
َهاْاّللَِِْْإىَلْْال ِبََلدَِْْأَحبْ )) َواق هَهاْاّللَِِْْإىَلْْال ِبََلدَِْْوَأب  َغضْهَْمَساِجده  (( رواه مسلم , فأكثر من َأس 

 ذكر هللا يف السوق .

أيها التاجر اطلب املال من حله وأمجل يف ذلك واعلم أنه لن أيتيك إال ما كتب لك  -د
لهوايف حديث أيب محيد الساعدي : )) وقد قال  ن  َياْطََلبِِْْفَْْأَجِ  ِلَماْْمهَيَسرْ ْكهًَلَْْْفِإنَْْالد 

َهاَْلهْهْكهِتبَْ  (( رواه ابن ماجة واحلاكم )صحيح( .ِمن  

 العيب إذا كان عيبا  ابلسلعة وال يكتم التاجر وال ا التاجر "وكل ابئع " اصدق وبني  أيه -ذ
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َِيارِْْال بَ يِ َعانِْيف حديث حكيم بن حزام : )) يكذب وقد قال  َْقالََْْأوْ ْيَ تَ َفَرَقاْلَْ َْماِِْبْل 
َقتْ ْوََكَذِبََْْكَتَماَْْوِإنْ ْابَ ي ِعِهمَِْْفَُْْلهَماْبهوِركََْْوبَ يَ َناَْصَدَقاْفَِإنْ ْيَ تَ َفَرَقاَْحَّتْ ((  بَ ي ِعِهَماْبَ رََكةْهُْمِه

 رواه الشيخان . 

 ))بني واصدق ليبارك لك ((     

أو البائع خشية طلب اإلقالة  ابئع أو مشرٍت " ال تفارق املشرتىأيها التاجر " وكل  -ر
َِيارِْ ال بَ يِ َعانِْيف حديث عبد هللا بن عمرو : )) )الفسخ( لقوله  َْأنْ ِْإَلْْيَ تَ َفَرَقاْلَْ َْماِِْبْل 

َقةََْْيكهونَْ َيةََْْصاِحَبهْهْي هَفاِرقََْْأنْ َْلهْهْحيَِلْ َْوَلِْْخَيارْ َْصف  َتِقيَلهْهَْخش  َْيس  (( رواه أمحد والنسائي َأن 
    )حسن( .
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ُه ِفي َمَواِطَن كَثِيرَة  َويَْوَم ُحَنيْن  إِْذ أَْعَجبَْتُكْم  كَْثرَُتُكْم َفَلْم )) َلَقْد َنَصَرُكُم اللَّ

يُْتْم ُمْدِبِريَن ) ( 25ُتْغِن َعْنُكْم َشيْئاً َوَضاَقْت َعَليُْكُم الْأَرُْض ِبَما َرُحبَْت ُثمَّ َولَّ

ُه َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْنَزَل ُجُنوداً َلْم َتَرْوَها  ُثمَّ أَْنَزَل اللَّ

ِذيَن كَ  ُه ِمْن بَْعِد َذِلَك 26َفُروا َوَذِلَك َجزَاُء اْلكَاِفِريَن )َوَعذََّب الَّ ( ُثمَّ يَُتوُب اللَّ

ُه َغُفور  َرِحيم  )
ِذيَن آَمُنوا إِنََّما اْلُمشْرُِكوَن 27َعَلى َمْن يََشاُء َواللَّ ( يَا أَيَُّها الَّ

ا َوإِْن ِخْفُتْم َعيَْلًة َفَسْوَف َنَجس  َفلا يَْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحرَاَم بَْعَد َعاِمِهْم َهذَ 

َه َعِليم  َحِكيم  )
ُه ِمْن َفْضِلِه إِْن َشاَء إِنَّ اللَّ ِذيَن لا 28ُيْغنِيُكُم اللَّ ( َقاتُِلوا الَّ

ُه َوَرُسوُلُه َولا يَِديُنوَن  ِه َولا ِباْليَْوِم الْآِخِر َولا ُيَحر ُِموَن َما َحرََّم اللَّ
ُيْؤِمُنوَن ِباللَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزيََة َعْن يَد  َوُهْم ِدي َن اْلَحق ِ ِمَن الَّ

 ( ((  29َصاِغُروَن )
 التفسير :

وكان  كثرية مع رسول هللا   غزواتعلى أعدائكم املشركني يف  -أيها املسلمون  -لقد نصركم هللا 
ُعددكم بل مع ضعفكم وقوة عدوكم ، ونصركم يف أتييده ال بعددكم وال بذلك النصر من عند هللا و

وكيف  جزاء ومل تعرفوا أين تذهبونكثرتكم ومل جتز عنكم شيئا  من االغزوة حنني ، وقد أعجبتكم  
يف نفر من أصحابه ، ولكن هللا نصركم فهل  مث وليتم هاربني من العدو ، اتركني رسول هللا  تتصرفون

على رسوله وعلى من  تهمث أنزل هللا طمأنين  ال بكثرة عدد أو ُعدد ـــعند هللا وعيتم أن النصر إمنا هو من
معه من املؤمنني فرتاجعوا إىل املعركة وثبتوا يف القتال أمام عدوهم وأنزل هللا جنودا  من املالئكة مل تروها 

م على  هل جزاء  ( ابلقتل والسيب ، وذلك )هوازن لنصر وعذب هللا الذين كفروايقاتلون معكم ومت لكم ا
مث بعد قتالكم للكفار وقتلكم من تقتلون منهم يتفضل هللا ابلتوبة على من يشاء  كفرهم ابهلل ورسوله ـــ

من عباده إذا دخلوا يف دين هللا واستجابوا هلل ورسوله وهللا غفور ملن أقبل عليه ماضي ذنوبه من الشرك 
أيها الذين آمنوا : إمنا املشركون أجناس دينا   اي املؤمنني فقد وسعت رمحته كل شيء ـــ وغريه رحيم بعباده

احلرام ) حرم مكة ( بعد عامهم أبداان  لعدم تطهرهم فامنعوهم من دخول املسجد  سواعتقادا  ، وأجنا
سنة تسع ( وإن خفتم فقرا  ألجل انقطاع املشركني عن التجارة يف املوسم فسوف يغنيكم هللا من هذا )

 ه، إن هللا عليم مبا يصلح لعباده حكيم فيما أيمر به وينهى عنه ألن فضله من وجه غري ذلك إن شاء
قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال بيوم القيامة وال  خلقه وأمره  ـــالكامل يف أقواله وأفعاله العادل يف 

ارى حيرمون ما حرمه هللا ورسوله كاخلمر وامليسر وال يعتقدون دين احلق ) اإلسالم ( من اليهود والنص
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 جلزية أبيديهم وهم خاضعون أذالء .حىت يدفعوا ا
  : بعض الدروس من الآيات

الُعدد ولكنه من عند هللا فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية  وأإن النصر ليس بكثرة العدد   (1
ْه)) : يف حديث ابن عباس إبذن هللا وقال  ْهَْأر بَ َعةْ ْالَصَحابَةَِْْخَي  ْهِْماَئةْ َْأر َبعْهْالَسَراَيََْْوَخَي  َْوَخَي 

َناْي هغ َلبََْْوَلنْ ْآَلفْ َْأر بَ َعةْهْاْل هيهوشِْ فعلى ))  ، رواه أمحد وأبو داود والرتمذي ) صحيح ( ((ِقَلةْ  ِمنْ ْأَل ًفاَْعَشرَْْاث  
املسلمني اجملاهدين أن يعتمدوا على هللا يف قتال الكفار وأن أيخذوا ابألساليب احلديثة يف 

ْال قهَوةَِْْإنََْْأَلْْالَرم يْهْال قهَوةَِْْإنََْْأَلْ)) يف حديث عقبة بن عامر : قال  وقد(( , تقوية اجليوش 

  لرمي من الرب ومن البحر ومن اجلو .فليتعلم املسلمون ا ،رواه مسلم  ((الَرم يْهْال قهَوةَِْْإنََْْأَلْْالَرم يْه

ني وحنني : واد ب"  مكة ,الثامنة من اهلجرة بعد فتح  غزوة حنني يف شهر شوال من السنة  (2
 كانت املعركة فيه .  " مكة والطائف

فهو أشجع الناس ويف حديث الرباء بن عازب  (( التامة شجاعته )) يف غزوة حنني جتلت   (3
   مََْْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىْاّللََِْْرسهولَِْْعنْ َْأفَ َرر تهْ قال له : )) أن رجال ْ ْيَ و  ْاّللََِْْرسهولََْْلِكنََْْقالَْْحهَنني 

ًماَْكانهواَْْهَواِزنَِْْإنَْْيَِفرَْْلَْ َْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلى ََزمهواَْعَلي ِهمْ َْْحَل َناَْلِقيَناههمْ َْلَماَْوِإَنَْْرهَماةًْْقَ و  َبلََْْفاَّن  َْفَأق  
ِلمهونَْ بَ لهوَنَْْال َغَنائِمَِْْعَلىْال مهس  تَ ق  َهامَِْْواس  ْرَأَي  تههْهْفَ َلَقدْ ْيَِفرَْْفَ َلمْ َْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىْاّللَِْْسهولْهرََْْفَأَماِِْبلسِ 

َيانََْْأِبََْْوِإنَْْال بَ ي َضاءِْْبَ غ َلِتهَِْْلَعَلىَْوِإنَهْه َْلْْالَنيبْ َْأَنَْْيَ قهولْهَْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىَْوالَنيبْ ْبِِلَجاِمَهاْآِخذْ ْسهف 
 0رواه الشيخان(( َعب ِدْال مهطَِلبْ ْاب نْهَْأَنَْ َكِذبْ 

نه يف انر جهنم خالدا  بال توبة وقد قامت عليه احلجة فإ املشرك جنس فإذا مات على كفره  (4
املشرك ال تطهره النار فيبقى فيها ألن الكلب , ( (ْوماْهمِْبارجنيْمنْالنار )خملدا  فيها أبدا  )

إنْهمْإلْْ))فإنه ال يطهر من النجاسة فكذلك املشرك مهما بقي يف املاء ) يف حبر أو غريه ( 
 ( .(كاَلنعامْبلْهمْأضلْ

الكافر فهو ليس بنجس عند مجهور أهل العلم ) فال جيب بدن جناسة الكافر معنوية وأما   (5
 : يف حديث أيب هريرة  قد قال وأما املؤمن فال ينجس و  ( ملس الكافر من غسل اليد

ِمنَِْْإنَْ))  0رواه الشيخان ((ن جهسْهي َْ َلْْال مهؤ 

العلم واحلكمة بال متثيل كما  يتمن أمساء هللا :) العليم واحلكيم ( فنثبت هذين االمسني وصف  (6
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 (. ليسْكمثلهْشيءْوهوْالسميعْالبصَيقال تعاىل: ) 

ِخِرَْولْحيهَْْ)) هذه اآلية :  (7 ِمْاْل  َْولِِْبل يَ و  ِمنهوَنِِْبّللَِ ر ِمهوَنَْماَْحَرَمْاّلَلهَْوَرسهولهههَْولَْقاتِلهواْاَلِذيَنْلْي هؤ 
َْصاِغرهونَْ ْيَد َْوههم  ز يََةَْعن  ِْمَنْاَلِذيَنْأهوتهواْال ِكَتاَبَْحَّتْي هع طهواْاْلِ  َقِ  هي أول األمر  ((يَِدينهوَنِْديَنْاْل 

رسول  املشركني ودخل الناس يف دين هللا أفواجا  أُمر متهدت أموربقتال أهل الكتاب بعد ما 
 من اهلجرة ( . 9ل الكتاب يف سنة ) هللا بقتال أه

ما أن يسلموا وإما أن يعطوا اب أو غريهم من العرب أو غريهم فإيقاتل الكفار من أهل الكت  (8
أخذ اجلزية من ) هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ألنه اجلزية عن يد وهم صاغرون , و 

 . رواه البخاري( جموس هجر

َْوَلْْال يَ ههودَْْتَ ب َدءهواَْلْ)):  حديث أيب هريرة  يف از أهل الذمة وقد قال ال جيوز إعز   (9
َطر وهْهَْطرِيقْ ِْفَْْأَحَدههمْ َْلِقيتهمْ َْفِإَذاِِْبلَسََلمِْْالَنَصاَرى َيِقِهْ ِإىَلَْْفاض   .رواه مسلم (( َأض 

 رسالة إلى كل مسلم : (10

 حذر من :ني فلنالعزة هلل ولرسوله واملؤمن أخي املسلم اعلم أن 

واقض احلذر من موالة الكافرين ) أعداء هللا ( وحمبتهم فإن مواالة الكفار انقض من ن -أ
 ) ردة عن دين هللا ( . اإلسالم

ليهم ورفع مكانتهم ألهنم نحذر من إعزاز الكافرين يف اجملالس وغريها ومن الثناء عل  -ب
 (( . حّتْيعطواْاْلزيةْعنْيدْوهمْصاغرون) ) أذالء صغره

مْ َْتَشَبهََْْمنْ )):  لنحذر من التشبه هبم فيما هو من خصائصهم وقد قال   -ت  فَ ههوَِْْبَقو 

ههمْ   . (( رواه أبو داود )صحيح(ِْمن  

َْلكهمْ َْكانهواْْال َكاِفرِينَِْْإنَْ)): م أعداء وقد قال تعاىل لنحذر من اختاذهم أصدقاء ألهن  -ث
 . (( مهِبيًناَْعدهًوا

 د الكفار إال لضرورة أو حاجة فإذا أهنى املسافر لذلك شغلهلنحذر من السفر إىل بال  -ج
 رجع من بالدهم إىل بالد اإلسالم .

 األمانة . ملنحذر من اختاذهم أمناء ألن الغالب عليهم اخليانة وعد -ح

لنحذر من كثرة خمالطتهم ألن ذلك يكون سببا  يف عدم كرههم ويف إضعاف الرباء  -خ

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضدديلة العالمددة الشدديخ محمدد                                    التوبددة   تفسددير سددورة          

 شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                      

 

 

21 

 منهم .

 عز وجل وأن نستغل وجودهم يف بالد املسلمني بدعوهتم لكن علينا دعوهتم إىل هللا  -د
ت والكتب النافعة . وهللا اإلسالم وإعطائهم املطوايحماسن إىل هللا ابحلسىن وشرح 

   املوفق 
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ِه َذِلَك ))  ِه َوَقاَلِت النََّصارَى اْلَمِسيُح ابُْن اللَّ َوَقاَلِت اْليَُهوُد ُعَزيْر  ابُْن اللَّ

ُه أَنَّى َقْوُلُهْم ِبأَفْ  ِذيَن كََفُروا ِمْن َقبُْل َقاَتَلُهُم اللَّ َواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن َقْوَل الَّ

ِه َواْلَمِسيَح ابَْن 30ُيْؤَفُكوَن ) ( اتََّخُذوا أَْحبَارَُهْم َوُرْهبَاَنُهْم أَْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَّ

لا إَِلَه إِلَّا ُهَو ُسبَْحاَنُه َعمَّا ُيشْرُِكوَن  َمْريََم َوَما ُأِمُروا إِلَّا ِليَْعُبُدوا إَِلهاً َواِحداً 

ُه إِلَّا أَْن ُيتِمَّ ُنورَُه َوَلْو 31) ِه ِبأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى اللَّ ( ُيِريُدوَن أَْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اللَّ

ِذي أَْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحق ِ لِ 32كَرَِه اْلكَاِفُروَن ) ُيْظِهرَُه َعَلى ( ُهَو الَّ

ِه َوَلْو كَرَِه اْلُمشْرُِكوَن ) يِن ُكل ِ ِذيَن آَمُنوا إِنَّ كَثِيراً ِمَن الْأَْحبَاِر 33الد ِ ( يَا أَيَُّها الَّ

ِذيَن  ِه َوالَّ َوالرُّْهبَاِن َليَأُْكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس ِباْلبَاِطِل َويَُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَّ

ْرُهْم ِبَعَذاب  أَِليم  يَكْنُِزوَن الذَّ  ِه َفبَش ِ َهَب َواْلِفضََّة َولا ُيْنِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اللَّ

( يَْوَم ُيْحَمى َعَليَْها ِفي َناِر َجَهنََّم َفُتكَْوى ِبَها ِجبَاُهُهْم َوُجُنوُبُهْم 34)

 (((35كْنُِزوَن )َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما كََنْزُتْم لاْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم تَ 

 التفسير : 

ذلك قوهلم : املسيح عيسى ابن هللا ، عزير ابن هللا ، وقالت النصارى افرتاء   : وقالت اليهود افرتاء   
أبلسنتهم فال مستند هلم فيما ادعوه سوى افرتائهم ، وهم بذلك يشاهبون قول الكفار الذين من قبلهم 

وهو واضح جلي كيف يصرفون عن احلق ,  لعنهم هللا , هللا  الذين ادعوا أن الالت و العزى ومناة بنات
اختذ اليهود علمائهم واختذ النصارى عبادهم آهلة من دون هللا حيرمون عليهم   ـــ ويعدلون إىل الباطل

دون هللا  ، واختذ النصارى عيسى ابن مرمي إهلا  يعبدونه من ه، وحيلون هلم احلرام فيحلون هاحلالل فيحرمون
تقدس وتنزه عن الشركاء و النظراء و األعوان و  تعاىل, هللا وحده ال شريك له  روا إال بعبادة، وما أم

يريد اليهود والنصارى واملشركون أن يطفئوا نور هللا وهو دين ب سواه ـــ واألوالد ال إله إال هو وال ر 
يريد أن يطفئ شعاع  اإلسالم الذي بعث هللا به رسوله مبجرد جداهلم وافرتائهم وطعنهم فيه كمثل من

الشمس أو نور القمر بنفخٍة وهذا ال سبيل هلم إليه فإن هللا أيىب إال أن يتم نوره حبفظ دينه ونصره 
وهللا هو الذي أرسل رسوله بدين اإلسالم ) األخبار الصادقة واإلميان  عالء كلمته ولو كره الكافرون ـــوإ

األداين على رغم  الدنيا واآلخرة ( ليعلن على سائر الصحيح والعلم النافع والعمل الصاحل النافع يف
اي أيها الذين آمنوا ابهلل ورسله إن كثريا  من علماء اليهود وعباد النصارى ليأكلون  أنوف املشركني  ـــ

هنا ابلدين واملناصب والرايسة واهلدااي والرشوة وغريها من احليل وهم أيضا  يصرفون و أموال الناس وأيخذ
ن زكاهتا فبشرهم باع احلق والدخول يف اإلسالم، والذين يكنزون الذهب والفضة فال يؤدو الناس عن إت
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يوم القيامة حيمى عليها يف انر جهنم فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم ويقال  بعذاب مؤمل موجع ـــ
 ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنـزون . هلم عند كيهم هبا تقريعا  هذا نتيجة ما كنزمت

 لدروس من الآيات :بعض ا

وليس ألحد أن حيلل ما حرم هللا أو  ن التحليل والتحرمي هلل يف كتابه وعلى لسان رسوله إ (1
التحرمي غري هللا فقد كفر ابهلل واختذ ذلك احملرم أو  وأحيرم ما أحل هللا ، ومن أطاع يف التحليل 

َْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىْالَنيبَْْي تْهأَت َْ)) قال : احمللل راب  من دون هللا ، ويف حديث عدي بن حامت 
ع تههْهْال َوَثنََْْهَذاَْعن كَْْاط َرحْ َْعِديْ َْيَْْفَ َقالََْْذَهبْ ِْمنْ َْصِليبْ ْعهنهِقيَْوِفْ َرأْهَْوَسَِ ْاََتَذهوا}ْ بَ َراَءةْ  سهورَةِِْْفْْيَ ق 

َبارَههمْ  َباََّنهمْ َْأح  ْْدهونِِْْمنْ َْأر َِبِبًَْْورهه  َُْلهمْ َْأَحل واِْإَذاَْكانهواَْْوَلِكنَ ههمْ ْيَ ع بهدهوََّنهمْ َْيكهونهواْلَْ ِْإََّنهمْ َْأَماْالَْقَْْ{اّللَِ
ًئا َتَحل وهْهَْشي   ًئاَْحَرمهوهْهَْعَلي ِهمْ َْحَرمهواَْوِإَذاْاس  فإذا حرم أصحاب , حسن ( رواه الرتمذي ) ((َْشي  

لقوانني شيئا  مما حرمه هللا ورسوله فهذا  القوانني شيئا  مما أحله هللا ورسوله أو أحل أصحاب ا
به املسلم نتيفل فرا  أكربكفر ابهلل كفرا  أكرب ومن أطاعهم يف حتليلهم وحترميهم فقد كفر ابهلل ك

 لذلك .

أخي املسلم إن اليهود والنصارى واملشركني يسعون حماربني لدين هللا ) اإلسالم ( حىت ال   (2
 يقومون به من أساليب حلرب اإلسالم ومن أساليبهم :ينتشر يف األرض وحنن نرى ونسمع ما 

ما ينظمونه من قوانني ليطبقوها على العامل وهي مضادة لإلسالم ويطلبون تطبيقها على  -أ
حىت إذا رغب  " حرية التدين" ، ويدخل حتتها " احلرية الشخصية " املسلمني مثل قوانني 

" حرية  ،"حرية الزان " ، " راتحرية شرب املسك، " الشخص املسلم يف الردة فال مينع
 التجارة فيباع املسكرات وتفتح جمال للدعارة والزان " وغري ذلك من القوانني .

ما يقوم به النصارى من أساليب التنصري يف كثري من بقاع العامل إلخراج بعض املسلمني  -ب
افرة ، بل إىل النصرانية وينفقون األموال الكثرية على التنصري وحيمى من بعض الدول الك

 . من حماربة اإلسالموهذا كله " للصليب " يعمل هيئات 

ويطلبون من العامل كله أن يسري معهم  يسمي الكفار بعض ما جاء يف اإلسالم بغري امسه -ت
يعة ( فإن الكفار حياربون حتكيم الشر كما يفعل يف )حتكيم شريعة هللايف حماربة اإلسالم  

 ( . ْمتمْنورهْولوْكرهْاملشركونوهللا( ، )ويقولون : )أصولية أو إرهاب
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  يف حديث ثوابن : أبشروا أيها املسلمون فإن دين اإلسالم سينتشر يف األرض كما قال  (3
َر ضَِْْلَْْزَوىْاّللََِْْإنَْ )) لهغْهْأهَمِتَْْوِإنََْْوَمَغاِرَِبَاَْمَشارِقَ َهاْفَ َرأَي تْهْاَل  َهاِْلْْزهِويََْْماْمهل كهَهاَْسيَ ب    (( ِمن  
َهبْهَْلْ)) يف حديث عائشة رضي هللا عنها : ديث رواه مسلم ، وقال احل َْوالنَ َهارْهْالَلي لْهْيَذ 

َْرسهوَلهْهَْأر َسلَْْاَلِذيْههوَْ}ْاّلَلْه أَن  َزلَِْْحنيَََْْلَظهنْ ْكهن تْهِْْإنْ ْاّللََِْْرسهولََْْيَْْفَ قهل تْهَْوال عهَزىْالََلتْهْت هع َبدََْْحَّتْ
َق ِْاَْوِدينِِِْْبُل هَدى ينَِْْعَلىِْليهظ ِهَرهْهْْل  رِكهوَنَْْكرِهََْْْوَلوْ ْكهلِ هِْْْالدِ  ِْمنْ َْسَيكهونْهِْإنَهْهَْقالَْْاَتًماَْذِلكََْْأنَْْ{ال مهش 

َعثْهْثهَْْاّلَلْهَْشاءََْْماَْذِلكَْ َقالْهْقَ ل ِبهِِْْفَْْمنْ ْكهلَْْْفَ تَ َوَّفْْطَيِ َبةًِْْرحًياْاّلَلْهْيَ ب   َقىِْإَيَانْ ِْمنْ َْخر َدلْ َْحَبةِِْْمث   ْفَ يَ ب  
 رواه مسلم . ((ِديِنْآَِبئِِهم ِْْإىَلَْْفََي ِجعهونَِْْفيهَِْْخَي ََْْلَْْمنْ 

اي أهل القنوات الفضائية اهلدامة ، واي أهل اإلعالم الذي ينشر الشرور و اآلاثم اتقوا هللا عز   (4
هجون منهج وجل فإنكم أبعمالكم إمنا تسعون يف حماربة دين اإلسالم وحماربة الفضيلة وتن

: )) تم ولكن لماعلموا أن هللا انصر دينه مهما عاليهود والنصارى وحنوهم يف حماربة دين هللا و 
توبوا إىل هللا وعودوا إليه وخافوا منه وغريوا قنواتكم وإعالمكم إىل إعالم وقنوات تدعوا إىل هللا 

   ، وهللا املوفق لكل خري . وإىل نشر دينه وكتابه وسنة رسوله 

من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبَّادان   ال سفيان بن عيينة ق  (5
بَ عهنَْ)) : كان فيه شبه من النصارى ، وقد قال  َلكهمْ َْكانََْْْمنْ َْسَننََْْلتَ ت   ًاْقَ ب   ًاِْشب  َْوِذرَاًعاِْشب 

رََْْدَخلهواَْلوْ َْحَّتِْْبِذرَاعْ  (( رواه  َفَمنْ  َقالََْْوالَنَصاَرىْال يَ ههودْهْاّللََِْْرسهولََْْيَْْق هل َناْتَِبع تهمهوههمْ َْضب ْ ْجهح 
  . البخاري

  " من التشبه ابليهود والنصارى ." فليحذر طالب العلم ، وليحذر العابد هلل

جراما  ( والفضة 85)  ونصاب الذهب, وجوب الزكاة يف الذهب والفضة حىت يف احللي  (6
َُْلهَماْفَ َقالََْْذَهبْ ِْمنْ ْسهَوارَانَِْْأي ِديِهَماَْوِفْ إىل رسول هللا  وملا جاءت امرأاتنجراما  ( , 595)

َبانَِْْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىْاّللََِْْرسهولْهَُْلهَماْفَ َقالََْْقالََْْلَْْقاَلَتاْزََكاَتهْهْأَت هَؤدِ ََينِْ ِْبسهَوارَي نِْْاّلَلْهْيهَسوِ رَكهَماَْأنْ َْأَتِه
 مذي وأبو داود ) حسن ( .رواه الرت  ((زََكاَتهْه َفَأدِ َيََْْقالََْْلَْْتاَقالَََْْنرْ ِْمنْ 

قال  خري ما تكتنز فاحرص على ذلك ( ففي حديث ثوابن أخي املسلم ) إين أدلك على  (7
َْذِلكََْْلكهمْ َْأع َلمْهَْفَأَنَْْعهَمرْهَْقالَْْنَ َتِخذْهْال َمالَِْْفَأيََْْقالهواْنَ َزلََْْماَْوالَذَهبِْْال ِفَضةِِْْفْْنَ َزلََْْلَما)) :

ْنَ َتِخذْهْال َمالَِْْأيَْْاّللََِْْرسهولََْْيَْْفَ َقالَْْأَثَرِهِِْْفَْْوَأَنََْْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىْالَنيبََْْفَأد َركَْْبَِعَيِهَِْْعَلىَْفَأو َضعَْ
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ِمَنةًَْْجةًَْوَزوْ َْذاِكًراَْوِلَساَنًَْْشاِكًراْقَ ل ًباَْأَحدهكهمْ ِْليَ َتِخذْ ْفَ َقالَْ رَِْْعَلىَْأَحدَكهمْ ْتهِعنيْهْمهؤ  ِخَرةِْ َأم  رواه  (( اْل 
ْوْشاكرْقلب))يف حديث أيب أمامه :  وقال  , أمحد والرتمذي وابن ماجه ) صحيح (

رواه البيهقي يف  ((الناسْاكتنزْماْخَيْدينكْوْدنياكْأمرْعلىْتعينكْصاْلةْزوجةْوْذاكرْلسان
 . الشعب ) صحيح (

 . انظر يف قلبك هل هو شاكر هلل ؟ ( -القلب الشاكر  -من اآلن ) اكتنز  
 . انظر يف لسانك هل هو ذاكر هلل ؟ ( -اللسان الذاكر  -)اكتنز من اآلن  
 ك ( .زوجتك تعينك على دنياك وأخرا انظر هل -)اكتنز الزوجة الصاحلة  

  : يوم القيامةيف هللا احذروا عذاب : اي أهل الذهب والفضة والكنوز ممن ال يؤدي زكاهتا   (8
َْما)) : يف حديث أيب هريرة  فقد قال  )ابلذهب والفضة وغريها(الكي هبا ابلنار : -أ

يَِْْإَلْْزََكاَتهْهْي هَؤدِ يَْلَْْكن زْ َْْصاِحبِِْْمنْ  َعلْهَْجَهَنمَََْْنرِِْْفَْْعَلي هِْْأهْحِ  َوىَْصَفاِئحَْْفَ يهج  َباهْهِِْبَاْفَ يهك  َْجن  
َْْاّلَلْهْكهمَْحَيْ َْحَّتَْْوَجِبينههْه مْ ِْفِْْعَباِدهَِْْبني  ِْإىَلِْْإَماَْسِبيَلهْهْيَ َرىْثهََْْسَنةْ ْأَل فَََْْخ ِسنيَِْْمق َدارههْهَْكانَْْْيَ و 

ََنةِْ "ْماْ وأما اإلبل والبقر والغنم فإهنا كما قال (( احلديث رواه مسلم , الَنارِِْْإىَلَْْوِإَماْاْل 
ْإلْجاءتْيومْالقيامةْأعظمْامْْمنْصاحبْإبلْولْبقرْولْغنمْلْيْؤ ديْزكاَتا

ْكلماْنفذتْأخراهاْعادتْعليهْأولهاْ كانتْوأَسنهْتنطحهْبقروَّناْوتطؤهِْبخفافها
أدي  -وال أدوا الزكاة اي أصحاب األم)) رواه النسائي وابن ماجة  حّتْيقضىْبنيْالناس"

 الزكاة اي صاحبة احللي (( .

منْتركْْ)) : ع رأسه من كثرة مسه ( وقد قال الشجاع األقرع : ) الثعبان الذي قر   -ب
ْكنزكْ ْكنزًاْمثلْلهْيومْالقيامةْشجاعًاْأقرعْزبيبتانْويقولْ:ْويلكْماْأنتْ؟ْفيقولْ:ْأَن بعده

له يف أص يدهْفيقضمهاْثْيتبعهاْسائرْجسده((الذيْتركتهْبعدكْولْيزالْيتبعهْحّتْيلقمهْ
 الصحيحني من حيث أيب هريرة .

قال  ثر من اإلنفاق يف سبيل هللا ) كل وجوه الرب ( وأتمل هذا احلديث أنه أخي املسلم أك (9
ًئاِْإَلِْْديَنارْ ِْمن هْهَْوِعن ِديَْثِلَثةْ َْعَليََْْتَ ِضيَْذَهًباَْهَذاْأهحهدْ ِْمث لَِْْعن ِديَْأنََْْيسهر ِنَْْما)): أليب ذر َْشي  
هْه  . انظر يف هذا اإلنفاق والعطاء منه  -هللا أكرب ,  (( رواه الشيخان ِلَدي نْ َْأر صهده
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ِه يَْوَم َخَلَق ))  ِه اْثَنا َعشََر َشْهراً ِفي ِكَتاِب اللَّ ُهوِر ِعْنَد اللَّ َة الشُّ إِنَّ ِعدَّ

ُم َفلا َتْظِلُموا ِفيِهنَّ  يُن اْلَقي ِ َماَواِت َوالْأَرَْض ِمْنَها أَْربََعة  ُحُرم  َذِلَك الد ِ السَّ

َه َمَع أَْنُفَسُكْم وَ  ًة َواْعَلُموا أَنَّ اللَّ ًة كََما ُيَقاتُِلوَنُكْم كَافَّ َقاتُِلوا اْلُمشْرِِكيَن كَافَّ

وَنُه 36اْلُمتَِّقيَن ) ِذيَن كََفُروا ُيِحلُّ ( إِنََّما النَِّسيُء ِزيَادَة  ِفي اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَّ

ةَ  َن َعاماً َوُيَحر ُِموَنُه َعاماً ِلُيَواِطُئوا ِعدَّ ُه ُزي ِ وا َما َحرََّم اللَّ ُه َفُيِحلُّ  َما َحرََّم اللَّ

ُه لا يَْهِدي اْلَقْوَم اْلكَاِفِريَن ) ِذيَن آَمُنوا َما 37َلُهْم ُسوُء أَْعَماِلِهْم َواللَّ ( يَا أَيَُّها الَّ

اَقْلُتْم إَِلى الْأَْر  ِه اثَّ ِض أَرَِضيُتْم ِباْلَحيَاِة َلُكْم إَِذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اللَّ

ْنيَا ِفي الْآِخرَِة إِلَّا َقِليل  ) ْنيَا ِمَن الْآِخرَِة َفَما َمَتاُع اْلَحيَاِة الدُّ ( إِلا  َتْنِفُروا 38الدُّ

ُه َعَلى ُكل ِ  بُْكْم َعَذاباً أَِليماً َوَيْسَتبِْدْل َقْوماً َغيَْرُكْم َولا َتُضرُّوُه َشيْئاً َواللَّ ُيَعذ ِ

ِذيَن كََفُروا َثانَِي 39شَْيء  َقِدير  ) ُه إِْذ أَْخَرَجُه الَّ ( إِلا  َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصرَُه اللَّ

ُه  َه َمَعَنا َفأَْنَزَل اللَّ اْثَنيِْن إِْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر إِْذ يَُقوُل ِلَصاِحِبِه لا َتْحَزْن إِنَّ اللَّ

ْفَلى َسِكيَنَتُه َعَليِْه َوأَيََّدُه ِبُجنُ  ِذيَن كََفُروا السُّ ود  َلْم َتَرْوَها َوَجَعَل كَِلَمَة الَّ

ُه َعِزيز  َحِكيم  )
ِه ِهَي اْلُعْليَا َواللَّ  (((40َوكَِلَمُة اللَّ

 التفسير :

ثنا عشر شهرا  منها أربعة أشهر حيرم فيها القتال ملا هلا من شهور السنة كما قدرها هللا ا إن عدد 
فال تظلموا يف , ذلك الشرع املستقيم من امتثال أمر هللا فيما جعل من األشهر احلرم التعظيم واحلرمة ، 

يعهم ، األشهر احلرم أنفسكم ابلقتال فيها أو فعل اآلاثم ، وقاتلوا املشركني مجيعكم كما يقاتلونكم مج
الشهر  التأخري حلرمةإمنا   بطاعته املنتهني عما هناهم عنه ـــاملتقني القائمني واعلموا أن هللا مع عباده

احلرام إىل شهر آخر زايدة يف كفر الكفار يزيد به ضالل الكفار حيلون النسيء عاما  وحيرمونه عاما  
ليوافقوا عدد األشهر األربعة احملرمة جبعلهم أربعة أشهر مكاهنا أبهوائهم فيحلون األشهر احلرم 

وهللا ال يوفق القوم , يئ فاستحسنوه ويستبيحون القتال فيها ، وقد زين هلم الشيطان عملهم الس
اي أيها املؤمنون ما لكم إذا قيل لكم اخرجوا للجهاد يف سبيل  ن املعاندين له املعرضني عن دينه ـــالكافري

منكم بزينة الدنيا بدال  من اآلخرة ؟ فكل  إعالء كلمة هللا تكاسلتم وملتم إىل املقام وتباطأمت ، أهذا رضا  
 القليل الفاين على الكثري الباقي ـــاع فهو ابلنسبة لآلخرة قليل اتفه ، فكيف تؤثرون ما يف الدنيا من مت

إن مل خترجوا للجهاد إلعالء كلمة هللا يعذبكم هللا عذااب  موجعا  مؤملا  و أيِت بقوم بدال  عنكم لنصرة 
توليكم فهو الغين  نبيه واجلهاد يف سبيله يقومون بذلك ، وإن أعرضتم فإنه لن حيصل على هللا ضرر يف
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فقد نصره هللا وأعزه وأيده  إن مل تنصروا رسول هللا  ن غريكم ، وهللا على كل شيء قدير ـــعنكم وع
وأكرمه كما توىل نصره حني أخرجه كفار مكة اثين اثنني إذ مها يف الغار ) هو أبو بكر ( حينما يقول 

فأنزل هللا طمأنينته ونصره وأتييده على  (( لَْتزنْإنْهللاْمعنالصاحبه ) أيب بكر ( ))   الرسول
جبنود من املالئكة ال تروهنم ، وجعل دعوة الكفار إىل  , وأيدهوأعمى عنه عيون الكفار  رسوله 

 هللا ، حممد رسول هللا ( هي الشرك والذنوب هي اهلابطة املغلوبة احلقرية ، وكلمة التوحيد ) ال إله إال
 قهر ، حكيم يف صنعه وشرعه وجزاءه .هللا غالب ال يغالب وال يالبة الظاهرة واملرفوعة والغ

 بعض الدروس من الآيات :

إن الكفر يتفاوت فمن الكفار من كفره أشد و أزيد من غريه مع أنه ليس بعد الكفر ذنب ،  (1
 ولكن من كان كفره أشد :

ْكفرواْوصدواْعنْسبيلْهللاْزدَنهمْ)) زِيَد يف عذابه كما قال تعاىل : -أ عذاًِبْفوقْْالذين
 (( . العذاب

ْكلْشيعةْ ))ن أشد الكفار عتوا  يقدمون يف العذاب كما قال تعاىل : إ -ب ثْلننزعنْمن
 (( . أيهمْأشدْعلىْالرْحنْعتياًْ

ومن الزمان الفاضل , املكان الفاضل و إن الذنوب تعظم يف الزمان الفاضل : أخي املسلم  (2
َناْالَسَنةْه)) :  بكرة يف حديث أيب األشهر احلرم وهي أربعة كما قال  ًراَْعَشرَْْاث   َهاَْشه  ِْمن  

َجةَِْْوذهوْال َقع َدةِْْذهوْمهتَ َواِلَياتْ َْثََلثَةْ ْحهرهمْ َْأر بَ َعةْ  َْْاَلِذيْمهَضرََْْورََجبْهَْوال مهَحَرمْهْاْلِ  َاَدىَْبني  َباَنْ َجه  ((َوَشع 
ة الفاضلة كاألشهر احلرم ، حذر من الذنوب عموما  ويف األزمنفيا أخي : لن شيخان ,رواه ال

وغري  ,وشهر رمضان  , وليلة القدر, والعشر األواخر من رمضان , والعشر من ذي احلجة 
الفاضلة كاحلرم املكي واملدين وغريها مما  ةكنمذلك مما فضل ، ولنحذر من الذنوب يف األ

 . (( فَلْتظلمواْفيهنْأنفسكم) )فضل ، ولنحذر من الذنوب يف األشهر احلرم ، 

 يف أخي املسلم احلذر من االغرتار ابلدنيا والركون إليها وتقدميها على اآلخرة وقد قال  (3
َياَْماَْواّللَِْ)): حديث املستورد  ن   ِخَرةِِْْفْْالد  بَ َعهْهَْأَحدهكهمْ ََْي َعلْهَْماِْمث لْهِْإَلْْاْل  ْحَي َيَْْوَأَشارَْ َهِذهِِْْإص 

ِْْبَْْظهرْ فَ ل يَ نْ ْال َيم ِِْْفِِْْبلَسَبابَةِْ ِدَيتْ ))قال :  ، ويف حديث الرباء (( رواه مسلم تَ ر ِجعه ِْلَرسهولِْْأهه 
َحابههْهَْفَجَعلََْْحرِيرْ ْحهَلةْهَْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىْاّللَِْ ِْمنْ ْأَتَ ع َجبهونَْْفَ َقالَِْْليِنَهاِْمنْ َْويَ ع َجبهونَْْيَ ل ِمسهوََّنَاَْأص 
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ََنةِِْْفْْمهَعاذْ ْب نَِْْسع دَِْْلَمَناِديلْهَْهِذهِِْْلنيِْ َهاَْخَي ْ ْاْل  نِت , فيا أخي املسلم اع رواه الشيخان(( َوأَل نَيْه ِمن  
 آبخرتك كل العناية وال جيعل أحدان مهه الدنيا فقط وما فيها من اللذات، ويف حديث أنس 

َبحََْْماْبَِيِدهُِْْمهََمدْ ْنَ ف سْهَْواَلِذيقال : )) أنه  رواه ابن  (( َتَ رْ َْصاعْهَْوَلَْْحب ْ َْصاعْهُْمهََمدْ ْآلِِْْعن دََْْأص 
  . وللبخاري حنوه ماجه ) صحيح (

 معية هللا تنقسم إىل قسمني :  (4
تعاىل  واإلحاطة ( قال والسمع والبصر معية عامة مع كل املخلوقات ) ابلعلم واالطالع -أ

ْكنتمْ: ))  (( . وهوْمعكمْأينما

:  عن رسوله رعاية والتوفيق والنصر ، كما قال تعاىلمعية خاصة مع املؤمنني ابحلفظ وال  -ب
ِْفَْْوَأَنََْْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىِْللَنيب ِْْق هل تْه: )) ( وقد قال أبو بكر ( لَْتزنْإنْهللاْمعنا) )

رْ َْأِبََْْيَْْظَن كََْْماْفَ َقالَََْْلَب َصَرَنََْْقَدَمي هََِْْت تََْْنَظرََْْأَحَدههمْ َْأنََْْلوْ ْال َغارِْ َِْْبك  ((  اّلَلهَْثِلث هههَماِِْبث  َنني 
فلنقم  هللا معنا حبفظه ونصره وتوفيقه رغب أن يكونأخي املسلم هل ن رواه الشيخان ,

قراب  إىل هللا كانت معية هللا له أكمل تما كان العبد أكثر لبطاعته وترك معصيته ، وك
 لتوفيق والرعاية و احلفظ واهلدى .وأعال اب

ْسهِئلَْ)) قال : ن كلمة هللا ودينه وتوحيده هو األعلى ويف حديث أيب موسى األشعري أاعلم  (5
َيةًَْْوي هَقاِتلْهَْشَجاَعةًْْي هَقاِتلْهْالَرجهلَِْْعنْ َْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىْاّللََِْْرسهولْه ِْفَْْذِلكََْْأيْ ْرََِيءًَْْوي هَقاِتلْهْْحَِ
َْسِبيلِْ ِفْْفَ ههوَْْال عهل َياِْهيَْْاّللََِْْكِلَمةْهِْْلَتكهونََْْقاَتلََْْمنْ َْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىّْللَِْاَْرسهولْهْفَ َقالَْْاّللََِْْسِبيلِْ

احرص كل  : وكل مسلم ((أيها الداعية إىل هللا  أخي أيها املسلم ))(( رواه الشيخان ,  اّللَِْ
 مة هللا وإعالء دينه وكتابه وسنةاحلرص أن تكون دعوتك إىل هللا إمنا تطلب هبا إعالء كل

االنتصار للنفس أو  وأوارفض بقية االعتبارات فال يكن غرضنا من الدعوة السمعة  رسوله 
 وهللا.  هذا نصب أعيننا  الرتبع على القلوب أو تطلب احرتام الناس لنا والرايء ولنجعل

 املستعان 

مهما طغوا وجتربوا وسعوا ابلفساد هي السفلى  خي املسلم أن كلمة الكفار ودعوهتماعلم أ  (6
واإلفساد يف األرض فإن أمرهم إىل خسار وذهاب واضمحالل ، فهم مغلوبون مقهورون ملا 

 يلي :
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أن هللا عزيز ، والكفار أذلة فالغلبة له سبحانه و لدينه وشرعه فال يستطيع الذليل أمام  -أ
 وله جل وعال معاين العزة وهي ثالثة :, العزيز 

 .ال يرام جنابهالعزيز الذي  -1
 العزيز الغالب القهار . -2

 القوة .  -3

 والكفار ضعفاء فالغلبة له سبحانه .أن هللا قوى ،   -ب

 على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . أن هللا القوي هو الذي يقذف ابحلق  -ت

لك امللك مدبر األمر وال ميلك الكفار ذلك بل ذلك من خصائص اأن هللا اخلالق م  -ث
 مدبرون فالغلبة له سبحانه عليهم . ريه فهم مملوكون خملوقونهللا دون سواه أما غ

 رزوق فالغلبة له سبحانه دون سواه .أن هللا هو الرزاق وغريه م  -ج

وهللا  ذلة ((فعلينا أن نعتقد جازمني أن أهل الباطل وكلمتهم يف خذالن وسقوط و )) 
 املستعان .

ليسْْْوصفيت العزة واحلكمة بال متثيل ) مسنيالعزيز واحلكيم ، فنثبت هذين اال من أمساء هللا : (6
 ( . كمثلهْشيءْوهوْالسميعْالبصَيْ

 . (( ه وشرعه وجزاءه)) حكيم يف صنع              
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ِه َذلِ ))  ُكْم اْنِفُروا ِخَفافاً َوثَِقالاً َوَجاِهُدوا ِبأَْمَواِلُكْم َوأَْنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللَّ

( َلْو كَاَن َعرَضاً َقِريباً َوَسَفراً َقاِصداً لَاتَّبَُعوَك 41َخيْر  َلُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن )

ِه َلِو اْسَتَطْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم  ُة َوَسيَْحِلُفوَن ِباللَّ َوَلِكْن بَُعَدْت َعَليِْهُم الشُّقَّ

ُه يَعْ  ُهْم َلكَاِذُبوَن )ُيْهِلُكوَن أَْنُفَسُهْم َواللَّ ُه َعْنَك ِلَم أَِذْنَت َلُهْم 42َلُم إِنَّ ( َعَفا اللَّ

ِذيَن َصَدُقوا َوَتْعَلَم اْلكَاِذِبيَن ) ِذيَن 43َحتَّى يََتبَيََّن َلَك الَّ ( لا يَْسَتأِْذُنَك الَّ

ِه َواْليَْوِم الْآِخِر أَْن ُيَجاِهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَ  ُه َعِليم  ُيْؤِمُنوَن ِباللَّ
ْنُفِسِهْم َواللَّ

ِه َواْليَْوِم الْآِخِر َوارَْتابَْت 44ِباْلُمتَِّقيَن ) ِذيَن لا ُيْؤِمُنوَن ِباللَّ ( إِنََّما يَْسَتأِْذُنَك الَّ

ًة 45ُقُلوُبُهْم َفُهْم ِفي َريِْبِهْم يََتَردَُّدوَن ) ( َوَلْو أَرَاُدوا اْلُخُروَج لَأََعدُّوا َلُه ُعدَّ

ُه اْنِبَعاَثُهْم َفَثبََّطُهْم َوِقيَل اْقُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن )َوَلكِ  ( َلْو َخَرُجوا 46ْن كَرَِه اللَّ

ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم إِلَّا َخبَالاً َولَأَْوَضُعوا ِخلاَلُكْم يَبُْغوَنُكُم اْلِفْتَنَة َوِفيُكْم 

اِلِمينَ  ُه َعِليم  ِبالظَّ
 (((47) َسمَّاُعوَن َلُهْم َواللَّ

 :التفسير 
لجهاد يف سبيل هللا شيوخا  وشبااب  نشاطا  وغري نشاط وجاهدوا الكفار أبموالكم أيها املؤمنون اخرجوا ل

من  لو كان ما خرجت  الدنيا واآلخرة إن كنتم تعلمون ـــكم يف لوأنفسكم إلعالء كلمة هللا ، فهذا خريٌ 
وكان قريبا  وكان سفرك إليه قريبا  أيضا  لسار معك أجله إىل تبوك عرضا  من أعراض الدنيا كالغنيمة 

املتخلفون عن الغزوة ولكن بعدت عليهم املسافة ورأوا أن السفر شاق عليهم فاختاروا البقاء وترك 
اجلهاد وسيحلفون ابهلل لكم إذا رجعتم إليهم لو كنا مستطيعني وال أعذار لنا خلرجنا معكم للجهاد ، 

أنفسهم ابستحقاق عذاب هللا هلم ، وهللا يعلم إهنم لكاذبون يف قسمهم  الكاذب يهلكونوهم حبلفهم 
ترك اخلروج إىل تبوك ك اجلهاد و مل أذنت للمتخلفني يف تر  عفا هللا عنك _ أيها الرسول _ تذارهم ـــعوا

ال   ذارهم وتعلم الكاذبني يف أعذارهم ـــوكان عليك الرتيث حىت يتضح لك الذين صدقوا يف أع
يف القعود عن اجلهاد الذين يؤمنون ابهلل وبيوم القيامة أن جياهدوا أبمواهلم وأنفسهم ، وهللا يستأذنك 

إمنا يطلب منك اإلذن يف القعود عن اجلهاد ممن ال  م القائمني أبمره املتبعني لشرعه ـــعليم املتقني لرهب
ما هلم وشكت قلوهبم يف صحة واب هللا يف اآلخرة على أعمالذين ال يؤمنون ابهلل وال يرجون ثعذر له ا

ولو أرادوا اخلروج معك للجهاد لتأهبوا له ولكن أبغض هللا  جئتهم به فهم يف شكهم يتحريون ـــ
لو خرجوا معكم  مع القاعدين عن اجلهاد املعذورين ـــقعدوا قهم فأخرهم وقيل اخروجهم معكم لنفا

سرعوا بينكم ابلتحريش والنميمة وإاثرة العداوات ألادا  وشرا  يف الرأي والتدبري و للجهاد ما زادوكم إال فس
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ن بكالمهم يعون هلم مستحسنون حلديثهم خمدوعو فة بني قلوبكم وزرع الفتنة فيكم ، وفيكم مطلللمخا
شيء وسيجازيهم منهم  ال خيفى عليه وأبعماهلم عليم ابلظاملني وإن كانوا ال يعلمون حاهلم ، وهللا

 عليها .
 : بعض الدروس من الآيات

 فضل اجلهاد يف سبيل هللا وأنه خري من الدنيا الفانية ومن ذلك : (1
َْعَلىْخيه َتمْهَْميِ تْ ْكهلْ : )) يف حديث فضالة  الذي مات مرابطا  يف سبيل هللا فقد قال  -أ

َنةِِْْمنْ َْوَيَ َمنْهْال ِقَياَمةِْْمِْيَ وْ ِْإىَلَْْعَملههْهَْلهْهْي هن َمىَْفِإَنهْهْاّللََِْْسِبيلِِْْفْْمهَراِبطًاَْماتَْْاَلِذيِْإَلَْْعَمِلهِْ ِْفت  
ْكهلْ : )) حديث العرابض  يف رواه أبو داود والرتمذي ) صحيح ( ، وقال  (( ال َقب ِْ
َقِطعْ َْعَملْ  ْهَِْعَليْ َْوَيه َرىَْعَملههه،َْلهْهْي هن َمىَْفِإنَهْهْاّللَِ،َْسِبيلِِْْفْْال مهَراِبطْهِْإلَْماَت،ِْإَذاَْصاِحِبهَِْْعنْ ْمهن  
مِِْْإىَلِْْرز قههْه  واه الطرباين يف الكبري ) صحيح ( .ر  (( ال ِقَياَمةِْْيَ و 

َْأََّنَاَْيسهر َهاَْخَي ْ ْاّللَِِْْعن دََُْْلَاََْتهوتْهْنَ ف سْ ِْمنْ َْما: )) يف حديث أنس  الشهيد :كما قال   -ب
َياِْإىَلْْتَ ر ِجعْه ن   َياَُْلَاْوَأنَْْالد  ن   َتلَْْيَ ر ِجعََْْأنْ ْيَ َتَمَنَْْفِإنَهْهْالَشِهيدْهِْإَلِْْفيَهاَْوَماْالد  ن  َياِْفْْفَ ي هق  ِْلَماْالد 
 . (( رواه الشيخان الَشَهاَدةِْ َفض لِِْْمنْ ْيَ َرى

ِْلَمنْ ْاّلَلْهَْتَكَفلَْ: )) حديث أيب هريرة  يف أجر من خرج جماهدا  يف سبيل هللا يف قوله   -ت
َهادْهِْإَلْْخيه رِجههْهَْلَْْسِبيِلهِِْْفَْْجاَهدَْ ِخَلهْهِْبَِنْ َْكِلَماتِهَِْْْوَتص ِديقْهَْسِبيِلهِِْْفْْاْلِ  ََنةَْْيهد  ِْإىَلْْيَ ر ِجَعهْهَْأوْ ْاْل 

َكِنهِْ رْ ِْمنْ ََْنلََْْماَْمعَِْْمن هْهَْخَرجَْْاَلِذيَْمس   (( رواه الشيخان . َغِنيَمةْ  َأوْ َْأج 
والشر والفساد بني املؤمنني أخي املسلم إن املنافقني يف كل زمان ومكان يسعون ابلنميمة  (2

ش بينهم لزرع الفتنة واختالف القلوب بل إهنم يسعون هبذا الشر حىت بني يويقومون ابلتحر 
ذين يتسمون اليوم أبمساء خمتلفة , طالب العلم والعلماء ، فليحذر املسلم من هؤالء املنافقني ال
 منهم واحلذر مما يقولهالستفادة ) وعلى املسلمني االلتفاف حول علمائهم الشرعيني وا

 نافقون من القدح يف أهل العلم ( .امل

، بل إذا له ال تكن أخي املسلم ضعيف اإلدراك قليل الفهم مساعا  لكل ما يقال مستجيبا    (3
ول أو من مسعت شيئا  من األمور اليت ليس فيها وضوح أو غالبا  عليها أهنا من الكالم املعس

فاسألواْ )وحنو ذلك ، فأعرض ذلك على أهل العلم ) ها شبهةأشخاص ال خري فيهم أو في
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ْتعلمون ْل ْكنتم ْإن ْالذكر القنوات اهلدامة والصحافة اليت ال تتحرى احلق  ( فكم يف( أهل
فانتبه لذلك وفقك هللا ، وقد ,  الكالم املعسول الذي هو خبث وشر والصواب وغريها من

عَْ َماِْبكهل ِْْحيهَدِ ثََْْأنْ َْكِذِبًِِْْْبل َمر ءَِْْكَفى: )) يف حديث أيب هريرة  قال   .(( رواه مسلمَسَِ

يف حديث  أخي املسلم ال يكن أحدان مساعا  للكالم نقاال  له على سبيل النميمة فقد قال   (4
خهلْهَْلْ: )) حذيفة  ََنةَْْيَد  ، ) يعين منام ( وال يكن أحدان عينا  انقال   (( رواه الشيخانقَ َتاتْ  اْل 

ِبهكهمْ َْأَلْ: ))يف حديث أيب هريرة  هله ألن هذا شر وقد قال للشر مساعدا  أ ِْمنْ ِْبََي ِكهمْ ْأهخ 
مْهَْفَسَكتََْْشر ِكهمْ  مِِْْمنْ ْرَجهلْ ْفَ َقالََْْمَراتْ َْثََلثََْْفَأَعاَدَهاْال َقو  هكهمْ َْقالَْْاّللََِْْرسهولََْْيَْْبَ َلىْال َقو  َْمنْ َْخَي 
ههْهْي هر َجى َمنْهَْخَي  ههْهْي هر َجىَْلَْْمنْ َْوَشر كهمْ َْشر هْهَْوي هؤ  َمنْهَْوَلَْْخَي  (( رواه الرتمذي وأمحد ) صحيح َشر هْه ي هؤ 

. ) 

فقد قال  ، أخي املسلم : إذا عاتبت فأحسن املعاتبة وختري العبارة اجلميلة واألسلوب الكرمي  (5
هذا ؟ نداء  ( هل مسعتم مبعاتبة أحسن من( عفاْهللاْعنكْلْأذنتُْلمْ)عون يف هذه اآلية : )

" عفا هللا عنك اي أخي مل تفعل  : له ابلعفو قبل املعاتبة ، فإذا عاتبت أخاك املسلم قلت 
" وهكذا بل يشرع التأدب يف الكالم واخلطاب واالقتضاء وغريها ، ويف حديث أنس ....كذا
  أنه (( :َِْتَبةِِْْعن دََِْْلََحِدَنَْْيَ قهولْهَْكان  (( رواه البخاري .نههْهَجِبي َتِربََْْلهْهَْماْال َمع 
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ِه   ُبوا َلَك اْلأُُموُر َحتَّى َجاَء اْلَحقُّ َوَظَهَر أَْمُر اللَّ َلَقِد ابَْتَغُوا اْلِفْتَنَة ِمْن َقبُْل َوَقلَّ

( َوِمْنُهْم َمْن يَُقوُل اْئَذْن ِلي َولا َتْفتِن ِي أَلا ِفي اْلِفْتَنِة 48َوُهْم كَارُِهوَن )

َم َلُمِحيَطة  ِباْلكَاِفِريَن )َسَقُطوا َوإِنَّ َجهَ  ( إِْن ُتِصبَْك َحَسَنة  َتُسْؤُهْم َوإِْن 49نَّ

ْوا َوُهْم َفرُِحوَن ) ( 50ُتِصبَْك ُمِصيبَة  يَُقوُلوا َقْد أََخْذَنا أَْمرََنا ِمْن َقبُْل َويََتَولَّ

ُه َلَنا ُهَو َمْولاَنا َوعَ  ِه َفْليََتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن ُقْل َلْن ُيِصيبََنا إِلَّا َما كََتَب اللَّ َلى اللَّ

( ُقْل َهْل َتَربَُّصوَن ِبَنا إِلَّا إِْحَدى اْلُحْسَنيَيِْن َوَنْحُن َنَتَربَُّص ِبُكْم أَْن 51)

ا َمَعُكْم ُمَتَرب ُِصوَن  ُه ِبَعَذاب  ِمْن ِعْنِدِه أَْو ِبأَْيِديَنا َفَتَربَُّصوا إِنَّ ُيِصيبَُكُم اللَّ

ُكْم ُكْنُتْم َقْوماً َفاِسِقيَن ( ُقلْ 52)  أَْنِفُقوا َطْوعاً أَْو كَرْهاً َلْن ُيَتَقبََّل ِمْنُكْم إِنَّ

ِه َوِبَرُسوِلِه َولا 53) ُهْم كََفُروا ِباللَّ ( َوَما َمَنَعُهْم أَْن ُتْقبََل ِمْنُهْم َنَفَقاُتُهْم إِلَّا أَنَّ

 (54لا ُيْنِفُقوَن إِلَّا َوُهْم كَارُِهوَن )يَأُْتوَن الصَّلاَة إِلَّا َوُهْم ُكَساَلى وَ 

 التفسير : 
الفتنة وسعوا فيها إباثرهتا بني أصحابك لإليقاع هبم من يوم هاجرت إىل املدينة  لقد تطلب املنافقون 

وأعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم يف كيدك وكيد أصحابك وخذالن دينك وإمخاده مدة طويلة حىت جاء 
ارهون وظهر بدخول أكثر العرب يف دين هللا وأعلى هللا كلمته واملنافقون ك سوله نصر هللا لدينه ور 

يل يف القعود عن اخلروج  ومن املنافقني من يقول لك أيها الرسول : ائذن لنصر هللا دينه وعلو كلمته ـــ
اجلهاد  وترك عن رسول هللا ال بتخلفهم  ابخلروج معك بسبب نساء الروم  أمعك ، وال تفتينللجهاد 

ين ،فال حميد هلم وخالفوه ، وإن انر جهنم حمليطة ابلكافر  قد وقعوا يف أعظم فتنة ألهنم عصوه معه 
غريها حسنة من فتح وظفر على األعداء و غنيمة و  -أيها الرسول  -إن تصبك  عنها وال مهرب ـــ

ريها يقول املنافقون قد م لعداوهتم لك وإن تصبك مصيبة من هزمية أو غفإهنا تكرب املنافقني وحتزهن
أصابك احرتزان ألنفسنا من متابعته واحتطنا هلا من قبل وقوع املصيبة ويتولوا وهم فرحون مسرورون مبا 

هلؤالء املنافقني لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا فنحن  -أيها الرسول  -قل  واملؤمنني وجناهتم من ذلك ـــ
أموران وهو ملجأان وسيدان وعلى هللا فليتوكل املؤمنون يف  حتت مشيئته وقدره ، وهللا هو الذي يتوىل

للمنافقني هل  -أيها الرسول  -قل  الوكيل ـــحسبنا ونعم  فهو مجيع أمورهم وحنن متوكلون عليه
ني إما الشهادة يف سبيل هللا وإما الظفر و النصر على العدو وعليكم ، يتنتظرون بنا إال إحدى احلسن

ل صيبكم هللا بعذاب من عنده من السماء أو أبيدينا بقتل وسيب ، فانتظروا ما ينـز وحنن ننتظر بكم أن ي
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للمنافقني : أنفقوا طوعا  أو كرها  فمهما أنفقتم  -أيها الرسول  –قل  بنا ، وحنن ننتظر ما ينـزل بكم ـــ
هنم كفروا ل صدقاهتم أوإمنا املانع من قبو  كنتم قوما  خارجني عن طاعة هللا ـــ  فلن يتقبل هللا منكم ألنكم

رسوله واألعمال ال تصح إال ابإلميان ، وال يصلون إال وهم كساىل فليس هلم قصد صحيح وال بابهلل و 
  0مهة يف العمل وال يتصدقون إال وهم كارهون الصدقة

 بعض الدروس من الآيات :

العصر أبمساء أخي املسلم ) أيها املسلمون ( اعلموا عداوة املنافقني الذين يتسمون يف هذا  (1
 أخرى غري اسم املنافقني مع أهنم منافقون ، فهم :

م أيها املسلمون اخلري والنعمة حسدوكم وساءهم ذلك وحزنوا وأصاهبم إذا أصابك -أ
)حيزهنم نشر دعوة اإلسالم( )وحيزهنم ذلك والغم ألن قلوهبم مريضة ولالكرب واهلم 

ن على وحيزهنم حصول املؤم)( متسك الشباب بدين هللاوحيزهنم حتجب املرأة املسلمة( )
م بيان أهل العلم ملا حيل وحيرم( )وحيزهنم كل خري ( ) وحيزهناألموال والتجارات الراحبة

( فرتى هؤالء املنافقني كالكالب املسعورة يف هتجمهم على املسلمني والعلماء للمسلم
ر عن املنك وعلى أهل اخلري وعلى الدعاة وعلى العاملني يف األمر ابملعروف والنهي

 فهل عرفنا هؤالء املنافقني ؟وعلى الشباب املستقيمني األخيار , 

إذا أصابك أيها املسلم ) أيها املسلمون ( مصيبة وبالء فرح هؤالء املنافقون وانبسطوا ،  -ب
تمع بل أهنم يفرحون بنشر الفساد يف األرض وخروج القنوات اهلدامة اليت تفسد اجمل

اعية والعامل واحملتسب هنم يسعون للوقيعة ابملسلم والدل إوبكل سوء ألمة اإلسالم ، ب
 وأخذان حذران منهم ؟ همفهل عرفنا يف اخلري ,

َْلْ: )) يف حديث بريدة  أخي املسلم ال جيوز لنا رفع املنافق وال أن يكون سيدا  وقد قال  (2
َخط تهمْ ْدْ فَ قََْْسيِ دَكهمْ َْيكْهِْإنْ َْفِإنَهْهَْسيِ َدَنَِْْلل مهَناِفقِْْتَ قهولهوا رواه أمحد وأبو داود والنسائي )  ((رََبكهمْ َْأس 

 ديث الصحيح أن النيب احلوقد كان اجلد بن قيس من أشراف بين سلمه ويف , صحيح ( 
َمةْبنَْيََْْسيِ دهكهمْ َْمنْ ))قال هلم :  ََ ََ َدْ :َْْقالهواْ،ْ؟َْسَل َْفَأيْ :َْْقالَْْ،ِْبه َلِْفيهَِْْأنََْْعَلىْقَ ي سْ ْبنْاْل 

َوأْهَْداءْ  لِِْْمنََْْأد  رْهَْسيِ دهكهمْ َْبلْ ْ،ْال بهخ   رواه احلاكم وغريه )صحيح ( . ((َْ َمع رهورْبنْال َبَاءِْْبنِْبش 

أخي املسلم إذا أصابتك املصيبة ) كاملرض ، الفقر ، املوت لقريبك أو غري ذلك من   (3
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 املصائب ( فـ: 
َْأنََْْواع َلمْ ي هللا عنهما : ))البن عباس رض اعلم أهنا مقضية مقدرة عليك وقد قال  -أ

هَمةَْ َتَمَعتْ َْلوْ ْاَل  َفعهوكََْْأنْ َْعَلىْاج  ءْ ْيَ ن   َفعهوكَْْلَْ ِْبَشي  ءْ ِْإَلْْيَ ن   َتَمعهواَْوَلوْ َْلكَْْاّلَلْهَْكتَ َبهْهَْْقدْ ِْبَشي  ْاج 
ءْ َْيضهر وكََْْأنْ َْعَلى ءْ ِْإَلَْْيضهر وكَْْلَْ ِْبَشي  َق ََلمْهْرهِفَعتْ َْعَلي كَْْاّلَلْهَْكتَ َبهْهَْْقدْ ِْبَشي   َوَجَفتْ ْاَل 

 رواه أمحد والرتمذي ) صحيح ( . (( الص حهفْه

ْهِْإََّنَا: )) اصرب على املصائب فإنه جيب الصرب عند املصيبة وقد قال   -ب ِْعن دَْْالَصب 
َمةِْ هوىَلْ الَصد   رواه الشيخان . (( اَل 

ْامحد هللا واسرتجع )   -ت ْوإَن ْهلل ْإَن ،ْ ْهلل ْراجعوناْلمد َدكَْ))، ويف احلديث ( إليه ْْحَِ
ََت َجعَْ  .رواه الرتمذي( ( َواس 

ِلفْ ْمهِصيَبِتِْْفْْأ جهر ِنْْالَلههمَْ)اخللف )و  األجراسأل هللا   -ث ًاِْلَْْوَأخ  َهاَْخَي   . رواه مسلم ((ِمن  

َْأَصابَ ت هْهَْوِإنْ ا  ، ويف احلديث : ))اعلم أنك إن صربت عليها أجرت عليها وكانت خري   -ج

ًاَْفَكانََْْصَبََْْضَراءْه  رواه مسلم . ((َلهْه َخَي 

ْيهِصيبْهَْما: )) واعلم أن ابملصبية اليت صرب عليها املؤمن تكفريا  للذنوب ، كما قال   -ح
ِلمَْ َْكَفرَِْْْإَلْْيهَشاكهَهاْالَشو َكةَِْْحَّتَْْغم ْ َْوَلَْْأًذىَْوَلْْحهز نْ َْوَلَْْهم ْ َْوَلَْْوَصبْ َْوَلَْْنَصبْ ِْمنْ ْال مهس 

 0رواه الشيخان من حديث أيب سعيد وأيب هريرة ((َخطَاََيهْه ِمنْ ِِْبَاْاّلَلْه

ْأصاب )واعلم أن سبب املصائب مين ومنك )  -خ ْكسبتْأيديكمْوما ْفبما كمْمنْمصيبة
ْكثَي ( فمن أسباب البالء الذنوب ) فلنتب ( قلْهوْمنْعندْأنفسكم )) (( ويعفوْعن

 0إىل هللا من الذنوب (

يف حديث  علم أن االبتالء ابملصائب قد يكون من حمبة هللا للعبد ، كما قال ا  -د
ًماَْأَحبَِْْإَذاَْوَجلََْْعزَْْاّللََِْْإنَْ)بن لبيد : ) حممود ْهْفَ َلهْهَْصَبََْْفَمنْ ْاب  َتََلههمْ ْقَ و  َْجزِعََْْوَمنْ ْالَصب 

َزَعْه فَ َلهْه  0( رواه أمحد ) صحيح ((  اْل 

 . يبتلي العبد لرفع درجته عنده سبحانه لثبوت ذلك عنه  واعلم أن هللا قد  -ذ

ملا  يف حديث سعد  األنبياء مث األمثل فاألمثل كما قال  الء  وأن أشد الناس ب  -ر
َن ِبَياءْهَْقالََْْبََلءًَْْأَشدْ ْالَناسَِْْأيْ ): )سئل  َثلْهْثهَْْاَل  َم  َثلْهْاَل  َم  تَ َلىَْفاَل  ْيِنهِْدَِْْحَسبَِْْعَلىْال َعب دْهْي هب  
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َتدَْْصهل ًباِْديِنهِِْْفَْْكانََْْْفِإنْ  َحْهَْفَماِْديِنهَِْْحَسبَِْْعَلىْاب  تهِليَْْرَِقةْ ِْديِنهِِْْفَْْكانََْْْوِإنْ َْبََلؤههْهْاش  َْيب 

هَكهْهَْحَّتِِْْبل َعب دِْْال َبََلءْه َر ضَِْْعَلىَْي ِشيَْيَت  ابن ( رواه أمحد والنسائي و ( َخِطيَئةْ  ِمنْ َْعَلي هَِْْوَماْاَل 
 ()صحيح(. ( بَلؤهْضعفْدينهْضعفْومن)) صحيح ( وعند ابن حبان )ماجه 

 0 ه من المصائبغير وأرسالة إلى من ابتلي بالفقر   -ز

من كان يفرح ابلبالء  أن هناك اعلم أن هذا قد يكون خريا  لك من الغىن وقد أخرب 
شيء وهو  اىل ) وعسى أن تكرهواعأكثر من العطاء وخريا لك مما تطلب وقد قال ت

يف حديث أيب سعيد :  كما يف قوله خري لكم وعسى أن حتبوا شيء وهو شر لكم(  
ْالعباءةْإلَْيدْماْحّتِْبلفقرْيبتلىْأحدهمْكانْْلقدْالصاْلونْثْاَلنبياءْبَلءْالناسْأشد))

ْأحدكمْمنِْبلبَلءْفرحاْأشدْكانَْْلحدهمْوْيقتلهْحّتِْبلقملْيبتلىْوْفيلبسهاَْيوِبا
 (.صحيح) رواه ابن ماجة واحلاكم ((ِبلعطاء

حذر من الكسل يف الصالة فإن ذلك من صفات املنافقني ، فلنقم إليها بنشاط أخي املسلم لن (4
َناْالَصََلةََْْأِقمْ ِْبََللْهَْيَْ)) : وحمبة ورغبة وأرحيية وقد قال  د وأبو داود رواه أمح ((ِِبَا َأرِح 

 ( .)صحيح

فال يكن كارها  بل يكون حمبا  لذلك وراغبا  فيما  -قة أي صد -أنفق أحدان ) صدقة (  إذا  (5
  0الثواب والرمحة مـمتثال  أمر هللا ورسوله ُحسن عند هللا من 
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بَُهْم ِبَها ِفي اْلَحيَاِة  ((  ُه ِلُيَعذ ِ َما ُيِريُد اللَّ َفلا ُتْعِجبَْك أَْمَواُلُهْم َولا أَْولاُدُهْم إِنَّ

ْنيَا َوَتزَْهَق أَْنفُ  ُهْم َلِمْنُكْم َوَما 55ُسُهْم َوُهْم كَاِفُروَن )الدُّ ِه إِنَّ ( َويَْحِلُفوَن ِباللَّ

ُهْم َقْوم  َيْفرَُقوَن ) َخلاً 56ُهْم ِمْنُكْم َوَلِكنَّ ( َلْو يَِجُدوَن َمْلَجأً أَْو َمَغارَات  أَْو ُمدَّ

ْوا إَِليِْه َوُهْم َيْجَمُحوَن ) َك ِفي الصََّدَقاِت َفإِْن ُأْعُطوا ( َوِمْنُهْم َمْن يَْلِمزُ 57َلَولَّ

ُهْم رَُضوا َما 58ِمْنَها رَُضوا َوإِْن َلْم ُيْعَطْوا ِمْنَها إَِذا ُهْم يَْسَخُطوَن ) ( َوَلْو أَنَّ

ا  ُه ِمْن َفْضِلِه َوَرُسوُلُه إِنَّ ُه َسُيْؤتِيَنا اللَّ ُه َوَرُسوُلُه َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللَّ آَتاُهُم اللَّ

ِه رَاِغُبوَن )إَِلى ا ( إِنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليَْها 59للَّ

ِبيِل  ِه َوابِْن السَّ َفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الر َِقاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللَّ
َواْلُمَؤلَّ

ُه َعِليم  َحِكيم  )
ِه َواللَّ ِذيَن ُيْؤُذوَن النَِّبيَّ 60َفِريَضًة ِمَن اللَّ ( َوِمْنُهُم الَّ

ِه َوُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمنِيَن َوَرْحَمة   َويَُقوُلوَن ُهَو ُأُذن  ُقْل ُأُذُن َخيْر  َلُكْم ُيْؤِمُن ِباللَّ

ِه َلُهْم َعَذاب  أَِليم  ) ِذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل اللَّ ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَّ  (61ِللَّ

 التفسير : 
فال تعجب أبموال هؤالء املنافقني وال أبوالدهم فإهنا ليست خريا  هلم بل شقاء عليهم وهم يف الدنيا ،  

مييتهم على  يف سبيل هللا ، ويريد هللا أنمنها وسبب لعذاهبم يوم القيامة ألهنم مينعون زكاهتا والنفقة 
نـزع السفود ي ون وتنـزع بشدة كماهلم وأشد لعذاهبم فتخرج أرواحهم وهم كاره الكفر ليكون ذلك أنكى

وحيلف املنافقون ميينا  مؤكدة إهنم ملنكم أيها املؤمنون ومعكم يف اجلهاد وليسوا يف  وف املبلول ـــمن الص
نفس األمر وحقيقته معكم بل قلوهبم كارهة لكم وإمنا يقولون ذلك أبلسنتهم ألهنم قوم خيافون منكم 

لو جيد هؤالء املنافقون  ولذا محلهم اخلوف على هذا احللف ـــ اقخوفا  شديدا  فيحمون أنفسهم ابلنف
االستتار هبا حصنا  يتحرزون به أو غرياان  يف اجلبال أو أنفاقا  يف األرض ألسرعوا يف الذهاب إليها و 

م ال خيالطوكم ولكن للضرورة وودوا أهن, وألهنم إمنا خيالطونكم كرها  ال حمبة , لشدة خوفهم وقلقهم 
وبعض املنافقني من يعيب عليك يف قسمتك الصدقات ويتهمك يف ذلك بعدم العدل ، فإذا  ــفقط ـ

سخطون عليك أعطيتهم منها حسب طمعهم رضوا عنك ، وإن مل يعطوا منها حسب طمعهم إذاهم ي
ولو أن هؤالء املنافقني رضوا مبا أعطاهم هللا من الصدقات وحنوها مبا  ويطعنون عليك يف عدلك ـــ

وقالوا يكفينا هللا من عنده وسيعطينا هللا من رزقه الواسع وعطائه الكثري وسيعطينا رسوله  النيب قسمه 
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 إمنا الزكاة تعطى  فضله وعطائه لكان ذلك خريا  هلم ـــ من الصدقات مما يقسمه إن إىل هللا راغبون يف
لني عليها جببايتها وحفظها كفايتهم والعامشيئا  واملساكني من عندهم بعض   للفقراء الذين ال جيدون
ولعتق الرقاب من الرق والغارمني حلظ أنفسهم أو غريهم وللجهاد يف سبيل هللا , وحنوه ومن يؤلف قلبه 

وللمسافر واملنقطع وذلك كله حكما  مقدرا  من هللا وفرضه وقسمه ، وهللا عليم بظواهر األمور وبواطنها 
وبعض  ه ) ال إله إال هو وال رب سواه ( ـــاله وجزاءومبصاحل عباده حكيم يف أقواله و شرعه وأفع

ويقولون : إن من قال له شيئا  صدقه فينا فأذنه مفتوحة لكل ما يقال له ، قال  املنافقني يؤذون النيب 
الشر فيعرف الصادق من الكاذب ، يصدق إمنا هو سامع للخري ال  هللا ردا  عليهم : إن رسول هللا 

ني له وحجة على الكافرين ، قالوه ، وهو رمحة للمؤمنني املتبع ، ويصدق املؤمنني فيماهلل فيما أوحاه إليه
       أو فعل هلم عذاب مؤمل موجع فظيع . قولب والذين يؤذون رسول هللا 

 بعض الدروس من الآيات :

ذاهب ال ومتاع الدنيا الفاين الأخي املسلم ال تعجب مبا عند الكفار واملنافقني والفسقة من امل (1
وملا تعجب بعض الصحابة  من اخلري يف اآلخرة , عد هللا للمؤمنلم ينظر إىل ما أ, بل إن املس

ََنةِِْْفْْمهَعاذْ ْب نَِْْسع دَِْْلَمَناِديلْه)) رضي هللا عنهم من قطعة احلرير قال هلم النيب  َهاَْخَي ْ ْاْل   َوأَل نَيْه ِمن  
 (( رواه الشيخان . 

وجل "اصربوا" فسوف تتهمون يف إرادتكم ويف "أعمالكم "ويف أخويت الدعاة إىل هللا عز  (2
كما يف قصة ذي "عقيدتكم " سيتهمكم املنافقون والفجرة , فقد اهتم املنافقون رسول هللا 

َْقالَْْاع ِدلْ )):  يف قسمة غنائم حنني وقال لرسول هللا  اخلويصرة ملا اعرتض على النيب 
ْفَ َقالََْْأع ِدلْ ْلَْ ِْإنْ َْوَخِسر تْهِْخب تْهَْقدْ َْأع ِدلْ ْلَْ ِْإنْ ْيَ ع ِدلْهَْوَمنْ َْوي  َلكََْْوَسَلمََْْلي هِْعَْْاّلَلْهَْصَلىْاّللََِْْرسهولْه
َطَابِْْب نْهْعهَمرْه ْهَِْعَليْ ْاّلَلْهَْصَلىْاّللََِْْرسهولْهَْقالَْْعهن هَقهْهَْأض ِربْ ِْفيهِِْْلْْائ َذنْ ْاّللََِْْرسهولََْْيََْْعن هْهْاّلَلْهَْرِضيَْْاْل 

َرءهونَِْْصَياِمِهمْ َْمعََْْوِصَياَمهْهَْصََلَِتِمْ َْمعََْْصََلَتهْهَْأَحدهكهمْ ْحَي ِقرْهَْأص َحاِبًَْْلهْهَْفِإنََْْدع هْهَْوَسَلمَْ َْلْْال قهر آنَْْيَ ق 
ََلمِِْْمنْ ََْي رهقهونَْْتَ َراِقيَ ههمْ َْيهَاِوزْه مْهََْي رهقْهَْكَماْْاْل ِس   واه الشيخان .ر  (( احلديث  الَرِمَيةِِْْمنْ ْالَسه 

 ألصناف الثمانية بدفع الزكاة وهذا قول عامة أهل العلم .ال جيب استيعاب ا (3

ِكنيْهَْلي سَْ))قال :  رسول هللا  أنهريرة  أيبجاء يف حديث  املسكني هو ما (4 ْالَطَوافِِِْْبََذاْال ِمس 
َمةْهَْفََتهد هْهْالَناسَِْْعَلىَْيطهوفْهْاَلِذي َمَتانِْْالل ق  َرةْهوََْْوالل ق  َراَتنِْْالَتم  ِكنيْهَْفَماَْقالهواَْوالَتم  ْاّللََِْْرسهولََْْيَْْال ِمس 
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َطنْهَْوَلْْي هغ ِنيهِِْْغًنَْْيَِدْهَْلْْاَلِذيَْقالَْ َألْهَْوَلَْْعَلي هِْْفَ ي هَتَصَدقََْْلهْهْي هف  ًئا الَناسََْْيس   رواه الشيخان .((  َشي  

ليس هلم رواتب أو دخل من الديوان ويدخل يف  هم الغزاة يف اجلهاد الذين (( فْسبيلْهللا))   (5
ْعمرةْإنْوْهللاْسبيلْملنْالعمرةْوْاْلجْإن)) يف حديث أم معقل : ذلك احلج والعمرة لقوله 

وأما غري احلج والغزو فال يدخل يف ) سبيل  , (صحيح(( رواه احلاكم ) حجةْتعدلْرمضانْف
من أقوال العلماء ، ألننا لو أدخلنا كل  هللا ( يف مصارف الزكاة على الصحيح املختار عندي

بناء اجلسور والطرق وغري ذلك [ )يف سبيل هللا يف األعمال اخلريية مثل ] حلقات القرآن و 
( ابإلبطال ويصبح هذا احلصر ال فائدة فيه ،  إَّناْالصدقات)  ( فإننا نعود على النصالزكاة

 وهذا هو املختار.

 "د العملعلى الكسب " حيصل على الكسب بعمله وجين الزكاة القوي القادر ال يعطى م  (6
تهَماِْإنَْ)حديث الرجلني : ) لقوله  تهكهَماِْشئ   َتِسبْ  ِلَقِوي ْ َْوَلِْْلَغِن ْ ِْفيَهاَْحظََْْوَلَْْأع طَي   ( رواه ( مهك 

 فإن كان مل جيد عمال أعطي من الزكاة . , (صحيح)أمحد وأبو داود والنسائي 

بن ربيعة بن  بحىت وإن كانوا عماال  عليها ، ألن عبدا ملطل رابة النيب ن الزكاة قال يعطى م  (7
ليستعملهما على الصدقة فقال  الفضل ابن العباس يسأالن رسول هللا و احلارث انطلق هو 

  :((ََْبِغيَْلْْالَصَدَقةَِْْإن  ديث أنسيف حو  رواه مسلم ،  ((الَناسَِْْأو َساخْهِْهيَِْْإََّنَاُْمهََمدْ ِْْللِْْتَ ن  
مِْْأهخ تِْْاب نْه)):  قوله  ههمْ ْال َقو   رواه البخاري ومسلم . ((ِمن  

" أو  ومن ليتقوى إميانه أو يرجى إسالم نظرائه" " يدخل يف املؤلفة " من يرجى إسالمه   (8
فع عن حوزة املسلمني من أطراف البالد أو ليجيب الصدقات ممن يليه وحنوهم " وهذا كله يد

 ال نصيب املؤلفة قلوهبم إىل اآلن . على املختار وال يز 

يف  ن الزكاة الراغب يف النكاح ليعف نفسه وليس معه ما يكفيه للزواج لقوله يعطى م  (9
َّنههمْ ْاّللََِْْعَلىَْحقْ َْثََلَثةْ : ))هريرة  أيبحديث  ََداءَْْيهرِيدْهْاَلِذيَْوال مهَكاَتبْهْاّللََِْْسِبيلِِْْفْْال مهَجاِهدْهَْعو  ْاَل 

  ( .حسند )محاه الرتمذي والنسائي وابن ماجه وأرو (( ال َعَفافَْ يهرِيدْهْاَلِذيْاِكحْهَوالنَْ

الغارم " من حتمل محالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف مباله أو غرم يف أداء دينه أو يف   (10
َْصَلىْاّللََِْْرسهولَْْتَ ي تْهَفأََْْْحَاَلةًََْْتََمل تْه : )) قَالَ  اهلِْاَليل ِ  خُمَارِقٍ  ْبنِ  قَِبيَصةَ معصية واتب ، حلديث 

َألههْهَْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْه ِْإنََْْقِبيَصةْهَْيََْْقالَْْثهََْْقالَِِْْبَاَْلكَْْفَ َنأ مهرَْْالَصَدَقةْهْأتَ تِيَ َناَْحَّتَْْأِقمْ ْفَ َقالَِْْفيَهاَْأس 
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أََلةَْ أََلةْهَْلهْهَْفَحَلتْ َْلةًَْْحَاََْتََملَْْرَجهلْ َْثََلثَةْ َِْلََحدِِْْإَلَْْتَِلْ َْلْْال َمس  َْورَجهلْ َْيه ِسكْهْثهَْْيهِصيبَ َهاَْحَّتْْال َمس 
َتاَحتْ َْجاِئَحةْ َْأَصابَ ت هْه َأَلةْهَْلهْهَْفَحَلتْ َْماَلهْهْاج  ِْمنْ ِْسَداًداَْقالََْْأوْ َْعي شْ ِْمنْ ِْقَواًماْيهِصيبََْْحَّتْْال َمس 

َجاَْذِويِْمنْ َْثََلثَةْ ْيَ قهومََْْحَّتْْفَاَقةْ َْأَصابَ ت هْهَْورَجهلْ َْعي شْ  ِمهِِْْمنْ ْاْلِ  ((  َفاَقةْ ْفهََلَنًَْْأَصاَبتْ َْلَقدْ ْقَ و 
 احلديث رواه مسلم . 

يقدم األحوج كالفقري واملسكني عندما يكون املال )الزكاة( قليال  ويف هذا العصر ال  (11
دين ليس يكاد أحد يسلم من الدين وليس معه قضاء إال من رحم هللا عز وجل ، فإذا وجد امل

معه قضاء ووجد الفقري واملسكني وكان مال الزكاة ال يكفي هلم مجيعا  قدم الفقري واملسكني 
ألهنم حيتاجون للطعام والشراب واملأوى والسكن وحنوها خبالف املدين الذي ال قضاء معه 

 فإنه جيب إنظاره .   

 وهللا املوفق  } هذه مسألة مهمة ينبغي التفطن لها {
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ُه َوَرُسوُلُه أََحقُّ أَْن ُيرُْضوُه إِْن كَاُنوا ))يَْحلِ   ِه َلُكْم ِلُيرُْضوُكْم َواللَّ ُفوَن ِباللَّ

َه َوَرُسوَلُه َفأَنَّ َلُه َناَر َجَهنََّم َخاِلداً 62ُمْؤِمنِيَن ) ُه َمْن ُيَحاِدِد اللَّ ( أََلْم يَْعَلُموا أَنَّ

َل َعَليِْهْم ُسورَة  ( يَحْ 63ِفيَها َذِلَك اْلِخْزُي اْلَعِظيُم ) َذُر اْلُمَناِفُقوَن أَْن ُتَنزَّ

َه ُمْخِرج  َما َتْحَذُروَن ) ( َوَلئِْن 64ُتَنب ُِئُهْم ِبَما ِفي ُقُلوِبِهْم ُقِل اْسَتْهزُِئوا إِنَّ اللَّ

ِه َوآيَاتِِه َوَر  ا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل أَِباللَّ َما ُكنَّ ُسوِلِه ُكْنُتْم َسأَْلَتُهْم َليَُقوُلنَّ إِنَّ

( لا َتْعَتِذُروا َقْد كََفرُْتْم بَْعَد إِيَمانُِكْم إِْن َنْعُف َعْن َطائَِفة  65َتْسَتْهزُِئوَن )

ُهْم كَاُنوا ُمْجرِِميَن ) ْب َطائَِفَة ِبأَنَّ ( اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت 66ِمْنُكْم ُنَعذ ِ

ُمْنكَِر َويَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويَْقِبُضوَن بَْعُضُهْم ِمْن بَْعض  يَأُْمُروَن ِبالْ 

َه َفَنِسيَُهْم إِنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُهُم اْلَفاِسُقوَن ) ُه 67أَيِْديَُهْم َنُسوا اللَّ ( َوَعَد اللَّ

اَر َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسُبُهْم وَ  َلَعَنُهُم اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّ

ُه َوَلُهْم َعَذاب  ُمِقيم  )
 (((68اللَّ

 التفسير :

 احيلف املنافقون ابهلل لكم ـ أيها املؤمنون ـ أهنم ما قالوا ما قالُه عنهم بعض املؤمنني ألجل أن ترضو  
أمل مبتابعته إن كانوا مؤمنني حقا ـــ  عنهم ، والواجب عليهم أن يرضوا هللا تعاىل ابإلميان به ورسوله 

ن جزائه انر جهنم خالدا  فيها ، وذلك هو ويعادي هللا ورسوله فأ من يشاق هن ويتحققوا أنيعلم املنافقو 
ل سورة يف شأهنم فتفضحهم وتظهر ــ حيرتس املنافقون وخيافون أن تنز الذل العظيم والشقاء الكبري ـ

ا كما يروق لكم م مهددا  : استهزئو أيها الرسول هلقل  ــعيبهم وختربهم مبا تنطوي عليه قلوهبم من الكفر ـ
ملنافقني عن استهزائهم ابهلل أيها الرسول ـ اـ ولئن سألت  ــيف أنفسكم ـ هر وخمرج ما ختفونإن هللا مظه

إمنا كنا خنوض يف احلديث على عادتنا ومنزح ونقطع بذلك الطريق وال : والقرآن وبك ليعتذرون قائلني 
ن احلكيم ورسوله األمني كنتم تستهزئو : أابهلل العظيم وهذا القرآن ـ لرسول نريد استهزاء  ، قل هلم ـ أيها ا

ال تعتذروا عما قلتم فقد كفرمت هبذا املقال وال نعُف عن مجيعكم ولكن نعُف عن طائفة ممن اتبوا  ـــ
هبون املنافقون واملنافقات متشا ــوعدم توبتهم ـ إجرامهموعادوا إىل هللا وال بد من عذاب بعضكم بسبب 

أمر  فأمرهم واحد يف حرهبم هلل ورسوله فهم أيمرون بكل قبيح وبكل ما أنكره الشرع وينهون عن كل ما
ون أيديهم عن النفقة يف سبيل هللا ووجوه الرب ، قد تركوا دين هللا به الشرع وعن كل معروف ويقبض
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وعد  ــوجل ـ جون عن طاعة هللا عزاخلري ، إن املنافقني هم اخلار  لتوفيق إىلوأعرضوا عنه فرتكهم هللا من ا
هللا املنافقني واملنافقات والكفار دخول انر جهنم على صنيعهم ماكثني فيها هي كفايتهم يف العذاب 

 رمحته وهلم عذاب دائم ال ينقطع . وطردهم هللا من
 بعض الدروس من الآيات 

هو " أن يكون قصدك بقولك وفعلك ونيتك املبدأ يف حياتك " أخي املسلم " خذ هذا  (1
بعملك  غري هللا سبحانه . " احذر أن تتطلب هللا عز وجل " وال تلتفت إىل أحد رضاءإ

ْاّللَِِْْرَضاْال َتَمسََْْمنْ : ))يف حديث عائشة  الناس فقط " وقد قال  وأقوالك وقلبك رضا
نَةَْْاّلَلْهَْكَفاهْهْْالَناسِِْْبَسَخطِْ رواه (( الَناسِِْْإىَلْْاّلَلْهْوََكَلهْهْاّللَِِْْبَسَخطِْْالَناسِِْْرَضاْال َتَمسَْْنْ َومَْْالَناسِْْمهؤ 

ْأسخطْمنْوْالناسْإىلْهللاْوكلهْهللاْبسخطْالناسْأرضىْمن( ، ويف لفظ ))صحيح)الرتمذي 
 . (صحيح)رواه الرتمذي ((الناسْمؤنةْهللاْكفاهْهللْاْبرضاْالناس

هللا رضا الناس بسخط هللا وكله هللا إىل الناس ، فرتكه فتأمل أخي املسلم : أن من تطلب 
ووكله إىل كل عجز وضعف وخور ، أما من تطلب رضا هللا حىت لو سخط الناس فإن هللا هو  

 " .  فسر على هذا املبدأ "   كافيه وموفقه وحافظه 

شي من ذلك  وابهلل وبدين هللا فإن االستهزاء ب  رسول هللاباحلذر من االستهزاء ابلقرآن و   (2
 أو غري ذلك .  ضاحكا   كفر أكرب " سواء  كان املستهزئ مازحا  أو جادا  أو

أخي املسلم : ال تسر يف نفسك إال اخلري فإن العبد إذا أسر سريرة سوء فإهنا سوف خترج   (3
  (( خمرجْماَْتذرونإنْهللاْ فضح فيخرج ما كان حيذره ))للناس ويُ 

م أيمرون ابملنكر وينهون علن املعروف " فليحذر املسلم من صفات املنافقني واملنافقات أهن  (4
واملسلمة من هذا العمل " بل على املسلم واملسلمة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وقد قال 

  (( : َْتِطعْ ْلَْ َْفِإنْ ْبَِيِدهِْْفَ ل ي هَغَيِ  هْهْمهن َكًراِْمن كهمْ ْرََأىَْمن تَْْلَْ َْفِإنْ َْفِبِلَسانِهَِْْيس  َْوَذِلكََْْفِبَقل ِبهِِْْطعْ َيس 
َيَانِْ َأض َعفْه  . (( رواه مسلم  اْل ِ
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إلى  األب وبنته وأوالده " إلى إلى الزوج وزوجته " رسالة إلى األسرة "   (5

 : " إلى كل عائلة وأسرة "  وإخوتهألخ ا

امة أبن يبنوا بيتهم على طاعة هللا عز وجل " فال يدخلون احملرمات إىل املنزل من قنوات هد
وحنوها بل عليهم التعاون يف إخراج احملرمات من البيت وإدخال كل انفع وكل خري يف الدنيا 

إدخال املنكر إىل البيت ويوافق الزوج  الزوجةومن املؤسف أن بعض األسر تطلب  واآلخرة "
على ذلك أو يوافق األخ أخته أو توافق الزوجة زوجها على املنكر فاتقوا هللا اي عباد هللا 

ئهولْ ْرَاعْ ْكهل كهمْ : )) اعلموا أنكم كما قال و  َمامْهْرَِعَيِتهَِْْعنْ َْوَمس  ئهولْ َْوههوَْْرَاعْ َْفاْل ِ ْرَِعَيِتهَِْْعنْ َْمس 

ِلهِِْْفَْْوالَرجهلْه ئهولْ َْوههوَْْرَاعْ َْأه  ئهوَلةْ َْوِهيَْْرَاِعَيةْ َْزو ِجَهاْبَ ي تِِْْفَْْوال َمر َأةْهْرَِعَيِتهَِْْعنْ َْمس  ْرَِعَيِتَهاَْعنْ َْمس 
َاِدمْه ئهولْ َْوههوَْْرَاعْ َْسيِ ِدهَِْْمالِِْْفَْْواْل   .ومسلم البخاري رواه((  رَِعَيِتهَِْْعنْ َْمس 

،  (( بعضهمْمنْبعض)) أخي املسلم : يغلب على العصاة املشرتكني يف معصية واحدة أن   (6
 " ء اهلدام مع شاكلتهم الغنا"  ملني ابلراب ، واملشغولون ابلفنفاملتعاملون ابلراب مع املتعا

ومما يدخل يف  ((ضبعضهمْمنْبع، وأهل الفجور مع أهل الفجور )) (( عضبعضهمْمنْب))
 بعضهم من بعض :

ا  يف الذنب  أن بعضهم حيب بعضا من أجل موافقته على معصيته وكلما كانوا أكثر وقوع -أ
 كانوا أكثر حتااب  

ن املطرب الفالين هو أبو الفن : إ بعض يف اجملالس فيقول املطرب إن بعضهم يثين على  -ب
  وحنوه . يف مدرسة الفن وأستاذان

ن بعضهم حىت بعد موت اآلخر يشيد به ويرفعه فيقول : هللا يرحم فالان  الذي خترجنا إ  -ت
على يديه يف هذا الفن وحنو ذلك وهو هبذا يشجع اآلخرين على سلوك نفس املنهج يف 

ن هؤالء وكن من أهل اخلري حمبا  وجمالسا  أخي املسلم احذر م ارتكاب الذنب ـ فيا
  (( رواه الشيخان .َأَحبَْ َمنْ َْمعَْْال َمر ءْه: )) وذاكرا  ، وقد قال 

عليها أهنم أعداء يوم القيامة وقد قال تعاىل "  املتحابونليعلم هؤالء أهل الذنوب  -ث
  األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني" فليتوبوا إىل هللا من اآلن.
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ًة َوأَكَْثَر أَْمَوالاً َوأَْولاداً َفاْسَتْمَتُعوا   ِذيَن ِمْن َقبِْلُكْم كَاُنوا أََشدَّ ِمْنُكْم ُقوَّ ))كَالَّ

ِذيَن ِمْن َقبِْلُكْم ِبَخلاِقِهْم  ِبَخلاِقِهْم َفاْسَتْمَتْعُتْم ِبَخلاِقُكْم كََما اْسَتْمَتَع الَّ

ِذي َخاُضوا ُأوَلئِكَ  ْنيَا َوالْآِخرَِة َوُأوَلئَِك  َوُخْضُتْم كَالَّ َحِبَطْت أَْعَماُلُهْم ِفي الدُّ

ِذيَن ِمْن َقبِْلِهْم َقْوِم ُنوح  َوَعاد  َوَثُموَد 69ُهُم اْلَخاِسُروَن ) ( أََلْم يَأْتِِهْم َنبَُأ الَّ

َناِت َفَما كَاَن َوَقْوِم إِبْرَاِهيَم َوأَْصَحاِب َمْديََن َواْلُمْؤَتِفكَاِت أََتْتُهْم ُرُسُلُهْم بِ  اْلبَي ِ

ُه ِليَْظِلَمُهْم َوَلِكْن كَاُنوا أَْنُفَسُهْم يَْظِلُموَن ) ( َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت 70اللَّ

بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعض  يَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنكَِر َوُيِقيُموَن 

ُه إِنَّ الصَّلاَة َوُيْؤُتوَن الزَّ  َه َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك َسيَْرَحُمُهُم اللَّ كَاَة َوُيِطيُعوَن اللَّ

َه َعِزيز  َحِكيم  )
ُه اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّات  َتْجرِي ِمْن 71اللَّ ( َوَعَد اللَّ

بًَة ِفي َجنَّاِت َعدْ  ن  َورِْضَوان  ِمَن َتْحتَِها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطي ِ

ِه أَكْبَُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ) اَر َواْلُمَناِفِقيَن  (72اللَّ يَا أَيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ

ِه َما َقاُلوا 73َواْغُلْظ َعَليِْهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلَمِصيُر ) ( يَْحِلُفوَن ِباللَّ

وا كَِلَمَة اْلُكْفِر َوكََفُروا بَْعَد إِْسلاِمِهْم َوَهمُّوا ِبَما َلْم يََناُلوا َوَما َنَقُموا َوَلَقْد َقالُ 

ْوا  ُه َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضِلِه َفإِْن يَُتوُبوا يَُك َخيْراً َلُهْم َوإِْن يََتَولَّ إِل ا أَْن أَْغَناُهُم اللَّ

ُه َعَذاباً أَِليماً ِفي بُْهُم اللَّ ْنيَا َوالْآِخرَِة َوَما َلُهْم ِفي الْأَرِْض ِمْن َوِلي    ُيَعذ ِ الدُّ

 (  74َولا َنِصير  )

 التفسير : 

ين من قبلكم من الكفار مع أهنم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أيها املنافقون فعلتم كما فعل الذأنتم 
تم ابلدنيا وشهواهتا وزهرهتا كما متتع أمواال وأوالدا فتمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواهتا وزينتها وأنتم متتع

من سبقكم من كذب  هاضالذين من قبلكم بذلك وخضتم يف الكذب والباطل والذنوب كالذي خ
أولئك اخلائضون يف الباطل الراضون ابلدنيا وزينتها املعرضون عن هللا  بطلت مساعيهم وابطل ومأمث 

أمل يصل املنافقني هم  ـــ اسرون يف دنياهم وأخراهم اخل فال ثواب هلم عليها يف الدنيا واآلخرة وأولئك
عاد خرب الذين من قبلهم من الكفار كقوم نوح وما أصاهبم من الغرق إال من آمن بنوح عليه السالم و 
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 خذهم ابلصيحة ملا كذبوا صاحلا  ,ا كذبوا هودا  ، ومثود الذين عذهبم هللا أبالذين أهلكوا ابلريح العقيم مل
د نصره هللا عليهم وأهلك ملكهم وأصحاب مدين فقد أهلكهم هللا ابلرجفة وعذاب يوم وقوم إبراهيم وق

هم ورمجوا حبجارة من سجيل لبت عليهم قراالظلة وقرى قوم لوط الذين أهلكهم هللا عن آخرهم وقُ 
منضود ، جاءت هؤالء األقوام رسلهم ابألدلة الواضحة القاطعة على استحقاق هللا العبادة وحده دون 

اه فظلموا أبن كذبوا رسل هللا فأهلكهم هللا بعذابه ومل يعذهبم ظلما  فإن هللا ال يظلم أحدا  ولكن  سو 
تحابون عضهم يوايل بعضا  فيتناصرون ويتعاضدون ويـ واملؤمنون واملؤمنات بــكانوا أنفسهم يظلمون 

ويقيمون الصالة  وينهون عن كل منكر وأيمرون بكل معروف مما شرعه هللا يف كتابه وسنة رسوله 
، ويعطون الزكاة الواجبة على الوجه املشروع ،  أبركاهنا وواجباهتا وشروطها على طريقة رسول هللا 

م  ويوفقهويطيعون هللا ورسوله بفعل األوامر وترك النواهي ، فالقائمون هبذه الصفات سريمحهم هللا
وعد هللا  ــيف صنعه وشرعه وجزاءه ـعز من أطاعه ، حكيم أويثيبهم أحسن الثواب إن هللا عزيز قد 

ومساكن  يف النعيم املقيم املؤمنني واملؤمنات أن يدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها
حسنة البناء طيبة القرار مجيلة غاية اجلمال يف جنات اإلقامة الدائمة واخللود األبدي ، ورضوان من هللا 

أييها النيب فوز العظيم الذي ال فوز أعظم منه ـــ لنعيم ، ذلك هو الل وأعظم مما هم فيه من اأكرب وأج  
جاهد الكفار وأهل النفاق بكل أسلوب من أساليب اجلهاد وكن غليظا عليهم شديدا  يف قولك 

حيلف املنافقون  ــأيوون إليه انر جهنم وبئس املصري واملرجع هلم ـ نوفعلك بال هوادة ، ومرجعهم الذي
ول ـ أهنم ما قالوا : ) السب واالستهزاء ( ولقد تكلموا بكلمة الكفر من االستهزاء أيها الرسـ لك 

مل يتمكنوا من الوصول إليه وهو الفتك  ودينه وكفروا بعد إسالمهم وقصدوا عازمني على ما ابلرسول
 ته ومين أغناهم بربكإال أن هللاوهو عائد من تبوك يف العقبة وما للرسول عندهم من ذنب  برسول هللا 

سعادته وهذا يوجب عليهم شكر هللا واالعرتاف له ابلفضل واملنة ، فإن يتوبوا من النفاق إىل هللا يكن 
هللا عذااب  أليما يف  بل استمروا على طريقتهم يعذهبم بواذلك خريا  هلم يف الدنيا واآلخرة ، وإن مل يتو 

أحد يسعدهم رض خللود فيها وليس هلم يف األالدنيا ابلقتل واهلم والغم ويف اآلخرة بدخول انر جهنم وا
 وال نصري يدفع عنهم عذاب هللا ونقمته. , وال ينجدهم وال حيفظهم وال ينفعهم 
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َياَْفاتَ قهوا: )) االستمتاع ابلدنيا والفرح هبا هو حال أهل الشر وقد قال  (1 ن   (( النِ َساءََْْواتَ قهواْالد 
  . روا ه مسلم

يا أخي املسلم " اتق الدنيا وليكن مهك اآلخرة فهي وهللا الفوز كل الفوز والنجاح والسرور ف
 فاجعلها نصب عينيك دائما "

ن املتعلقني ابلدنيا وشهواهتا ض يف الباطل واملنكرات والذنوب واعلم أخي املسلم أحذر اخلو لن  (2
ع يف ذلك من كان قبلنا وزينتها هم الذي يغلب عليهم اخلوض يف الباطل والكذب ولقد وق

سوف يسريون وراء اليهود والنصارى وقد قال من من اليهود والنصارى ، وكم من هذه األمة 
  َلكهمْ َْمنْ َْسَننََْْلتَ َتِبعهنَْ)) :يف حديث أيب سعيد ًاْقَ ب   رََْْسَلكهواَْلوْ َْحَّتِْْبِذرَاعْ َْوِذرَاًعاِْبِشب ْ ِْشب  ْجهح 

تهمهوهْهَْضب ْ   . رواه الشيخان(( َفَمنْ  َقالََْْوالَنَصاَرىْال يَ ههودَْْاّللََِْْرسهولََْْيََْْناق هلْ َْلَسَلك 

 : "وأسرة " رسالة إلى كل مؤمن ومؤمنة  (3

ابملعروف  التآمرإنكم أيها املؤمنون واملؤمنات جيب أن تعيشوا على التواد واحملبة يف هللا وعلى  
هل قام الرجل يف ـ فوزوجة وأوالد وبنات  واألمر به والنهي عن املنكر " األسرة مكونة من زوج

ابلصالة  وأوالده وأهله أمر الرجل زوجته وبنتهسرة ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر فاأل
الواجبات وهناهن عن احملرمات ، وأمرت املرأة زوجها وأبنائها وبناهتا ابملعروف كإقامة  ةقاموإ

َْواَلِذي))يف حديث حذيفة :  قد قال نفسكم و ادرسوا أة وهنتهم عن املنكرات , الصال
َهوهنَِِْْبل َمع رهوفَِْْلَتأ مهرهنَْْبَِيِدهِْْنَ ف ِسي َعثََْْأنْ ْاّلَلْهَْليهوِشَكنََْْأوْ ْال مهن َكرَِْْعنْ َْوَلتَ ن   ْثهَِْْمن هْهِْعَقاِبًَْْعَلي كهمْ ْيَ ب  
عهونَهْه َتَجابْهَْفََلَْْتد   ( .حسن والرتمذي )بو داود (( رواه أَلكهمْ  يهس 

يف  وقال ، اآلية (( وعدْهللاْاملؤمننيْواملؤمناتْجناتْ)) أخي املسلم َتفهم هذا الوعد :   (4
َْحًقاَْكانََْْْرَمَضانََْْوَصامَْْالَصََلةََْْوَأَقامََْْوِبَرسهوِلهِِِْْبّللَِْْآَمنََْْمنْ ))حديث أيب هريرة رضي هللا عنه : 

ِخَلهْهَْأنْ ْاّللََِْْعَلى ََنةَْْيهد  ْاّللََِْْرسهولََْْيَْْفَ َقالهواِْفيَهاْوهِلدَْْاَلِتَْْأر ِضهِِْْفَْْجَلسََْْأوْ ْاّللََِْْسِبيلِِْْفْْدََْجاهَْْاْل 
رْهَْأَفََلْ ََنةِِْْفِْْإنََْْقالَْْالَناسَْْن هَبشِ  ََْْماْاّللََِْْسِبيلِِْْفِْْلل مهَجاِهِدينَْْاّلَلْهَْأَعَدَهاَْدرََجةْ ِْماَئةَْْاْل  َِْْبني  ْالَدرََجَتني 

ََْْماكَْ َر ضِْْالَسَماءَِْْبني  أَلهوهْهْاّللَََْْسأَل تهمْهَْفِإَذاَْواَل  سََْْفاس  ََنةَِْْأو َسطْهَْفِإنَهْهْال ِفر َدو  ََنةَِْْوَأع َلىْاْل  َقهْهْأهرَاهْهْاْل  ْفَ و 
َارْهْتَ َفَجرْهَْوِمن هْهْالَرْح َنَِْْعر شْه ََنِةْ َأَّن    رواه الشيخان . ((اْل 

 قوله  بن العاص عمرو ة مكان يقال له الوسيلة ويف حديث اجلنمسألة :  أعلى  درجة يف 
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ََنةِِْْفَْْمن زَِلةْ َْفِإََّنَاْال َوِسيَلةَِْْلْْاّللَََْْسلهواْثهَْ)) : َبِغيَْلْْاْل  َْأَنََْْأكهونََْْأنْ َْوَأر جهوْاّللَِِْْعَبادِِْْمنْ ِْلَعب دْ ِْإَلْْتَ ن  
َْيَِْْقيلَْ))، ويف حديث أيب هريرة :  مسلم رواه ((الَشَفاَعةْه َلهْهَْلتْ حَْْال َوِسيَلةَِْْلَْْسَألََْْفَمنْ ْههوَْ

ََنةِِْْفَْْدرََجةْ َْأع َلىَْقالَْْال َوِسيَلةْهَْوَماْاّللََِْْرسهولَْ  . (حسن(( احلديث رواه أمحد )اْل 

 أخي املسلم إن هللا حيل على أهل اجلنة رضوانه " فلنسارع إىل اجلنة "  ويف حديث أيب سعيد  (5
لِْْيَ قهولْهَْوتَ َعاىَلْْتَ َباَركَْْاّللََِْْإنَْ)):  قوله  ََنةَِِْْلَه  لََْْيَْْاْل  ََنةَِْْأه  َْوَسع َدي كَْْرَبَ َناَْلبَ ي كَْْفَ يَ قهولهونَْْاْل 
تَ َناَْوَقدْ ْنَ ر َضىَْلَْْلَناَْوَماْفَ يَ قهولهونََْْرِضيتهمْ َْهلْ ْفَ يَ قهولْه َْأَنَْْفَ يَ قهولْهْل ِقكَْخَِْْمنْ َْأَحًداْت هع طِْْلَْ َْماَْأع طَي  

ءْ َْوَأيْ َْرب َِْْيََْْقالهواَْذِلكَِْْمنْ َْأف َضلَْْأهع ِطيكهمْ  َواِنَْْعَلي كهمْ ْأهِحلْ ْفَ يَ قهولْهَْذِلكَِْْمنْ َْأف َضلْهَْشي  َْفََلِْْرض 
َخطْه  رواه الشيخان . ((أَبًَدا بَ ع َدهْهَْعَلي كهمْ َْأس 

الطعام وألن الكالم وصل ابلليل والناس نيام أخي املسلم : سارع إىل اجلنة وفقك هللا " أطعم   (6
ْمنْظاهرهاْيرىْغرفاْاْلنةْفْإن))يف حديث أيب مالك األشعري :  واتبع الصيام لقوله 

ْصلىْوْالصيامْاتبعْوْالكَلمْألنْوْالطعامْأطعمْملنْتعاىلْهللاْأعدهاْظاهرهاْمنِْبطنهاْوِْبطنها
ْ َْلَْْماْاْلََنةِِْْفِْْإنَْ)):  وقال  , (حسن) بان(( رواه  أمحد وابن ح نيامْالناسْوِْبلليل ْرََأتْ َْعني 

َعتْ ْأهذهنْ َْوَلْ  رواه مسلم . (( َبَشرْ ْقَ ل بَِْْعَلىَْخَطرََْْوَلَْْسَِ

أيها الدعاة إىل هللا عز وجل : جاهدوا املنافقني أبلسنتكم وكتابتكم وذلك ابلرد عليهم   (7
افة وغريها من وسائل اإلعالم ( ويف القنوات وفضحهم وبيان أهدافهم ومقاصدهم ) يف الصح

الفضائية وغريها ، وعليكم أيها الدعاة ابلغلظة عليهم يف الكتابة وغريها حسب احلال وهللا 
 املوفق

أيها املسلمون " أيها الدعاة أتباع الرسل " احذروا من املنافقني فإهنم يسعون للوقيعة بكم   (8
 أمامكم وهالككم فخذوا حذركم منهم ."وأذيتكم وسجنكم وضربكم وجعل العقبات 

حممد  عثتهلذي أغناان وهداان لإلسالم وبخي أان وأنت ربنا ااي أ هلل الفضل واملنة "فهل شكران  (9
   كما قال  : احلديث ((ِبْْاّلَلْهَْفَأغ َناكهمْ َْوَعاَلةًْ ِبْْاّلَلْهْفَ َهَداكهمْ ْضهََلًلَْْأِجد كهمْ َْألَْ ))لألنصار 

ََلمِْْنَ َعَشكهمْ َْأوْ ْي هغ ِنيكهمْ ْاّللََِْْإنَْن , وقال أبو برزة : ))رواه الشيخا َعَلي ِهْْاّلَلْهَْصَلىَْوِبهَحَمدْ ِِْبْل ِس 
 (( رواه البخاري . َوَسَلمَْ
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َقنَّ َوَلَنُكوَننَّ ِمَن   َه َلئِْن آَتاَنا ِمْن َفْضِلِه َلَنصَّدَّ ))َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللَّ

ْوا َوُهْم ُمْعرُِضوَن )75يَن )الصَّاِلحِ  ( 76( َفَلمَّا آَتاُهْم ِمْن َفْضِلِه َبِخُلوا ِبِه َوَتَولَّ

َه َما َوَعُدوُه َوِبَما  َفأَْعَقبَُهْم نَِفاقاً ِفي ُقُلوِبِهْم إَِلى َيْوِم يَْلَقْوَنُه ِبَما أَْخَلُفوا اللَّ

َه َعلَّاُم ( أََلْم يَْعَلُموا أَنَّ ال77كَاُنوا يَكَِذُبوَن ) َه َيْعَلُم ِسرَُّهْم َوَنْجَواُهْم َوأَنَّ اللَّ لَّ

ِعيَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِفي الصََّدَقاِت 78اْلُغُيوِب ) ِ و  ِذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَّ ( الَّ

ُه ِمْنُهْم َوَلُهْم عَ  ِذيَن لا يَِجُدوَن إِلَّا ُجْهَدُهْم َفيَْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر اللَّ َذاب  َوالَّ

( اْسَتْغِفْر َلُهْم أَْو لا َتْسَتْغِفْر َلُهْم إِْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسبِْعيَن َمرًَّة َفَلْن 79أَِليم  )

ُه لا يَْهِدي اْلَقْوَم  ِه َوَرُسوِلِه َواللَّ ُهْم كََفُروا ِباللَّ ُه َلُهْم َذِلَك ِبأَنَّ يَْغِفَر اللَّ

ِه َوكَرُِهوا أَْن ( َفِرَح اْلُمَخلَّ 80اْلَفاِسِقيَن ) ُفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخلاَف َرُسوِل اللَّ

ِ ُقْل  ِه َوَقاُلوا لا َتْنِفُروا ِفي اْلَحر 
ُيَجاِهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَّ

َم أََشدُّ َحر اً َلْو كَاُنوا يَْفَقُهوَن ) يَبُْكوا كَثِيراً ( َفْليَْضَحُكوا َقِليلاً َولْ 81َناُر َجَهنَّ

 (82َجزَاًء ِبَما كَاُنوا يَكِْسُبوَن )

 التفسير : 

فقني من أعطى هللا عهده وميثاقه لئن أعطاان هللا من فضله وأغناان من رزقه لنصدقن مبا اومن املن 
ب فلما أعطاهم هللا وأغناهم من رزقه خبلوا مبا أوج ــأوجب هللا علينا ولنكونن من أهل التقى والصالح  ـ

  تباع رسوله وهم معرضون عن دين هللا وا هللا عليهم وتولوا عن طاعة هللا  عز وجل ومتابعة رسوله 
قون هللا بسبب زما  هلا ال يفارقها إىل يوم يليف قلوهبم اثبتا  مال فأورثهم خبلهم مبا أوجب هللا عليهم نفاقا   ـــ

املنافقون أن هللا يعلم ما أمل يعلم هؤالء  ــا عليه ـإخالفهم ما وعدوا هللا تعاىل وكذهبم فيما قالوه وحلفو 
يف األرض  يه خافيةيف صدورهم وما يتناجون به فيما بينهم ، وأن هللا عال م الغيوب فال ختفى عل يسرون

رض عليهم تطوعا  لوجه هللا املنافقون الذين يعيبون املتصدقني أبمواهلم زايدة على ما فُ  وال يف السماء ـــ
وإن جاء بقليل قالوا إن هللا لغين عن صدقة هذا ، ويعيبون  أحدهم مبال كثري قالوا هذا مراءٍ فإن جاء 

ً  قليال  فيتصدقون به ألنه جهدهم وطاقتهم ومقدرهتم ، فيسخر منهم  الذين ال جيدون إال شيئَا
أيها ـ استغفر  ــوهلم عذاب مؤمل موجع ـ هلل يسخر من املنافقنيهلم ، فا املنافقون مستهزئني هبم احتقارا  

للمغفرة ولو استغفرت هلم سبعني مرة أو زايدة فلن  الرسول ـ هلؤالء املنافقني أوال تستغفر هلم فليسوا أهال  
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فرح  رجني عن طاعته املعرضني عن دينه ـــيغفر هللا هلم ألهنم كفروا ابهلل ورسوله وهللا ال يهدي القوم اخلا
وكرهوا أن جياهدوا معه ابألموال  عودهم بعد خروج رسول هللا املنافقون املتخلفون عن غزوة تبوك بق

يها الرسول ـ : انر جهنم اليت واألنفس  وقال بعضهم لبعض : ال خترجوا للجهاد وقت احلر ، قل هلم ـ أ
ه من احلر ، ولو كان املنافقون يفقهون دين هللا ما أقدموا  مما فررمت منأشد حرا  مبخالفتكم ون إليها تصري 
فليضحك هؤالء املنافقون يف هذه الدنيا ما شاءوا  ـــ خمالفته والتخلف عن اجلهاد مع رسوله على 

ال ينقطع أبدا  جزاء  هلم على  بكاء   فإهنا قليل ، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إىل اآلخرة فسيبكون كثريا  
 .ما كانوا يكسبون من الكفر والذنوب 
 بعض الدروس من الآيات :

ْال مهَناِفقِْْآَيةْه: )) حذر من نقض العهد وإخالف الوعد ( وقد قال النيب ) لنأخي املسلم  (1
َلفََْْوَعدََْْوِإَذاَْكَذبََْْْحَدثَِْْإَذاَْثََلثْ  َتِهنََْْوِإَذاَْأخ   (( رواه الشيخان . َخانَْ اؤ 

حترمي البخل مبا أوجب هللا على العبد " الزكاة الواجبة والنفقة الواجبة على القريب وحق   (2
َوأْهَْداءْ َْوَأيْ : )) " وقد قال  لضعيف وحنوهاا لِِْْمنْ َْأد  فيجب القيام  رواه البخاري , ((ال بهخ 

 بات اليت يف املال وعدم البخل هبا .ابلواج

ومنهمْمنْعاهدْ) )هو املراد يف هذه اآلية ابن حاطب األنصاري الصحايب ليس  ن ثعلبةإ  (3
 فقني وهذا هو الصحيح .رجل من املنااآلية وإمنا نزلت يف  ((هللا

يف   مني من ملزهم وعيبهم والكالم فيه منهمأخي املسلم إن املنافقني ال يسلم أحد من املسل  (4
: يتكلمون يف الدعاة إىل هللا ويصفوهنم أبهنم ال حكمة عندهم  كل زمان ومكان فهم اليوم
 - نيون اجملرمصدقني ويصفوهنم أبهنم يدعمويتكلمون يف املت - وأبهنم متشددون وغري ذلك

ناس ويتكلمون يف القائمني ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ويصفوهنم أبهنم يعتدون على ال
ويتكلمون يف العلماء ويصفوهنم بعدم فهم الواقع ، وعدم  - وبغري ذلك من األمور املشينة, 

املسلمني  ثرأك ويتكلمون يف - ويتكلمون يف والة األمر املسلمني ويغتابوهنم مالئمة العصر
كاليهود والنصارى وال يف وال يتكلمون يف الكفار   - فال يكاد أحد يسلم منهم من أهل اخلري

) احلداثيني (  ويثنون على الفرق املنحرفة عن اإلسالم بل يشجعون كل احنراف ، فهم ميدحون
نبه هلم والة هل يتهل نتنبه هلؤالء املنافقني "  " لكن وغريها , " و ) التصوف ( و ) الرفض ( 
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هلم اجملتمع املسلم " ) ابألخذ على ينتبه األمر" " هل يتنبه هلم علماء املسلمني " " هل 
منعهم من الكتابة يف اإلعالم  -هم مناصب تعدم تولي -الرد عليهم  –فضحهم  -أيديهم 

 ( . تذكريهم أبن هللا مطلع على أسرارهم وتذكريهم ابلتوبة إىل هللا -وغري ذلك

 ق يف وجوه الرب وال توك فيوكى عليك وقد قال النيب ملسلم : أنفق من مالك وتصد  أيها ا  (5
(( رواه البخاري ,  َعَلي كِْ فَ يهوَكىْتهوِكيَْلْ: )) اء بنت أيب بكر رضي هللا عنهمايف حديث أمس

َتَطع تِْ َماْار َضِخيَْعَلي كِْْاّلَلْهْفَ يهوِعيَْْتهوِعيَْلْالبخاري )) دويف لفظ عن  (( .اس 

مايل قليل  ان" ، وال تقل أ ولو من الشيء القليل,  املسلم " تصدق ولو ابلشيء القليلأيها   (6
تصدق من األرز الذي يف املطبخ ،  ، بل أخرج منه ما تيسر " وراتيب ضعيف ، ودخلي يسري

أو من البصل أو من السكر والشاي الذي يف البيت أو من املالبس أو التمر أو ابلرايل 
و ابملاء أبن تسقي شخصا  أو تصدق ابهللالت الزائدة من راتبك فحوهلا إىل الواحد ، أ

مجعيات حلقات القرآن الكرمي يف حساهبا أو يف حساب مكاتب الدعوة إىل هللا عز وجل أو 
ْرَجهلْ َْتَصَدقَْ: )) رجال حمتاجون فقال النيب  ، وملا جاء إىل النيب  " مجعيات الرب اخلريية

هِِْْمنْ ِْديَنارِهِِْْمنْ  ِبهِِْْمنْ ِْدر َهَِ ِْمنْ ْرَجهلْ َْفَجاءََْْقالََْْتَ َرةْ ِْبِشق َِْْوَلوْ َْقالََْْحَّتْ َتَ رِهَِْْصاعِِْْمنْ ْب هر ِهَِْْصاعِِْْمنْ ْثَ و 
َن َصارِْ َهاْتَ ع ِجزْهَْكف هْهَْْكاَدتْ ِْْبصهَرةْ ْاَل  ِْكَْْْرَأَي تْهَْحَّتْْالَناسْهْتَ َتابَعَْْثهََْْقالََْْعَجَزتْ َْقدْ َْبلْ َْعن   َمني  َْطَعامْ ِْمنْ ْو 

 حديث حواء يف بل اي أخي املسلم ال ترد السائل وقد قال  ,رواه مسلم (( احلديث َوثَِيابْ 
فأعطه , ( )صحيح رواه أمحد ((ُمه َرقْ  ِبِظل فْ َْوَلوْ ْالَساِئلَْْرهد وارضي هللا عنها : )) بنت السكن

 ابلبصل . لف يتصدق مما تيسر له ولوما تيسر ، وقد كان بعض الس

نفقي وتصدقي وسريي خلري " أأخيت املسلمة " هل عندك مهة يف النفقة والصدقة يف وجوه ا  (7
 يلي : على ما

:  ك ، من ذهبك أو غريه كمالبسك وحنوها ، وقد قال تصدقي حىت ولو من حلي   -أ
ث ََْْفِإَنكهنَْْحهِليِ كهنَِْْمنْ َْوَلوْ َْتَصَدق نَْْالنِ َساءَِْْمع َشرََْْيَْ)) لِْْرْهَأك  مََْْجَهَنمََْْأه  رواه أمحد (( ال ِقَياَمةِْْيَ و 

 )صحيح( .والرتمذي والنسائي وابن حبان 

 -رز  فتصدقي من بيته ) من املطبخ ( "وكان زوجك ليس خبيال   زوجةمإذا كنت   -ب
 –دراهم سهلة يسرية  -أواين  -أو مالبس  - ملح -ثوم  –بصل  –شاي  -سكر

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضدديلة العالمددة الشدديخ محمدد                                    التوبددة   تفسددير سددورة          

 شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                      

 

 

51 

ْال َمر َأةْهْأَن  َفَقتْ ِْإَذا: )) يف حديث أيب هريرة   وحنو ذلك وقد قال –فرش  -طعام 

رِِهْ ِنص فْهْفَ َلَهاَْأم رِهَِْْغَي َِْْزو ِجَهاِْمنْ ْبَ ي تِِْْمنْ  من كون نفقتها لكن ت(( رواه الشيخان , َأج 
يف حديث  فتؤجر ويؤجر الزوج ، وقد قال النيب  بيت زوجها يسرية ال إفساد فيها

ِسَدةْ َْغَي َْْبَ ي ِتَهاَْطَعامِِْْمنْ ْال َمر َأةْهْأَن  َفَقتْ ِْإَذا))عائشة رضي هللا عنها :  رهَهاَُْلَاَْكانَْْْمهف  ِِْبَاَْأج 
رههْهَْوِلَزو ِجَهاْأَن  َفَقتْ  قهصْهَْلَْْذِلكَِْْمث لْهَْوِلل َخاِزنَِْْكَسبَِْْْبَاَْأج  رَْْبَ ع ضهههمْ ْيَ ن   ًئا بَ ع ضْ َْأج  ((  َشي  

  رواه الشيخان .

 : زوجكل رسالة إلى 
ن غري أمرك تك والصدقة من مالك وإذا فَعَلت عشجع زوجتك على اإلنفاق من بي -أ

اصمها بل ادع هللا هلا فاشكرها بعد شكر هللا واثن عليها وافرح بذلك وال خت
 ابلتوفيق .

ملا حثهن على  نه حابيات الكرميات رضي هللا عنهن فإ املسلمة ( ابلصيتأتسي) أخ -ب
 تلقي قرطها ) ما يعلق يف األذن ( على بالل  بعضهن  لذلك فكانالصدقة استجنب

 على بالل رضي هللا عنهن وأرضاهن . وبعضهن تلقي ابخلامت

جرام 85أخرجي زكاة ذهبك )حليك ( واهتمي هبذا املوضوع كل سنة إذا بلغ نصااب    -ت
َبانِْلعشر" حىت تتجنيب النار حلديث : ))الزكاة ربع امن الذهب "  ْاّلَلْهْرَكهَمايهَسو َِْْأنْ َْأَتِه

 .)صحيح(  رواه الرتمذي (( ََنرْ ِْمنْ ِْبسهَوارَي نِْ

ال تردي أي سائل بل أعطيه ولو أيسر اليسري " رايل ، نصف حبة تفاح ، برتقالة ،    -ث
رضي  ، غداء ، عشاء " ويف حديث حواء بنت السكن كواب من الشاي ، عصري ، ماء

)صحيح(  رواه أمحد والنسائي((ُمه َرقْ  ِبِظل فْ َْوَلوْ ْالَساِئلَْْاتَ رهد ْوَْلْقال : )) هللا عنها أن النيب 
.  

إن أهل اإلجرام املعرضني عن هللا مهما ضحكوا يف هذه الدنيا فسوف يبكون يوم القيامة يف  (8
 وليتأمل العبد : -النار بكاء كثريا  جزاء عملهم 

َونَِْْإنَْ: ))يف حديث النعمان بن بشري  فقد قال  أهون أهل النار عذااب  , -أ لَِْْأه  ْالَنارَِْْأه 
ههَماْيَ غ ِليََْنرْ ِْمنْ َْوِشَراَكانِْْنَ ع ََلنَِْْلهْهَْمنْ َْعَذاِبًْ َْأَشدْ َْأَحًداَْأنَْْيَ َرىَْماْال ِمر َجلْهْيَ غ لَِْْكَماِْْدَماغههْهِْمن  
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َوَّنههمْ َْوِإنَهْهَْعَذاِبًِْْمن هْه  (( رواه الشيخان .َعَذاِبًْ ََلَه 

لَِْْعَلىْال بهَكاءْهْي هر َسلْه: ))  ففي حديث أنس قوله بكاء أهل النار , -ب َْحَّتْْفَ يَ ب كهونَْْالَنارَِْْأه 
َقِطعَْ مهوعْهْيَ ن   َئةِْْْوهجهوِهِهمْ ِْفَْْيِصَيََْْحَّتْْالَدمَْْيَ ب كهونَْْثهَْْالد  دهودَِْْكَهي   هخ   الس فهنْهِْفيَهاْأهر ِسَلتْ َْلوْ ْاَل 

ْإَّنمْو)) عند احلاكم :  حديث أيب موسى ويف, ( (( رواه ابن ماجة )حسن َْلََرتْ 
 (( )صحيح( . الدمْليبكون

ههمْ : )) يف حديث مسرة  العذاب يف جهنم على بعض اجلسم كما قال   -ت ْأتَ خهذههْهَْمنْ ِْمن  
بَ ي هِِْْْإىَلْْالَنارْه ههمْ َْكع  هْهَْمنْ َْوِمن   بَ تَ ي هِِْْإىَلْْالَنارْهْأتَ خهذه ههمْ ْرهك  هْهَْمنْ َْوِمن   َزتِهِِْْإىَلْْالَنارْهْأتَ خهذه ههمْ ْحهج  َْمنْ َْوِمن  

هْه  - "فالنجاء النجاء وغري ذلك مما يتعلق بنار جهنم (( رواه مسلم , تَ ر ق هَوتِهِْ ِإىَلْْالَنارْهْأتَ خهذه
  . اهلرب اهلرب "

 رسالة إلى أخي المسلم : (9

 : أيها املسلم استغل حياتك استغالال  اتما  يف أعمال اخلري ) الطاعات ( واحذر 
مث جاء يوم  ,ن قلت : نعم وم االثنني واخلميس؟ فإأن تسوِ ف"مثال  :هل تصاحذر  -أ

االثنني اآلخر وكان اجلو حارا  فهل تفطر؟ أقول اصرب وصم وال تقل هذا يوم حار 
فإن قلت ذلك فهو كالم سليم  ون وليس بواجب ، فهي مسألة سهلة ،والصوم مسن

وأنت إمنا تصومه لتجد أجره يوم تكون  ولكن إذا فات هذا اليوم فلن يعود إليك
الشمس على رؤوس اخلالئق ، والعبادات البد هلا من الصرب ومن نظر إىل تركها يف احلر 
أو يف الشغل أو يف الربد الشديد أو يف أي عذر آخر فمىت يسابق ويسارع إىل اجلنة يف 

ذي عاش حياته  ال الطاعات واملندوابت ، وهل أان وأنت أكثر شغال  من رسول هللا 
ان يصوم االثنني واخلميس كلها وهو مشغول ابلدعوة واجلهاد وطاعة هللا ومع هذا ك

َمانَِْْذاِنكَْويقول : )) َع َمالْهِْفيِهَماْت هع َرضْهْيَ و  َْعَمِليْي هع َرضََْْأنْ َْوأهِحبْ ْال َعاَلِمنيََْْرب َِْْعَلىْاَل 
 )صحيح( . رواه أمحد وغريه (( َصائِمْ َْوَأَنَْ

خفيفة جدا  ،  ن يضيع عليك  شيء من الطاعات اليت تداوم عليها ألعذارٍ احذر أ  -ب
َْعَملهههْْوَكانَْ)) , (( رواه مسلمَقلَْ َوِإنْ َْأد َومههْهْاّللَِِْْإىَلْْال َعَملَِْْأَحبََْْأنَْ: )) وقد أخرب 

 الليل أحد عشر ركعة مث تزوجت من إذا كنت تصلي" فمثال  : ,  رواه الشيخان(( ِدَيَةًْ
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"  كم تستغرق منك هذه الركعات؟  ؟فهل ليلة الزواج ال تصلي هذا العدد بعذر الزواج 
يض مرضا  يسريا  ، حاول أن إذا مرضت مرضا  خفيفا  هل ترتك قيام الليل بعذر أنك مر "

 (( )صحيح( . مرهْيصليْبعضْقيامْالليلْقاعداًْفْآخرْعْكانْ)) وقد  تقوم 

 0ها إال عدم االستطاعة واملشقة الشديدةعالية ال يثنيك عن كن ذا مهةٍ    -ت

َرةََْْْفِإنَْال تكثر من الضحك , ففي احلديث ))  -ث رواه أمحد  ((ال َقل بََْْتهِيتْهْالَضِحكَِْْكث  
َْكانَْ أن النيب  ويف حديث جابر بن مسرة )صحيح( , والرتمذي ْالَصم تَِْْطوِيلَْْ))

اه أمحد و ر ((  تَ َبس ًماِْإَلَْْيض َحكْهَْلْْْوََكانَْ))( , رواه أمحد )صحيح(( الَضِحكَِْْقِليلَْ
 )صحيح( .   وهللا املوفق والرتمذي من حديث جابر بن مسرة 
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ُه إَِلى َطائَِفة  ِمْنُهْم َفاْسَتأَْذُنوَك ِلْلُخُروِج َفُقْل َلْن َتْخُرُجوا )) َفإِْن َرَجَعَك اللَّ

َل َمرَّة  َفاْقُعُدوا َمِعَي أَبَداً َوَلْن ُتَقاتُِلوا َمِعَي َعُدو   ُكْم رَِضيُتْم ِباْلُقُعوِد أَوَّ اً إِنَّ

( َولا ُتَصل ِ َعَلى أََحد  ِمْنُهْم َماَت أَبَداً َولا َتُقْم َعَلى َقبْرِِه 83َمَع اْلَخاِلِفيَن )

ِه َوَرُسوِلِه َوَماُتوا َوُهْم َفاِسُقوَن ) ُهْم كََفُروا ِباللَّ ْمَواُلُهْم ( َولا ُتْعِجبَْك أَ 84إِنَّ

ْنيَا َوَتزَْهَق أَْنُفُسُهْم َوُهْم  بَُهْم ِبَها ِفي الدُّ ُه أَْن ُيَعذ ِ َوأَْولاُدُهْم إِنََّما ُيِريُد اللَّ

ِه َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْسَتأَْذَنَك 85كَاِفُروَن ) ( َوإَِذا ُأْنزَِلْت ُسورَة  أَْن آِمُنوا ِباللَّ

ْوِل ِمْنُهمْ  رَُضوا ِبأَْن يَُكوُنوا َمَع  (86 َوَقاُلوا َذرَْنا َنُكْن َمَع اْلَقاِعِديَن )ُأوُلوا الطَّ

ِذيَن 87اْلَخَواِلِف َوُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم لا يَْفَقُهوَن ) ( َلِكِن الرَُّسوُل َوالَّ

يْرَاُت َوُأوَلئَِك ُهُم آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنُفِسِهْم َوُأوَلئَِك َلُهُم اْلخَ 

ُه َلُهْم َجنَّات  َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 88اْلُمْفِلُحوَن ) ( أََعدَّ اللَّ

   ((  (89َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )

 : التفسير

هلم يف اخلروج للجهاد  ا أن أتذنزوة تبوك إىل مجاعة من املنافقني فطلبو فإن ردك هللا أيها الرسول من غ
يف غزوة أخرى فقل هلم : ال آذن لكم ابخلروج للجهاد معي أبدا  ولن تقاتلوا معي عدوا  لإلسالم ألنكم 

وال تصل  ين ختلفوا عن الغزاة ومع النساء ـــرضيتم ابلتخلف عن اجلهاد يف غزوة تبوك ، فاقعدوا مع الذ
وال تقم على قربه لالستغفار له والدعاء ألهنم كفروا من هؤالء املنافقني مات أيها الرسول على أحد 

ألن  ك أمواهلم وأوالدهموال تعجبجون عن طاعة هللا معرضون عن دينه ـــ ابهلل ورسوله وماتوا وهم خار 
القيامة ملنعهم زكاهتا يريد أن جيعلها خريا  هلم بل شقاء عليهم وهم يف الدنيا وسبب لعذاهبم يوم ال هللا 

وإذا أنزلت سورة  هلم وأشد لعذاهبم ـــ ليكون ذلك أنكىويريد هللا أن مييتهم على الكفر  هاوما وجب في
من القرآن أن آمنوا أيها املنافقون ابهلل وجاهدوا مع رسوله أعداء هللا استأذنك أهل السعة واملال وقالوا 

املنافقون  رضي القتال ـــأهل العذر وذلك جلبنهم عن : اتركنا نبقى مع القاعدين عن اجلهاد من النساء و 
أبن يكونوا مع النساء اخلوالف بعد خروج اجليش وختم على قلوهبم ابلكفر بسبب نفاقهم فهم ال 

واملؤمنون معه جاهدوا يف سبيل هللا  لكن الرسول  دين هللا ومصلحة اجلهاد يف سبيله ـــيفقهون 
لى كل مطلوب الناجون من  هم احلاصلون عأبمواهلم وأنفسهم فلهم اخلريات يف الدنيا واآلخرة وأولئك 

قد أعد هللا جنات هلؤالء اجملاهدين يف سبيله جتري من حتتها األهنار خالدين فيها خلودا   كل مرهوب ـــ
 0أبداي  ذلك الفوز الذي ال فوز أعظم منه
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 بعض الدروس من الآيات :

، مث أرادوا وُعرف نفاقهم إذا امتنع طائفة عن اجلهاد مع اإلمام بتخلفهم عن اجلهاد الواجب  (1
بة على ختلفهم كما يف هذه اآلية )) اخلروج معه مرة أخرى فله منعهم من ذلك تعزيرا  هلم وعقو 

 ... (( اآلية . فقلْلنَْترجوا

املنافقون هم أجنب الناس يف اجلهاد ولكنهم كثريو الكالم واهلمز واللمز للمجاهدين   (2
عن اثنني منهم :  فقه عندهم يف دين هللا حىت قال واملسلمني يف حال األمن وهم أيضا  ال 

ًئا ِديِنَناِْمنْ ْيَ ع رَِفانَِْْوفهََلَنًْْفهََلَنًَْْأظهنْ َْما))  . (( رواه البخاريَشي  

 ومن علم نفاقه ) النفاق األكرب ( وغريهم : –حكم الصالة على الكافر   (3
( ومن صلى عليه كان ألكرب ال تصح الصالة على الكافر وال على املنافق ) النفاق ا -أ

 (( . ولْتصلْعلىْأحدْمنهمْماتْأبدا آمثا  ))

 كرب ابملغفرة ، وأيمث من دعا هلم .حيرم الدعاء للكافر واملنافق النفاق األ  -ب

ْاذ َهبْ )) ملا مات أبو طالب ، لعلي " الكافر ال يقرب يف قرب، ولكن يوارى لقوله  -ت
 .رواه النسائي (( فَ َوارِهِْ

لو ترك صالة واحدة متعمدا  بال عذر " كسال  " فإنه و تعمدا حىت من ترك الصالة م -ث
َْ: )) يكفر على الصحيح من أقوال أهل العلم ، لقوله  َْْالَرجهلَِْْبني  ر كَِْْوَبني  رِْْالشِ  َْوال كهف 

ْالَصََلةِْ عليه " وحيرم الصالة عليه وال يستغفر  فإذا مات ال يصلى(( رواه مسلم ,  تَ ر كه
" ع املسلمني يف مقابرهم " فليتنبه أئمة املساجد واملسلمون هلذه املسألة له وال يقرب م

 ك دعوة غريه إىل الصالة وإقامتها .ن اإلمام إذا مل يصل عليه وتركه كان يف ذلبل إ

عليهم األخيار وأئمة  يأما أصحاب الكبائر من اجملاهرين هبا ومل يتب فإنه ال يصل -ج
قتل نفسه مبشاقص ومل يصل على الغال لكن   مل يصل على الذي املساجد والنيب 

أما إذا مل يكن جماهرا  فمن علم ذلك منه فاألوىل  -يصلي عليهم من شاء من غريهم
 عليه إال إن علم توبته منها . وهللا املوفق  يصلي ال هأن

 ص من املسلمني :إذا مات شخ -ح
ىل هللا ( ) اخلري والصالح ) كالعلماء ( و ) الدعاة إأهل من كان امليت   نفإ .1

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضدديلة العالمددة الشدديخ محمدد                                    التوبددة   تفسددير سددورة          

 شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                      

 

 

56 

والقائمني على األمر ابملعروف ، والنهي عن املنكر وأعمال اخلري، فإنه خُيرب مبوته 
فون أو غري ذلك حىت حيضروا يلتلاباألخيار وغريهم ويرسل هلم رسائل اجلوال أو 

تثبيت للصالة عليه والدعاء له واالستغفار وليقفوا على قربه داعني له ابملغفرة و ال
 ملا ماتت املرأة اليت كانت تقم املسجد قال : والنيب   أو امرأة ,وسواء كان رجال  

ََهاَْفأََتىْآَذن  تهمهوِنْْفَ َهََلْ )) َهاَْفَصَلىَْقب  )صحيح( ,  وغريه (( رواه ابن ماجه َعَلي  
ومن فاتته صالة اجلنازة على أهل اخلري فإنه يصلي على القرب إذا مل يكن شد 

 ملرأة املذكورة .على قرب ا لصالته , رحل 

ْاّللََِْْرسهولْهَْكانَْ)) قال  هل نسأل عن اجلنازة إذا جئ هبا ؟ يف حديث أيب قتادة  .2
َهاَْسَألَِْْْلَِنازَةْ ْدهِعيَِْْإَذاَْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلى َهاْأهث ِنََْْفِإنْ َْعن   َهاَْفَصَلىَْقامََْْخَي ْ َْعَلي   َْعَلي  
َهاْأهث ِنََْْوِإنْ  ْهَْعَلي   ِلَهاَْقالََْْذِلكََْْغَي  َها يهَصل َِْْولَْ ِِْبَاَْشأ نهكهمْ َِْلَه  (( رواه أمحد َعَلي  

 )صحيح( .

إن كان امليت من أهل الفسق واملنكرات كالذين ينشرون الفساد يف قنواهتم   .3
غريهم  وغريها أو من أهل كبائر الذنوب ومل يتوبوا منها فال خيرب عنهم األخيار وال

عليه ممن يقوم به فرض الكفاية وال خيرب أيضا  عنه ليوقف على ويكفي من يصلي 
ترك الصالة على الغال فكيف هبؤالء  قربه بل يرتك كما مر وإذا كان النيب 

 . وهللا املوفقاجملرمني الناشرين للمنكرات 

 يف حديث أيب هريرة  فضل الصالة على اجلنازة وشهودها حىت تدفن لقوله   .4
بَ ع َهاَْولَْ َْجَنازَةْ ْىَعلََْْصَلىَْمنْ )) ْال ِقَيَاطَانَِْْوَماِْقيلَِْْقَيَاطَانِْْفَ َلهْهْتَِبَعَهاَْفِإنْ ِْقَيَاطْ ْفَ َلهْهْيَ ت  

َغرهَههَاَْقالَْ  . رواه الشيخان(( أهحهدْ  ِمث لْهَْأص 

 ، ففي حديث عثمان  دعاء للميت بعد دفنه والوقوف على قربهالمشروعية   .5
تَ غ ِفرهواْفَ َقالََْْعَلي هَِْْوَقفَْْال َميِ تَِْْدف نِِْْمنْ ْفَ رَغَِْْإَذا))  أنه  َْلهْهَْوَسلهواَِْلَِخيكهمْ ْاس 

نََْْفِإنَهْهِِْبلتَ ث ِبيتِْ َألْه اْل  فيدعو وأيمر اآلخرين  (( رواه أبو داود ) صحيح ( , يهس 
  ابلدعاء .

 ا يلي :أثىن هللا على املؤمنني الذين آمنوا مع رسول هللا وجاهدوا أبمواهلم وأنفسهم مب (4
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 . هلم اخلريات -أ

  . هم املفلحون  -ب

يف حديث معاوية بن حيدة :  وقد قال  هلم جنات جتري من حتتها األهنار ، أعد هللا  -ت
ََنةِِْْفِْْإنَْ)) رَِْْوحَب رَْْالَلَبَِْْوحَب رَْْال َعَسلَِْْوحَب رَْْال َماءِْْحَب رَْْاْل  َم  َارْهْتهَشَققْهْثهَْْاْل  ََّن  أمحد  رواه ((بَ ع دْه اَل 

  والرتمذي ) صحيح( .

فيا أخي املسلم "سارع إىل اجلنة " وسابق إىل اجلنة " وامسع هذا احلديث يف سوق اجلنة 
ََنةِِْْفِْْإنَْيف حديث أنس )) ، يقول النيب  ْالَشَمالِْْرِيحْهْفَ تَ ههبْ َْجههَعةْ ْكهلََْْْيَ تهوََّنَاَْلسهوًقاْاْل 

ثهو ًناْفَ يَ ز َدادهونَْْمْ َوثَِياِبِِْْوهجهوِهِهمْ ِْفْْفَ َتح  ِليِهمْ ِْإىَلَْْفََي ِجعهونََْْوََجَاًلْْحهس  ًناْاز َدادهواَْوَقدْ َْأه  ْحهس 
لهوههمْ َُْلهمْ ْفَ يَ قهولْهَْوََجَاًلْ ًناْبَ ع َدَنَْْاز َدد تهْ َْلَقدْ َْواّللََِْْأه  ْاز َدد تهْ َْلَقدْ َْواّللََِْْوأَن  تهمْ ْفَ يَ قهولهونََْْوََجَاًلْْحهس 
ًناْبَ ع َدَنَْ  وقد قال ابن القيم رمحه هللا : رواه مسلم وأمحد ,(( َوََجَاًلْ حهس 

 فحي على جنـات عدن فإهنا     مــنازلنا األوىل وفيها املخيم
 العدو فهل نـرى    نعـــود إىل أوطاننا ونسلمسيب ولكننا 

 وحي على روضاهتا وخيـامها    وحي على عيش هبا ليس يسأم
 إىل أن قال :

 تدري فتلك مصيبة     وإن كنت تدرى فاملصيبة أعظمال  فإن كنت
  أخي املسلم  : "اطلب اجلنة ـ سارع إىل اجلنة ـ سابق إىل اجلنة ـ اسأل هللا اجلنة ـ

اجتهد يف طلب اجلنة بكل عمل صاحل ـ اهرب من النار ـ اسأل هللا النجاة من 
 النار ـ جتنب كل املعاصي والذنوب " 
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َه َوَرُسوَلُه ))َوَجاَء اْلُمَعذ ِ   ِذيَن كََذُبوا اللَّ ُروَن ِمَن الْأَْعرَاِب ِلُيْؤَذَن َلُهْم َوَقَعَد الَّ

ِذيَن كََفُروا ِمْنُهْم َعَذاب  أَِليم  )
( َليَْس َعَلى الضَُّعَفاِء َولا َعَلى 90َسُيِصيُب الَّ

ِذيَن لا يَِجُدوَن َما ُيْنِفُقوَن َحَرج   ِه َوَرُسوِلِه اْلَمرَْضى َولا َعَلى الَّ إَِذا َنَصُحوا ِللَّ

ُه َغُفور  َرِحيم  )
ِذيَن إَِذا َما 91َما َعَلى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسِبيل  َواللَّ ( َولا َعَلى الَّ

ْوا َوأَْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن  أََتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت لا أَِجُد َما أَْحِمُلُكْم َعَليِْه َتَولَّ

ْمِع َحَزن ِذيَن يَْسَتأِْذُنوَنَك 92اً أَل ا يَِجُدوا َما ُيْنِفُقوَن )الدَّ ِبيُل َعَلى الَّ ( إِنََّما السَّ

ُه َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم لا  َوُهْم أَْغنِيَاُء رَُضوا ِبأَْن يَُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبََع اللَّ

 إَِليِْهْم ُقْل لا َتْعَتِذُروا َلْن ُنْؤِمَن َلُكْم ( يَْعَتِذُروَن إَِليُْكْم إَِذا َرَجْعُتمْ 93يَْعَلُموَن )

ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه ُثمَّ ُتَردُّوَن إَِلى َعاِلِم  ُه ِمْن أَْخبَارُِكْم َوَسيَرَى اللَّ َقْد َنبَّأََنا اللَّ

َهاَدِة َفُيَنب ُِئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن ) ِه َلُكْم إَِذا  ( َسيَْحِلُفونَ 94اْلَغيِْب َوالشَّ ِباللَّ

ُم  ُهْم رِْجس  َوَمأَْواُهْم َجَهنَّ اْنَقَلبُْتْم إَِليِْهْم ِلُتْعرُِضوا َعْنُهْم َفأَْعرُِضوا َعْنُهْم إِنَّ

( يَْحِلُفوَن َلُكْم ِلَترَْضْوا َعْنُهْم َفإِْن َترَْضْوا َعْنُهْم 95َجزَاًء ِبَما كَاُنوا يَكِْسُبوَن )

َه ل  ( (((96ا يَرَْضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن )َفإِنَّ اللَّ

   : التفسير
وهلم أعذار حقيقية من الضعف وعدم القدرة على  وجاء املعتذرون من األعراب إىل رسول هللا 

عتذار لال اخلروج ليؤذن هلم يف التخلف عن اخلروج إىل غزوة تبوك وقعد آخرون من األعراب عن اجمليء
وقد كذبوا يف دعوى اإلميان ابهلل ورسوله ، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وهم ممن ال عذر هلم 

يف الدنيا واآلخرة إن ماتوا على كفرهم ـــ ليس على املتخلفني من أهل األعذار كالشيوخ واملرضى  
يف كاألعمى والزمىن والصبيان والنساء وغري واجد النفقة على اجلهاد فال إمث عليهم إذا قعدوا ونصحوا 

ومل يثبطوهم بل أطاعوا هللا ورسوله يف قيامهم مبا أوجب هللا عليهم وهم حال قعودهم ومل يرجعوا ابلناس 
وال إمث على  غفور هلم وقد قبل عذرهم رحيم هبم ـــحمسنون يف حاهلم هذا فال طريق إىل مؤاخذهتم وهللا 

هللا فقلت هلم : ليس عندي ما الذين أتوك لتحملهم على رواحل يركبوهنا للخروج للجهاد يف سبيل 
إمنا اإلمث على  يف اجلهاد واخلروج معك ـــ ينفقونتركبونه فتولوا وهم يبكون حزان  ألهنم ما وجدوا ما 

وقد رضوا , الذين يستأذنونك يف التخلف عن اجلهاد وهم قادرون على اجلهاد والنفقة فيه لغناهم 
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 على قلوهبم فال هتتدي للحق وهم ال يعلمون دين هللا ألنفسهم أبن يبقوا مع النساء جلبنهم وختم هللا
يعتذر هؤالء املنافقون املتخلفون إليكم إذا رجعتم من تبوك يف ختلفهم ،  ـــ وفضل اجلهاد يف سبيل هللا

هللا أحوالكم وسيظهر  أعلمناقل هلم أيها الرسول : ال تعتذروا فلن نصدقكم وال نقبل عذركم ، قد 
فيخربكم أبعمالكم وجيازيكم لدنيا ، مث تردون يف اآلخرة إىل عامل الغيب والشهادة أعمالكم للناس يف ا

املنافقون ابهلل إذا رجعتم من تبوك  إىل املدينة معتذرين لتعرضوا عنهم فال  مسوف حيلف لك عليها ـــ
انر جهنم  هتم, ومأواهم يف آخر هنم خبثاء يف بواطنهم واعتقاداهتم بوهم فأعرضوا عنهم احتقارا  هلم إتؤن

حيلف لكم املنافقون كاذبني لتكونوا راضني عنهم فإن  و اخلطااي ـــ هلم مبا كانوا يكسبون من املآمث جزاء  
 ضني عن دينه احملادين هلل ورسوله .ترضوا عنهم فإن هللا ال يرضى عن القوم اخلارجني عن طاعته املعر 

 بعض الدروس من الآيات :

ني ومل جيز التخلف إال للمعذور "كاملريض جهاد وجب اجلهاد وتعر اإلمام الناس للإذا استنف (1
النساء وحنوهم " ومن اعتذر كاذاب  فهو آمث ومرتكب كبرية من كبائر  - الزِمن -األعمى  -

 كبرية من الكبائر ، وقد ذكر   هرب من القتال فإن يكون مرتكب الذنوب ، وكذا لو
مَْْال ِفَرارَْلكبائر وذكر منها ))ا  (( رواه أبو داود والنسائي )حسن( .َزح فِْالْيَ و 

أمهية املواصالت للجهاد يف سبيل هللا ) يف هذا العصر ، السيارات والطائرات و السكك   (2
، بل إن املواصالت مهمة للناس  و القدميةها من وسائل املواصالت احلديثة احلديدية وغري 

ادر جدا  ، فاملواصالت من عموما  يف هذا الزمن الذي أصبح كل شخص حيتاجها إال الن
   لضرورة أو من احلاجة املاسة جدا  .ا

  :( السيارات ا رسالة إلى التجار بائعي وسائل المواصالت ) أيها التجار بائعو 

اعلموا أن الناس يف حاجة إىل السيارات حاجة ماسة ، فساعدوا من يشرتي منكم واحتسبوا  
زوا عن املعسر و اوخففوا القيمة على املشرتي ، وجتذلك عند هللا عز وجل ويسروا يف التقسيط 

سقطوا عنه ما تبقى من القيمة أو أسقطوا الكل لوجه هللا واجعلوا هذا ومن أصيب حبادث فأ
ََْس ًحاَِْبعَِْْإَذاََْس ًحاَْعب ًداْاّلَلْهْرَِحمَْ: )) يف حديث جابر  احلديث نصب أعينكم وهو قوله 

ََتَىِْإَذا َتَضىِْإَذاََْس ًحاَْقَضىِْإَذاََْس ًحاْاش  ْاَتِجرْ َْكانَْ: ))فقال  رواه البخاري ، وأخرب النيب  ((اق  

َيانِهَِْْقالَْْمهع ِسًراْرََأىَْفِإَذاْالَناسَْْيهَداِينْه (( رواه  َعن هْه اّلَلْهْفَ َتَجاَوزََْْعَناْيَ َتَجاَوزََْْأنْ ْاّللَََْْلَعلََْْعن هْهَِْتَاَوزهواِْلِفت  
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كونوا أصحاب مساحة يف اقتضاء الثمن أو األقساط ،   -جتاوزوا  -ا يف البيع امسحو  البخاري ,
   أخروا القسط أو أسقطوه ، وهكذا . وهللا املوفق فمن اشتكى الفقر صادقا  

أخي املسلم إذا كنت معذورا  عن الطاعة ملرض أو حنوه فليكن قلبك معلقا  هبا حمبا  هلا تود لو   (3
تبكي حزان  لفراقها وعدم التمكن منها " كما بكى هؤالء حزان  "  تيسر لك القيام هبا بل إنك

َواًماِِْبل َمِديَنةِِْْإنَْ: )) ملن معه يف غزوة تبوك يف حديث أنس  قال قد و  َْوَلَْْمِسَيًاِْسر تهْ َْماَْأق  

رْه َحَبَسههمْ ِِْبل َمِديَنةَِْْوههمْ َْقالَِْْديَنةِِِْبل مََْْوههمْ ْاّللََِْْرسهولََْْيََْْقالهواَْمَعكهمْ َْكانهواِْْإَلَْْواِدَيًَْْقَطع تهمْ  (( رواه ال عهذ 
تهمْ َْلَقدْ : )) يف حديث جابر  ، بل هم قد شركوا يف األجر ، كما قال  البخاري َْخَلف 
تهمْ َْوَلَْْواِدَيًَْْقطَع تهمْ َْماْرَِجاًلِِْْبل َمِديَنةِْ رِِْْفَْْشرَكهوكهمْ ِْإَلَْْطرِيًقاَْسَلك  َج  (( رواه أمحد ال َمَرضْهَْبَسههمْ حَْْاَل 

أخي املسلم إذا كنت معذورا  عن جهاد الكفار فليكن قلبك مع اجملاهدين  )صحيح( ,
 ار وأخبارهم حىت تشركهم يف األجر .للكف

كان يعامل املنافقني على الظاهر   األصل العمل ابلظاهر حىت يتبني خالفه وهذا عام فالنيب   (4
َْأَنَِْْإََّنَا: )) يف حديث أم سلمه فضحهم هللا عز وجل وقد قال  سرائرهم إىل هللا حىتويكل 

َنََْْيكهونََْْأنْ ْبَ ع َضكهمْ َْوَلَعلَِْْإَلَََْْت َتِصمهونََْْوِإَنكهمْ َْبَشرْ  َْأَس َعْهَْماََْن وَِْْعَلىَْلهْهَْوَأق ِضيَْْبَ ع ضْ ِْمنْ ْحِبهَجِتهَِْْأْل 
ًئاشََْْأِخيهَِْْحق ِِْْمنْ َْلهْهَْقَضي تْهَْفَمنْ  (( رواه الشيخان الَنارِْ ِمنْ ِْقط َعةًَْْلهْهَْأق َطعْهَْفِإََّنَاَْيَ خهذْ َْفََلْْي  

  ( .صحيح)
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ُه َعَلى  ))الْأَْعرَاُب أََشدُّ ُكْفراً َونَِفاقاً َوأَْجَدُر أَل ا يَْعَلُموا ُحُدوَد َما أَْنَزَل اللَّ

ُه َعِليم  َحِكيم  )
اِب َمْن يَتَِّخُذ َما ُيْنِفُق َمْغرَماً ( َوِمَن الْأَْعَر 97َرُسوِلِه َواللَّ

ُه َسِميع  َعِليم  )
ْوِء َواللَّ َوائَِر َعَليِْهْم َدائِرَُة السَّ ( َوِمَن 98َويََتَربَُّص ِبُكُم الدَّ

ِه  ِه َواْليَْوِم الْآِخِر َويَتَِّخُذ َما ُيْنِفُق ُقُربَات  ِعْنَد اللَّ الْأَْعرَاِب َمْن ُيْؤِمُن ِباللَّ

َه َغُفور  وَ 
ُه ِفي َرْحَمتِِه إِنَّ اللَّ َها ُقْربَة  َلُهْم َسُيْدِخُلُهُم اللَّ َصَلَواِت الرَُّسوِل أَلا إِنَّ

بَُعوُهْم  (99َرِحيم  ) ِذيَن اتَّ ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َوالْأَْنَصاِر َوالَّ اِبُقوَن الْأَوَّ َوالسَّ

ُه َعْنُهْم َوَر  ُضوا َعْنُه َوأََعدَّ َلُهْم َجنَّات  َتْجرِي َتْحَتَها الْأَْنَهاُر ِبإِْحَسان  رَِضَي اللَّ

( َوِممَّْن َحْوَلُكْم ِمَن الْأَْعرَاِب 100َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )

َِفاِق لا َتْعَلُمُهْم َنْحنُ  َنْعَلُمُهْم  ُمَناِفُقوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى الن 

ُبُهْم َمرََّتيِْن ُثمَّ ُيَردُّوَن إَِلى َعَذاب  َعِظيم  ) ( َوآَخُروَن اْعَترَُفوا 101َسُنَعذ ِ

َه  ُه أَْن يَُتوَب َعَليِْهْم إِنَّ اللَّ ئاً َعَسى اللَّ ِبُذُنوِبِهْم َخَلُطوا َعَملاً َصاِلحاً َوآَخَر َسي ِ

  (((102َغُفور  َرِحيم  )

 التفسير :

و أعظم من غريهم نفاقا  وأحرى أن ال يعلموا من الكفار أعظم من غريهم كفرا   ألعراب سكان الباديةا 
من األحكام الشرعية لبعدهم عن أماكن  حدود ما أنزل هللا على رسوله يف كتابه الكرمي وسنة رسوله 

, يعلمه اإلميان والعلم ، وهللا عليم مبن يستحق أن  دروسه وحلقاته ولقاء العلماء , وجلفائهمالعلم و 
وبعض األعراب سكان البادية  واجلهل واإلميان والكفر والنفاق ـــ حكيم فيما قسم بني عباده من العلم

كم اآلفات واملصائب ، فالسوء دائر عليهم وهللا سبيل هللا غرامة وخسارة وينتظر ب يرى أن ما ينفقه يف
وبعض األعراب يؤمن ابهلل وبيوم  يستحق اخلذالن ـــ ن يستحق النصر ممنعليم مب , لدعاء عباده مسيعٌ 

القيامة واحلساب واجلزاء وجيعل ما ينفقه يف سبيل هللا قربة يتقرب هبا إىل هللا خملصا  يف ذلك ويبتغي 
ن يهم جنات النعيم برمحته وفضله ، إهلم وذلك حاصل هلم ، سيدخلهم هللا وجيز  بذلك دعاء الرسول 

والسابقون األولون إىل الدخول يف دين هللا من املهاجرين  لرمحة للتائبني الصادقني ـــغفرة واهللا واسع امل
واألنصار والذين اتبعوهم ابإلميان والعمل الصاحل رضي هللا عنهم إبمياهنم وصاحل أعماهلم ومغفرته هلم 

د هلم يف اآلخرة وأع وتوفيقهم إىل كل خري ورضوا عن هللا مبا أعطاهم من اإلنعام و الكرامة والفضل ،
حتتها األهنار خالدين فيها خلودا  أبداي  ال ينقطع وال يتحول ، ذلك هو الفوز ابلسالمة  جنات جتري

ويف أحياء العرب ممن حول املدينة منافقون ويف  لظفر بكل مطلوب فال فوز أعظم منه ـــمن املرهوب وا
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هم _ أيها الرسول _ حنن نعلمهم ه ال تعلمأهل املدينة أيضا  منافقون قد مرنوا على النفاق واستمرؤو 
عذهبم مرتني "ابلفضيحة يف الدنيا وبيان أمرهم وكشف حاهلم ، وبعذاب نزع أرواحهم وضرب سن

وانس ـــ  " اب عظيم يوم القيامة يف انر جهنمردون إىل عذة هلم عند املوت وعذاب القرب مث ياملالئك
هلم وقد أقروا بذنوهبم واعرتفوا  زوة تبوك وهم ال عذرغ خلروج معك يفآخرون من املؤمنني ختلفوا عن ا

فيما بينهم وبني رهبم وهلم أعمال أخرى صاحلة خلطوا هذه بتلك لعل هللا أن يتوب عليهم فهم حتت 
 حيم مبن أقبل عليه صادقا  منيبا  .ر , عفو هللا وغفرانه ، وهللا غفور ملن استغفره واتب إليه 

 بعض الدروس من الآيات :

األعراب جفاة ولذا أخي املسلم جتنب سكن البادية والتعرب ، فالتعرب غري ممدوح كما  إن (1
 يلي :

:  يف حديث أيب سعيد  ن من الكبائر الرجوع إىل اإلعرابية بعد اهلجرة كما قال إ -أ
ْالفرارْوْاحملصنةْقذفْوِْبْلقْإلْهللاْحرمْالتْالنفسْقتلْوِْبهللْاْلشراك:ْْسبعْالكبائر))
واه الطرباين ر  ((اُلجرةْبعدْاَلعرابيةْإىلْالرجوعْوْاليتيمْمالْأكلْوْالرِبْأكلْوْزحفالْمن

 يف األوسط )صحيح( .

ْال َباِديَةََْْسَكنََْْمنْ : )) يف حديث ابن عباس  ن من سكن البادية جفا ، كما قال إ  -ب
تهِتَْْالس ل طَانَْْأََتىَْوَمنْ َْغَفلَْْالَصي دَْْاتَ َبعََْْوَمنْ َْجَفا والرتمذي والنسائي  و داودبرواه أ ((اف  

 وأمحد )صحيح( .

وماْأرسلناكْمنْقبلكْإلْ من أهل البوادي كما قال تعاىل : )) إن هللا مل يبعث رسوال    -ت
نوحيْإليهمْمنْأهلْالقرى  (( رجالًْ

َع َرابِِْْمنْ ََْنسْ َْقِدمَْ))أتمل هذا احلديث عن عائشة رضي هللا عنها قالت :   -ث َْعَلىْاَل 
َياَنكهمْ ْأَت هَقبِ لهونَْْفَ َقالهواَْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىْاّللَِْْسهولِْرَْ ْن هَقبِ لْهَْماَْواّللََِْْلِكَناْفَ َقالهواْنَ َعمْ ْفَ َقالهواِْصب  

ََةْالرَْ ِمن كهمْ ْنَ زَعَْْاّلَلْهَْكانَِْْْإنْ َْوَأم ِلكْهَْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىْاّللََِْْرسهولْهْفَ َقالَْ َّْنهَي ْ ْاب نْهْوَقالَْ(( ))ْح 

ََةِْْمنْ   (( رواه مسلم .قَ ل ِبَكْالَرْح 

فلم يرض حىت رد عليه  ملا أهدى أعرايب هدية لرسول هللا  يف حديث أيب هريرة   -ج
تْهَْلَقدْ )) : أضعافها حىت رضي ، فقال  النيب  َبلََْْلَْْأنْ ََْهَم  ْوْ َأْْق هَرِشي ْ ِْمنْ ِْإَلَْْهِديَةًَْْأق  
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 )صحيح ( . رواه النسائي(( َدو ِسي ْ َْأوْ ْثَ َقِفي ْ َْأوْ ْأَن َصاِري ْ 

ولذا أخي املسلم لو نظرت يف أهل البادية لرأيت كثريا  منهم ال يهتم بطهارة وال بصالة 
وال ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وال ابلعبادات إال من رحم هللا وإمنا غاية 

ور الدنيا توفري الشعري لألغنام واإلبل والبهائم وأبم اهتمامهم هي يف هذا العصر"
 واحلرص على مجع املال " .

 رسالة إلى سكان البادية ) األعراب ( :  (2

فاهتموا بتوحيد هللا عز وجل بعبادته اي سكان البادية احرصوا رمحكم هللا على إقامة دين هللا  
البدن والثوب وبقعة الصالة ، فقد اهتموا ابلطهارة للصالة يف  ومن ذلك "وحده ال شريك له 

اهتموا بصالة اجلماعة للرجال يف املساجد ومن ذلك "  (( وثيابكْفطهر)) قال هللا تعاىل : 
وْ َْوَلْْقَ ر يَةْ ِْفَْْثََلثَةْ ِْمنْ َْما)):  يف حديث أيب الدرداء  وقد قال " الفجر والعشاء  ْت هَقامْهَْلْْبَد 

َوذََْْقدْ ِْإَلْْالَصََلةْهِْفيِهمْ  َتح  ََماَعةِْْفَ َعَلي كهمْ ْالَشي طَانْهَْعَلي ِهمْ ْاس  ئ بْهَْيَ كهلْهَْفِإََّنَاِِْبْل  (( رواه ال َقاِصَيةَْ الذِ 
 وقد قال  " اهتموا بتعلم أمور دينكم مما جيب عليكم"أمحد وأبو داود والنسائي )حسن( , 

ِلمْ ْكهل َِْْْعَلىَْفرِيَضةْ ْال ِعل مِْْطََلبْه: )) اهتموا ابألذكار " , ( الطرباين وغريه )صحيحرواه  ((مهس 
)أذكار اليوم والليلة وغريها مما يوجد يف البادية كما لو مسع الشخص نباح الكالب أو هنيق 

 (رواه أبو داود وأمحد )صحيح ((تَ َرو نََْْلَْْماْيَ َري نََْْفِإََّنهنَْ))" ري فإنه يتعوذ ابهلل من الشيطان احلم
ع تهمْ ِْإَذا: )) يف حديث أيب هريرة  قال  ت الديكة ، فليفعل كمااصو أ وإذا مسع املسلم , َْسَِ

َيَكةِِْْصَياحَْ أَلهواْالدِ  ِلهِِْْمنْ ْاّللَََْْفاس  ع تهمْ َْوِإَذاَْمَلًكاْرََأتْ َْفِإََّنَاَْفض  َِمارََِّْْنِيقََْْسَِ ِْمنْ ِِْبّللَِْْفَ تَ َعَوذهواْاْل 
 واألهل " "واألطفال كونوا رمحاء ابلصغار   " ( رواه الشيخان ,(َشي طَاَنًْ رََأىَْفِإنَهْهْالَشي طَانِْ

علموا أوالدكم من الذكور و  " " استمعوا إىل إذاعة القرآن الكرمي فإن فيها فوائد عظيمة
رآن الكرمي يف البادية عندكم " اإلانث واطلبوا من مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي فتح حلقة للق

ْوَكهل كهمْ ْرَاعْ ْكهل كهمْ :  )) واتكم ما أوجب هللا عليهن وقد قال علموا أمهاتكم وأزواجكم وأخ"
ئهولْ  واطلبوا من مكاتب الدعوة إقامة الدورات الشرعية يف رواه الشيخان , ((رَِعَيِتهَِْْعنْ َْمس 

أنفقوا يف الصدقة لوجه هللا ومن حليب هبائمكم ومن حلمها وصوفها "  البادية للرجال والنساء
إلبل والغنم وغريها لإلنزاء به ل " من طلب فحال  ,  " ها على احملتاج وعابر السبيلنوتصدقوا م
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 . عن ذلك سب الفحل لنهي النيب عطوه بال مقابل ألنه ال يصح بيع ععلى هبائمه فأ

تبعهم اأخي املسلم : لقد رضي هللا عن السابقني األولني من املهاجرين واألنصار ومن   (3
ومواالهتم بل حقهم الرتضي عنهم ، غضهم أو سبهم أو تنقصهم ويل من أب إبحسان ، فيا

 وإمنا يعادي أفضل الصحابة طائفة الرافضة ويسبوهنم نعوذ ابهلل من ذلك, ة من عاداهم اومعاد
. 

وإذا وقع أحدان يف الذنب فعليه اإلقالع عنه فورا  ، " حذر من الذنوب " لن أخي املسلم : (4
هللا يتجاوز عن التائب املستغفر اف بذنبه واالستغفار منه فإن والتوبة إىل هللا عز وجل واالعرت 

عنه ،  هللا ويرجو العبد رمحة هللا ومغفرته والتوبة عليه ليتجاوز  (( عسىْهللاْأنْيتوبْعليهم ))
َلةََْْأاَتِنْ: )) يف حديث مسرة بن جندب  وقد قال  تَ َعثَاِنْْآتَِيانِْْالَلي   َناَْفاب   تَ َهي   َْمِديَنةْ ِْإىَلَْْفان  

َسنَِْْْخل ِقِهمْ ِْمنْ َْشط رْ ْرَِجالْ ْفَ تَ َلَقاَنَِْْفَضةْ َْوَلِبَِْْذَهبْ ْبَِلِبَِْْمب ِنَيةْ  َبحَِْْْوَشط رْ ْرَاءْ ْأَن تََْْماَْكَأح  ْأَن تََْْماَْكَأق  
رَِْْذِلكَِْْفْْفَ َقعهواْاذ َهبهواَُْلهمْ َْقاَلْْرَاءْ  ههمْ ْالس وءْهَْذِلكََْْذَهبََْْقدْ َْناِإَلي ْ ْرََجعهواْثهَِْْفيهِْْفَ َوقَ عهواْالنَ ه  َْعن  

َسنِِْْفَْْفَصارهوا نْ َْجَنةْهَْهِذهِِْْلَْْقاَلْْصهورَةْ َْأح  مْهَْأَماَْقاَلَْْمن زِلهكََْْوَهَذاكََْْعد  ههمْ َْشط رْ َْكانهواْْاَلِذينَْْال َقو  ِْمن  
ههمْ َْوَشط رْ َْحَسنْ  ههمْ  اّلَلْهَِْتَاَوزََْْسيِ ًئاَْوآَخرََْْصاِْلًاَْعَمًَلَْْخَلطهواَْفِإََّنهمْ ْقَِبيحْ ِْمن    رواه البخاري . ((َعن  

أخي املسلم : علينا أن خياف كل واحد منا على نفسه من النفاق ، فهذا عمر يقول حلذيفة   (5
:ْلْولْأؤمنْْاملنافقنيْقالْحذيفةْْمنْدكْهللاْأمنهمْأَنْ؟ْيعنأنش)) :  رضي هللا عنهم مجيعا  

 ؟ أان وأنت فمن (( منهاْأحدْبعدك
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يِهْم ِبَها َوَصل ِ َعَليِْهْم إِنَّ َصلاَتَك )  ُرُهْم َوُتَزك ِ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطه ِ

ُه َسِميع  َعِليم  )
ْوبََة َعْن 103َسكَن  َلُهْم َواللَّ َه ُهَو يَْقبَُل التَّ ( أََلْم يَْعَلُموا أَنَّ اللَّ

اُب الرَِّحيُم )ِعبَاِدِه َويَأُْخُذ الصََّدقَ  َه ُهَو التَّوَّ ( َوُقِل اْعَمُلوا 104اِت َوأَنَّ اللَّ

ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن إَِلى َعاِلِم اْلَغيِْب  َفَسيَرَى اللَّ

َهاَدِة َفُيَنب ُِئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن ) ا ( َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن لِ 105َوالشَّ ِه إِمَّ أَْمِر اللَّ

ُه َعِليم  َحِكيم  )
ُبُهْم َوإِمَّا يَُتوُب َعَليِْهْم َواللَّ ِذيَن اتََّخُذوا َمْسِجداً 106ُيَعذ ِ ( َوالَّ

َه َوَرُسوَلُه ِمْن  ِضَراراً َوُكْفراً َوَتْفِريقاً بَيَْن اْلُمْؤِمنِيَن َوإِرَْصاَداً ِلَمْن َحارََب اللَّ

ُهْم َلكَاِذُبوَن )َقبُْل َوَليَْحِلفُ  ُه يَْشَهُد إِنَّ ( لا َتُقْم 107نَّ إِْن أََرْدَنا إِل ا اْلُحْسَنى َواللَّ

ِل َيْوم  أََحقُّ أَْن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه  َس َعَلى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ ِفيِه أَبَداً َلَمْسِجد  ُأس ِ

ُه ُيِحبُّ الْ  ِريَن )رَِجال  ُيِحبُّوَن أَْن يََتَطهَُّروا َواللَّ ه ِ َس ُبْنيَاَنُه 108ُمطَّ ( أََفَمْن أَسَّ

َس ُبْنيَاَنُه َعَلى َشَفا ُجُرف  َهار   ِه َورِْضَوان  َخيْر  أَْم َمْن أَسَّ
َعَلى َتْقَوى ِمَن اللَّ

اِلِميَن ) ُه لا يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ( لا يَزَاُل 109َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنََّم َواللَّ

ُه َعِليم  َحِكيم  ُبْنيَانُ 
َع ُقُلوُبُهْم َواللَّ ِذي بََنْوا ِريبًَة ِفي ُقُلوِبِهْم إِل ا أَْن َتَقطَّ ُهُم الَّ

(110))) 

 التفسير : 

من أموال هؤالء الذين خلطوا عمال  صاحلا  وآخر سيئا  وختلفوا عن اجلهاد معك  -أيها الرسول  -خذ  
هبا أمواهلم فتنمو وادع هلم ابملغفرة ، إن دعاءك رمحة هلم ، واتبوا صدقة تطهرهم هبا من ذنوهبم وتزكي 

أمل يعلم هؤالء املتخلفون التائبون أن  ـــ وهللا مسيع لدعائك عليم مبن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له
 - التواب على التائبني الرحيم هبم ـــ وقل هللا يتوب على من اتب إليه ويقبل الصدقات ، وأن هللا هو

 حاضا  هلم على العمل الصاحل اعملوا كل خري فسريى هللا عملكم وسرياه رسوله  -رسول أيها ال
والكم وأعمالكم فيخربكم القيامة املطلع على كل شيء من أق واملؤمنون وسوف تردون إىل هللا يوم

 وصنف آخر من املتخلفني عن غزوة تبوك عليها احلسن ابحلسن والسيئ مبثله ـــأبعمالكم وجيازيكم 
ما أن كعب بن مالك ، وهالل بن أمية ( فإؤخر أمرهم ألمر هللا وهم الثالثة : ) مرارة بن الربيع ، و م

و يعذهبم هللا بسبب ختلفهم وإما أن يتوب عليهم ، وهللا عليم هبم ومبن يستحق العقوبة ممن يستحق العف
بنوه لإلضرار ابملسلمني وللكفر ابهلل  واملنافقون الذين اختذوا مسجدا   حكيم يف أفعاله وأقواله وجزائه ـــ, 

من حارب هللا ورسوله ) أبو عامر الراهب ( وسوف  املؤمنني وانتظارا  وترقبا  جمليءولبث الفرقة بني 
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ليلة لاحيلف هؤالء املنافقون أننا ما أردان ببناء هذا املسجد إال ألجل ذي العلة والضعيف و العاجز و 
ال تصل _ أيها الرسول _   يشهد إهنم لكاذبون فيما قالوه ـــفيه وهللا صالة اجلماعة هلم ليسهل ةري املط

على  بنيانهيف هذا املسجد أبدا  ، ملسجد أسس على التقوى ) مسجد قباء ( الذي أسس من أول يوم 
طاعة هللا ورسوله أوىل أن تصلي فيه من مسجد الضرار ، يف مسجد قباء رجال حيبون أن يتطهروا من 

ال يستوي من أسس  ين من الفواحش والذنوب والنجاسات ـــواملعنوي وهللا حيب املطهر اخلبث احلسي 
رية ا يبين هؤالء بنياهنم على طرف حفمسجدا  ضرارا  فإمن بينبنيانه على تقوى من هللا ورضوان ومن 

أنفسهم مشرف على السقوط فسقط به ذلك اجلرف يف انر جهنم ، وهللا ال يوفق القوم الظاملني 
رااب  يف نفوسهم طال يزال ما بناه املنافقون مسجدا  للضرار شكا  وإض والكيد ابإلسالم وأهله ـــ نفاقابل

 كيم يف جزائهم عنها من خري أو شر .فيها إىل أن ميوتوا كافرين ، وهللا عليم أبعمال خلقه ح متأصلٌ 
 بعض الدروس من الآيات :

َْْكانَْ)) أنه  اله ) زكاته ( مبا جاء عنه يشرع لإلمام أو انئبه أن يدعو ملن جاء بصدقة م (1
مْ َْأاَتهْهِْإَذا َّفَْْأبهوَْأِبَْْفَأاَتهْهَْعَلي ِهمْ َْصل ِْْالَلههمََْْقالَِْْبَصَدَقِتِهمْ ْقَ و  ْآلَِْْعَلىَْصل ِْْالَلههمَْْفَ َقالَِْْبَصَدَقِتهَِْْأو 
َّفْ َأِبْ  (( رواه مسلم .  َأو 

 يمنفردا  ، فإذا طلب منك شخص أن تصل لنيب ( فيه الصالة على غري اوصلْعليهمْ)   (2
 ، أو قل " اللهم صل على فالن " .  " كصلى هللا علي" عليه فقل : 

ربيها كما قال سري من احلالل فإن هللا يقبلها ويأخي املسلم : تصدق لوجه هللا ولو ابلشيء الي (3
 يب هريرة يف حديث أ (( :ََْبلْهْاّللََِْْإن َهاَوَيَْ ْالَصَدَقةَْْيَ ق  َب ِيَهاْبَِيِميِنهِْْخهذه ْي هَربِ َْْكَماَِْْلََحدِكهمْ َْفَيه

َرهْهَْأَحدهكهمْ  َمةَِْْإنََْْحَّتْْمهه   (( رواه الرتمذي )صحيح( . أهحهدْ ِْمث لََْْلَتِصَيْهْالل ق 

، فسارع إىل التوبة قبل (( التائب الصادق العبد علم أن هللا يقبل توبة أخي املسلم : )) لن  (4
َبلْهْاّللََِْْإنَْ) حديث ابن عمر رضي هللا عنهما : )يف ، وقد قال  نفوات األوا بَةَْْيَ ق  َْماْال َعب دِْْتَ و 

 اه الرتمذي وابن ماجة وأمحد )حسن( .رو (( ي هَغر ِغرْ  لَْ 

أخي املسلم ) لنعمل األعمال الصاحلة طالبني هبا وجه هللا طاعة هلل ورغبة فيما عند هللا يف   (5
ْاّلَلْهَْأرَادَِْْإَذا: )) ةبنعيف حديث أيب   هللا أن حيسن لنا اخلامتة ( وقد قال سائلني اآلخرةالدار 

ًاِْبَعب دْ َْوَجلََْْعزَْ َتحْهَْقالََْْعَسلههْهَْوَماِْقيلََْْعَسَلهْهَْخَي  تِهِْْقَ ب لََْْصاِْلًاَْعَمًَلَْْلهْهَْوَجلََْْعزَْْاّلَلْهْيَ ف  ِبضههْهْثهََْْمو   يَ ق 
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ًاِْبَعب دْ ْاّلَلْهَْأرَادَِْْإَذا: )) النيب  يف حديث أنس قوله) صحيح ( ,  (( رواه أمحد َعَلي هِْ َْخَي 
تَ ع َمَلهْه ِبضههْهْثهَْْتوْ املَْقَ ب َلَْْصاِلحْ ِْلَعَملْ ْي هَوفِ قههْه:ْْالَْقَْْ؟ْهْهلْهمِْعْ ت َْسْ َيْْفَْيْ كَِْْْقيلَْْاس  رواه أمحد (( َعَليهْيَ ق 

 والرتمذي )صحيح ( .

والتطهر ابملاء وغريه ومن  من النجاسة والوسخ ابالغتسالهرين أخي املسلم : ) لنكن متط  (6
رواه أبو داود  (( الطَيِ َبةْهْالر ِيحْهْت هع ِجبههْه  َكانَْ)) ذلك " ليكن أحدان فيه الريح الطيبة ، فقد 

 أن النيب )صحيح( , ويف حديث عائشه رضي هللا عنها عن عائشة رضي هللا عنها  واحلاكم
َتدْ َْكانَْ: )) الطيب فقد ومن ذلك ,  رواه أبو داود ) صحيح (((  الر ِيحْ ِْمن هْهْيهوَجدََْْأنْ َْعَلي هَِْْيش 
لبخور يف الثوب ومن ذلك االستجمار اب (( )صحيح( , يرىْبياضْاملسكْفْمفرقهْكانْ)) 

ِْبََْْكانَْ  أنه: ))  بن عمر والبدن ويف حديث ا ِمره َتج  َْمعََْْيط َرحههْهَْكافهورْ َوبِْْمهطََراةْ َْغَي َْْلهَوةَِْيس 
َلهَوةِْ يف حديث  وحبذا لو تطيب أحدان ابملسك فقد قال  } الو ه : عود {(( رواه مسلم , اَل 

منه و لذنوب ( كن متطهرين من ا)ولن, رواه مسلم  ((ال ِمس كْهْالطِ يبَِْْأط َيبْه)) : أيب سعيد 
ِمنْهي ْهَْلْ: )) لقوله  (طهارة القلب من الغل واحلقد واحلسد) بََْْحَّتَْْأَحدهكهمْ ْؤ  بْ َْماَِْلَِخيهِْْحيِه  حيِه

ِسهِْ ومن ذلك كراهة الذنوب وكراهة أصحاهبا بقدر إقدامهم عليها ، (( رواه الشيخان ,  ِلنَ ف 
 َلهْه َذن بََْْلَْْكَمنْ ْْالَذن بِِْْمنْ ْالَتاِئبْهومن ذلك تطهري العبد نفسه ابلتوبة إىل هللا ففي احلديث : ))

ومن ذلك االستغفار فلنكثر منه فإنه ممحاة للذنوب كما قال  بن ماجه )صحيح( ,رواه ا ((
تَ غ ِفرهوِنْيف احلديث القدسي يقول هللا تعاىل : )) النيب  ومن رواه مسلم , (( َلكهمْ َْأغ ِفرْ َْفاس 

َْلهْهَْشرِيكََْْلَْْدهْهَوحْ ْاّلَلْهِْإَلِْْإَلهََْْلَْْقالََْْمنْ )) فإنه متحى به الذنوب كما يف حديثذلك ذكر هللا 
دْهَْوَلهْهْال مهل كْهَْلهْه َم  ءْ ْكهل َِْْْعَلىَْوههوَْْاْل  مْ ِْفَْْقِديرْ َْشي  َيتْ (( وفيه ))َمَرةْ ِْماَئةَْْيَ و  (( َسيِ َئةْ ِْماَئةْهَْعن هْهَْوُمِه

ِدهَِْوحبَْْاّللَِْْسهب َحانََْْقالََْْمنْ رواه الشيخان ، ومن ذلك قول سبحان هللا وحبمده ويف احلديث )) ْم 
مْ ِْفْ رِْ زَبَدِِْْمث لََْْكاَنتْ َْْوِإنْ َْخطَاََيهْهْحهَطتْ َْمَرةْ ِْماَئةَْْيَ و  (( رواه الشيخان ، ومن ذلك الصلوات ال َبح 

 اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة واحلج وغري ذلك مما متحى به الذنوب . 

فصل  املدينةاملسجد املؤسس على تقوى ) مسجد قباء ( هذا هو املختار ، فإذا وصلت إىل   (7
ِجدََْْيَ ِتَْْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىْاّللََِْْرسهولْهَْكانَْ ))فقد  يف مسجد قباء ْرَاِكًباَْسب تْ ْكهلَْْْق هَباءْ َْمس 

ِْ ِفيهِْْفَ يهَصلِ يَْوَماِشًيا َعَتني  ِجدِِْْفَْْصََلةْ : )) وقال  (( رواه الشيخان ,رَك  َرةْ  ق هَباءََْْمس  رواه  ((َكعهم 
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  . )صحيح( ذي وأمحد وابن ماجهالرتم

] قاعدة اإلميان ابهلل  بادتنا على قاعدة قوية يف القلوبأخي املسلم : " لننب حياتنا وع (8
[ فإن القلوب هي اليت ينظر  وتوحيده والرغبة إليه وحمبته واخلوف منه ورجائه وطاعة رسوله 

َواِلكهمْ ْصهَورِكهمْ ِْإىَلْْيَ ن ظهرْهَْلْْاّللََِْْإنَْيف حديث أيب هريرة : )) هللا إليها وقد قال  ْيَ ن ظهرْهَْوَلِكنْ َْوَأم 
 (( رواه مسلم .  َوَأع َماِلكهمْ  ق هلهوِبكهمْ ِْإىَلْ

 نسعى في إصالح أعمالنا " وعلينا أن " فلنصلح قلوبنا                   

َسدِِْْفَْْوِإنََْْأَلْ: )) وقد قال  َغةًْْاْلَ  َسدْهاَْصَلحََْْصَلَحتْ ِْإَذاْمهض  َسدْهَْفَسدََْْفَسَدتْ َْوِإَذاْكهل هْهْْْلَ  ْاْلَ 
 (( رواه مسلم .ال َقل بْه َوِهيََْْأَلْْكهل هْه

لنحذر من الشك واتباع الشبهات حىت ال يزيغ القلب فينهدم البناء الذي عليه من العبادات   (9
ِصَيِْْْال قهلهوبَِْْعَلىْال ِفَتْهْت هع َرضْهيف حديث حذيفة : )) وقد قال  ْقَ ل بْ َْفَأيْ ْعهوًداْعهوًداَْكاْلَ 

ِرَِبَا َتةْ ِْفيهِْْنهِكتَْْأهش  َداءْهْنهك  َتةْ ِْفيهِْْنهِكتَْْأَن َكَرَهاْقَ ل بْ َْوَأيْ َْسو     (( احلديث رواه مسلم .  بَ ي َضاءْهْنهك 
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هَ  إِنَّ   ِفي ُيَقاتُِلونَ  اْلَجنَّةَ  َلُهمُ  ِبأَنَّ  َوأَْمَواَلُهمْ  أَْنُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  اْشَترَى اللَّ

هِ  َسِبيلِ  ا َعَلْيهِ  َوْعًدا َوُيْقَتُلونَ  َفيَْقُتُلونَ  اللَّ  َواْلُقرْآَنِ  َوالِْإْنِجيلِ  التَّْورَاةِ  ِفي َحقًّ

هِ  ِمنَ  ِبَعْهِدهِ  أَْوَفى َوَمنْ  ِذي ِببَيِْعُكمُ  َفاْسَتبِْشُروا اللَّ  ُهوَ  َوَذِلكَ  ِبهِ  بَايَْعُتمْ  الَّ

ائُِبونَ  (111) يمُ اْلَعظِ  اْلَفْوزُ  ائُِحونَ  اْلَحاِمُدونَ  اْلَعاِبُدونَ  التَّ  الرَّاِكُعونَ  السَّ

اِجُدونَ   ِلُحُدودِ  َواْلَحاِفُظونَ  اْلُمْنكَرِ  َعنِ  َوالنَّاُهونَ  ِباْلَمْعُروفِ  الْآَِمُرونَ  السَّ

هِ  رِ  اللَّ ِ  كَانَ  َما( 112) اْلُمْؤِمنِينَ  َوبَش ِ ِذينَ  ِللنَِّبي   يَْسَتْغِفُروا أَنْ  ُنواآَمَ  َوالَّ

 أَْصَحابُ  أَنَُّهمْ  َلُهمْ  َتبَيَّنَ  َما بَْعدِ  ِمنْ  ُقْربَى ُأوِلي كَاُنوا َوَلوْ  ِلْلُمشْرِِكينَ 

 إِيَّاهُ  َوَعَدَها َمْوِعَدة   َعنْ  إِلَّا لِأَِبيهِ  إِبْرَاِهيمَ  اْستِْغَفارُ  كَانَ  َوَما( 113) اْلَجِحيمِ 

هِ  َعُدو   نَّهُ أَ  َلهُ  َتبَيَّنَ  َفَلمَّا اه   إِبْرَاِهيمَ  إِنَّ  ِمْنهُ  َتبَرَّأَ  ِللَّ  كَانَ  َوَما( 114) َحِليم   لَأَوَّ

هُ  هَ  إِنَّ  يَتَُّقونَ  َما َلُهمْ  ُيبَي ِنَ  َحتَّى َهَداُهمْ  إِذْ  بَْعدَ  َقْوًما ِلُيِضلَّ  اللَّ  شَْيء   ِبُكل ِ  اللَّ

هَ  إِنَّ ( 115) َعِليم    ِمنْ  َلُكمْ  َوَما َوُيِميتُ  ُيْحِيي َوالْأَرِْض  َماَواتِ السَّ  ُمْلكُ  َلهُ  اللَّ

هِ  ُدونِ              (116) َنِصير   َولَا َوِلي    ِمنْ  اللَّ

 : التفسير

تلوا شهداء ء قتلوا الكفار أو قُ إن هللا اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم إذ بذلوها يف سبيل اجلنة سوا  
نة وعدا  مؤكدا  قد كتبه هللا على نفسه وأنزله على رسله يف التوراة واإلجنيل فلهم اجلنة وقد وعدهم هللا اجل

من هللا فهو ال خيلف امليعاد فاستبشروا اي من قام مبقتضى  بعهده والقرآن فال يتخلف ، وال أحد أوىف
ن اشرتى هللا والنعيم املقيم ـــ هؤالء املؤمنون اجملاهدون الذيهذا العقد ووىف هبذا العهد ابلفوز العظيم 

منهم أنفسهم وأمواهلم هم التائبون من الذنوب كلها القائمون بعبادة رهبم خملصني فيها ، احلامدون هللا 
على كل حال ، الصائمون ، املقيمون الصالة احملافظون عليها ، اآلمرون بكل معروف مما حيبه هللا 

طاعة هللا ، وبشر أيها الرسول املؤمنني ويرضاه ، الناهون عن كل ما يكرهه هللا ويبغضه ، القائمون ب
ولو كانوا من وال للمؤمنني أن يدعوا هللا أن يغفر للمشركني  ليس للنيب جبنات النعيم والنعيم املقيم ـــ 

قرابتهم من بعد ما ظهر واتضح هلم أهنم كفار من أصحاب انر جهنم مبوهتم على الكفر ـــ وما كان 
( فلما تبني إلبراهيم أن أابه عدٌو  َلستغفرنْلكذر أنه وعد أابه يف قوله ) استغفار إبراهيم ألبيه إال لع

ه واإلانبة إليه ، حليم على من بر إبراهيم لكثري التضرع والدعاء ل هلل كافٌر به تربأ منه ومل يستغفر له ، إن
لرسالة إليهم حىت العادل ليضل قوما  بعد إبالغ ا  حلكمهآذاه ابلصرب والعفو واملساحمة ـــ وما كان هللا
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 هلم الرشد من الغي ، إن هللا بكل شيء عليم من أمور عباده فال ني  يكونوا قد قامت عليهم احلجة ، وبُ 
إن هللا له ملك السموات واألرض ال شريك له يف ذلك ، حيي ومييت دون سواه وما خيفى عليه شيء ـــ 

ينصركم بدفع الضر عنكم إال هللا ,  ال نصريو , لكم أحد غري هللا يتوىل أموركم وييسرها لكم وحيفظكم 
 وتوكلوا عليه .  فاعبدوه وحده ال شريك له واتبعوا رسوله 
 بعض الدروس من الآيات :

كما قال   مؤمنني برسوله  , وعد هللا وتكفله للمجاهدين يف سبيله خملصني هلل يف جهادهم (1
 (( : َِْديًقاِْبَْْوِإَيَاَنًَْْسِبيِليِْفِْْجَهاًداِْإَلْْخيه رِجههْهَْلَْْسِبيِلهِِْْفَْْخَرجَِْْلَمنْ ْاّلَلْهَْتَضَمن ِْبرهسهِليَْوَتص 

ِخَلهْهَْأنْ َْضاِمنْ َْعَليَْْفَ ههوَْ ََنةَْْأهد  َكِنهِِْْإىَلَْْأر ِجَعهْهَْأوْ ْاْل  رْ ِْمنْ ََْنلََْْماََْنِئًَلِْْمن هْهَْخَرجَْْاَلِذيَْمس   َغِنيَمةْ َْأوْ َْأج 

 (( رواه الشيخان .

ملسلم : )) هل قمنا أنت وأنت هبذه الصفات ) املؤهالت ( التوبة إىل هللا ـ العبادة هلل ـ أخي ا (2
احلمد ـ الصيام ـ املداومة على الصالة ـ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ـ القيام بطاعة هللا (( 

 ندرس أنفسنا يف كل واحدة منها ونسعى يف حتقيقها حسب االستطاعة.

يًعاْاّللَِِْْإىَلَْْوتهوبهوال تعاىل : ))التوبة )تب( : قا - ِمنهونَْْأَي  َهاَْجَِ ِلحهونََْْلَعَلكهمْ ْال مهؤ  (( , وقال ْت هف 
 (( : منهْهللاْقبلْيغرغرْأنْقبلْهللاْإىلْاتبْمنيف حديث رجل  )( رواه احلاكم )صحيح)
. 

  . ((ال َيِقنيهَْْيَ تَِيكََْْحَّتْْرََبكََْْواع بهدْ العبادة حىت املوت : قال تعاىل : )) -

يف حديث أنس  احلمد ) امحد هللا ( وقد جاء يف صفة هذه األمة ) احلمادون ( وقال  -
َلةََْْيَ كهلََْْأنْ ْال َعب دَِْْعنْ َْلََي َضىْاّللََِْْإنَْ : )) َك  َمَدهْهْاَل  َهاْفَ َيح  َربََْْأوْ َْعَلي   َمَدهْهْالَشر بَةََْْيش  ْفَ َيح 
َها  (( رواه مسلم . َعَلي  

َْصامََْْمنْ ْيف حديث أيب ذر : )) احة ) الصوم ( )أكثر من الصوم( ومنه ما قاله السي -
رْ ْكهل ِِْْْمنْ َْأََيمْ َْثََلثَةَْ ْكهَلهْهَْصامَْْفَ َقدْ َْشه  َر (( رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه  الَده 

 )صحيح( .

ْفقد ))  الصالة ) أكثر من عبادة الصالة والتهجد ( - ْتفطرتْقام رواه (( قدماهْحّت

 . الشيخان
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َتِطعْ ْلَْ َْفِإنْ ْبَِيِدهِْْفَ ل ي هَغَيِ  هْهْمهن َكًراِْمن كهمْ ْرََأىَْمنْ : )) مر ابملعروف وانه عن املنكر : لقوله  - َْيس 
َتِطعْ ْلَْ َْفِإنْ َْفِبِلَسانِهِْ  . مسلم (( رواه اْل َِيَانَِْْأض َعفْهَْوَذِلكََْْفِبَقل ِبهَِْْيس 

ْْغهََلمْهَْيَْيف حديث ابن عباس : )) فظ هللا وقد قال احفظ حدود هللا واح - ْأهَعلِ مهكَِْْإن ِ
َفظْ َْكِلَماتْ  َفظْ ْحَي َفظ كَْْاّللََْْاح  هْهْاّللََْْاح  َاَهكَِْْتَِد  (( احلديث رواه أمحد والرتمذي )صحيح(  ِته

. 
 

استأذنْ)) نيب وجيوز زايرة قبور املشركني للعظة وتذكر اآلخرة وال, حترمي االستغفار للمشركني  (3
 .(( رواه مسلم ربهْفْزَيرةْقبْأمهْفأذنْلهْواستأذنْربهْفْالستغفارُْلاْفلمْيؤذنْله

ْال مهَناِفقِْْآيَةْه: )) وإخالف الوعد من صفات املنافقني كما قال , وجوب الوفاء ابلوعد  (4
َلفََْْوَعدََْْوِإَذا(( وذكر منها )) َثََلثْ   .(( رواه الشيخان َأخ 

 . حذر من إخالف الوعد(())لن    

أخي املسلم : وجوب الرباءة من املشركني وشركهم وأتمل أن عليا  ملا مات أبوه ) أبو طالب (  (5
ًئاَْته ِدَثنََْْلْْثهََْْأَِبكَْْفَ َوارِْْاذ َهبْ َْقالََْْماتََْْقدْ ْالَضالَْْالَشي خََْْعَمكَِْْإنَْ: )) قال لرسول هللا  َْشي  

تههْهْفَ َوارَي  تههْهَْذَهب تْهفَْْأتَ تَِيِنَْْحَّتْ  (( رواه أبو داود )صحيح( . ِلَْْوَدَعاَْفاغ َتَسل تْهَْفَأَمَرِنَْْوِجئ  

ْبَ ع دَْْحهَجةْ ْاّللََِْْعَلىِْللَناسَِْْيكهونَِْْلَئََلْإن هللا ال يعذب أحدا  إال بعد قيام احلجة إببالغ الرسالة )) (6
    غها وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء . (( وال يشرتط فهم احلجة بل يكفي إبال الر سهلِْ
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هُ  َتابَ  َلَقدْ  ِ  َعَلى اللَّ ِذينَ  َوالْأَْنَصارِ  َواْلُمَهاِجِرينَ  النَِّبي   َساَعةِ  ِفي اتَّبَُعوهُ  الَّ

 ِهمْ بِ  إِنَّهُ  َعَليِْهمْ  َتابَ  ُثمَّ  ِمْنُهمْ  َفِريق   ُقُلوبُ  يَِزيغُ  كَادَ  َما بَْعدِ  ِمنْ  اْلُعْسرَةِ 

لَاَثةِ  َوَعَلى (117) َرِحيم   َرُءوف   ِذينَ  الثَّ  َعَليِْهمُ  َضاَقتْ  إَِذا َحتَّى ُخل ُِفوا الَّ

هِ  ِمنَ  َمْلَجأَ  لَا أَنْ  َوَظنُّوا أَْنُفُسُهمْ  َعَليِْهمْ  َوَضاَقتْ  َرُحبَتْ  ِبَما الْأَرْضُ   إِلَّا اللَّ

هَ  إِنَّ  ِليَُتوُبوا َعَليِْهمْ  َتابَ  ُثمَّ  إَِليْهِ  ابُ  ُهوَ  اللَّ ِذينَ  أَيَُّها يَا( 118) الرَِّحيمُ  التَّوَّ  الَّ

ُقوا آََمُنوا هَ  اتَّ  َوَمنْ  اْلَمِديَنةِ  لِأَْهلِ  كَانَ  َما( 119) الصَّاِدِقينَ  َمعَ  َوُكوُنوا اللَّ

ُفوا أَنْ  الْأَْعرَابِ  ِمنَ  َحْوَلُهمْ  هِ  َرُسولِ  َعنْ  يََتَخلَّ  َعنْ  ْنُفِسِهمْ ِبأَ  يَرَْغُبوا َولَا اللَّ

هِ  َسِبيلِ  ِفي َمْخَمَصة   َولَا َنَصب   َولَا َظَمأ   ُيِصيُبُهمْ  لَا ِبأَنَُّهمْ  َذِلكَ  َنْفِسهِ   اللَّ

ارَ  يَِغيُظ  َمْوِطًئا يََطُئونَ  َولَا  ِبهِ  َلُهمْ  ُكتِبَ  إِلَّا َنيْلًا َعُدو    ِمنْ  يََناُلونَ  َولَا اْلُكفَّ

هَ  إِنَّ  َصاِلح   َعَمل    َنَفَقةً  ُيْنِفُقونَ  َولَا( 120) اْلُمْحِسنِينَ  أَْجرَ  ُيِضيعُ  لَا اللَّ

هُ  ِليَْجِزيَُهمُ  َلُهمْ  ُكتِبَ  إِلَّا َواِديًا يَْقَطُعونَ  َولَا كَِبيرَةً  َولَا َصِغيرَةً   َما أَْحَسنَ  اللَّ

ةً  ِليَْنِفُروا اْلُمْؤِمُنونَ  كَانَ  َوَما( 121) يَْعَمُلونَ  كَاُنوا  ُكل ِ  ِمنْ  َنَفرَ  ْولَاَفلَ  كَافَّ

ُهوا َطائَِفة   ِمْنُهمْ  ِفرَْقة   ينِ  ِفي ِليََتَفقَّ  إَِليِْهمْ  َرَجُعوا إَِذا َقْوَمُهمْ  َوِلُيْنِذُروا الد ِ

ُهمْ      (122) َيْحَذُرونَ  َلَعلَّ
 : التفسير

اهنم وجهادهم مع لقد اتب هللا على النيب واملهاجرين واألنصار أبن وفقهم للتوبة وقبلها منهم لصدق إمي
يف وقت الشدة واملشقة واحلر الشديد وعسرة النفقة والزاد واملواصالت واملاء يف غزوة تبوك  رسول هللا 

للذي انهلم من املشقة  من بعد ما كاد يزيغ قلوب مجاعة منهم عن احلق ويشك يف دين رسول هللا 
الرجوع إىل الثبات على دينه إن هللا مبن اتب والشدة يف سفرهم وغزوهم مث رزقهم هللا اإلانبة إىل رهبم و 

على الثالثة الذين ختلفوا عن غزوة تبوك ، وهم ) كعب بن مالك وهالل  هللا رحيم ـــ واتب رءوفإليه 
، وذلك من بعد ما ضاقت عليهم األرض مع سعتها بن أمية ومرارة بن الربيع ( وكلهم من األنصار 

ت عليهم أنفسهم من شدة الضيق والكرب والغم من هجر فسد ت عليهم املسالك واملذاهب وضاق
فوفقهم هللا  املسلمني إايهم حنوا  من مخسني ليلة  أبايمها ، وعلموا يقينا  أن ال مهرب من هللا إال إليه

إن هللا هو املوفق للتوبة وقبوهلا ، الرحيم مبن عاد إليه , للتوبة وقبلها منهم ليصبحوا يف عداد التائبني 
يه صادقا  منيبا  ـــ اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا فقوموا أبوامره واجتنبوا نواهيه وكونوا من أهل وجلأ إل
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جيوز ألهل املدينة ومن حوهلا من أحياء العرب الصدق يف أقوالكم وأعمالكم وقلوبكم ـــ ال ينبغي وال 
ألهنم ال  على نفس رسول هللا وال أن يطلبوا ألنفسهم الراحة  أن يتخلفوا عن اجلهاد مع رسول هللا 

وال ينزلون منزال  يرهب الكفار وال يصيبهم عطش وال تعب وال جماعة يف سبيل إعالء كلمة هللا ، 
حيصلون من عدو على ظفر وغلبة عليه ونصر وغنيمة إال كتب هلم هبذه األعمال اليت ليست داخلة 

وااب  كثريا  ، إن هللا ال يضيع أجر احملسنني يف حتت قدرهم وإمنا هي انشئة عن أفعاهلم أعماال  صاحلة وث
( ـــ وال يتصدق هؤالء الغزاة يف سبيل هللا بصدقة قليلة أو   أعماهلم ) املخلصني املتابعني لرسول هللا 

ليجزيهم هللا أعظم اجلزاء مبا كانوا , كثرية وال يقطعون يف سريهم واداي  إال كتب هلم عملهم ذلك 
يف التفقه يف الدين وإمنا خيرج من كل  وأعلى املؤمنني أن خيرجوا مجيعا  يف اجلهاد  وال جيبيعملون ـــ 

وليعلموا قومهم إذا عادوا إليهم  ليتفقهوا يف دين هللا من كتاب هللا وسنة رسوله حي أو قبيلة طائفة 
م حيذرون دين هللا عز وجل وليحذروهم خمالفة شرعه وليخوفوهم عذاب هللا ونقمته ملن عصاه ، لعله

       عذاب هللا ويتقونه ابلقيام أبوامره وترك نواهيه .  
 بعض الدروس من الآيات :

يف  شهادة هللا عز وجل أبنه قد اتب على النيب واملهاجرين واألنصار الذين خرجوا مع النيب  (1
 غزوة تبوك وهذه التوبة هي بتوفيق هللا عز وجل )) وفقهم هللا هلا وقبلها منهم (( .

هذين االمسني هلل أمساء هللا ) الرءوف ( ومنها ) الرحيم ( والرأفة : شدة الرمحة , فنثبت من  (2
وصفيت ) الرأفة ـ الرمحة ( ونعقل أصل املعىن وأما الكمال للمعىن والكيف فال يعلمه إال هللا 

ءْ َْكِمث ِلهَِْْْلي سَْوهذا اإلثبات بال متثيل كما قال تعاىل : ))  (( . ال َبِصَيْهْالَسِميعْهَْوههوََْْشي 

ْيَ قهومْهَْكانَْ)) أنه عائشة  كلما كانت العبادة فيها مشقة أشد كان األجر أعظم ويف حديث (3

 (( رواه الشيخان .َقَدَماهْهْتَ تَ َفطَرََْْحَّتْْالَلي لِِْْمنْ 

)) أخي املسلم : ال يكسل أحدان عن الطاعة بل جيتهد حريصا  على كل عمل من أعمال 
يف حديث عائشة :  ريها وال يسوف , بل يكثر ما كان مطيقا  وقد قال اخلري من الصالة وغ

َلفهوا)) (( َقَلَْْوِإنْ َْأد َومههْهْاّللَِِْْإىَلْْال َعَملَِْْأَحبََْْوِإنَََْْتَل واَْحَّتََْْيَلْ َْلْْاّللََْْفَِإنَْْتهِطيقهونََْْماْال َعَملِِْْمنْ ْاك 
لكن ليس للعبد أن يتطلب املشقة وإمنا يبحث عن رواه أمحد وأبو داود والنسائي )صحيح( , 

  اليسر (( . 
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فضل الصدق وعاقبته احلميدة )) حيث إن الثالثة الذين اتب هللا عليهم صدقوا يف توبتهم ((  (4
(( رواه  ِفيكَْْاّلَلْهْيَ ق ِضيََْْحَّتْْفَ قهمْ َْصَدقَْْفَ َقدْ َْهَذاَْأَماملا حدثه كعب بن مالك : )) وقد قال 
 . , } أخي املسلم : لنتب إىل هللا ولتكن توبتنا صادقة {الشيخان 

(( ))فيجب أن  وكونواْمعْالصادقنيأخي املسلم : كن صادقا  يف أقوالك ونياتك وأعمالك ))  (5
قَِْْعَلي كهمْ يف حديث ابن مسعود : )) نصدق وحيرم أن نكذب(( وقد قال  قََْْفِإنَِِْْبلصِ د  ْالصِ د 

ِدي ِديْال ِبَِْْإنَْوَْْال ِب ِِْْإىَلْْيَ ه  ََنةِِْْإىَلْْيَ ه  قََْْويَ َتَحَرىَْيص دهقْهْالَرجهلْهْيَ َزالْهَْوَماْاْل  َتبََْْحَّتْْالصِ د  ْاّللَِِْْعن دَْْيهك 
يًقا ِديْال َكِذبََْْفِإنََْْوال َكِذبََْْوِإََيكهمْ ِْصدِ  ِديْال فهجهورََْْوِإنَْْال فهجهورِِْْإىَلْْيَ ه  ْالَرجهلْهْالْهيَ زََْْوَماْالَنارِِْْإىَلْْيَ ه 
ِذبْه َتبََْْحَّتْْال َكِذبََْْويَ َتَحَرىَْيك   (( رواه الشيخان . َكَذاِبًْْْاّللَِِْْعن دَْْيهك 

 حىت يكتب أحدان عند هللا صديقا  (( .)) هل نتحرى الصدق يف كل أموران 

رضي هللا عنه فهو اثلث اخللفاء الراشدين الذي جهز جيش العسرة , وقد قال  فضل عثمان (6
رْ ِْبَِِبْْنَ ع ِدلْهَْلَْْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىْالَنيب َِْْزَمنِِْْفْْكهَنا: ))رضي هللا عنهما عمر ابن  ْثهََْْأَحًداَْبك 
هكْهْثهَْْعهث َمانَْْثهَْْعهَمرَْ نَ ههمْ  ن هَفاِضلْهَْلَْْوَسَلمََْْعَلي هِْْاّلَلْهَْصَلىْالَنيب َِْْأص َحابََْْنَت  بخاري , وملا (( رواه ال بَ ي  

ِْْبَ ع دََْْعِملََْْماْعهث َمانََْْضرََْْما: )) جهز عثمان جيش العسرة قال  ِمَْمَرَتني  (( رواه الرتمذي ال يَ و 
 )حسن( .

 )) وأهل السنة يقولون : أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي رضي هللا عنهم أمجعني (( . 

قليل أو كثري واطلب اخللف من هللا وقد  من أخي املسلم : أنفق يف سبيل هللا وتصدق مبا تيسر (7
مْ ِْمنْ َْمايف حديث أيب هريرة : )) قال  ِبحْهْيَ و  َْأَحدهَههَاْفَ يَ قهولْهْيَ ن زَِلنَِْْمَلَكانِِْْإَلِْْفيهِْْال ِعَبادْهْيهص 
َخرْهَْويَ قهولْهَْخَلًفاْمهن ِفًقاَْأع طِْْالَلههمَْ  ه الشيخان .(( روا تَ َلًفاَْمه ِسًكاَْأع طِْْالَلههمَْْاْل 

 :أخي املسلم : لنتعلم العلم لوجه هللا ولنسافر يف طلبه والتفقه يف دين هللا ومن ذلك  (8

ِْمنْ َْمايف حديث أيب هريرة : )) سلوك كل طريق مشروع يف طلب العلم وقد قال  -أ
لهكْهْرَجهلْ  ََنةَِْْطرِيقَِْْبهَِْْلهْهْاّلَلْهَْسَهلَِْْإَلِْْعل ًماِْفيهَِْْيط لهبْهَْطرِيًقاَْيس  رِعْ ْلَْ َْعَملههْهِْبهَِْْأب طَأََْْوَمنْ ْاْل  ْيهس 

 (( رواه أبو داود )صحيح( وأصله يف مسلم . َنَسبههْه ِبهِْ

ًاِْبهِْْاّلَلْهْيهرِدْ َْمنْ : )) التفقه يف الدين : وقد قال  -ب هْهَْخَي  ينِِْْفْْي هَفقِ ه   .الشيخان(( رواه الدِ 

ِْعل ًماْحَي َفظْهْرَجهلْ ِْمنْ َْمايب هريرة : ))يف حديث أ نشر العلم وعدم كتمانه وقد قال  -ت
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مََْْأتَِْْإَلَْْفَكَتَمهْه  (( رواه ابن ماجه )صحيح( .ََنرِِْْمنْ ْبِِلَجامْ ْمهل َجًماْال ِقَياَمةِْْيَ و 

 )) هل تعلمنا العلم الشرعي وتفقهنا فيه ونشرانه ابلتعليم والدعوة إىل هللا ((

لوب كرمي )) أنذر وخو ف من تدعوهم وتعلمهم اي من تعلم العلم وقام بنشره بكل أس -ث
ْ: )) عاقبة الذنوب وخو فهم بنار جهنم وعذاب هللا الشديد كما قال  َْلكهمْ َْنِذيرْ َْفِإن ِ

َْ  .  الشيخان (( رواه َشِديدْ َْعَذابْ ْيََديْ َْبني 

 اهتم أخي املسلم بتعليم أهلك وتفقيههم دين هللا واجعل هذا نصب عينيك ومن ذلك ))فقه (9
ْالصَلة)) الصالة(( ألنه  ْالرجلْعلمه ْأسلم (( ألهنا أول ما يسأل عنه العبد من  كانْإذا

ْالَصََلةْهْال َعب دْهِْبهِْْحيهَاَسبْهَْماَْأَولْهيف حديث ابن مسعود : )) العبادات وحياسب عليه لقوله 
َْْي هق َضىَْماَْوَأَولْه َماءِْْالَناسَِْْبني     ( . (( رواه النسائي )صحيحِفْالدِ 
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ِذينَ  أَيَُّها يَا ِذينَ  َقاتُِلوا آََمُنوا الَّ ارِ  ِمنَ  يَُلوَنُكمْ  الَّ  ِغْلَظةً  ِفيُكمْ  َوْليَِجُدوا اْلُكفَّ

هَ  أَنَّ  َواْعَلُموا  يَُقولُ  َمنْ  َفِمْنُهمْ  ُسورَة   ُأْنزَِلتْ  َما َوإِذَا( 123) اْلُمتَِّقينَ  َمعَ  اللَّ

ِذينَ  َفأَمَّا يَماًناإِ  َهِذهِ  زَاَدْتهُ  أَيُُّكمْ   يَْسَتبِْشُرونَ  َوُهمْ  إِيَماًنا َفزَاَدْتُهمْ  آََمُنوا الَّ

ِذينَ  َوأَمَّا( 124)  َوَماُتوا رِْجِسِهمْ  إَِلى رِْجًسا َفزَاَدْتُهمْ  َمرَض   ُقُلوِبِهمْ  ِفي الَّ

 لَا ُثمَّ  َمرََّتيْنِ  أَوْ  َمرَّةً  م  َعا ُكل ِ  ِفي ُيْفَتُنونَ  أَنَُّهمْ  يََرْونَ  أََولَا( 125) كَاِفُرونَ  َوُهمْ 

كَُّرونَ  ُهمْ  َولَا يَُتوُبونَ   إَِلى بَْعُضُهمْ  َنَظرَ  ُسورَة   ُأْنزَِلتْ  َما َوإَِذا( 126) يَذَّ

هُ  َصَرفَ  اْنَصَرُفوا ُثمَّ  أََحد   ِمنْ  يَرَاُكمْ  َهلْ  بَْعض    لَا َقْوم   ِبأَنَُّهمْ  ُقُلوبَُهمْ  اللَّ

 َحِريص   َعنِتُّمْ  َما َعَليْهِ  َعِزيز   أَْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسول   َجاَءُكمْ  َقدْ لَ ( 127) يَْفَقُهونَ 

ْوا َفإِنْ ( 128) َرِحيم   َرُءوف   ِباْلُمْؤِمنِينَ  َعَليُْكمْ  هُ  َحْسِبيَ  َفُقلْ  َتَولَّ  إِلَّا إَِلهَ  لَا اللَّ

 (129) اْلَعِظيمِ  اْلَعْرِش  رَبُّ  َوُهوَ  َتَوكَّْلتُ  َعَليْهِ  ُهوَ 

 : التفسير

 اي أيها الذين آمنوا قاتلوا الكفار القريبني منكم األقرب فاألقرب إىل داير اإلسالم وابدءوهم ابلقتال أوال  
وإذا أنزلت سورة من واعلموا أن هللا معكم بنصره إذا اتقيتموه وأطعتموه ـــ , وكونوا غالظا  أشداء عليهم 

زادته هذه السورة إمياان ابهلل ورسوله وكتابه ؟ فأما الذين القرآن فبعض املنافقني يقول لبعض : من منكم 
 يبشر بعضهم بعضا  ـــ  ورون فرحون ابخلري الذي نزلإمياهنم وهم مسر  ىلإآمنوا فزادهتم هذه السورة إمياان 

وأما الذين يف قلوهبم شك ونفاق فزادهتم شكا  إىل شكهم وريبا  إىل ريبهم حىت ماتوا على كفرهم ـــ 
يف كل سنة مرة أو مرتني  هؤالء املنافقون على نفاقهم وال يرون أهنم خيتربون ابلغزو مع النيب  أيستمر

وال هم يتعظون فيتوبون ـــ وإذا أنزلت سورة  مث ال يتوبون إىل هللا برتك نفاقهم واجلهاد مع رسول هللا 
وا عن احلق وانصرفوا عنه من القرآن تلفتوا وقال بعضهم لبعض : هل يراكم أحد من املؤمنني مث تول

  يقعدونوال  صرف هللا قلوهبم عن احلق واهلدى ، ألهنم قوم ال يفهمون عن هللا ما أنزله على رسوله 
لفهمه بل هم يف شغل عنه ونفور منه ـــ لقد جاءكم ـ أيها الناس ـ رسول كرمي عظيم من جنسكم تعرفون 

عليكم ويتأمل مما تتأملون منه حريص على هدايتكم نسبه وصدقه وأمانته وعظم خلقه يشق عليه ما يشق 
عما جئتهم به من الشريعة العظيمة ـ أيها الرسول ـ وسعادتكم ، ابملؤمنني شفوق رحيم ـــ فإن أعرضوا 

عليه توكلت يف , فقل إن هللا كافيين وانصري ومؤيدي فهو املستحق للعبادة وحده دون سواه الكرمية 
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 لعظيم . أموري كلها وهو رب العرش ا
 بعض الدروس من الآيات :

وجوب الغلظة على الكفار يف قتاهلم )) الغلظة والشدة على الكفار والرفق ابملؤمنني (( }أخي  (1
املسلم : هل أان وأنت ممن يرفق أبخيه املؤمن ويواليه ويكون شديدا  على أعداء هللا الكفار 

ىَلَْْأَنَْيف حديث جابر : )) ويعاديهم { وقد قال  ِمنْ ِْبكهل َِْْأو  ِسهِِْْمنْ ْمهؤ  ًناْتَ َركََْْمنْ ْنَ ف  ْفَ َعَليََْْدي  

 (( رواه أمحد وأبو داود والنسائي )صحيح( . َفِلَورَثَِتهَِْْماًلْْتَ َركََْْوَمنْ 

 إثبات معية هللا خللقه وهي :  (2

 معية عامة ابلعلم واالطالع واإلحاطة . -أ

الصابرين ( ابحلفظ والرعاية  معية خاصة ) مع املؤمنني ـ مع رسوله ـ مع املتقني ـ مع -ب
 والتأييد والنصر وحنو ذلك .

)) أخي املسلم : كلما كان أحدان قائما  أبوامر هللا منتهيا  عن نواهيه كانت معية هللا معه 
ِْإَذاَْمَعهْهَْوَأَنَِْْبَْْعب ِديَْظن ِِْْعن دََْْأَنَْابلرعاية واحلفظ أكمل , ويف احلديث القدسي : ))

 الشيخان .  (( رواه ذََكَرِنْ

مذهب أهل السنة  هو )) يزيد ابلطاعات وينقص ابلذنوب (( وهذاإن اإلميان يزيد وينقص  (3
(( وقال  ِإَيَاَنًْْفَ َزاَدَت همْ َْآَمنهواْاَلِذينََْْفَأَما(( )) ِإَيَاَنًَْْآَمنهواْاَلِذينََْْويَ ز َدادَْواجلماعة كما قال تعاىل ))

 ِمنْ َْوههوَْْيَ ز ِنِْْحنيَْْال َعب دْهْيَ ز ِنَْْلْث ابن عباس : ))يف حدي ِرقْهَْوَلْْمهؤ  ِرقْهِْحنيََْْيس  ِمنْ َْوههوََْْيس  ْمهؤ 
َربْهَْوَلْ َربْهِْحنيََْْيش  ِمنْ َْوههوََْْيش  تهلْهَْوَلْْمهؤ  ِمنْ َْوههوَْْيَ ق   . (( رواه البخاريمهؤ 

هريرة قوله  ))أخي املسلم : لنحرص على زايدة إمياننا والقيام بشعب اإلميان كما يف حديث أيب
 (( :َيَانْه عهونَِْْبض عْ ْاْل ِ ََنَهاْاّلَلْهِْإَلِْْإَلهََْْلْْقَ و لْهْفََأف َضلهَهاْشهع َبةًَْْوِست ونَِْْبض عْ َْأوْ َْوَسب   ََذىِْإَماَطةْهَْوَأد  ْاَل 

ََياءْهْالَطرِيقَِْْعنْ  ص اإلميان (( رواه مسلم , ولنحرص على أن ال نقع يف نق اْل َِيَانِِْْمنْ ْشهع َبةْ َْواْل 
  فإنه ينقص ابملعاصي (( .

وفقهه واالستبشار به فتخاف  رس أنفسنا أمام هذا القرآن فهل يزيد إمياننا ابستماعه وتدبرهدلن (4
يستمع القرآن أو يقرأه وال يتأثر به وال يعمل  االقلوب وترغب فيما عند هللا , أم أن الكثري من

 , فعلى العبد أن يراجع هللا ا عند هللا ورهبة منمبا استمعه أو قرأه وال جيد يف قلبه رغبة فيم
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 ((  يستبشرونوهمْ ِإَيَاَنًْْفَ َزاَدَت همْ َْآَمنهواْاَلِذينََْْفَأَما))نفسه لريدها إىل الصواب .  وهللا املستعان 

 :  أخي املسلم : هل عرفنا رسولنا حممدا   (5

}لو  الصحيح من الضعيفببيان  ة ( احملققة) من كتب السرية املعتمد بدراسة سريته  -أ
حىت يتعلموا ليقرأه لنفسه وعلى أوالده وأهله  أن أحدان اشرتى كتااب  لسرية رسولنا 

أو غريه من  كفوري للمبار  ل كتاب ) الرحيق املختوم ( حىت يتأسوا به , مث سرية نبيهم 
 يب , ولكن من املؤسف أن كثريا  منا ال يوجد يف بيته كتاب عن سرية النكتب السرية 

   ولكن عنده اجملالت واجلرائد اليت حتمل اهلراء .

 )صحيح البخاري( بدراسة السنة النبوية بعد كتاب هللا )القرآن( )األحاديث الصحيحة( -ب
 )سنن أيب داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة( )كتب السنن( )صحيح مسلم(و 

مذي ـ صحيح )ويكفي منها دراسة صحيح السنن ـ صحيح أيب داود ـ صحيح الرت 
كتبة األلباين النسائي ـ صحيح ابن ماجة ( )) صحيح اجلامع الصغري وزايدته (( م

بن حنبل ( وغري ذلك من   للعالمة األلباين , ودراسة املسانيد ) كمسند اإلمام أمحد
, واالستعانة يف معرفة الصحيح والضعيف مبا كتبه العلماء املتخصصون )  كتب السنة

ه من املتقدمني ( ومن العلماء يف العصر احلاضر ) أمحد شاكر ـ وغري احلافظ بن حجر 
 األلباين ( رحم هللا اجلميع .

دراسة شروح كتب السنة مثل ) فتح الباري للحافظ بن حجر ـ شرح مسلم للنووي  -ت
 .............( وغريها .

عىْفربْمبلغْأْو))   وقد قال  فقه السنة وفهمها واالستنباط منها لألحكام الشرعية -ث
 .  (( منْسامعْوربْحاملْفقهْإىلْمنْهوْأفقهْمنه

إذا كنت ممن يرى أن عليه مشقة يف قراءة تلك الكتب فخذ كتااب  مثل  أخي املسلم :  -ج
كتاب ) رايض الصاحلني ( واقرأه واستفد منه حىت لو تقرأ كل يوم حديثا  أو حديثني 

 وحنو ذلك . مع شرحها وفقهها , أو كتاب ) األربعني النووية مع شرحه (

اهتم بعلم العقيدة أوال  ) التوحيد ( من القرآن , والسنة الصحيحة , وكالم أهل العلم  -ح
 من أهل السنة واجلماعة . 
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أيب هريرة : يف حديث  بعث ابحلنيفية السمحة امليسرة وقد قال  إن رسول هللا  -خ
ينَِْْإنَْ)) رْ ْالدِ  ينَْْيهَشادََْْوَلنْ ْيهس  دهواَْلَبهْهغَِْْإَلَْْأَحدْ ْالدِ  َتِعينهواَْوَأب ِشرهواَْوَقارِبهواَْفَسدِ  َوةَِْْواس  ِِْبل َغد 

ءْ َْوالَرو َحةِْ َةِِْْمنْ َْوَشي  (( رواه البخاري , فلنأخذ هذه الشريعة السمحة بقوة وعمل  الد ْل 
 وتطبيق وفخر واعتزاز ال بضعف وخور .

يرون العمل ابلسنة وقد قال  والرد على أولئك الذين ال وعن سنته  الدفاع عن نبينا  -د
 (( : رْهَْيَ تِيهَِْْأرِيَكِتهَِْْعَلىْمهَتِكًئاَْأَحدَكهمْ ْأهل ِفنَيََْْلْيف حديث أيب رافع َم  َْأَمر تْهَْمَاَْأم ِريِْمنْ ْاَل 
ِريَْلْْفَ يَ قهولْهَْعن هْهََّْنَي تْهَْأوْ ِْبهِْ َنََْْماْنَد  َناهْه اّللَِِْْكَتابِِْْْفَْْوَجد  اه أمحد وأبو داود (( رو  اتَ بَ ع 

 والرتمذي وابن ماجة )صحيح( .

لدى القضاء الشرعي ليحكم بقتله ألن الصحابة كانوا  حماكمة من يسب رسول هللا  -ذ
وال تقبل توبته عند القاضي وهذا هو الصحيح من أقوال  يقتلون من سب رسول هللا 

 أهل العلم .

لك وهذا فيما يشرع منه فقم بتطبيق ذ أخي املسلم كلما درست شيئا من سريته  -ر
"  نصب عينيك وهي قوله عز وجل لرسوله حممد  واجعل هذه اآلية لتأسي به 

وإنك لعلى خلق عظيم " وقد قال عائشة " كان خلقه القرآن " وليدرس كُل منا نفسه 
  " " هل ختلق خبلق رسول هللا 

 : رسالة إلى إمام المسج  أو المؤذن في المسج  -ز

وما أوجبه  علم مجاهة املسجد صفة صالة النيب أو مؤذن املسجد أخي إمام املسجد 
من و  من كتب العقيدة خذ هذا الربانمج )) اقرأ على مجاعة املسجد شيئا  و هللا عليهم 

 تفسري القرآن للسور اليت تقرأها عليهم غالبا  وليكن تفسريا  سهال  ميسرا  (( .
 كتاب  من كتاب سهل مثل هللا  )) اقرأ على مجاعة املسجد شيئا  من سرية رسول

 )الرحيق املختوم وحنوه ( (( .
)) اقرأ على مجاعة املسجد بعض األحاديث اليت تناسب الزمان وهم حيتاجون إليها يف 
دينهم واشرحها هلم ومن ذلك ) كتاب رايض الصاحلني ( حىت لو تيسر أن تقرأ عليهم 

أ عليهم ما يتعلق ابلصوم ورمضان( حديثا  واحدا  أو حديثني مع فهمها )يف رمضان اقر 
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إذا  ) )يف العشر اشرح هلم ما يتعلق هبا ( )يف احلج اقرأ عليهم ما يتعلق ابحلج والعمرة(
وهكذا ,  (كان املسجد يصلي فيه كثري من التجار اقرأ عليهم ما يتعلق أبحكام التجارة

بعمل برانمج وقم بعمل برامج للشباب يف املسجد )حلقات قرآن( )دروس علمية( وقم 
لنساء احلي )حلقة نسائية يف احلي( )برانمج صدقات على فقراء احلي( )برانمج آتمر 
ابملعروف وتناهي عن املنكر( )برانمج املسابقات واحملاضرات والندوات وجملة املسجد 
وشريط املسجد ومكتبة املسجد وكل ما يتعلق ابملسجد مما هو مفيد( اعلم أنك مسئول 

ئهولْ ْوَكهل كهمْ ْرَاعْ ْكهل كهمْ : )) فاتق هللا , وقد قال عن هذا املسجد  رواه  ((رَِعَيِتهَِْْعنْ َْمس 
    . الشيخان

ْأهَمِتْْكهلْ : )) (( كما قال  أخي املسلم : )) دخول اجلنة هو بطاعة رسول هللا  -س
خهلهونَْ ََنةَْْيَد  ََنةََْْدَخلََْْأطَاَعِنَْْمنْ َْقالََْْيَ ىَبَْْوَمنْ ْاّللََِْْرسهولََْْيََْْقالهواَْأىَبَْْمنْ ِْإَلْْاْل  َْعَصاِنَْْوَمنْ ْاْل 
َْأىَبْ حريص على ما يقربنا إىل هللا وإىل جنته وينجينا من   هوإن رواه البخاري , ((فَ َقد 

َقدَْْرَجهلْ َْكَمَثلَِْْْمثَِلييف حديث أيب هريرة : )) وقد قال  النار تَ و  َْماَْأَضاَءتْ ْفَ َلَماََْنرًاْاس 
َُلَاحَْ ْيَ َقع نَْْالَدَوابْ َْوَهِذهِْْال َفَراشْهَْجَعلَْْو  َنهْهْحَي جهزهههنََْْوَجَعلَِْْفيَهاْيَ َقع نَْْالَنارِِْْفْْاَلِت َْويَ غ ِلب  

نَْ َتِحم  يَ ق  ََ ََ ْلهمَْهَْْالَنارَِْْعنْ َْهلهمَْْالَنارَِْْعنْ ْحبهَجزِكهمْ ْآِخذْ َْأَنََْْوَمثَ لهكهمْ َْمثَِليَْفَذِلكهمْ َْقالَِْْفيَهاَْف
 (( رواه الشيخان .فَ تَ َقَتِحمهوَنِْفيَهاْفَ تَ غ ِلبهوِنْْالَنارَِْْعنْ 

عندان الشفقة عليهم ( ) ودعوانهم إىل هللا عز وجل  هل أان وأنت ) رمحاء ابملؤمنني , -ش
ورغبناهم يف اإلكثار من األعمال الصاحلة , وقمنا مبساعدهتم ماليا  حسب االستطاعة 

َْحقْ يف حديث أيب هريرة : )) ك ، وأدينا حقوقهم كما قال ابلصدقة والقرض وحنو ذل
ِلمِْ ِلمَِْْعَلىْال مهس  َْدَعاكََْْوِإَذاَْعَلي هَِْْفَسلِ مْ َْلِقيَتهْهِْإَذاَْقالَْْاّللََِْْرسهولََْْيَْْههنََْْماِْقيلَِْْستْ ْال مهس 
تَ ن َصَحكََْْوِإَذاَْفَأِجب هْه ت هْهْاّللَََْْفَحِمدََْْعَطسََْْوِإَذاَْلهْهَْفان َصحْ ْاس  هْهَْمِرضََْْوِإَذاَْفَسمِ  َماَتَْْوِإَذاْفَ عهد 
 (( رواه مسلم .َفاتَِبع هْه

  )) أين الرأفة والرمحة إبخواننا املؤمنني ؟ ((   
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وصلى هللا وسلم على                                                           

 على آله وصحبه أجمعيننبينا محمد و
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