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 مقدمة
 .وهي مدنية 

 .آياهتا سبعون وست آيات  
قال البخاري : قال ابن عباس األنفال: الغنائم: حدثنا حممد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، أخربنا ُهَشْيم، أخربنا أبو 

 : سورة األنفال؟ قال نزلت يف بدر.بشر، عن سعيد بن جبري، قال: قلت البن عباس
  سورة األنفال إحدى السور املدنية اليت عنيت جبانب التشريع ، وخباصة فيما يتعلق بالغزوات واجلهاد يف سبيل هللا ، فقد

يت عاجلت بعض النواحي احلربية اليت ظهرت عقب بعض الغزوات ، وتضمنت كثريا من التشريعات احلربية ، واإلرشادات اإلهلية ال
 جيب على املؤمنني إتباعها يف قتاهلم ألعداء هللا ، وتناولت جانب السلم واحلرب ، وأحكام األسرى والغنائم .

نزلت هذه السورة الكرمية يف أعقاب )غزوة بدر( اليت كانت فاحتة الغزوات يف تاريخ اإلسالم اجمليد ، وبداية النصر جلند الرمحن ،  
بدر " ألهنا تناولت أحداث هذه املوقعة بإسهاب ، ورمست اخلطة التفصيلية للقتال ، وبينت حىت مساها بعض الصحابة " سورة 

 . ما ينبغي أن يكون عليه املؤمن من )البطولة والشهامة(
َذاَت بِْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا الِلََّ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي  واْ ــــــوْا الِلََّ َوَأْصِلحُ ــــــاِل ُقِل األَنَفاُل لِِلِه َوالرَُّسوِل فَاتَـّقُ ــــــَيْسأَُلوَنَك َعِن األَنفَ  ) 
(1) . ) 

 [ . 1] األنفال : 
--------- 

 اختلف يف املراد باألنفال :(  َيْسأَُلوَنَك َعِن األَنَفالِ  )
 فقيل : هي الغنائم .

دي ، ــــــي ، والقرطيب ، والرازي ، والشوكاين ، والسعة ، وابن اجلوز ــــوذهب إىل هذا عامة املفسرين : البغوي ، وابن عطي
 والشنقيطي .

 أكثر املفسرين على أن اآلية يف غنائم بدر . قال البغوي : 
 واألنفال يف اللغــة : ما يتطوع به اإلمام مما ال جيب عليه ، .... مث قيل للغنيمة نفل ، ألنه يُروى أن الغنائم مل  وقال النحاس :

 ألمة حممد . حتل ألحد إال
 وقيل : األنفال هي ما ينّفله اإلمام لبعض اجليش من الغنيمة زيادة على حظِه .

 ورجحه الطربي .
 ويدل هلذا القول أن النفل يف كالم العرب هو الزيادة على الشيء .

 َيِت اْلَغِنيَمُة ِبِه أِلَنَـَّها زِ :  قال الشوكاين يَاَدٌة ِفيَما َأِحلَّ اَّللَُّ هِلَِذِه اأْلُمَِّة ممَّا َكاَن حُمَرًَّما َعَلى َغرْيِِهْم، أَْو َوَأْصُل النـََّفِل: الزِّيَاَدُة، َومسُِّ
ٌف. يمني، واالنتفاء، َونـَْبٌت َمْعُرو أِلَنَـَّها زِيَاَدٌة َعَلى َما ََيُْصُل لِْلُمَجاِهِد ِمْن َأْجِر اجلَِْهاِد، َويُْطَلُق النـََّفُل َعَلى َمَعاٍن أخر منها: ال

ى اْلَوَلِد وََكاَن َسَبُب نـُُزوِل اآْليَِة: اْخِتاَلُف الصََّحابَِة َوالنَّاِفَلُة التََّطوُُّع ِلَكْوهِنَا زَائَِدًة َعَلى اْلَواِجِب. َوالنَّاِفَلُة: ُوَلُد اْلَوَلِد، أِلَنَُّه زِيَاَدٌة َعلَ 
ُهْم يِف يـَْوِم بَْدٍر َكَما َسَيْأِت   ،َوالرَُّسولِ بـََيانُُه فـَنَـزََع اَّللَُّ َما َغِنُموُه ِمْن أَْيِديِهْم َوَجَعَلُه َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل، فـََقاَل: ُقِل اأْلَْنفاُل َّلِلَِّ  َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ

َنُكْم َرُسوُل اَّللَِّ َعْن أَْمِر اَّللَِّ ُسْبَحانَُه َولَْيَس لَ  ُمَها بـَيـْ  ُكْم ُحْكٌم يِف َذِلَك.َأْي ُحْكُمَها ُُمَْتصٌّ ِِبَِما يـَُقسِّ
، فَاْنطََلَقْت طَائَِفٌة يِف  َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ  - َفَشِهْدُت َمَعُه بَْدرًا، فَاْلتَـَقى النَّاُس فـََهَزَم اَّللَُّ اْلَعُدوَّ

اَل ُيِصيُب اْلَعُدوُّ ِمْنُه  َفٌة َعَلى اْلَعْسَكِر ََيُوُزونَُه َوجَيَْمُعونَُه، َوَأْحَدَقْت طَائَِفٌة ِبَرُسوِل اَّللَِّ آثَارِِهْم يـَْهزُِموَن َويـَْقتُـُلوَن، َوَأَكبَّْت طَائِ 
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يـَْناَها َومَجَْعَناَها فـََلْيَس أِلََحٍد ِفيَها َحوَ  ِغرًَّة، َحىتَّ ِإَذا َكاَن اللَّْيُل َوفَاَء النَّاُس بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض، قَاَل الَِّذيَن مَجَُعوا اْلَغَنائَِم: ََنْنُ 
َنا َعْنُه اْلَعُدوَّ  َوَهَزْمَناُهْم، َوقَاَل الَِّذيَن َأْحَدُقوا ِبَرُسوِل اَّللَِّ  َنِصيٌب، َوقَاَل الَِّذيَن َخَرُجوا يف طََلِب اْلَعُدوِّ: َلْسُتْم بَِأَحقَّ ِِبَا ِمنَّا ََنُْن نـََفيـْ

  ََحقَّ ِِبَا ِمنَّا ََنُْن َأْحَدقْـَنا ِبَرُسوِل اَّللَِّ : َلْسُتْم بِأ  َوِخْفَنا أَْن ُيِصيَب اْلَعُدوُّ ِمْنُه ِغرًَّة فَاْشتَـَغْلَنا به، فنزلت َيْسئَـُلوَنَك َعِن اأْلَْنفاِل
 بني اْلُمْسِلِمنَي، ُقِل اأْلَْنفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل َقسََّمَها رسول هللا 

وهو أن السؤال عن أي أحكام األنفال كان ؟ فنقول : فيه وجهان : األول : لفظ السؤال ، وإن كان مبهماً إال أن  قال الرازي :
 ( الدنيا واالخرة يِف ) ( َك َعِن احمليضَوَيْسئَـُلونَ ) ك املعني ، ونظريه قوله تعاىل تعيني اجلواب يدل على أن السؤال كان واقعاً عن ذل

ناً ألنه تعاىل قال يف كم من أحكام احمليض واليتامى ، وذلك احلكم غري معني ، إال أن اجلواب كان معيفعلم منه أنه سؤال عن ح
فدل هذا اجلواب على أن ذلك السؤال كان سؤااًل عن ُمالطة النساء يف  ( ساء يف احمليضُقْل ُهَو أًَذى فاعتزلوا الن) احمليض 
ٌر َوِإن َُخَاِلُطو ُقْل ِإْصاَلٌح هلَُّ ) وقال يف اليتامى ، احمليض فدل هذا اجلواب املعني على أن ذلك السؤال املعني  (  ُهْم فإخوانكمْم َخيـْ

 كان واقعاً عن التصرف يف ماهلم وُمالطتهم يف املواكلة.
يف مصرفها دل هذا على أهنم سألوه عن األنفال ك(  ُقِل االنفال َّلِلَِّ والرسول) يف جواب السؤال عن األنفال فكذا ههنا ملا قال 
 ومن املستحق هلا.

 م .احلكم فيها هلل والرسول ال لكقل هلم : ي أ ( َوالرَُّسولِ  ُقِل األَنَفاُل لِِلهِ ) 
  : ا كيف يشاء .ألنه هو مالكها الذي أْقَدرَُكْم على أْخِذَها، املتصرف فيه (ُقِل األَنَفاُل َّلِلِّ قوله تعاىل )قال السعدي 
؛ ألنه جعل أْمَرَها إليه وفـَوََّضه إليه، ليس ألحد فيها كالم؛ لينقطع خصامهم، ويْضَمِحّل نِزَاُعُهْم، ول ذكر الرس ( َوالرَُّسولِ ) 

 . ة قسمة عدل على أحسن ما يكونبينهم على السوي فقسمها رسول هللا 
 ومسيت الغنائم أنفاالً 

 م .أي: اتقوا هللا يف أمورك ( فَاتَـُّقوْا الِلََّ  )
 ص باألمر بالتقوى .وقد كثرة النصو 

 ( . يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ قال تعاىل )
َنا الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم أَِن اتَـُّقوا اَّللََّ وقال تعاىل )  ( .َوَلَقْد َوصَّيـْ
 ( . يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ وقال تعاىل )
 ( . يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديداً وقال تعاىل )
 ( . ظُْر نـَْفٌس َما َقدََّمْت لَِغٍد َواتَـُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي ِبَا تـَْعَمُلونَ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوْلتَـنْ وقال تعاىل )

 ألمته . فالتقوى هي وصية هللا جلميع خلقه ، ووصية رسوله 
 إذا بعث أمرياً على سرية أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى هللا ، وِبن معه من املسلمني خرياً . كان 

 يف حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى هللا وبالسمع والطاعة ألئمتهم . هللا  وملا خطب رسول
 وملا وعظ الناس كأهنا موعظة مودع قال : أوصيكم بتقوى هللا .

 وقال ملعاذ : اتق هللا حيثما كنت .
 . بعض فضائل التقوى 

 : أهنا سبب لتيسري األمور . أولا 
 ( . جَيَْعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً  َمن يـَتَِّق اَّللََّ قال تعاىل ) وَ 
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 : أهنا سبب إلكرام هللا . ثانياا 
 (.  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكمْ قال تعاىل ) 

 : العاقبة ألهل التقوى . ثالثاا 
 ( . َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل ) 

 : أهنا سبب يف دخول اجلنة . رابعاا 
 ( . َوأُْزلَِفِت اجْلَنَُّة لِْلُمتَِّقنيَ  قال تعاىل )

 ( . َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ وقال تعاىل )
 وحلديث الباب .

 : أهنا سبب لتكفري السيئات . خامساا 
 ( .ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجراً  َوَمن يـَتَِّق اَّللََّ قال تعاىل )

 : أهنا سبب حلصول البشرى هلم . سادساا 
نـَْياقال تعاىل  )ا  ( .لَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يـَتـَُّقوَن هَلُُم اْلُبْشَرى يف احْلَياِة الدُّ

 : أهنا سبب للفوز واهلداية . سابعاا 
 ( . َّللََّ َوَرُسولَُه َوََيَْش اَّللََّ َويـَتـَّْقِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ َوَمن يُِطِع ا) قال تعاىل 

 : أهنا سبب للنجاة يوم القيامة . ثامناا 
ي الَِّذيَن اتَـَّقوا وَّنََذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثّياً )قال تعاىل   ( .مُثَّ نـَُنجِّ

 ألرض .: أهنا سبب لتفتيح الربكات من السماء وا تاسعاا 
 ( .َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتَـَّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مَِّن السََّماِء َواأَلْرضِ )تعاىل قال 

 : أهنا سبب للخروج من املأزق . عاشراا 
 ( .َتِسبُ َمن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعل لَُّه َُمَْرجاً َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيَْ )وَ قال تعاىل 

 : أهنا سبب حملبة هللا . احلادي عشر
 ( . ِإنَّ اَّللَّ َيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل )

 : أهنا سبب لالهتداء بالقرآن . الثاين عشر 
 ( . َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل )

 : بالتقوى تنال معية هللا . الثالث عشر
 ( . َواتَـُّقوا اَّللََّ َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ ) قال تعاىل

 : أهنا خري زاد . الرابع عشر
َر الزَّاِد التـَّْقَوىقال تعاىل )  ( .َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ

 : أهنا من أسباب نيل األجر العظيم . اخلامس عشر
ُهْم َواتَـّقَ قال تعاىل )  ( .ْوا َأْجٌر َعِظيمٌ لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنـْ

 : أن اآلخرة خري من الدنيا للمتقني . السادس عشر
ٌر ِلَمِن اتَـَّقى َوال ُتْظَلُموَن فَِتيالً قال تعاىل ) و   ( . اآْلِخرَُة َخيـْ
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 : أهنا سبب لقبول األعمال . السابع عشر
َا يـَتَـَقبَُّل اَّللَُّ ِمَن اْلُمتَِّقنيَ قال تعاىل )  ( .قَاَل ِإَّنَّ

 أن لباس التقوى خري لباس . من عشر :الثا
رٌ قال تعاىل )  ( .َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ

 : أهنا من أسباب الرمحة . التاسع عشر
 ( .ْؤِمُنونَ َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتبُـَها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِبآياتَِنا يُـ قال تعاىل )
 : أهنا من أسباب والية هللا .العشرون 

 ( .الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقونَ  . َأال ِإنَّ أَْولَِياَء اَّللَِّ ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم ََيَْزنُونَ قال تعاىل )
 ( . َواَّللَُّ َوِلُّ اْلُمتَِّقنيَ وقال تعاىل )

   مراتب التقوى: 

 : مراتب التقوى :  قال ابن القيم
 التقوى ثالث مراتب :

احلمية عن الفضول وما ال  ، والثالثة :محّيتها عن املكروهات  والثانية :محّية القلب واجلوارح عن اآلثام واحملرمات ،  إحداها : 
 يعين .

 .            فاألوىل تعطي العبد حياته ، والثانية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وِبجته
وال َخاصموا وال تشاجروا؛ فما آتاكم هللا من اهلدى والعلم ، وال تظاملوا ، أصلحوا فيما بينكم أي :  ( َوَأْصِلُحوْا َذاَت بِْيِنُكمْ  ) 

 . خري مما َختصمون بسببه
  : بة والوئام، وما يستوجب الُنفرة أي: األحوال الكائنة فيما بينكم مما يستوجب احمل(  َذاَت بِْيِنُكمْ )  عىنمقال الشنقيطي

والوحشة والفراق، هذه األحوال اليت تكون فيما بينكم أصلحوها لتكون جارية على ما ينبغي وعلى ما يرضي هللا، وقد اشتهر يف  
كالم العرب إطالق )إصالح ذات البني( على أن يصلح ما بني هذا وهذا من األحوال حىت يكون الشيء الذي بينهما على 

 ة اليت تنبغي، خالًيا من النزاع واخلصام والنفرة وغري ذلك.احلال
 أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر، بالتوادد والتحاب  (َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَْيِنُكْم : قوله تعاىل )  قال السعدي

 لتشاجر والتنازع.من التخاصم، وا-بسبب التقاطع  -والتواصل..فبذلك جتتمع كلمتكم، ويزول ما َيصل 
ويدخل يف إصالح ذات البني حتسني اخللق هلم، والعفو عن املسيئني منهم فإنه بذلك يزول كثري مما يكون يف القلوب من البغضاء 

 ه .والتدابر،.واألمر اجلامع لذلك كل
لة وصدقة نافلة والصالة فأي درجة الصيام النا () أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصالة  قال رسـول هللا 

  ( .، فقال أبو الدرداء : قلنا بلى يا رسول هللا ، قال : إصالح ذات البنيالنافلة 
 ( .) من أصلح بني اثنني أعطـاه هللا بكل كلمة عتق رقبة  قال أنس 

 كتب هللا له براءة من وقال األوزاعي : ما خطوة أحب إىل هللا عز وجل من خطوة من إصالح ذات البني ومن أصلح بني اثنني 
 ر .النا

 ن ( .ما عمل ابن آدم شيئاً أفضل من الصالة ، وصالح ذات البني ، وخلِق حسجاء يف األثر ) 
)كل سالمى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل  إلصالح بني الناس معدود يف الصدقات بقول النيب وا
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 بني االثنني صدقة( رواه الشيخان. 
 .(ال النووي رمحه هللا تعاىل )ومعىن تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدلق

ولعظيم أمر اإلصالح بني الناس أبيح للمصلحني ما ُحّرِم على غريهم؛ فال يتناجى اثنان دون الثالث إال إذا كان غرض املناجي 
َر يف َكِثرٍي ِمْن ََنَْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر  ح )الألحدمها اإلصالح بينهما، وقد ذم هللا تعاىل كثريا من التناجي إال ما كان لإلص اَل َخيـْ

 س ( .ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصاَلٍح بـَنْيَ النَّا
 الطاعة : امتثال األمر  واجتناب النهي .(  َوَرُسولَهُ  َوَأِطيُعوْا الِلََّ  )

 حقاً .( ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي 
  : كما أن من مل يطع اَّلّل ورسوله فليس ِبؤمن.، ان يدعو إىل طاعة اَّلّل ورسولهفإن اإلميقال السعدي 

ومن نقصت طاعته َّلّل ورسوله، فذلك لنقص إميانه،وملا كان اإلميان قسمني: إميانا كامال يرتتب عليه املدح والثناء، والفوز التام، 
َا اْلُمْؤِمنُ )  ن ذلك ذكر اإلميان الكامل فقالوإميانا دو   األلف والالم لالستغراق لشرائع اإلميان. (وَن ِإَّنَّ

 : فضائل طاعة هللا ورسوله 
 سبب للرمحة .أولا : 

  ( .َوَأِطيُعوْا اَّللَّ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ قال تعاىل : )
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِ وقال تعاىل )  اْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  (71َويُِطيُعوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك َسيَـْرمَحُُهُم اَّللَُّ ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم( )التوبة:
 مع الذين أنعم هللا عليهم .ثانياا : 

دِّيِقنَي َوالشُّهَ َوَمن يُ قال تعاىل : ) َن النَِّبيِّنَي َوالصِّ  ( .َداء َوالصَّاحِلِنيَ ِطِع اَّللَّ َوالرَُّسوَل فَُأْولَـِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اَّللُّ َعَلْيِهم مِّ
 سبب للحياة احلقيقية .ثالثاا : 

 ( .يُكمْ اْسَتِجيُبوْا َّلِلِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما َُيْيِ قال تعاىل : )
 سبب للهداية .رابعاا : 

 ( .َوِإن ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدواقال تعاىل : )
 من عالمات اإلميان . خامساا :

 (.َوَرُسولَُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ يُعوا اَّللََّ َيْسأَلوَنَك َعِن اأْلَنـَْفاِل ُقِل اأْلَنـَْفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَْيِنُكْم َوَأطِ قال تعاىل )
 سبب لدخول اجلنة . سادساا :

 ( . مُ ـا َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيتِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َوَمن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ قال تعاىل ) 
 ( . اً أَلِيماً َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َوَمْن يـَتَـَولَّ يـَُعذِّْبُه َعَذابوقال تعاىل )  

 الفوائد :
 حكمة هللا تعاىل يف رد أمر الغنائم له ولرسوله . -1
 أن كل اختالف ينبغي أن يرد إىل هللا ورسوله . -2
 تقوى هللا .وجوب  -3
 أن تقوى سبب لرفع النزاع والشقاق . -4
 احلرص على إصالح ذات البنْي ، والتحذير من الشقاق واخلالف . -5
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 وجوب طاعة هللا ورسوله . -6
 من عالمة اإلميان طاعة هللا ورسوله . -7
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الِلَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم وَ  ) ( الَِّذيَن 2ِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَاناا َوَعَلى َرّبِهِْم يـَتَـوَكَُّلوَن )ِإَّنَّ

 ( . (4َكِرمٌي )  ( ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا َّلَُّْم َدرََجاٌت ِعنَد َرّبِهِْم َوَمْغِفَرٌة َورِْزقٌ 3يُِقيُموَن الصَّاَلَة َوِِمَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن )
 [ . 4 – 2] األنفال : 

------------ 
َا اْلُمْؤِمُنوَن  )  . أي: إَّنا املؤمنون الكاِمُلون يف إمياهنم كماالً كما ينبغي (ِإَّنَّ
 . أي : خافت قلوِبم(  الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الِلَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهمْ ) 
  : أي: خافت ورهبت، فأوجبت هلم خشية اَّلّل تعاىل  (ذُِكَر اَّللَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم  الَِّذيَن ِإَذا قوله تعاىل )قال السعدي

 االنكفاف عن احملارم، فإن خوف اَّلّل تعاىل أكرب عالماته أن َيجز صاحبه عن الذنوب.
 . من صفات املؤمنني عند مساع املواعظ ، البكاء واخلوف 
 مدح هللا املؤمنني عند مساع الذكر : هذان الوصفان ِبما  قال ابن رجب رمحه هللا. 
 ه زادهتم إمياناً ( .إَّنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوِبم وإذا تليت عليهم آياتكما قال تعاىل )   
 ق ( .أمل يأن للذين آمنوا أن َخشع قلوِبم لذكر هللا وما نزل من احل وقال سبحانه )  

م وقلوِبم إىل ذكر بًا متشاِبًا مثاين تقشعر منه جلود الذين َيشون رِبم مث تلني جلودههللا نزل أحسن احلديث كتا وقال تعاىل )
 هللا ( .

 ق ( .وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلال تعاىل ) وق
منها العيون ، فقلنا : يا رسول هللا !   موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت العرباض بن سارية قال ) وعظنا رسول هللا وعن 

كأهنا موعظة مودع فأوصنــا . قال : أوصيكم بتقوى هللا عز وجل ، والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش 
ياكم منكم فسريى اختالفًا كثريًا ، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإ

 وحمدثات األمور ، فإن كل بدعة ضاللة ( رواه أبو داود والرتمذي .
 : يف اآلية فضل اخلوف من هللا ، وللخوف من هللا فضائل 

 أنه من عالمات اإلميان . أولا :
 قال تعاىل )َفال ََخَافُوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي ( .

 ه .مدح هللا أنبياءه باخلوف من ثانياا :
رَاِت َويَْدُعونـََنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي (   .كما قال تعاىل )إِنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـْ

 اخلوف من هللا جيعل اإلنسان يف ظل العرش يوم القيامة . ثالثاا :
جل ذكر هللا خاليًا ففاضت )ور (،  ال إين أخاف هللات منصب ومجال فق) ورجل طلبته امرأة ذايف حديث السبعة  ذكر النيب 

 ، اخلشية املوجبة لدمع العني تؤدي إىل أن النار ال َتس العني يوم القيامة.(  عيناه
 اخلوف سبب للنجاة من كل سوء : رابعاا 
وتنجيه من كل سوء ألنه فهذه اخلشية هي اليت حتفظ العبد  ة هللا تعاىل يف السر والعالنية(منها خشي ) ثالث منجيات: قال 

 قال ووعد هللا ال َيلف وهذا رسوله )منجيات( وعّمم تشمل الدنيا واآلخرة.
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 أثىن هللا على مالئكته بشدة خوفهم منه . خامساا :
 كما قال تعاىل )َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن ( .

 ظماء .من صفات الرجال الع : سادساا 
 ِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر ( .يِهْم جِتَارٌَة َوال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اَّللَِّ َوِإقَاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة ََيَافُـوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَُّب ِفيرَِجاٌل ال تـُْلهِ  قال تعاىل )

 من صفات األبرار خوفهم من عدم القبول . :سابعاا 
 .يعملون وَيافون أن ال يتقبل منهم: والذين يعطون و وَن( أيـــــوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنَـُّهْم ِإىَل َرِبِِّْم رَاِجعُ قال تعاىل )َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُلُ 

 وعد هللا اخلائفني اجلنة . : ثامناا 
 ) َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجنََّتاِن ( . قال تعاىلكما 

 وأصحابه . أنه من صفات نبينا حممد  تاسعاا :
 ) إين أخشاكم هلل وأتقاكم له ( رواه مسلم . قال 

وعن أنس قال ) خطبنا رسول هللا خطبة ما مسعت مثلها قط قال : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثريًا ، فغطى 
 أصحاب رسول هللا وجوههم وهلم خنني ( متفق عليه .

 من أسباب النجاة من النار .  : عاشراا 
 ن ال َتسهما النار : عني باتت حترس يف سبيل هللا ، وعني بكت من خشية هللا ( رواه الرتمذي .) عينا كما قال 
 ) من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املنزل ، أال إن سلعة هللا غالية ، أال إن سلعة هللا اجلنة ( . وقد قال 

 ي .اخلوف سبب للبعد عن املعاص  احلادي عشر :
 ( .اُف ِإْن َعَصْيُت َرّبِّ َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم . َمْن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرمِحَُه َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبنيُ قال تعاىل ) ُقْل ِإيّنِ َأخَ 

 قال بعض السلف: إذا سكن اخلوف يف القلب أحرق موضع الشهوات منه.
 سبب يف إخالص العمل هلل . الثاين عشر :

َا نُطْ   راً ( .ِعُمُكْم ِلَوْجِه اَّللَِّ ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوال ُشُكوراً . ِإنَّا ََنَاُف ِمْن رَبَِّنا يـَْوماً َعُبوساً َقْمَطرِيقال تعاىل ) ِإَّنَّ
 سبب لعلو اهلمة يف العبادة . : الثالث عشر

 َطَمعاً َوممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن ( .قال تعاىل ) تـََتَجاََف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن رَبَـُّهْم َخْوفاً وَ 
 اخلوف جيعل العبد سائراً على طريق اهلداية . : الرابع عشر

 قال ذو النون املصري : الناس على الطريق ما مل يزل عنهم اخلوف فإذا زال عنهم اخلوف ضلوا عن الطريق .
 : اخلوف يضفي املهابة على صاحبه: اخلامس عشر
 بدالعزيز رمحه هللا : من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء، ومن مل َيف هللا خاف من كل شيء .قال عمر بن ع

 وقال َيىي بن معاذ الرازي : على قدر حبك هلل َيبك اخللق، وعلى قدر خوفك من هللا يهابك اخللق .
 الرابع عشر : اخلوف من أسباب قبول الدعاء:

 ت هللا قريب من احملسنني ( .قال تعاىل: )وادعوه خوفاً وطمعاً إن رمح
 اخلامس عشر : اخلوف من أسباب االنتفاع بكالم هللا تعاىل .

 قال تعاىل ) فذكر بالقرآن من َياف وعيد ( .
 : من أقوال السلف 
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 قال أبو سليمان الداراين : ما فارق اخلوف قلباً إال خرب .
 هللا .وقال حامت األصم : لكل شيء زينة ، وزينة العبادة اخلوف من 

 وقال عامر بن قيس : من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء ، ومن مل َيف هللا أخافه هللا من كل شيء .
وحني سئل عطاء السليمي : ما هذا احلزن ؟ قال وَيك ؟ املوت يف عنقي ، والقرب بييت ، ويف القيامة موقفي ، وعلى جسر جهنم 

 طريقي ، ال أدري ما يصنع ّب ؟
 من خاف هللا دله اخلوف على كل خري . وقال الفضيل :

 وقال يزيد بن حوشب : ما رأيت أخوف من احلسن وعمر بن عبدالعزيز كأن النار مل َخلق إال هلما .
 وقال ذو النون: الناس على الطريق ما مل يزل عنهم اخلوف، فإذا زال عنهم اخلوف ضلوا الطريق.

 . رأيته قط ال رأيت له بابا من احلكمة والعربة ماوقال السبكي رمحه هللا : ما خفت هللا يوما ، إ
 على الطاعة ، وذكر املوت يزهد يف الفضول . وقال حكيم : احلزن مينع الطعام ، واخلوف مينع الذنوب ، والرجاء يقوي

 وقال احلسن : الرجا واخلوف مطيتا املؤمن .
 )احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن(ل النار ألن أهل اجلنة قالوا: وقال إبراهيم التيمي: ينبغي ملن مل َيزن أن َياف أن يكون من أه

 وينبغي ملن مل يشفق أن َياف أن ال يكون من أهل اجلنة ألهنم قالوا: )إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني( .
 وقال َيىي بن معاذ الرازي: على قدر حبك هلل َيبك اخللق وعلى قدر خوفك من هللا يهابك اخللق.

ألن ،  م لتدبره فعند ذلك يزيد إمياهنمووجه ذلك أهنم يلقون له السمع وَيضرون قلوِب (ِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَاناا َوِإَذا تُ  )
أو َيدث يف قلوِبم رغبة يف  ، ، أو يتذكرون ما كانوا نسوه ، وألنه ال بد أن يبني هلم معىن كانوا جيهلونه التدبر من أعمال القلوب

 ري، واشتياقا إىل كرامة رِبم،أو وجال من العقوبات، وازدجارا عن املعاصي، وكل هذا مما يزداد به اإلميان.اخل
 . ويف اآلية أن اإلميان يزيد وينقص 

 ( . َذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَاناً قال تعاىل ) وإ
 ( . اناً َويـَْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإميَ وقال تعاىل ) 
 ( . زَاَدُهْم ِإميَاناً َوقَاُلوا َحْسبُـَنا اَّللَُّ َونِْعَم اْلوَِكيلُ وقال تعاىل ) ف
 ( . ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل السَِّكيَنَة يف قـُُلوِب اْلُمْؤِمِننَي لِيَـْزَداُدوا ِإميَاناً َمَع ِإميَاهِنِمْ وقال تعاىل ) 

 . ( متفق عليه .للب الرجل احلازم من إحداكن .. ب) ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذه وقال 
 ) أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً ( رواه أبو داود . وقال 

 وعن ابن مسعود أنه قال ) اللهم زدنا إمياناً ويقيناً وفقهاً ( .رواه ابن بطة بإسناد صحيح .
 ن ماجه .وعن أّب الدرداء أنه كان يقول ) اإلميان يزداد وينقص ( رواه اب
 وكان عمر يقول ألصحابه : هلموا نزدد إمياناً ، فيذكرون هللا .

 وكان معاذ بن جبل يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة .
أي: ال يرجون سواه، وال يقصدون إال إياه، وال يلوذون إال جبنابه، وال يطلبون احلوائج إال منه، وال ( َلى َرّبِهِْم يـَتَـوَكَُّلوَن َوعَ )  

ون إال إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن، وأنه املتصرف يف امللك، وحده ال شريك له، وال معقب حلكمه، يرغب
 وهو سريع احلساب؛ وهلذا قال سعيد بن جبري: التوكل على هللا مجاع اإلميان.

 والتوكل هو احلامل لألعمال كلها، فال توجد وال تكمل إال به.:  قال السعدي 
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 وللتوكل فضائل :ديث دليل على فضل التوكل على هللا وأنه سبب لدخول اجلنة ، احل 
 أولا : أنه سبب لدخول اجلنة .

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه  ى َرِبِِّْم يـَتَـوَكَُّلوَن . الَِّذيَن زَاَدتْـُهْم ِإميَانًا َوَعلَ قال تعاىل ) ِإَّنَّ
 ْم َوَمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكر ٌٌِ ( .يُِقيُموَن الصَّاَلَة َوممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن . أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا هَلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرِبِِّ 

نَي . اِت لَُنبَـّوِئـَنـَُّهْم ِمَن اجْلَنَِّة ُغَرفًا جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم َأْجُر اْلَعاِملِ وقال تعاىل ) َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحلَِ 
 الَِّذيَن َصبَـُروا َوَعَلى َرِبِِّْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .

ٌر َوأَبـَْقى لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َرِبِِّْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .وقال تعاىل ) َفَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع احْلََياِة الدُّ   نـَْيا َوَما ِعْنَد اَّللَِّ َخيـْ
 ) يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري ( . قوله ول

 حكى النووي يف هذا احلديث : أن املراد ِبؤالء القوم هم املتوكلون .
  ع  وجل .ثانياا : أهل التوكل هم أهل حمبة هللا

 فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللِّ ِإنَّ اَّللَّ َيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلني ( . قال تعاىل )
 : التوكل من شيم أنبياء هللا ورسله وأوليائه .لثاا ثا

 َر َعَلْيُكم مََّقاِمي َوَتْذِكرِيي ِبآيَاِت اَّللِّ فـََعَلى اَّللِّ تـَوَكَّْلُت(.قال تعاىل يف نوح )َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ نُوٍح ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه يَا قـَْوِم ِإن َكاَن َكبُـ 
ٍٍ مُّْسَتِقيٍم( .وقال تعاىل عن هود  )ِإيّنِ تـَوَكَّْلُت َعَلى اَّللِّ َرّبِّ َورَبُِّكم مَّا ِمن َدآبٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنَّ    َرّبِّ َعَلى ِصرَا

 ل التوكل هم أهل اإلميان .: أهرابعاا 
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَ   اَدتْـُهْم ِإميَاناً َوَعَلى َرِبِِّْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .قال تعاىل ) ِإَّنَّ

 ُمْؤِمُنوَن ( أي : وعلى هللا وحده فليعتمد وْليثق املؤمنون .وقال تعاىل ) َوَعَلى اَّللَِّ فـَْلَيتَـوَكَِّل الْ 
فجعل التوكل شرطاً يف اإلميان ، فدل على انتفاء اإلميان عند انتفائه ، وكلما قوي توكل العبد كان إميانه أقوى ، قال ابن القيم :  

 اإلميان وال بد . وإذا ضعف اإلميان ضعف التوكل ، وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دلياًل على ضعف
 : التوكل على هللا جملبة للرزق . خامساا 

)لو أنكم تتوكلون على هللا حق تـوكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصًا وتروح بطاناً(  قال : قال رسول هللا  عن عمر 
 .رواه الرتمذي 
 املتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل .: سادساا 

 لَُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعَلى َرِبِِّْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( . قال تعاىل ) ِإنَُّه لَْيسَ 
 : املتوكلون هللا حسبهم وكافيهم .بعاا سا

 قال تعاىل )َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فـَُهَو َحْسُبُه ( .
فقال ) ومن يتوكل  كفايته لعبده ،جعل هللا لكل عمل جزاء من جنسه ، وجعل جزاء التوكل عليه نفس  :  قال بعض السلف

من األجر ، كما قال يف األعمال ، بل جعل نفسه سبحانه كايف عبده املتوكل  على هللا فهو حسبه ( ، ومل يقل : نؤته كذا وكذا
 ونصره . جلعل له ُمرجًا ، وكفاه  وحسبه وواقيه ، فلو توكل العبد على هللا حق توكله وكادته السموات واألرض ومن فيهن عليه ،

 ) بدائع الفوائد ( .
 : أهل التوكل على هللا هم أهل الع ة والستعالء . ثامناا 

 قال تعاىل ) َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللِّ فَِإنَّ اَّللَّ َعزِيٌز َحِكيٌم ( .
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، وحكيم ال يقصر عن تدبري قال يف اإلحياء : أي عزيز ال يذل من استجار به ، وال يضيع من الذ جبنابه والتجأ إىل زمامه ومحاه 
 أمر من توكل على تدبريه .

 : ل توكل بدون إميان .تاسعاا 
 قال تعاىل ) َوَعَلى اَّللَِّ فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنني ( .

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيتْ   َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَانًا َوَعَلى َرِبِِّْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( . وقال تعاىل ) ِإَّنَّ
 : من أقوال السالف 

َا َخرَّ قال شيخ اإلسالم : وما رجا أحٌد ُملوقاً أو توكل عليه إال خاب ظنه فيه ، فإنه مشرك ، قال تعاىل ) َوَمْن ُيْشرِْك بِاَّللَِّ َفَكأَ  َّنَّ
ُر أَْو تـَْهِوي ِبِه الرِّيُح يف َمَكاٍن َسِحيٍق ( .ِمَن السََّماِء فـَتَ   ْخَطُفُه الطَّيـْ

 . من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللاوقال : 
 وقال بعض العارفني : املتوكل كالطفل ال يعرف شيئاً يأوي إليه إال ثدي أمه ، كذلك املتوكل ال يأوي إال إىل ربه سبحانه .

 وكان مأموراً بإزالته ألزاله . ولو توكل العبد على هللا حق توكله يف إزالة جبل عن مكانه ،-محه هللا ر  –وقال ابن القيم 

 قال : على خصال أربعة : قيل حلامت األصم :  على ما بنيت أمرك يف التوكل ؟
 علمت أن رزقي ال يأكله غريي ... فاطمأنت به نفسي .

 غول به .أن عملي ال يعمله غريي ... فأنا مش وعلمت
 أبادره . وعلمت أن املوت يأت بغتة ... فأنا

 وعلمت أين ال أخلو من عني هللا ... فأنا مستحٍي منه .
 قال بعض العلماء ال تتكلن على غري هللا فيكلك هللا إىل من اتكلت عليه .

 قال منصور بن عمار : قلوب املتوكلني أوعية الرضا .
 ملطامع : أي يف اخللق واألسباب .وقال بعضهم : عالمة التوكل انقطاع ا

 خر : التوكل إسقاٍ رؤية الوسائط والتعلق بأعلى العالئق .آوقال  
يقيمون الصالة على وجه مستقيم بشروطها وأركاهنا ومستحباهتا كما جاء عن  مأهن أي ومن صفاهتم(الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة )  

 . رسول هللا 
 : أو يأتون الصالة ، ألنه ال يكفي فيها جمرد اإلتيان بصورهتا الظاهرة ، فإقام ،  : يفعلون الصالة مل يقل قال الشيخ السعدي

الصالة ، إقامتها ظـاهرًا بإَتام أركاهنا وواجباهتا وشروطها ، وإقامتها باطنًا بإقامة روحها ، وهو حضور القلب فيها ، وتدبر ما 
 يقوله ويفعله منها .

 ال بلفظ اإلقامة ، كقـوله تعاىل ) وأقيمـوا الصالة ( وقوله تعاىل ) واملقيمني الصالة ( .مل يأمر هللا بالصالة إ 
  إقامة الصالة ليس جمرد أداؤها ، وإَّنا املراد إقامتها بإدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع ، وهذه هي الصالة اليت قال هللا عنها

 ) وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ( .
فإن هللا يف هذه اآلية علق حكم هني الصالة عن الفحشاء واملنكر بشٍر إقامتها وليس فقط أداؤها ، ) واحلكم املعلق بوصف 
يزيد بزيادته وينقص بنقصه ( فعلى قدر إقامة العبد لصالته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء واملنكر ، وِبذا يزول 

 أن كثري من املصلني ال تنهاهم صالهتم عن الفحشاء واملنكر . اإلشكال الذي يورده البعض : وهو
 . قوله تعاىل ) ويقيمون الصالة ( يشمل صالة الفرض والنفل 
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  ، وِما يدل على قوله تعاىل ) ويقيمون الصالة ( فيه دليل على أمهية الصالة وعظيم منزلتها وأهنا من أعظم صفات املتقني
 عظيم من لتها :

 ى مكان ) يف السماء ليلة اإلسراء واملعراج ( .أهنا فرضت يف أعل
وفرضت مخس صلوات يف اليوم والليلة ، وأول ما فرضت مخسني مث خـففت إىل مخس يف العدد ، وهذا يدل على حمبة هللا هلا ، 

 وعنايته ِبا سبحانه . 
 ، وهي عمود الدين . أن تاركها كافر َيشر مع فرعون وقارون وأّب بن خلف ، وأعظم العبادات بعد الشهادتني

 . أي ومما أعطيناهم من املال َيرجون( ا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن َوِِمَّ ) 
أهنا عامة يف كل أنواع اإلنفاق ،  والصحيح: صدقة التطوع ،  وقيلالزكاة املفروضة ،  فقيل :اختلف يف املراد بالنفقة هنا : 

يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة ، والنفقة على  : حه الشيخ السعدي وقالورجـح هذا القول ابن جرير الطربي رمحه هللا ، ورج
                .                                                                                                                 الزوجات واألقارب واملماليك وَنو ذلك ، والنفقات املستحبة جبميع طرق اخلري 

  ( أي ينفقون بعض ماهلم ال كله . وِما رزقناهم ينفقونقوله تعاىل ) 
 وأتى بـ ] من [ الدالة على التبعيض ، لينبههم أنه مل يرد منهم إال جزءاً يسرياً من أمواهلم ، غري ضار هلم وال  السعدي قال :

 مثقل  ، بل ينتفعون هم بإنفاقه ، وينتفع به إخواهنم .
 بني هللا القدر الذي ينبغي إنفاقه ، وقد بني ذلك يف قوله تعاىل ) ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ( واملراد بالعفو : ومل ي

 الزائد على قدر احلاجة اليت ال بد منها .

 . فضائل اإلنفاق يف سبيل هللا 
 أن اإلنفاق استجابة ألمر ربنا تعاىل . أولا :

 يَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ممَّا َرَزقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل أَْن يَْأِتَ يـَْوٌم ال بـَْيٌع ِفيِه َوال ُخلٌَّة َوال َشَفاَعٌة ( .قال تعاىل )يَا أَيُـَّها الَّذِ 
ىَل َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكن مَِّن يِن إِ وقال تعاىل ) َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَقْـَناُكم مِّن قـَْبِل أَن يَْأِتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِّ َلْواَل َأخَّْرتَ 

َر اَّللَُّ نـَْفساً ِإَذا َجاء َأَجُلَها َواَّللَُّ َخِبرٌي ِبَا تـَْعَمُلوَن ( .  الصَّاحِلِنَي . َوَلن يـَُؤخِّ
 مضاعفة احلسنات . ثانياا :

َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يِف ُكلِّ ُسْنبُـَلٍة ِمائَُة َحبٍَّة َواَّللَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن   قال تعاىل ) َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ 
 َيَشاُء َواَّللَُّ َواِسٌع َعِليٌم ( .

 أن درجة الرب تنال باإلنفاق . ثالثاا :
 قال تعاىل ) لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون ( .

 فات املتقني .أهنا من ص رابعاا :
َن يـُْنِفُقوَن يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء )َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي . الَِّذيكما قال تعاىل 

 َيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي ( فقوله تعاىل )يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء ( دليل على اإلنفاق مالزم هلم يف َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواَّللَُّ 
 مجيع أحواهلم .

 األمان من اخلوف يوم الفزع األكرب . خامساا :
 فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِبِِّْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم ََيَْزنُوَن ( . قال تعاىل ) الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسرّاً َوَعالنَِيةً 

 أن صاحب اإلنفاق موعود باخلري اجلزيل . سادساا :



 12 

 قال تعاىل ) َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـُْتْم ال ُتْظَلُموَن ( .
 وا ِمْنُكْم َوأَنـَْفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكِبرٌي ( .وقال تعاىل ) فَالَِّذيَن آَمنُ  

 أن هللا َيلف الصدقة . سابعاا :
ُر الرَّازِِقنَي ( .  قال تعاىل ) َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو َُيِْلُفُه َوُهَو َخيـْ

 أن اإلنفاق دليل على صحة اإلميان . ثامناا :
 لصدقة برهان على صحة اإلميــان .) والصدقة برهان ( رواه مسلم ، فا قال 

 ينال دعاء املالئكة . تاسعاا :
) ما من صباح إال وينزل ملكان : يقول أحدمها اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقول اآلخر : اللهم أعط ممسكًا تلفًا (  كما قال 

 متفق عليه .
 واجلهاد . باإلنفاقفضل من سبق  عاشراا :

اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُولَِئَك   تـُْنِفُقوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َوَّلِلَِّ ِمريَاُث السََّماَواِت َواأْلَْرِض ال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنـَْفَق ِمْن قـَْبلِ قال تعاىل )َوَما َلُكْم َأالَّ 
 ىَن ( .أَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَنـَْفُقوا ِمْن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا وَُكاّلً َوَعَد اَّللَُّ احلُْسْ 

 أهنا ارغام للشيطان وحسن ظن باهلل . احلادي عشر :
ُ َواِسٌع َعِليٌم ( .قال تعاىل )الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواَّللَُّ يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل وَ   اَّللَّ

 . : ال حسد إال ملن أنفق يف وجوه اخلري الثاين عشر
احلَْقِّ ، َوَرُجٌل آتَاُه اَّللَُّ احلِْْكَمَة ، فـَْهَو يـَْقِضى ِِبَا  اثـَْنتَـنْيِ َرُجٌل آتَاُه اَّللَُّ َمااًل َفُسلَِّط َعَلى َهَلَكِتِه يف  اَل َحَسَد ِإالَّ يف )  قال 

 . َويـَُعلُِّمَها (

 : أن املنفق خري من اآلخذ . الثالث عشر
 من اليد السفلى ( .) اليد العليا خري  قال 
 ( يُِقيُموَن الصَّالَة َوممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ الذين  قوله تعاىل )  كثريًا ما يقرن هللا تبارك وتعاىل بني الصالة واإلنفاق 

 ] الزكاة [ كقوله تعاىل ) وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ( .
حيده والثناء عليه وَتجيده ، واإلنفاق هو من اإلحسان إىل املخلوقني إن الصالة حق هللا وعبادته وهي مشتملة على تو  قيل :

 صه ملعبوده ، وسعيه يف نفع اخللق .بالنفع املتعدي إليهم ، وسعادة العبد دائرة بني األمرين : إخال
 الصالة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات املالية . وقيل :
 بدن ، والزكاة طهـارة للمال .الصالة طهارة للنفس وال وقيل :

 أي: املتصفون ِبذه الصفات هم املؤمنون حق اإلميان. (ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا ) 
ِبَا  ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد اَّللَِّ َواَّللَُّ َبِصريٌ  ) رجات يف اجلنات، كما قال تعاىلأي: منازل ومقامات ود ( َّلَُّْم َدرََجاٌت ِعنَد َرّبِهِمْ ) 

 ( .يـَْعَمُلوَن 
 لذنوِبم . ( َوَمْغِفَرةٌ )  
 وهو ما أعده هللا هلم يف اجلنة . (َوِرْزٌق َكِرمٌي  

 الفوائد :
 فضل اخلوف من هللا . -1
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 أن املؤمن احلق يتعظ ويعترب وَيشع عند ذكر هللا . -2
 أن اإلميان يزيد وينقص . -3
 يادة اإلميان .أن تالوة القرآن وفهم معانيه من أسباب ز  -4
 وجوب التوكل على هللا . -5
 من أعظم عالمات اإلميان التوكل على هللا . -6
 عظم مكانة الصالة يف اإلسالم . -7
 احلث على إقامة الصالة جبميع مكمالهتا . -8
 فضل اإلنفاق يف سبيل هللا . -9

 فضل الكرم . -10
 ذم البخل . -11
 عمل والتطبيق .أن اإلميان ليس بالتمين ولكن بال -12

 هـــ1438/  1/  1                                                        

َا ُيسَ 5) َكَما َأْخَرَجَك رَبَُّك ِمن بـَْيِتَك بِاحْلَقِه َوِإنَّ َفرِيقاا مِهَن اْلُمْؤِمِننَي َلَكارُِهوَن ) اُقوَن ِإََل ( ُُيَاِدُلوَنَك ِف احْلَقِه بـَْعَدَما تـَبَـنيََّ َكَأَّنَّ
َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلكُ 6اْلَمْوِت َوُهْم يَنُظُروَن ) ْم َويُرِيُد الِلَُّ َأن ( َوِإْذ يَِعدُُكُم الِلَُّ ِإْحَدى الطَّائَِفِتنْيِ أَنَـَّها َلُكْم َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـْ

 ( ( .8( لُِيِحقَّ احْلَقَّ َويـُْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن )7) ُيُِقَّ احلَقَّ ِبَكِلَماتِِه َويـَْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِينَ 
 [ . 8 – 5] األنفال : 

------------- 
( الكاف يف قوله ) َكَما َأْخَرَجَك  ) َكَما َأْخَرَجَك رَبَُّك ِمن بـَْيِتَك بِاحْلَقِه َوِإنَّ َفرِيقاا مِهَن اْلُمْؤِمِننَي َلَكارُِهوَن ( رَبَُّك ِمن بـَْيِتَك بِاحلَْقِّ

اختلفت فيها عبارات املفسرين إىل مخسة عشر قواًل ، كثري منها ال يظهر، بل يظهر سقوطه لعدم الدليل عليه، وعدم َتّشيه مع 
ري، واآلية لغة العرب، فهي من اآليات اليت كثر فيها غلط املفسرين حىت اختلفوا فيها إىل مخسة عشر طريًقا معروفة يف كتب التفس

 يف اجلملة دلت على تشبيه شيء بشيء بناء على الصحيح من أن الكاف للتشبيه.
 : أن هللا شبه فيها قصة بقصة؛ ألنه وقع يف أول غزوة بدر قصتان:وأظهر األقوال وأقرّبا

ْسِلِمنَي َغَنائَِمُهْم، إحدامها :
ُ
ْشرِِكنَي ونـَفََّل امل

ُ
وحصلت عند املسلمني غنائم اختلفوا فيها، فجعل هللا  أن هللا تبارك وتعاىل ملا َهَزَم امل

، وبعضهم يف نفسه غري راغب يف تلك القسمة ، ألنه كان يرى أنه أوىل من غريه، فقد  األمر فيها إىل رسوله فقسمها رسوله 
 .قضى هللا عليهم شيًئا ليس هو رغبتهم لكنه هو املصلحة هلم يف دينهم ودنياهم، هذه املسألة املشّبهة

 واملسألة املشبه ِبا: أن هللا أخرج نبيه من بيته يف املدينة إىل غزوة بدر الكربى .
وبعضهم ال يرغب يف هذا؛  واحلاصل أهنما قصتان كان إحدامها ُشّبهت باألخرى، كما أن هللا وكل قسم الغنائم إىل رسوله 

جاءها نفري، فصار بعض الصحابة يكره مالقاة النفري ألنه يرى أنه أحق من غريه، كذلك أخرج رسوله إىل أخذ مال من ِعري ف
ويقول: ما خرجنا مستعدِّين لقتال الرجال الذين هم يف َعددهم وُعددهم، إَّنا خرجنا ألخذ ِعري ال قتال دوهنا وال سالح، فهم  

ر هو الذي هلم فيه مع أن مالقاته فيها هلم املصلحة، فالذي كرهوه من َقْسم غنائم بد -جيش قريش-كرهوا مالقاة النفري 
ِبم الذي آل إىل قتال جيش قريش كرهوه وهو أيًضا خري هلم يف  مصلحة الدنيا واآلخرة، والذي كرهوه من خروج رسول هللا 

 دينهم ودنياهم .
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 : مطلق الكراهة، وما ترتب على ذلك من خري للمؤمنني. ووجه الشبه
بالسوية، مثل حال بعضهم يف كراهة اخلروج للقتال، مع ما يف هذه  واملعىن: حال بعض أهل بدر يف كراهتهم تقسيمك الغنائم

 القسمة والقتال من خري وبركة.
 إذا عرفت هذه القصة فنقول : كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم ال لكلهم ، بدليل قوله تعاىل  ) َوِإنَّ َفرِيقاً  قال الرازي :

 ّمَن املؤمنني َلكَّارهون ( .
وَنن باملدينة ) إين أخربت عن  عن أىب أيوب األنصاري قال: قال رسول هللا  -بسنده -احلافظ بن مردويه قال ابن كثري: روى

عري أىب سفيان بأهنا مقبلة، فهل لكم أن َنرج قبل هذه العري لعل هللا أن يغنمنا إياها؟ فقلنا نعم. فخرج وخرجنا، فلما سرنا يوما 
؟ فقلنا: ما لنا طاقة بقتال العدو ولكننا أردنا العري، مث « قوم؟ إهنم قد أخربوا خبروجكمما ترون يف قتال ال»أو يومني قال لنا: 

؟ فقال املقداد بن عمرو: إذن ال نقول لك يا رسول هللا كما قال بنو إسرائيل ملوسى: فَاْذَهْب « ما ترون يف قتال القوم»قال: 
 لكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون ( .أَْنَت َورَبَُّك َفقاِتال ِإنَّا هاُهنا قاِعُدوَن.. و 

 ( . ويف رواية ) أن أبا بكر وعمر وسعد بن معاذ تكلموا بكالم سّر له رسول هللا 
 قوله تعاىل ) من بيتك .. ( املراد بالبيت مسكنه  قال اآللوسي :  باملدينة ، أو املدينة نفسها ألهنا مثواه عليه الصالة

هم أن املراد به مكة وليس بذاك ، وإضافة اإلخراج إىل الرب سبحانه وتعاىل إشارة إىل أنه كان بوحي منه والسالم ، وزعم بعض
 عز وجل .

 قوله تعاىل ) َكَما َأْخَرَجَك رَبَُّك ِمن بـَْيِتَك ( التحقيق أن املراد به خروجه من بيته يف املدينة إىل ِعري أّب قال الشنقيطي و :
ذا اخلروج عن قتال جيش قريش يف بدر الكربى. هذا هو التحقيق، خالفًا لقوم زعموا أن معىن )َأْخَرَجَك سفيان، وقد ََتَخََّض ه

( أي: ِمْن َمْسَقِط رأسك مكة أخرجك ربك بسبب معاداة قومك لك ) بِاحلَْقِّ ( وهذا خالف التحقيق،  رَبَُّك ِمن بـَْيِتَك بِاحلَْقِّ
 واألول هو الصحيح .

 :َوِإنَّ َفرِيقًا ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َلكارُِهوَن ( أي: للخروج، إما لعدم االستعداد للقتال، أو للميل للغنيمة، أو  قوله قال اآللوسي (
 للنفرة الطبيعية عنه، وهذا مما ال يدخل حتت القدرة واالختيار، فال يرد أنه ال يليق ِبنصب الصحابة.

  ِاحلَْقِّ ( وهذا احلق الذي أخرجه من بيته متلبًسا به هو نصرة دينه، وإعزاز كلمته، وإعالء  قوله تعاىل ) َأْخَرَجَك رَبَُّك ِمن بـَْيِتَك ب
كلمة هللا )جل وعال( ألن أول وقعة عُظمت فيها قوة اإلسالم، وارتفعت فيها كلمة هللا وعلت، وعّز ِبا املسلمون وانتصروا هي 

 غزوة بدر الكربى هذه .
 ( الذين هم معك ) َلَكارُِهوَن ( لذلك اخلروج ملا علموا أنه آيل إىل قتال اجليش ال إىل العري . ِمِننيَ َوِإنَّ َفرِيقاا مِهَن اْلُمؤْ ) 

 حكاية ملا حدث من هذا الفريق الكاره للقتال، وتصوير معجز ملا استبد به من خوف وفزع. ) ُُيَاِدُلوَنَك ِف احْلَقِه بـَْعَدَما تـَبَـنيََّ (
 جمادلتهم : قوهلم ملا ندِبم إىل الِعري وفات الِعري وأمرهم بالقتال : قوله تعاىل قال القرطيب ) َ  ) جُيَاِدُلوَنَك يف احلق بـَْعَدَما تـَبَـنيَّ

 ومل يكن معهم كبري أُْهَبة شّق ذلك عليهم وقالوا : لو أخربتنا بالقتال ألخذنا العّدة.
 َ  ( هلم أنك ال تأمر بشيء إال بإذن هللا. ومعىن ) يِف احلَْقِّ ( أي يف القتال ) بـَْعَد َما تـَبَـنيَّ

 وقيل : بعد ما تبنّي هلم أن هللا وعدهم إما الظََّفر بالِعري أو بأهل مكة ، وإذ فات العري فال بّد من أهل مكة والظََّفر ِبم.
 فمعىن الكالم اإلنكاُر جملادلتهم.

 فريق املؤمنني الكارهني وجداهلم قوهلم ما كان خروجنا  : والظاهر أن ضمري الرفع يف )  جيادلونك ( عائد على وقال أبو حيان
 إال للعري ولو عرفنا الستعددنا للقتال واحلق هنا نصرة دين اإلسالم .



 15 

 قوله تعاىل )  جيادلونك يف احلق ( يعين : يف القتال يوم بدر ، ألهنم خرجوا بغري ُعدَّة ، فقالوا : هالَّ  قال ابن اجلوزي :
 ذ الُعدَّة ، فجادلوه طلبا للرخصة يف ترك القتال.أخربتنا بالقتال لنأخ

َا ُيَساُقوَن ِإََل اْلَمْوِت َوُهْم يَنُظُرونَ   ( أي: يكرهون القتال كراهة من يساق إىل املوت، وهو ناظر إىل أسبابه، ومشاهد  ) َكَأَّنَّ
 ملوجباته.

 وفزع من القتال يسبب قلة عددهم وعددهم. ويف هذه اجلملة الكرمية تصوير معجز ملا استوىل على هذا الفريق من خوف
َ زيادة يف لومهم، ألن اجلدال يف احلق بعد تبينه أقبح من اجلدال فيه قبل ظهوره.  وقوله: بـَْعَد ما تـَبَـنيَّ

 ألن أشد حال من يساق إىل املوت أن  : يف لقاء العدو ) وهم ينظرون ( : ) كأَّنا يساقون إىل املوت ( أي قال ابن اجلوزي
 ناظراً إليه ، وعاملاً به. يكون
 واعلم أنه كان خوفهم ألمور :  قال الرازي : 

 أحدها : قلة العدد.
 وثانيها : أهنم كانوا رجالة.

 روي أنه ما كان فيهم إال فارسان.
 وثالثها : قلة السالح.

وعدكم هللا يا أصحاب حممد إحدى الفرقتني أهنا لكم غنية :  أي : اذكروا حني ) َوِإْذ يَِعدُُكُم الِلَُّ ِإْحَدى الطَّائَِفِتنْيِ أَنَـَّها َلُكْم (
 ِإما العري أو النفري .

 والطائفتان : العري والنفري : وغري ذات الشوكة العري. قال الرازي : 
  قال أهل التفسري : أقبل أبو سفيان من الشام يف عري لقريش ، حىت إذا دنا من بدر ، نزل جربيل فأخرب النيب  ، بذلك

ج يف مجاعة من أصحابه يريدهم ، فبلغهم ذلك فبعثوا عمرو ابن ضمضم الغفاري إىل مكة مستغيثًا ، فخرجت قريش للمنع فخر 
عنها ، وحلق أبو سفيان بساحل البحر ، ففات رسوَل هللا ، ونزل جربيل ِبذه اآلية : ) وإذ يعدكم هللا ( واملعىن : اذكروا إذ 

 يعدكم هللا إحدى الطائفتني.
فتان : أبو سفيان وما معه من املال ، وأبو جهل ومن معه من قريش ؛ فلما سبق أبو سفيان ِبا معه ، كتب إىل قريش : إن  والطائ

 كنتم خرجتم لُتحرِزوا ركائبكم ، فقد أحرزهُتا لكم ، فقال أبو جهل : وهللا ال نرجع.
لطائفة اليت فيها الغنيمة دون القتال؛ فذلك قوله )وتـََودُّوَن يريد القوم، فكره أصحابه ذلك وودُّوا أن لو نالوا ا وسار رسول هللا 

 أن غري ذات الشوكة( أي : ذاِت السالح.
َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكْم  أي : وحتبون أن تلقوا الطائفة اليت ال سالح هلا وهي العري ألهنا كانت حمّملة  () َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـْ

 بتجارة قريش .
 والطائفتان : العري والنفري : وغري ذات الشوكة العري. زيقال الرا : 

 ألنه مل يكن فيها إال أربعون فارساً والشوكة كانت يف النفري لعددهم وعدهتم.
 والشوكة احلدة مستعارة من واحدة الشوك ، ويقال شوك القنا لسناهنا ، ومنه قوهلم شاكي السالح.

ائفة اليت ال حدة هلا وال شدة ، وال تريدون الطائفة األخرى ولكن هللا أراد التوجه إىل أي تتمنون أن يكون لكم العري ألهنا الط
 الطائفة األخرى ليحق احلق بكلماته .
 أي : يظهر الدين احلق وهو اإِلسالم بقتل الكفار وِإهالكهم يوم بدر .  ) َويُرِيُد الِلَُّ َأن ُيُِقَّ احلَقَّ ِبَكِلَماتِِه (
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 أي : يستأصل الكافرين ويهلكهم مجلة من أصلهم . اِبَر اْلَكاِفرِيَن () َويـَْقَطَع دَ 
  ،واملعىن أنكم ترغبون يف الفائدة العاجلة، وسالمة األحوال، وسفساف األمور، وهللا تعاىل يريد معاِل األمور، وِإعالء احلق

 اكهم عياناً خذالهنم، فنصركم .والفوز يف الدارين، وشّتان ما بني املرادين، ولذلك اختار لكم ذات الشوكة وأر 
متعلق ِبحذوف تقديره: ليحق احلقَّ ويبطل الباطل فعل ما فعل واملراد إظهار اإِلسالم وِإبطال  ) لُِيِحقَّ احْلَقَّ َويـُْبِطَل اْلَباِطَل (

 الكفر .
 الشرك . أي :ولو كره املشركون ذلك أي ِإظهار اإِلسالم وِإبطال) َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن (  

 الفوائد :
ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن حتُِبُّوْا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواَّللَُّ  -1   يـَْعَلُم َوأَنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ تقرير قاعدة ) َوَعَسى أَن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخيـْ

رًا َكِثريًا ( .وقد قال تعاىل ) فَِإن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى أَن َتْكَرُهوْا َشْيئً   ا َوجَيَْعَل اَّللَُّ ِفيِه َخيـْ
 االستسالم واالنقياد ألوامر هللا ، وأن اخلرية فيما َيتاره هللا تعاىل . -2
 بأن إْحَدى الطَّائَِفتَـنْيِ هَلُْم ، َفَكاَن َوْعُدُه َعَلى َما َوَعَدُه . علم من أعالم النبوة ، حيث أخرب  -3
احلَِْديِث ) إنَّ َمْن قَاَتَل  َيتَـَلقَّى اْلِعرَي بِاأْلَْمَواِل َدلِيٌل َعَلى َجَواِز النـَّْفِر لِْلَغِنيَمِة ؛ أِلَنَُّه َكْسٌب َحاَلٌل ، َوَما َجاَء يف لِ  ُخُروُج النَّيبِّ -4

 يَمِة ( يـُرَاُد ِبِه إَذا َكاَن َذِلَك َقْصَدُه َوْحَدُه ، لَْيَس لِلدِّيِن ِفيِه َحظٌّ.لَِتُكوَن َكِلَمُة اَّللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا فـَُهَو يف َسِبيِل اَّللَِّ ُدوَن َمْن يـَُقاِتُل لِْلَغنِ 
 ينبغي على املسلم احلق أن يكون هدفه إعالء كلمة هللا تعاىل . -5
 بيان ضعف اإلنسان يف رغبته يف كل ما ال كلفة فيه وال مشقة . -6
 حكمة هللا تعاىل يف شرعية اجلهاد . -7

( َوَما َجَعَلُه الِلَُّ ِإلَّ ُبْشَرى َولَِتْطَمِئنَّ بِِه 9َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأينهِ ِمُِدُُّكم بِأَْلٍف مِهَن اْلَمآلِئَكِة ُمْرِدِفنَي ) ) ِإذْ 
 ( . (10قـُُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإلَّ ِمْن ِعنِد الِلَِّ ِإنَّ الِلََّ َع ِيٌ  َحِكيٌم )

 [ . 10 – 9] األنفال : 
------------- 
ما زال السياق يف أحداث غزوة بدر ، وبيان منن هللا تعاىل على رسوله واملؤمنني إذ يقول تعاىل لرسوله ) ) ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكْم ( 

ستغثتم ربكم قائلني : اللهم نصرك ، إذ تستغيثون ربكم ( أي : اذكر يا رسولنا حالكم ملا كنتم خائفني لقلتكم وكثرة عدوكم فا
 اللهم أَنز ِل ما وعدتين .

 واالستغاثة : طلب الغوث .
 أي : تطلبون منه الغوث ، وهو التخلص من الشدة ، والعون بالنصر عليهم . قال القامسي : 
 النفري كما أمرهم هللا بذلك ،  : واملعىن  أن املسلمني ملا علموا أنه ال بّد من قتال الطائفة ذات الشوكة ، وهم قال الشوكاين

 وأراده منهم ، ورأوا كثرة عدد النفري ، وقلة عددهم ، استغاثوا باهلل سبحانه.
َوُهْم أَْلٌف َوَأْصَحابُُه ِإىَل اْلُمْشرِِكنَي   عن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعبَّاٍس قَاَل َحدََّثيِن ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب قَاَل َلمَّا َكاَن يـَْوُم بَْدٍر َنَظَر َرُسوُل اَّللَِّ 

َلَة مُثَّ َمدَّ َيَدْيِه َفَجَعَل يـَْهِتُف ِبَربِِّه  َثاَلُُثِاَئٍة َوِتْسَعَة َعَشَر َرُجاًل فَاْستَـْقَبَل َنيبُّ اَّللَِّ  اللَُّهمَّ َأَنِْْز ِل َما َوَعْدَتيِن اللَُّهمَّ آِت َما » اْلِقبـْ
َلِة َحىتَّ «. ْك َهِذِه اْلِعَصابَُة ِمْن أَْهِل اإِلْسالَِم اَل تـُْعَبْد يف اأَلْرِض َوَعْدَتيِن اللَُّهمَّ ِإْن تـَْهلِ  َفَمازَاَل يـَْهِتُف ِبرَبِِّه َمادًّا يََدْيِه ُمْستَـْقِبَل اْلِقبـْ

بَـْيِه مُثَّ اْلتَـَزَمُه ِمْن َورَائِِه. َوقَاَل يَا َنيبَّ اَّللَِّ َكَذاَك ُمَناَشَدُتَك رَبََّك َسَقَط رَِداُؤُه َعْن َمْنِكبَـْيِه فَأَتَاُه أَبُو َبْكٍر فََأَخَذ رَِداَءُه فَأَْلَقاُه َعَلى َمْنكِ 
اْلَمالَِئَكِة ُمْرِدِفنَي( فََأَمدَُّه ّنِّ مُمِدُُّكْم بِأَْلٍف ِمَن فَِإنَُّه َسيُـْنِجُز َلَك َما َوَعَدَك فَأَنـَْزَل اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ )ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم أَ 
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 اَّللَُّ بِاْلَمالَِئكة ( رواه مسلم .
َِلَّ ممَّا ُعِدَل ِبِه أََتى النَّيبَّ روى البخاري  عن اْبَن َمْسُعوٍد قال ) َشِهْدُت ِمَن اْلِمْقَداِد ْبِن اأَلْسَوِد َمْشَهًدا أَلْن َأُكوَن َصاِحَبُه َأَحبُّ إِ 

  ْاِتُل َعْن مَيِيِنَك َوَعْن ُعو َعَلى اْلُمْشرِِكنَي فـََقاَل : اَل نـَُقوُل َكَما قَاَل قـَْوُم ُموَسى )اْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك فـََقاِتالَ( َوَلِكنَّا نـُقَ َوْهَو يَد
 ْولَُه ( .َأْشَرَق َوْجُهُه َوَسرَُّه يـَْعيِن قَـ  ِِشَاِلَك َوبـَنْيَ يََدْيَك َوَخْلَفَك فـََرأَْيُت النَّيبَّ 

فـََقاَل  يـَْوَم بَْدٍر ) اللَُّهمَّ أَْنُشُدَك َعْهَدَك َوَوْعَدَك اللَُّهمَّ ِإْن ِشْئَت ملَْ تـُْعَبْد فََأَخَذ أَبُو َبْكٍر بَِيِدهِ  وَعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل : قَاَل النَّيبُّ 
 وَن الدُّبُر ( رواه البخاري .َحْسُبَك َفَخرََج َوْهَو يـَُقوُل ) َسيُـْهَزُم اجلَْْمُع َويـَُولُّ 

 ( قوله تعاىل) ويف املستغيثني قوالن : ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكْم 
 واملسلمون معه قاله الزهري . : أنه رسول هللا  أحدمها

 ألن الوجه الذي ألجله أقدم الرسول على االستغاثة كان حاصاًل فيهم ، بل خوفهم كان أشد من خوف الرسول .
 وحده وإَّنا ذكره بلفظ اجلمع على سبيل التعظيم له . : أنه رسول هللا  الثاين والقول
وتضرع على ما روي ، والقوم كانوا يؤمنون على دعائه تابعني له يف الدعاء يف أنفسهم فنقل دعاء رسول  : أنه دعا  وقيل

 مع بني الروايات املختلفة يف هذا الباب.هللا ألنه رفع بذلك الدعاء صوته ، ومل ينقل دعاء القوم ، فهذا هو طريق اجل
 . ويف هذا أن العبد إذا دمهته الكروب ، وجاءته الباليا ، واحملن والزالزل أن يلتجأ إىل هللا وحده 

 اَّللَِّ ( . قال تعاىل ) أَمَّن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأَلْرِض أَإِلٌَه مَّعَ 
يف ذلك الوقت الضنك، واملوقف احلرج، رفع ذلك االلتجاء إىل خالقه ، وأثىن هللا عليه يف ذلك، وأجابه ِبدد  ولذا كان 

وهكذا شأن  األنبياء )صلوات هللا وسالمه عليهم( يلتجئون إليه يف تلك الظروف احلرجة واألوقات )السماء مالئكة منزلني 
إذا نزلت ِبم الباليا ودمهتهم الكروب أخلصوا يف ذلك الوقت الدعاء  -أَلن عندهم عقاًل معيشيًّا دنيويًّا-الضنكة. وكان الكفار 

 هلل، وأعطوا احلق ملن له احلق، حىت إذا أنقذهم هللا من ذلك رجعوا إىل كفرهم.
َكالظَُّلِل ( أي: وخافوا من املوت من هيجان واآليات الدالة على هذا ال تكاد حتصيها يف املصحف الكر ٌ ) َوِإَذا َغِشيَـُهم مَّْوٌج  

) فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك ( أي: ودمهتهم األمواج، وعاينوا اهلالك ) َدَعُوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي لَُه  ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن ( تلك األمواج ) َدَعُوا اَّللََّ 
ُكلِّ ُهْم ُيْشرُِكوَن ( ) َوَجَرْيَن ِِبِم ِبرِيٍح طَيَِّبٍة َوَفرُِحوْا ِِبَا َجاَءتْـَها رِيٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمن   الدِّيَن فـََلمَّا ََنَّاُهْم ِإىَل اْلبَـرِّ ِإَذا

 وَننَّ ِمَن الشَّاِكرِين ( .َمَكاٍن َوظَنُّوْا أَنَـُّهْم ُأِحيَط ِِبِْم َدَعُوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي لَُه الدِّيَن لَِئْن َأََنْيتَـَنا ِمْن َهِذِه لََنكُ 
 ما طلبتم .) فَاْسَتَجاَب َلُكْم ( 

 أي : جاعلها لكم مدداً ميدكم هللا ويعينكم ِبا .) َأينهِ ُِمِدُُّكم بِأَْلٍف مِهَن اْلَمآلِئَكِة ( 
 أي : متتالني يتبع بعضهم بعضاً . ) ُمْرِدِفنَي (

 فاملالئكة حضرت وباشرت بالقتال يوم بدر .
َنَما َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يـَْوَمِئٍذ َيْشَتدُّ يف أَثَِر َرُجٍل ِمَن اْلُمْشِر ففي احل ِكنَي أََماَمُه ِإْذ مسََِع َضْربًَة ديث السابق عن َعبَّاٍس قَاَل ) ... بـَيـْ

ُزوُم ، فـََنَظَر ِإىَل اْلُمْشرِ  ٍِ فـَْوقَُه َوَصْوَت اْلَفاِرِس يـَُقوُل أَْقِدْم َحيـْ ِك أََماَمُه َفَخرَّ ُمْستَـْلِقًيا فـََنَظَر ِإلَْيِه فَِإَذا ُهَو َقْد ُخِطَم أَنـُْفُه َوُشقَّ بِالسَّْو
ٍِ فَاْخَضرَّ َذِلَك َأمْجَُع. َفَجاَء األَْنَصارِيُّ َفَحدََّث ِبَذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ  َماِء َصَدْقَت َذِلَك ِمْن َمَدِد السَّ » فـََقاَل  َوْجُهُه َكَضْربَِة السَّْو

 فـََقتَـُلوا يـَْوَمِئٍذ َسْبِعنَي َوَأَسُروا َسْبِعني ( .«. الثَّالَِثِة 
َل فـََقاَل َما تـَُعدُّوَن أَهْ  قَاَل ) َجاَء ِجرْبِيُل ِإىَل النَّيبِّ  -وَعْن ُمَعاِذ ْبِن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع الزُّرَِقيِّ ، َعْن أَبِيِه ، وََكاَن أَبُوُه ِمْن أَْهِل بَْدرٍ 

 قَاَل وََكَذِلَك َمْن َشِهَد بَْدرًا ِمَن اْلَمالَِئَكة. -بَْدٍر ِفيُكْم قَاَل ِمْن أَْفَضِل اْلُمْسِلِمنَي ، أَْو َكِلَمًة ََنَْوَها
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 أي : مل جيعل ذلك اإِلمداد إال جمرد بشرى لكم بالنصر على عدوكم . ) َوَما َجَعَلُه الِلَُّ ِإلَّ ُبْشَرى (
 وفائِدة التبشري بإمداد املالئكة أن يوم بدر كان يف أول يوم لقي فيه املسلمون عدوًا قويًا وجيشًا عديدًا ،  قال ابن عاشور :

 فبشرهم هللا بكيفية النصر الذي ضمنه هلم بأنه جبيش من املالئكة .
  املالئكة مل يقاتلوا ، بل أمّد هللا املسلمني  َولَِتْطَمِئنَّ ِبِه ( أي باإلمداد قلوبكم ، ويف هذا إشعار بأن)  قوله تعاىلقال الشوكاين

 ِبم للبشرى هلم ، وتطمني قلوِبم وتثبيتها.
 . ( أي : تسكن ويذهب منها القلق واالضطراب ) َولَِتْطَمِئنَّ ِبِه قـُُلوُبُكمْ 

 والطمأنينة : السكون وعدم القلق واالنزعاج .
 عند غريه . ال من) َوَما النَّْصُر ِإلَّ ِمْن ِعنِد الِلَِّ ( 

 : قوله تعاىل ) َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اَّللَِّ ( لئال يتوهم أن النصر من قبل املالئكة ال من قبل هللا تعاىل.  قال املاوردي 
 ذلك بل  واملقصود التنبيه على أن املالئكة وإن كانوا قد نزلوا يف موافقة املؤمنني ، إال أن الواجب على املؤمن أن ال يعتمد على

جيب أن يكون اعتماده على إغاثة هللا ونصره وهدايته وكفايته ألجل أن هللا هو العزيز الغالب الذي ال يغلب ، والقاهر الذي ال 
 يقهر ، واحلكيم فيما ينزل من النصرة فيضعها يف موضعها .

 يف مجيع أحواله وال يثق بغريه فإن هللا : وفيه تنبيه على أن الواجب على العبد املسلم أن ال يتوكل إال على هللا قال اخلازن 
 تعاىل بيده النصر واإلعانة .

  : وإال فهو تعاىل قادر على نصركم على أعدائكم ، كما قال تعاىل ) فَِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الّرِقَاِب قال ابن كثري
ُهْم وَ َحىتَّ ِإَذا أَْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَق فَإِ  ُلَو مَّا َمنًّا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداًء َحىتَّ َتَضَع احلَْْرُب أَْوزَاَرَها َذِلَك َوَلْو َيَشاُء اَّللَُّ النـَْتَصَر ِمنـْ َلِكْن لَِيبـْ

 ُح بَاهَلُْم َويُْدِخُلُهُم اجْلَنََّة َعرَّفـََها هَلُْم ( .بـَْعَضُكْم بِبَـْعٍض َوالَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ فـََلْن ُيِضلَّ أَْعَماهَلُْم َسيَـْهِديِهْم َوُيْصلِ 
َص اَّللَُّ وقال تعاىل ) َوتِْلَك األيَّاُم نَُداِوهُلَا بـَنْيَ النَّاِس َولِيَـْعَلَم اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َويـَتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشهَ   َداَء َواَّللَُّ ال َيُِبُّ الظَّاِلِمنَي َولُِيَمحِّ

 يَن آَمُنوا َومَيَْحَق اْلَكاِفرِيَن  ( .الَّذِ 
فهذه حكم َشرَع هللا جهاد الكفار بأيدي املؤمنني ألجلها ، ... وقتل املؤمنني الكافرين أشد إهانة للكافرين، وأشفى لصدور 

زِِهْم َويـَْنُصرُُكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم املؤمنني، كما قال تعاىل للمؤمنني من هذه األمة ) قَاتُِلوُهْم يـَُعذِّبـُْهُم هللُا بِأَْيِديُكْم َوَيُْ 
ُمْؤِمِننَي ( وهلذا كان قَتُل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعني ازدرائهم، أنكى هلم وأشفى لصدور حزب 

ى فراشه بقارعة أو صاعقة أو َنو ذلك،  اإلميان. فـََقْتُل أّب جهل يف معركة القتال وحومة الوغى، أشد إهانة له من أن ميوت عل
 بالَعَدسة حبيث مل يقربه أحد من أقاربه، وإَّنا غسلوه باملاء قذفًا من بعيد، ورمجوه حىت دفنوه .-لعنه هللا-كما مات أبو هلب 
 نواع : ، وهي ثالثة أ : اسم من أمساء هللا ، وهو متضمن لصفة العزة الكاملة هللالع ي  ) ِإنَّ الِلََّ َع ِيٌ  ( 

o : ِبعىن أن هللا ذو قْدر شريف عظيم ، كما قال النيب  ع ة القْدر . ) السيد هللا ( 
o : ِبعىن أن هللا القاهر لكل شيء ، ال يُغلب ، كما قال تعاىل )َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه ( . وع ة القهر 
o : ِبعىن أنه ميتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص . وع ة المتناع 
 : العزيز ( الذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة االمتناع ، فامتنع أن يناله أحد من  قال السعدي (

 املخلوقات ، وقهر مجيع املوجودات ، ودانت له اخلليقة وخضعت لعظمته .
 : اآلثار املرتتبة على معرفة هذا السم 

 وحيده وعبادته وحده ال شريك له ، إذ الشركة تنايف كمـال العزة .أن امسه سبحانه ) العزيز ( يستلزم ت أولا :
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ومن كمال العزة تربئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص ، قال ابن القيم : ومن َتام عزته : براءته عن كل  ثانياا :
 سوء وشر وعيب ، فإن ذلك ينايف العزة التامة .

حكمه وأمره يف عباده وتصريف قلوِبم على ما يشاء ، وهذا ما ال يقدر عليه إال هللا ، وهذا  من كمال عزته سبحانه نفاذ ثالثاا :
 جيعل العبد خائفاً من ربه سبحانه ، الئذاً جبنابه معتصماً به متربئاً من احلول والقوة ذليالً حقرياً بني يدي ربه سبحانه .

قلب املؤمن ، ومهما ابتغى العبد العزة عند غري هللا ويف غري دينه فلن جيدها أن اإلميان ِبذا االسم الكر ٌ يثمر العزة يف  رابعاا :
يعاً( . والشعور ِبذه ا لعزة تثمر التعاِل على ولن جيد إال الذل والضعف واهلوان كما قال تعاىل )مـَْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ

 تسلطوا على العبد . الباطل وأهله وعدم االستكانة هلم مهما
أن اإلميان ِبذا االسم يثمر عدم الركون إىل شيء من هذه الدنيا الفانية وجعـلها مصدر العزة والقوة ، فكم رأينا ومسعنا  خامساا :

 من كثري من الناس اغرت بعضهم ِباله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبباً يف إذالله وشقائه .
أسباب العزة : العفو والتواضع والذلة للمؤمنني ، قال تعاىل يف وصف عباده الذين َيبهم وَيبونه )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن  من سادساا :

) ... وما  زٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ( وقال ُمْؤِمِننَي أَعِ آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِت اَّللَُّ ِبَقْوٍم َيُِبـُُّهْم َوَيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى الْ 
 زاد هللا عبداً بعفو إال عزاً ( رواه مسلم .

 اسم من أمساء هللا متضمن لصفة احلكمة البالغة ، فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها حلكمة . ) َحِكيٌم (
 وقوته، سبحانه وتعاىل.ومن حكمته فيما شرعه من قتال الكفار، مع القدرة على دمارهم وإهالكهم، حبوله 

فهو سبحانه حكيم يف صنعه، وحكيم يف شرعه، فجميع مصنوعاته كلها حمكمة، قال تعاىل )الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقًا َما 
َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسرٌي(   تـََرى يف َخْلِق الرَّمْحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفُطوٍر مُثَّ اْرِجِع اْلَبَصرَ  َكرَّتـَنْيِ يـَنـْ

فاً َكِثرياً( فال ميكن أن يوجد تناقض وأما يف الشرع فيقول سبحانه )أََفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتال
 يف القرآن  أبداً .

ن القيم : وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة : أنه سبحانه ) حكيم ( ال يفعل قال اب
شيئاً عبثاً وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ، ألجلها فعل  

 ا فعل .كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب ِب
وقال السعدي : فاال َيلق شيئاً عبثاً ، وال يشرع سدى ، الذي له احلكم يف األوىل واآلخرة ، وله األحكام الثالثة ال يشاركه فيها 

 مشارك ، فيحكم بني عباده يف شرعه ، ويف قدره ، وجزائه .
  الصورة حلكمة ، وكذلك خلق احليوان قال بعض العلماء : احلكمة تكون يف صورة الشيء : أي أن خلق اإلنسان على هذه

 على هذه الصورة حلكمة .
وتكون يف غايته : أي : أن الغاية من خلق اإلنسان حلكمة ، وكذلك احليوانات ، وكذلك مجيع املخلوقات ، كما قال تعاىل )َوَما 

نَـُهَما بَاِطالً ( .  َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ
 معرفتنا ِبذا االسم : اآلثار املرتتبة على 

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعبُـدُ  أولا : وِن( . أن هللا خلق اخللق حلكمة عظيمة ، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال )َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
نَـُهَما بَاِطاًل َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن  ومل َيلقهم عبثًا وباطاًل كما يظن الكفار واملالحدة ، قال تعاىل )َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَ  ْرَض َوَما بـَيـْ

َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكمْ  َنا ال تـُْرَجُعوَن ( . َكَفُروا فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر ( . وقال تعاىل )أََفَحِسْبُتْم أَّنَّ  ِإلَيـْ
ر ، قال تعاىل )َوتـََرى اجْلَِباَل حَتَْسبُـَها َجاِمَدًة َوِهَي ََتُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي أن خلق اله حمكم ال خلل فيه وال قصو  ثانياا :
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 أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّه َخِبرٌي ِبَا تـَْفَعُلوَن ( .
 –وما يوجبه هللا عليه ، ألن ما جيريه هللا ونستفيد من معرفتنا أن هللا حكيم يف كل أفعاله : اقتناع اإلنسان ِبا جيري عليه  ثالثاا :

من األحكام مقرون باحلكمة ، فإذا علمت هذا يقينيًا اقتنعت سواء كان هذا من األحكام الكونية أو األحكام  –عز وجل 
 الشرعية ، حىت املصائب اليت تنال العباد الشك أن هلا حكمة .

 عز  –قتناع اإلنسان ِبا جيري عليه وما يوجبه هللا عليه ، ألن ما جيريه هللا ونستفيد من معرفتنا أن هللا حكيم يف كل أفعاله : ا
وجل من األحكام مقرون باحلكمة ، فإذا علمت هذا يقينيًا اقتنعت سواء كان هذا من األحكام الكونية أو األحكام الشرعية ، 

 حىت املصائب اليت تنال العباد الشك أن هلا حكمة .
 الفوائد :

 تغاثة باهلل تعاىل ، وطلب النصر من هللا تعاىل .وجوب االس -1
 أن التضرع واالحلاح يف الدعاء من أسباب إجابة الدعاء ، ويف األثر ) إن هللا َيب امللحني يف الدعاء ( .-2
 أن املالئكة من جنود هللا . -3
 كثرة املالئكة .  -4

  يعودون عن آخرهم ( .: ) ... فإذا البيت املعمور وإذا يدخله سبعون ألف ملك ال قال 
 : ) أطت السماء وحق هلا أن تئط ، ما فيها موضع شرب إال ملك ساجد أو راكع ( . وقال 

 وجوب طلب النصر من هللا تعاىل . -5
 إثبات امسني من أمساء هللا تعاىل ومها : العزيز واحلكيم . -6

اء :               نصرة هللا ألوليائه املؤمنني . -7 لاث   هــــ1437/  1/  10الث 

 
ُكْم رِْجَ  الشَّْيطَاِن َولِيَـْرِبَط َعَلى ) ِإْذ يـَُغشِهيُكُم النـَُّعاَس َأَمَنةا ِمْنُه َويُن ُل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماءا لُِيَطهِهرَُكْم ِبِه َويُْذِهَب َعنْ  

 ( .( 11قـُُلوِبُكْم َويـُثَبِهَت ِبِه األْقَداَم )
 [ . 11] األنفال : 

----------- 
يُكُم النـَُّعاَس َأَمَنةا مِهْنُه (   يذكرهم هللا  ِبا أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم، أمانا من خوفهم الذي حصل هلم ) ِإْذ يـَُغشِه

ِد اْلَغمِّ أََمَنًة نـَُعاًسا يـَْغَشى من كثرة َعُدوِّهم وقلة َعَددهم، وكذلك فعل تعاىل ِبم يوم ُأُحد، كما قال تعاىل ) مُثَّ أَنزَل َعَلْيُكْم ِمْن بـَعْ 
ُهْم أَنـُْفُسُهم ( .  طَائَِفًة ِمْنُكْم َوطَائَِفٌة َقْد َأمَهَّتـْ

 وإَّنا كان ) النعاس ( أمنًا هلم ألهنم ملّا ناموا زال أثر اخلوف من نفوسهم يف مدة النوم فتلك نعمة ، وملا  قال ابن عاشور :
 عصاب يكسب صاحبه شجاعة ويزيل شعور اخلوف الذي هو فتور األعصاب.استيقظوا وجدوا نشاطاً ، ونشاٍ األ

  وكان هذا النعاس يف الليلة اليت كان القتال من غدها ؛ فكان النوم عجيبًا مع ما كان بني أيديهم من األمر املِهمِّ ، ولكن هللا
 ربط جأشهم.

 ويف الصالة من الشيطان.أنه قال: النعاس يف القتال أمنة من هللا،  عن عبد هللا بن مسعود 
 وقال قتادة: النعاس يف الرأس، والنوم يف القلب.

 أما النعاس فقد أصاِبم يوم أحد، وأمر ذلك مشهور جدًا ، وأما يوم بدر يف هذه اآلية الشريفة  إَّنا هي يف  قال ابن كثري  :
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ون قلوِبم آمنة مطمئنة بنصر هللا. وهذا من سياق قصة بدر، وهي دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن للمؤمنني عند شدة البأس لتك
 فضل هللا ورمحته ِبم ونعمه عليهم ، وكما قال تعاىل ) فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ( .

 ائفون أمنوا، : أن اخلائف إذا خاف من عدوه اخلوف الشديد على نفسه وأهله فإنه ال يؤخذه النوم، وإذا نام اخل قال الرازي
 فصار حصول النوم هلم يف وقت اخلوف الشديد يدل على إزالة اخلوف وحصول األمن.

 من احلدث األصغر واألكرب .) َويـُنَـ ِهُل َعَلْيُكم مِهن السََّماء َماء لهُِيَطهِهرَُكم ِبِه ( 
  : ويف تطهريهم به وجهان :قال املاوردي 

 يف قلوِبم الرعب ، قاله زيد بن أسلم. أحدمها : من وساوس الشيطان اليت ألقى ِبا
 والثاين : من األحداث واألَناس اليت نالتهم ، قاله اجلمهور.

  ،ويف اخلرب أن القوم سبقوا إىل موضع املاء، واستولوا عليه، وطمعوا هلذا السبب أن تكون هلم الغلبة، وعطش املؤمنون وخافوا
وأجنبوا، وانضاف إىل ذلك أن ذلك املوضع كان رماًل تغوص فيه األرجل ويرتفع  وأعوزهم املاء للشرب والطهارة، وأكثرهم احتلموا

منه الغبار الكثري، وكان اخلوف حاصاًل يف قلوِبم، بسبب كثرة العدو وسبب كثرة آالهتم وأدواهتم، فلما أنزل هللا تعاىل ذلك املطر 
: أحدها: زوال العطش، فقد روي أهنم حفروا صار ذلك دلياًل على حصول النصرة والظفر، وعظمت النعمة به من جهات

 موضعاً يف الرمل، فصار كاحلوض الكبري، واجتمع فيه املاء حىت شربوا منه وتطهروا وتزودوا.
وثانيها: أهنم اغتسلوا من ذلك املاء، وزالت اجلنابة عنهم، وقد علم بالعادة أن املؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباً، ويغتم 

 ن من االغتسال ويضطرب قلبه ألجل هذا السبب فال جرم عد تعاىل وتقدس َتكينهم من الطهارة من مجلة نعمه.إذا مل يتمك
نة وثالثها: أهنم ملا عطشوا ومل جيدوا املاء مث ناموا واحتلموا تضاعفت حاجتهم إىل املاء مث إن املطر نزل فزالت عنهم تلك البلية واحمل

 وحصل املقصود.
 قد يستدل به على زوال العسر وحصول اليسر واملسرة. ويف هذه احلالة ما

أي: من وسوسة أو خاطر سيئ، وهو تطهري الباطن، كما قال تعاىل يف حق أهل اجلنة  ) َويُْذِهَب َعنُكْم رِْجَ  الشَّْيطَاِن ( 
َرٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمْن ِفضٍَّة( فهذ ا زينة الظاهر )َوَسَقاُهْم رَبُـُّهْم َشرَابًا َطُهورًا( أي: مطهرا ملا كان )َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتبـْ

 من غل أو حسد أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته.
  قال بعض املفسرين: إن الكفار يوم بدر سبقوا املؤمنني إىل ماء بدر فنزلوا عليه وبقي املؤمنون ال ماء هلم فوجست نفوسهم

 نزعم أنَّا أولياء هللا وفينا رسول هللا  -بإلقاء الشيطان إليهم  -كذلك ، فقال بعضهم يف نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا  
وحالنا هذه واملشركون على املاء، فأنزل هللا املطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حىت سالت األودية فشرب الناس وتطهروا 

 وسقوا الظهر.
 . أي: بالصرب واإلقدام على جمالدة األعداء ، وهو شجاعة الباطن( ) َولِيَـْرِبَط َعَلى قـُُلوِبُكْم 
 وهو شجاعة الظاهر، وهللا أعلم. ) َويـُثَبِهَت بِِه األْقَداَم (

ووجه ذلك : أن ذلك املطر لبد ذلك الرمل وصريه حبيث ال تغوص أرجلهم فيه ، فقدروا على املشي عليه كيف أرادوا ، ولوال هذا 
 ليه ، وعلى هذا التقدير ، فالضمري يف قوله ) ِبِه ( عائد إىل املطر.املطر ملا قدروا ع

 : قوله تعاىل ) َويـُثَبَِّت ِبِه األَْقَداَم ( يعين: يثبت باملطر أقدامكم على دهس الرملة؛ ألهنا قبل املطر كانت تسوخ  قال الشنقيطي
 فيها األقدام. وعلى هذا القول أكثر املفسرين.

الربط على القلوب وتثبيت األقدام هنا: الربط على القلوب: هو تثبيت اجلأش والشجاعة. وتثبيت األقدام:  وقال بعض العلماء : 
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َسبِّب هلذا هو اإلمداد باملالئكة. وهذا يبعد من ظاهر القرآن، والذي عليه اجلمهور: هو ما 
ُ
هو تثبيتها يف امليدان، وأن السبب امل

 ؛ ألن املطر لبَّد األرض الدهسة فصارت األقدام تثبت عليها وال تسوخ فيها.ذكرنا أن تثبيت األقدام هنا تثبيت حسي
  روى أنه ملا نزل املطر حصل للكافرين ضد ما حصل للمؤمنني ، وذلك ألن املوضع الذي نزل الكفار فيه كان موضع الرتاب

فقوله ) َويـُثَّبَت بِِه األقدام ( يدل داللة  والوحل ، فلما نزل املطر عظم الوحل ، فصار ذلك مانعًا هلم من املشي كيفما أرادوا
 املفهوم على أن حال األعداء كانت خبالف ذلك .

 الفوائد :
 أن من نعم هللا النوم وقت اخلوف والقلق . -1
 نصر هللا ألوليائه وجنده . -2
 أن املاء النازل من السماء طهور يتطهر به . -3
 ه ، وَيوفه بالفقر ، ويشككه يف دينه .أن الشيطان عدو لإلنسان ، َيوفه من عدو  -4
 احلث على دعاء هللا أن يربط على القلب ويثبته . -5
رِبُوا فـَْوَق األْعَناِق ) ِإْذ يُوِحي رَبَُّك ِإََل اْلَمالِئَكِة َأينهِ َمَعُكْم فـَثَبِهُتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي ِف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفرُ   ْْ وا الرُّْعَب فَا

ُهْم ُكلَّ بـََناٍن ) رِبُوا ِمنـْ ْْ ( َذِلُكْم 13( َذِلَك بِأَنَـُّهْم َشاقُّوا الِلََّ َوَرُسولَُه َوَمْن ُيَشاِقِق الِلََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ الِلََّ َشِديُد اْلِعَقاِب )12َوا
 ( ( .14َفُذوُقوُه َوَأنَّ ِلْلَكاِفرِيَن َعَذاَب النَّاِر )

 .[  14 – 12] األنفال : 
--------------- 

وهذه نعمة خفية أظهرها هللا تعاىل هلم، ليشكروه عليها، وهو أنه ) ِإْذ يُوِحي رَبَُّك ِإََل اْلَمالِئَكِة َأينهِ َمَعُكْم فـَثَبِهُتوا الَِّذيَن آَمُنوا ( 
يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا  تعاىل وتقدس وتبارك وَتجد أوحى إىل املالئكة الذين أنزهلم لنصر نبيه ودينه وحزبه املؤمنني،

 الذين آمنوا.
 ( معّية نصر وإعانة . َأينهِ َمَعُكمْ ) 
 ) يعين النيب   قوله تعاىل )فـَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا . وأصحابه يوم بدر 
 كيفية هذا التثبيت :  

 لقاء اإلهلام إليه .أن الشيطان كما ميكنه إلقاء الوسوسة إىل اإلنسان ، فكذلك امللك ميكنه إ
 َوَذِلَك ََيَْتِمُل َوْجَهنْيِ : قال اجلصاص : 
 ُكفَّاِر .َك َسَبًبا لِثََباهِتِْم َوحَتَزُِِّبِْم َعَلى الْ إْلَقاُؤُهْم إىَل اْلُمْؤِمِننَي بِاخْلَاِطِر َوالتـَّْنِبيِه َأنَّ اَّللََّ َسيَـْنُصـُرُهْم َعَلى اْلَكاِفرِيَن فـََيُكوُن َذلِ  َأَحُدمُهَا : 
ِلَك أَنَّ اَّللََّ َسيَـْنُصرُُه َواْلُمْؤِمِننَي فـَُيْخربُ النَّيبُّ َعَلْيِه السَّاَلُم ِبَذِلَك اْلُمْؤِمِننَي فـََيْدُعوُهْم ذَ  َأْن َيُكوَن التَّْثِبيُت إْخَباَر النَّيبِّ  َوَُيَْتِمُل : 

 إىَل الثََّباِت .
 هذه التقوية والتثبيت.: واختلفوا يف كيفية  وقال اخلازن 

فقيل : كما أن للشيطان قوة يف إلقاء الوسوسة يف قلب ابن آدم بالشر ، فكذلك للملك قوة يف إلقاء اإلهلام يف قلب ابن آدم 
 باخلري.

 ويسمى ما يلقى الشيطان : وسوسة ، وما يلقي امللك ملة وإهلاماً ، فهذا هو التثبيت.
عهم القتال ومعونتهم هلم أي : ثبتوهم بقتالكم معهم املشركني ، وقيل معناه بشرورهم وقيل : إن ذلك التثبيت هو حضورهم م
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 بالنصر والظفر فكان امللك ميشي يف صورة رجل أمام الصف ويقول أبشروا فإن هللا ناصركم عليهم .
 اجلراءة على عدوهم، ورغبوهم يف اجلهاد  : قوله تعاىل ) فـَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا ( أي: ألقوا يف قلوِبم، وأهلموهم وقال السعدي

 وفضله.
 .ومنها: أن املالئكة يلقون يف قلوِبم األمن والطمأنينة، كما يلقي هللا الرعب يف قلوب الكفرة 

وقال بعض العلماء: كانوا يثبتوهنم بغري ذلك، كان امللك يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه وميشي بني الصفوف ويقول: أبشروا 
 ناصركم عليهم ومظهركم عليهم، وكان امللكفإن هللا 

وهذا من النعم اجلليلة ، وذلك ألن أمر النفس هو القلب فلما بني هللا تعاىل أنه ربط ) َسأُْلِقي ِف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب ( 
لكافرين فكان ذلك من أعظم نعم هللا قلوب املؤمنني ِبعىن أنه قواها وأزال اخلوف عنها ذكر أنه ألقى الرعب واخلوف يف قلوب ا

 تعاىل على املؤمنني.
 قوله تعاىل ) َسأُْلِقي يف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب ( الذي هو أعظم جند لكم عليهم ، فإن اَّلّل إذا ثبت  قال السعدي :

 هم اَّلّل أكتافهم.املؤمنني وألقى الرعب يف قلوب الكافرين ، مل يقدر الكافرون على الثبات هلم ومنح
رِبُوا فـَْوَق األْعَناِق ()  ْْ  يف قوله ) فاضربوا فـَْوَق االعناق ( قوالن : فَا
 األول : أن ما فوق العنق هو الرأس ، فكان هذا أمراً بإزالة الرأس عن اجلسد. 

 والثاين : أن قوله ) فاضربوا فـَْوَق االعناق ( أي فاضربوا األعناق.
  : بوا اهلام ففلقوها، واحتزوا الرقاب فقطعوها، وقطعوا األطراف منهم، وهي أيديهم وأرجلهم.أي: اضر قال ابن كثري 

ُهْم ُكلَّ بـََناٍن (  رِبُوا ِمنـْ ْْ  البنان أطراف األصابع .) َوا
 ُهْم ُكلَّ بـََناٍن  ( معناه: واضربوه أيها املؤمنون من عدوكم كل طرف قال ابن جرير وَمْفِصل من  : قوله تعاىل ) َواْضرِبُوا ِمنـْ

 أطراف أيديهم وأرجلهم. و "البنان": مجع بنانة .
 : ) ... قوله تعاىل  ) فاضربوا 

 هذا خطاب للمالئكة . قيل :
 ألن السياق يقتضيه .

 للمؤمنني ، ورجحه الرازي . وقيل :
 ثبتوا الذين آمنوا فيكون يف : قوله تعاىل ) فاضربوا ... ( هذا خطاب إما للمالئكة الذين أوحى هللا إليهم أن ي قال السعدي

ذلك دليل أهنم باشروا القتال يوم بدر، أو للمؤمنني يشجعهم اَّلّل، ويعلمهم كيف يقتلون املشركني، وأهنم ال يرمحوهنم، وذلك 
 ألهنم شاقوا هللا ورسوله أي: حاربومها وبارزومها بالعداوة.

، وتسليط هللا عليهم أصحاب رسوله ومالئكته، ذلك كله واقع العذاب الذي ذاقوه من ضرب األعناق، وضرب البنان) َذِلَك ( 
 بسبب أهنم .

وهو مأخوذ أيضًا من شق -أي: خالفومها فساروا يف شق، وتركوا الشرع واإلميان به واتباعه يف شق  ) بِأَنَـُّهْم َشاقُّوا الِلََّ َوَرُسوَلُه (
 العصا، وهو جعلها فرقتني .

أي: هو الطالب الغالب ملن خالفه وناوأه ، ال يفوته شيء ، وال يقوم َرُسوَلُه فَِإنَّ الِلََّ َشِديُد اْلِعَقاِب ( ) َوَمْن ُيَشاِقِق الِلََّ وَ 
 لغضبه شيء ، تبارك وتعاىل ، ال إله غريه ، وال رب سواه .

 ت عقب الذنب من أجله .الشدة: ضد اللني. والعقاب: هو التنكيل على اجلرمية. قال بعض العلماء: مسَُِّي عقابًا؛ ألنه يأ 
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هذا خطاب للكفار أي : ذوقوا هذا العذاب والنكال يف الدنيا ، واعلموا أيًضا ) َذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنَّ ِلْلَكاِفرِيَن َعَذاَب النَّاِر (  
 أن للكافرين عذاب النار يف اآلخرة .

 الفوائد :
 بيان نصرة هللا ألوليائه وتثبيته إياهم .-1
 املالئكة .إثبات  -2
 أن املالئكة مطيعون هلل ، يعملون بأمره . -3
 أن من أعظم نصر هللا ألوليائه إلقاء الرعب يف قلوب األعداء . -4
 احلث على التنكيل والشدة على األعداء . -5
 احلذر من مشاقة الرسول . -6
 وجوب طاعة الرسول واتباعه . -7
 شدة عقاب هللا ملن شاق هللا ورسوله .-8
 ب اخلوف من عقاب هللا .جي -9

اعتناء هللا العظيم حبال عباده املؤمنني، وتقييض األسباب اليت ِبا ثبت إمياهنم، وثبتت أقدامهم، وزال عنهم املكروه -10
 والوساوس الشيطانية.

 أن من لطف اَّلّل بعبده أن يسهل عليه طاعته، وييسرها بأسباب داخلية وخارجية. -11
( َوَمن يـَُوَّلهِِْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإلَّ ُمَتَحرهِفاا لِهِقَتاٍل َأْو 15َن آَمُنوْا ِإَذا لَِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا زَْحفاا َفاَل تـَُولُّوُهُم اأَلْدبَاَر )) يا أَيُـَّها الَِّذي 

 ( ( .16اْلَمِصرُي ) ُمَتَحيِه اا ِإََل ِفَئٍة فـََقْد بَاء ِبَغَضٍب مِهَن الِلَِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئسَ 
 [ . 16 – 15] األنفال : 

--------------- 
 تصدير اخلطاب ِبذا النداء فيه فوائد :) يا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ( 

ار ملن فعل ذلك ) يَا أَيُـَّها يقول تعاىل متوعًدا على الفرار من الزحف بالن) ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا زَْحفاا َفاَل تـَُولُّوُهُم اأَلْدبَاَر ( 
 : تفروا وترتكوا أصحابكم .الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحفاً أي: تقاربتم منهم ودنومت إليهم )َفال تـَُولُّوُهُم األْدبَاَر ( أي

 .معىن ) َفاَل تـَُولُّوُهُم االدبار ( أي : ال جتعلوا ظهوركم مما يليهم 
 : الزحف الدنّو قلياًل قلياًل ، وأصله االندفاع على األْلَية ؛ مث مُسّي كل ماٍش يف احلرب إىل آخر زاحفاً. قرطيبقال ال

 والتزاحف : التداين والتقارب ؛ يقال : زحف إىل العدّو زحفاً ، وازدحف القوم ، أي مشى بعضهم إىل بعض.
( أي: يفر بني يدي قرنه مكيدة؛ لرييه أنه قد  خاف منه فيتبعه، مث يكر عليه  َحرهِفاا ِلِقَتالٍ ) َوَمْن يـَُوَّلهِِْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإل ُمتَ 

 فيقتله، فال بأس عليه يف ذلك. نص عليه سعيد بن جبري، والسدي.

 وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه لريى غرة من العدو فيصيبها.
هنا إىل فئة أخرى من املسلمني، يعاوهنم ويعاونوه فيجوز له ذلك، حىت  ولو كان يف سرية ( أي: فر من ها ) َأْو ُمَتَحيِه اا ِإََل ِفَئةٍ 

 ففر إىل أمريه أو إىل اإلمام األعظم، دخل يف هذه الرخصة.
 أي : رجع .)  فـََقْد بَاء ( 

 فيه إثبات الغضب هلل تعاىل .) ِبَغَضٍب مِهَن الِلَِّ ( 
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 م ميعاده .أي: مصريه ومنقلبه يو  ) َوَمْأَواُه (
 أي : النار .) َجَهنَُّم ( 

 وجهنم : اسم من أمساء النار .
 بئس املرجع . ) َوبِْئَس اْلَمِصرُي (

 . ففي هذا اآلية حتر ٌ الفرار من الزحف ، وأنه من كبائر الذنوب 
 ْلِفرَاُر .قال ابن قدامة : إَذا اْلتَـَقى اْلُمْسِلُموَن َواْلُكفَّاُر ، َوَجَب الثََّباُت ، َوَحُرَم ا

 َة .قال تعاىل ) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا إَذا َلِقيُتْم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحًفا َفاَل تـَُولُّوُهْم اأْلَْدبَاَر ( اآْليَ 
 َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ( .َوقَاَل تـََعاىَل )  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا إَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـُْبُتوا َواذُْكُروا اَّللََّ َكِثريًا 

ْحُر َوقـَْتُل »وَل اَّللَِّ َوَما ُهنَّ قَاَل ِقيَل يَا َرسُ « . ِنُبوا السَّْبَع اْلُموِبَقاتِ اْجتَ قَاَل ) وَعْن َأىِب ُهَريـَْرَة أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ْرُك بِاَّللَِّ َوالسِّ الشِّ
 متفق عليه ات (. َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم َوَأْكُل الرِّبَا َوالتـََّوِلِّ يـَْوَم الزَّْحِف َوَقْذُف اْلُمْحـَصَناِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمنَ  النـَّْفِس الَّيِت َحرََّم اَّللَُّ ِإالَّ بِاحلَْقِّ 

 : مفاسد الفرار من ال حف 
 فيه كسر لقلوب املسلمني .

 وفيه تقوية الكفار على املسلمني .
  يرجو الكافر .وألن املسلم يرجو من هللا ما ال

 : إال أنه يستثىن من ذلك ثالثة مواضع 
 أن يكون الفرار حترُّفا لقتال ، كما تقدم . األول :
 أن يكون الفرار حتيزا إىل فئة من املسلمني ، ولو بـَُعَدت ، كما تقدم . الثاين :

 أن يزيد عدد الكفار على ضعف املسلمني ، فيجوز الفرار حينئذ . الثالث :
 ذهب إليه مجهور الفقهاء من أهل املذاهب األربعة .وهذا ما  
وا ِمائـَتَـنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يـَْغِلُبوا لقوله تعاىل ) اآْلَن َخفََّف اَّللَُّ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبرٌَة يـَْغِلبُ  

  َواَّللَُّ َمَع الصَّاِبرِين ( .أَْلَفنْيِ بِِإْذِن اَّللَِّ 
 فال جيوز لعشرة أن يفروا من عشرين ، وال ملائة أن يفروا من مائتني ، فإن زاد الكفار عن الضعف جاز الفرار .

النَّيِبُّ  وهذا َخفيف من هللا تعاىل ، وهو نسخ لوجوب مصابرة العشرين للمائتني ، واملائة لأللف ، الوارد يف قوله تعاىل ) يَا أَيُـَّها
ْم ِماَئٌة يـَْغِلُبوا أَْلًفا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا بِأَنَـُّهْم َحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنكُ 

 قـَْوٌم اَل يـَْفَقُهوَن ( .
 : الفوائد 
وجوب مصابرة العدو ، أي : الثبات عند القتال ، وحتر ٌ الفرار منه يوم الزحف ، وعلى أنه من الكبائر ، ألنه  اآلية دليل على-1

 توعده عليه وعيده شديداً .
 ظاهر اآلية العموم لكل املؤمنني يف كل زمن ، وعلى كل حال ، إال حالة التحرف ، أو التحيز . -2

 وهذا قول مجهور العلماء .
 ة من السلف ، أن حتر ٌ الفرار املذكور ُمتص بيوم بدر ، لقوله تعاىل ) َوَمن يـَُوهلِِّْم يـَْوَمِئٍذ ( .وروى عن مجاع

 والصحيح قول اجلمهور ، وأن الفرار من الزحف حرام مطلقاً يف كل زمن وعلى كل حال .
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 نضرة ، وعكرمة، ونافع، واحلسن، قال الشوكاين : وقد روي عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأّب هريرة، وأّب سعيد، وأّب
وقتادة، وزيد بن أّب حبيب، والضحاك: أن حتر ٌ الفرار من الزحف يف هذه اآلية ُمتص بيوم بدر. وأن أهل بدر مل يكن هلم أن 

فأما بعد .  ينحازوا ، ولو اَنازوا الَنازوا إىل املشركني، إذ مل يكن يف األرض يومئذ مسلمون غريهم، وال هلم فئة إال النيب 
 ر . ذلك فإن بعضهم فئة لبعض. وبه قال أبو حنيفة، قالوا : ويؤيده قوله ) َوَمن يـَُوهّلِْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ( فإنه إشارة إىل يوم بد

 وقيل إن هذه اآلية منسوخة بآية الضعف .
حمّرم ، ويؤيد هذا أن هذه اآلية نزلت وذهب مجهور العلماء إىل أن هذه اآلية حمكمة عامة غري خاصة ، وأن الفرار من الزحف  

 بعد انقضاء احلرب يف يوم بدر .
وأجيب عن قول األّولني بأن اإلشارة يف )يـَْوَمِئٍذ( إىل يوم بدر بأن اإلشارة إىل يوم الزحف كما يفيده السياق، وال منافاة بني هذه 

رماً بشٍر ما بينه هللا يف آية الضعف، وال وجه ملا ذكروه اآلية وآية الضعف. بل هذه اآلية مقيدة ِبا، فيكون الفرار من الزحف حم
باخلروج،  من أنه مل يكن يف األرض يوم بدر مسلمون غري من حضرها، فقد كان يف املدينة إذ ذاك خلق كثري مل يأمرهم النيب 

الصحيحة املصّرحة بأن الفرار ومن خرج معه مل يكونوا يرون يف االبتداء أنه سيكون قتال. ويؤيد هذا ورود األحاديث  ألنه 
 فتح القدير (« .  ) والتوِل يوم الزحف»وفيه : « اجتنبوا السبع املوبقات»من الزحف من مجلة الكبائر كما يف حديث: 

 على املسلم أن يكون شجاعاً أمام الكفار . -3
 هــ1438/  1/  15الأ حد : إثبات الغضب هلل تعاىل .           -4

يٌع َعِليٌم وُهْم َوَلِكنَّ الِلََّ قـَتَـَلُهْم َوَما رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َوَلِكنَّ الِلََّ رََمى َولُِيْبِلَي اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه بَ ) فـََلْم تـَْقتُـلُ  الء َحَسناا ِإنَّ الِلََّ مسَِ
 ( ( .18( َذِلُكْم َوَأنَّ الِلََّ ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِيَن )17)

 [ . 18 – 17] األنفال : 
-------------- 

أي : ليس حبولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي: بل هو الذي  ) فـََلْم تـَْقتُـُلوُهْم َوَلِكنَّ الِلََّ قـَتَـَلُهْم (
 أظفركم ِبم ونصركم  عليهم .

 وا اَّللََّ َلَعلَُّكْم َتْشُكُرون ( .قال تعاىل ) َوَلَقْد َنَصرَُكُم اَّللَُّ بَِبْدٍر َوأَنـُْتْم أَِذلٌَّة فَاتَـّقُ 
ِن َعْنُكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم األْرُض ِبَا وقال تعاىل ) َلَقْد َنَصرَُكُم اَّللَُّ يف َمَواِطَن َكِثريٍَة َويـَْوَم ُحنَـنْيٍ ِإْذ أَْعَجَبْتُكْم َكثْـَرُتُكْم فـََلْم تـُغْ  

 ( . َرُحَبْت مُثَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبرِينَ 
أن النصر ليس عن كثرة العدد، وال بلبس الألمة والعدد، وإَّنا النصر من عند هللا تعاىل كما قال: ) َكْم ِمْن  -تبارك وتعاىل-يعلم  

 ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِِإْذِن اَّللَِّ َواَّللَُّ َمَع الصَّاِبرِيَن ( .
  : تـَْقتُـُلوُهْم ولكن هللا قـَتَـَلُهْم ( أي يوم بدر. قوله تعاىل ) فـََلمْ قال القرطيب 

ملا صدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل : قتلت كذا ، فعلت كذا ؛ فجاء من ذلك  روي أن أصحاب رسول هللا 
 تفاخر وَنو ذلك.

 رك بتكسبه وقصده.فنزلت اآلية إعالماً بأن هللا تعاىل هو املميت واملقّدر جلميع األشياء ، وأن العبد إَّنا يشا
 وهذه اآلية ترّد على من يقول بأن أفعال العباد خلق هلم.

 فقيل : املعىن فلم تقتلوهم ولكن هللا قتلهم بسوقهم إليكم حىت أمكنكم منهم.
 وقيل : ولكن هللا قتلهم باملالئكة الذين أمدكم ِبم.
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 نزول هذه اآلية أقوال : وأكثر املفسرين أهنا نزلت يف يوم بدر. يف سبب) َوَما رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َوَلِكنَّ الِلََّ رََمى ( 
 وذلك يوم بدر ؛ هذا قول األكثرين. قال ابن اجلوزي : 

أخذ قبضة من احلصباء ، ورمى ِبا وجوه القوم وقال شاهت الوجوه ، فلم يبق مشرك إال ودخل يف عينيه ومنخريه  واملراد أنه 
 اً للهزمية ، وفيه نزلت هذه اآلية.منها شيء ، فكانت تلك الرمية سبب

 وذلك أن النيب  قال السعدي :  وقت القتال دخل العريش وجعل يدعو اَّلّل، ويناشده يف نصرته،  خرج منه، فأخذ حفنة
من تراب، فرماها يف وجوه املشركني، فأوصلها اَّلّل إىل وجوههم، فما بقي منهم واحد إال وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها، 

 ينئذ انكسر حدهم، وفرت زندهم، وبان فيهم الفشل والضعف، فاهنزموا.فح
 أوصلته إىل أعينهم، وإَّنا أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا . -حني رميت الرتاب  -يقول تعاىل لنبيه: لست بقوتك 

  : مث قال لنبيه قال ابن كثري  يوم بدر، حني خرج من  أيضا يف شأن القبضة من الرتاب، اليت حصب ِبا وجوه املشركني
العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم ِبا وقال: " شاهت الوجوه ". مث أمر الصحابة أن يصدقوا احلملة إثرها، ففعلوا، 

َت ِإْذ فأوصل هللا تلك احلصباء إىل أعني املشركني، فلم يبق أحد منهم إال ناله منها ما شغله عن حاله؛ وهلذا قال تعاىل )َوَما َرَميْ 
 َرَمْيَت( أي: هو الذي بلغ ذلك إليهم، وكبتهم ِبا ال أنت.

  : يعين أن القبضة من احلصباء اليت رميتها ، فأنت ما رميتها يف احلقيقة ، ألن رميك ال يبلغ أثره إال ما يبلغه رمي قال الرازي
، فصورة الرمية صدرت من الرسول عليه الصالة  سائر البشر ، ولكن هللا رماها حيث نفذ أجزاء ذلك الرتاب وأوصلها إىل عيوهنم

 .والسالم وأثرها إَّنا صدر من هللا ، فلهذا املعىن صح فيه النفي واإلثبات
وبعد فهذه اآلية نزلت يف شأن رميه املشركني يوم بدر بقبصة من احلصباء فلم تدع وجه أحد منهم إال … وقال ابن القيم : 

لبشر ال تبلغ هذا املبلغ فكان منه مبدأ الرمي وهو احلذف ، ومن هللا سبحانه وتعاىل هنايته وهو أصابته ومعلوم أن تلك الرمية من ا
اإليصال ، فأضاف إليه رمى احلذف الذي هو مبدؤه ، ونفى عنه رمي اإليصال الذي هو هنايته ونظري هذا قوله يف اآلية نفسها 

لكن هللا رمى ، فأخربه أنه هو وحده هو الذي تفرد بقتلهم ومل يكن فلم تقتلوهم ولكن هللا قتلهم مث قال وما رميت إذ رميت و 
ذلك بكم أنتم كما تفرد بإيصال احلصى إىل أعينهم ومل يكن ذلك من رسوله ولكن وجه اإلشارة باآلية أنه سبحانه أقام أسبابا 

س فكان ما حصل من اهلزمية والقتل ظاهرة كدفع املشركني وتوىل دفعهم وإهالكهم بأسباب باطنة غري األسباب اليت تظهر للنا
  والنصرة مضافا إليه به وهو خري الناصرين.

 ( أي : ينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة واألجر والثواب . َولُِيْبِلَي اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه َبالء َحَسناا )  
  : نيمة.قال املفسرون : البالء احلسن ها هنا النعمة بالظفر والغقال املاوردي 

يٌع (   يسمع كل شيء .) ِإنَّ الِلََّ مسَِ
والسميع : اسم من أمساء هللا تعاىل ، متضمن لصفة السمع هلل تعاىل ، فهو سبحانه يسمع مجيع األقوال واألصوات ، السر 

 واجلهر عنده سواء .
 ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنـََّهاِر ( .كما قال تعاىل )َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن 

رَّ َوَأْخَفى ( .  وقال تعاىل )َوِإْن جَتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّ
 وقال تعاىل )َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم أَِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ( .

 ُم اجلَْْهَر ِمَن اْلَقْوِل َويـَْعَلُم َما َتْكُتُموَن ( .وقال تعاىل )ِإنَُّه يـَْعلَ 
 : ومسع هللا ينقسم إَل قسمني 
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 : أي أن هللا يسمع كل صوت خفي أو ظاهر . أولا : مسع إدراك
 قال تعاىل : )َقْد مسََِع اَّللَُّ قـَْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي... ( .

 به اإلحاطة ، كاآلية السابقة .هذا السمع قد يراد 
 .وقد يراد به التهديد ، كقوله تعاىل : ) َقْد مسََِع اَّلّلُ قـَْوَل الَِّذيَن قَالُوْا ِإنَّ اَّللَّ َفِقرٌي َوََنُْن أَْغِنَياء( 

 ى( أي أمسعك وأؤيدك .وقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعاىل ملوسى : )قَاَل اَل ََخَافَا ِإنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوأَرَ 
 : أي أن هللا يستجيب ملن دعاه . ثانياا : مسع إجابة

 ومنه قول إبراهيم )ِإنَّ َرّبِّ َلَسِميُع الدَُّعاء( أي جميب الدعاء .
 ومنه قول املصلي  ) مسع هللا ملن محده ( يعين استجاب ملن محده .

 : من دعاء ال يستجاب .) اللهم إين أعوذ بك من قول ال يسمع ( أي  ومنه كقوله 
 : آثار اإلميان ّبذا السم 

 مراقبة هللا تعاىل فيما يقوله اللسان ، سواء أسر أو جهر به ، وسواء كان ذلك يف مجاعة أو يف خلوة . أولا :
هذا املعىن من اللجوء إىل هللا وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا واآلخرة ، فهو السميع لدعاء عباده سـرهم وَنواهم ، و  ثانياا :

معاين السميع ) اجمليب ( يسكب يف القلب الطمأنينة واألنس باهلل وحسن الظن به سبحانه ، والرجاء فيما عنده ، وعدم امللل 
 من دعائه .

 وقد دعا األنبياء والصاحلون رِبم سبحانه ِبذا االسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم :
 ِليُم ( .ْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإمْسَاِعيُل رَبَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلعَ فإبراهيم وإمساعيل قاال )َوإِ  

 يُع اْلَعِليُم ( .وامرأة عمران عندما نذرت ما يف بطنها خالصاً هلل لعبادته وخلدمة بيت املقدس قالت )فـَتَـَقبَّْل ِمينِّ ِإنََّك أَْنَت السَّمِ 
يُع الدَُّعاِء ( .  ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صاحلة مث قال ) ِإنََّك مسَِ

 ربه أن يصرف عنه كيد النسوة )فَاْسَتَجاَب لَُه رَبُُّه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ( . ودعا يوسف 
يٌع وأمر بااللتجاء إليه عند حصول  َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِاَّللَِّ ِإنَُّه مسَِ وساوس شياطني اإلنس واجلن، قال تعاىل )َوِإمَّا يـَنـْ

 َعِليٌم ( .
 بكل شيء .) َعِليٌم ( 

 نات، : هو الذي أحاٍ علمه بالظواهر والبواطن، واإلسرار واإلعالن، وبالواجبات واملستحيالت، واملمك قال السعدي
 وبالعامل العلوي والسفلي، وباملاضي واحلاضر واملستقبل، فال َيفى عليه شيء من األشياء .

 : مباحث علم هللا تعاَل 
 هللا تعاىل يعلم كل  شيء ، يشمل اجلزئيات والكليات . أولا :

ٍَ ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلماً ( .  قال تعاىل )َوَأنَّ اَّللََّ َقْد َأَحَا
  ِإالَّ يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي(. اْلَغْيِب ال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة يِف السََّماَواِت َوال يف اأْلَْرِض َوال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَـرُ وقال تعاىل )َعاملِِ 

 يعلم  سبحانه املاضي واملستقبل . ثانياا :
 ( . قال تعاىل )يـَْعَلُم َما بـَنْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهمْ 

 ) ما بني أيديهم ( احلاضر واملستقبل ) وما خلفهم ( املاضي .
 هللا يعلم اخلفايا وما يف الصدور : ثالثاا :
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 كما قال تعاىل ) ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ( .
 وقال تعاىل )ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ( .

نْ  ُفوا َما يِف َساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس بِِه نـَْفُسُه َوََنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد ( . وقال تعاىل )ُقْل ِإْن َخُْ وقال تعاىل )َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
 ُصُدورُِكْم أَْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمُه اَّللَُّ ( .

 أحاٍ هللا به علماً .وليس شيء يصل إىل األرض أو يصعد من األرض إىل السماء إال قد  رابعاا :
َها َوَما يـَْنزُِل ِمَن السََّماِء َوَما يـَْعرُُج ِفيَها وَ   ُهَو الرَِّحيُم اْلَغُفوُر ( .قال تعاىل ) يـَْعلَـُم َما يَِلُج يف اأْلَْرِض َوَما ََيْرُُج ِمنـْ

 ويعلم األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت . خامساا :
 ني يكونون يف النار ) َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوِإنَـُّهْم َلَكاِذبُوَن ( .كما قال تعاىل عن الكفار ح

 وقال تعاىل ) َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإالَّ اَّللَُّ َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اَّللَِّ َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن ( .
أبدًا ، ألن هللا هو الذي ثبطهم عنها حبكمته بقوله )َوَلْو أَرَاُدوا اخْلُُروَج أَلََعدُّوا لَُه ُعدًَّة واملتخلفون عن غزوة تبوك ال َيضروهنا 

ل وعال أن لو كان كيف َوَلِكْن َكرَِه اَّللَُّ انِْبَعاثـَُهْم فـَثَبََّطُهْم َوِقيَل اقْـُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن ( وهذا اخلروج الذي ال يكون قد علم ج
َنَة يكون ،   ُغوَنُكُم اْلِفتـْ  ( .كما صرح به يف قوله )َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَبااًل َوأَلَْوَضُعوا ِخالَلُكْم يـَبـْ
 ويستوي يف علم هللا السر والعالنية ، والصغري والكبري والغيب والشهادة . سادساا :

 َقاِل َذرٍَّة يف اأْلَْرِض َوال يف السََّماِء َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَـَر ِإالَّ يِف ِكَتاٍب ُمِبنٍي ( .قال تعاىل ) َوَما يـَْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْـ 
رَّ َوَأْخَفى ( .  وقال تعاىل )َوِإْن جَتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّ

رَّ   يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض إِنَُّه َكاَن َغُفوراً َرِحيماً ( . وقال تعاىل ) ُقْل أَنـَْزَلُه الَِّذي يـَْعَلُم السِّ
ٌء َعامِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبرُي اْلُمتَـَعاِل . َسَوااَّللَُّ يـَْعَلُم َما حَتِْمُل ُكلُّ أُنـَْثى َوَما َتِغيُض اأْلَْرَحاُم َوَما تـَْزَداُد وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِْقَداٍر . 

 ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنـََّهاِر ( .
 وعلم هللا مل يسبقه جهل وال يلحقه نسيان . سابعاا :

 . قال تعاىل )... قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبِّ يِف ِكَتاٍب ال َيِضلُّ َرّبِّ َوال يـَْنَسى ( 
 وقال تعاىل ) ... َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسّياً ( . 
 ئاً ( .أما علم ابن آدم فمسبوق جبهل ويلحقه نسيان كما قال تعاىل )َواَّللَُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشيْ  

 علمنا قليل بالنسبة لعلم هللا . ثامناا :
 ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليالً ( . قال تعاىل )َوَما أُوتِيُتمْ  
 : اآلثار املرتتبة من علمنا ِبذه الصفة 

: اخلوف من هللا وخشيته ، ومراقبته يف السر والعلن ، ألن العبد إذا أيقن أن هللا تعاىل عامل حباله مطلع على باطنه وظاهره ،  أولا 
 .فإن ذلك يدفعه إىل االستقامة على أمر هللا ظاهراً وباطناً 

اليقني بشمول علم هللا تعاىل لكل شيء يف السماوات واألرض ، وللبواطن والظواهر ، يثمر يف قلب العبد تعظيم هللا تعاىل ثانياا : 
وإجالله واحلياء منه ، كما يعني على التخلص من اآلفات القلبية اليت َخفى على الناس ولكنها ال َخفى على هللا كآفة الرياء 

 جب والكرب .واحلسد والغل والع
فإن قلت : فما السبيل إىل حفظ اخلواطر ، قلت : أسباب عدة ، أحدها : العلم اجلازم باطالع الرب سبحانه  قال ابن القيم :

ونظره إىل قلبك ، وعلمه بتفصيل خواطرك ، والثاين : حياؤك منه ، والثالث : إجاللك له أن يرى مثل تلك اخلواطر يف بيته 
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 بته .الذي خلق ملعرفته وحم
إن يقني العبد بعلم هللا تعاىل الشامل لكل شيء ، ومن ذلك علمه سبحانه حبال عبده املصاب وما يقاسيه من اآلالم ، ثالثاا : 

 إن ذلك يثمر يف القلب الرجاء واألنس باهلل ويدفع اليأس والقنٍو من القلب .
ة هللا ، ألن العاقل إذا علم أن هللا سبحانه وتعاىل يعلم كل ونستفيد من معرفتنا أن هللا عليم بكل شيء : وجوب مراقبرابعاا : 

شيء ، فسوف يراقب ربه ، بلسانه وجنانه وأركانه ، فبلسانه : ال ينطق ِبا حرم هللا ، وجبنانه : ال يعتقد بقلبه خالف احلق ، 
اليد يف البطش احلرام ، ويستعمل اآلذان يف وجبوارحه : ال يستعملها يف احملرمات ، فيستعمل العني يف النظر إىل احلرام ، ويستعمل 

 السماع احلرام .
وأيضاً نستفيد من معرفتنا أن هللا عليم بكل شيء: الرغبة والنشاٍ والرجاء، ألن اإلنسان يعلم أن هللا يعلم بكل أعماله الصاحلة، 

 وأنه لن يضيع منها شيء
يعين الذين ذكرت من أمر القتل والرمي والبالء احلسن من الظفر ِبم والنصر عليهم ( ) َذِلُكْم َوَأنَّ الِلََّ ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِيَن 

 فعلنا ذلك الذي فعلنا ) وأن هللا ( يعين واعملوا أن هللا مع ذلك ) موهن ( أي مضعف ) كيد الكافرين ( يعين مكرهم وكيدهم.
  : ني على عوراهتم ، وإلقاء الرعب يف قلوِبم ، وتفريق  توهني هللا تعاىل كيدهم ، يكون بأشياء باطالع املؤمنقال الرازي

 كلمتهم ، ونقض ما أبرموا بسبب اختالف عزائمهم.
 قال ابن عباس: ينبئ رسول هللا ويقول : إين قد أوهنت كيد عدوك حىت قتلت خيارهم وأسرت أشرافهم.

 : ويتفّرق مجعهم فيضعفوا.واملعىن : أن هللا عز وجل يلقي يف قلوِبم الرعب حىت يتشتتوا  قال القرطيب 
 والكيد : املكر.

  : هذا بشارة أخرى ، مع ما حصل من النصر ، فإنه أعلمهم بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل ، مصغر قال ابن كثري
 ، وهلل احلمد واملنة . أمرهم ، وأنه يف تبار ودمار ، أي : وقد وجد املخرب على وفق اخلرب ، فصار معجزة للنيب 

 ائد :الفو 
 ينبغي على املسلم أن يوقن أن النصر من عند هللا ، ليس بكثرة عدد وال عدة . -1
 أنه ال حول وال قوة للعبد إال باهلل . -2
 احلذر من العجب واالتكال على النفس . -3
 جلوء العبد إىل هللا دوماً وأبداً . -4
 قدرة هللا العظيمة . -5
 أن هللا ال يعجزه شيء . -6
 امسني من أمساء هللا ومها : السميع والعليم .إثبات  -7
 أن من نصر هللا ألوليائه توهني وتضعيف الكفار . -8
ٌر لَُّكْم َوِإن تـَُعوُدوْا نـَُعْد َوَلن تـُْغِنَ   ثـَُرْت َوَأنَّ َعنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيئاا َوَلْو كَ  ) ِإن َتْستَـْفِتُحوْا فـََقْد َجاءُكُم اْلَفْتُح َوِإن تَنتَـُهوْا فـَُهَو َخيـْ

 ( (19الِلََّ َمَع اْلُمْؤِمِننَي )
 [ . 19] األنفال : 

---------- 
يقول تعاىل للكفار ) ِإْن َتْستَـْفِتُحوا ( أي: تستنصروا وتستقضوا هللا وتستحكموه أن يفصل ) ِإن َتْستَـْفِتُحوْا فـََقْد َجاءُكُم اْلَفْتُح ( 
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ما سألتم، كما قال حممد بن إسحاق وغريه، عن الزهري، عن عبد هللا بن ثعلبة بن بينكم وبني أعدائكم املؤمنني، فقد جاءكم 
فنزلت ) ِإْن –وكان ذلك استفتاحا منه -ُصَغرْي؛ أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أَْقَطُعَنا للرحم وآتانا ِبا ال نعرف  فأحنه الغداة 

 ية.َتْستَـْفِتُحوا فـََقْد َجاءَُكُم اْلَفْتُح ( إىل آخر اآل
  واعلم أن أكثر املفسرين محلوا قوله : ) ِإن َتْستَـْفِتُحوْا ( على أنه خطاب للكفار .قال الرازي : 
 ِإىَل َغْزَوِة بَْدٍر  رَاُدوا اخْلُُروجَ اْلُمرَاُد بِاْلَفْتِح ُهَنا يِف َهِذِه اآْليَِة ِعْنَد مُجُْهوِر اْلُعَلَماِء : احلُْْكُم َوَذِلَك أَنَّ قـَُرْيًشا َلمَّا أَ  : قال الشنقيطي

فـَرََّق اجلََْماَعَة ،  يَج ، َوََنَْو َذِلَك ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا تـََعلَُّقوا بَِأْسَتاِر اْلَكْعَبِة ، َوَزَعُموا أَنَـُّهْم ُقطَّاُن بـَْيِت اَّللَِّ احلَْرَاِم ، َوأَنَـُّهْم َيْسُقوَن احلَْجِ 
نَـُهْم ، َوبـَنْيَ النَّيبِّ  َوَقَطَع الرَِّحَم ، َوَسفََّه اآْلبَاءَ  ُهْم ، َويـَْنُصَر  ، َوَعاَب الدِّيَن ، مُثَّ َسأَُلوا اَّللََّ َأْن ََيُْكَم بـَيـْ ، بَِأْن يـُْهِلَك الظَّامِلَ ِمنـْ

اْلُمرَاَد بِاْلَفْتِح ُهَنا احلُْْكُم أَنَُّه تـََعاىَل أَتْـبَـَعُه ِبَا يَُدلُّ  اْلُمِحقَّ ، َفَحَكَم اَّللَُّ ِبَذِلَك َوأَْهَلَكُهْم ، َوَنَصَرُه ، َوأَنـَْزَل اآْليََة ، َويَُدلُّ َعَلى َأنَّ 
ٌر َلُكْم َوِإْن تـَُعوُدوا نـَُعْد   .َعَلى َأنَّ اخلِْطَاَب ِلُكفَّاِر َمكََّة ، َوُهَو قـَْولُُه : َوِإْن تـَْنتَـُهوا فـَُهَو َخيـْ

 ر باهلل والتكذيب لرسوله .أي: عما أنتم فيه من الكف ) َوِإن تَنتَـُهوْا (
ٌر لَُّكْم (  أي: يف الدنيا واآلخرة . ) فـَُهَو َخيـْ

 كقوله )َوِإْن ُعْدمُتْ ُعْدنَا( معناه: وإن عدمت إىل ما كنتم فيه من الكفر والضاللة، نعد لكم ِبثل هذه الواقعة. ) َوِإن تـَُعوُدوْا نـَُعْد (
 واألول أقوى.، والنصر له، وتظفريه على أعدائه،  اح ) نعد ( إىل الفتح حملمد وقيل : ) َوِإْن تـَُعوُدوا ( أي: إىل االستفت

أي: ولو مجعتم من اجلموع ما عسى أن جتمعوا، فإن من كان هللا معه فال غالب  ) َوَلن تـُْغِنَ َعنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيئاا َوَلْو َكثـَُرْت (
 .ناب املصطفويله، فإن هللا مع املؤمنني، وهم احلزب النبوي، واجل

 معية تأييد ونصر .) َوَأنَّ الِلََّ َمَع اْلُمْؤِمِننَي ( 
 الفوائد :

 هتديد الكفار . -1
 علم هللا بكل شيء .-2
 ال تنفع الكثرة مع عذاب هللا . -3
 ذم من يتقوى بكثرته دون اعتماد على هللا . -4
 أقوى كان هللا معه أكثر .فضل اإلميان ، وأن هللا مع أهله ، فكلما كان إميان العبد  -5

ْعَنا َوُهْم َل َيْسَمُعوَن 20يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الِلََّ َوَرُسوَلُه َوَل تـََولَّْوا َعْنُه َوأَنُتْم َتْسَمُعوَن ) ( َوَل َتُكونُوْا َكالَِّذيَن قَاُلوا مسَِ
راا ألمْسََعُهْم َوَلْو َأمْسََعُهْم لَتَـَولَّوْا 22مُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َل يـَْعِقُلوَن )( ِإنَّ َشرَّ الدََّوابَّ ِعنَد الِلَِّ الصُّ 21) ( َوَلْو َعِلَم الِلَُّ ِفيِهْم َخيـْ

ُْوَن )  ( ( .23وَُّهم مُّْعِر
 [ . 23 -20] األنفال : 

------------- 
 فيه ثالثة فوائد : تصدير اخلطاب ِبذا النداء) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ( 

 العناية واالهتمام به والتنبيه . األوَل :
 اإلغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من اإلميان ، كما تقول يا ابن األجود ُجد . الثانية :
 أن امتثال هذا األمر  يعد من مقتضيات اإلميان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً يف اإلميان . الثالثة :

 يأمر تعاىل عباده املؤمنني بطاعته وطاعة رسوله، ويزجرهم عن ُمالفته والتشبه بالكافرين به املعاندين له . َوَرُسوَلُه ( ) َأِطيُعوْا الِلََّ 
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 أي: ترتكوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره .) َول تـََولَّْوا َعْنُه ( 
ُتْم َتْسَمُعوَن   لرباهني يف القرآن .( وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من احلجج وا) َوأَنـْ

 واملقصود من هذه احلال تشويه التوِل املنهي عنه ، فإن العصيان مع توفر أسباب الطاعة أشد منه يف حني  قال ابن عاشور :
 اَنرَام بعضها.

 الطاعة : موافقة األمر ، وذلك بفعل األمر ، وترك احملظور ، وهلذا أخذْت من املطاوعة وهي االنقياد .
 ملا أراهم هللا آيات لطفه وعنايته ِبم ، ورأوا فوائِد امتثال أمر الرسول  قال ابن عاشور :   باخلروج إىل بدر ، وقد كانوا

كارهني اخلروج ، أعقب ذلك بأْن أَمَرهم بطاعة هللا ورسوله شكرًا على نعمة النصر ، واعتبارًا بأن ما يأمرهم به خرٌي عواقبه ، 
 . وحذرهم من ُمالفة أمر هللا ورسول 

  وقد جاءت آيات كثرية تأمر بطاعة هللا وطاعة رسوله . 
 قال تعاىل ) يا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم ( .

 وقال تعاىل ) َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َواْحَذُروا ( .
 ْل َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل ( .قال تعاىل ) قُ 

َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ   ( . وقال تعاىل ) َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل فَِإْن تـََولَّْيُتْم فَِإَّنَّ
 ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما َُيِْييُكْم ... ( . وقال تعاىل ) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا َّلِلَِّ َولِلرَُّسولِ 

 : فضائل طاعة هللا ورسوله 
 سبب للرمحة .أولا : 

  قال تعاىل : )َوَأِطيُعوْا اَّللَّ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن( .
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة وقال تعاىل : ) َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِ  اْلَمْعُروِف َويـَنـْ
  (71َويُِطيُعوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك َسيَـْرمَحُُهُم اَّللَُّ ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيٌم( )التوبة:

 مع الذين أنعم هللا عليهم .ثانياا : 
دِّيِقنَي َوالشُّهَ قال تعاىل : )َوَمن يُ  َن النَِّبيِّنَي َوالصِّ  َداء َوالصَّاحِلِنَي( .ِطِع اَّللَّ َوالرَُّسوَل فَُأْولَـِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اَّللُّ َعَلْيِهم مِّ

 سبب للحياة احلقيقية .ثالثاا : 
 يُكْم( .قال تعاىل : )اْسَتِجيُبوْا َّلِلِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما َُيْيِ 

 سبب للهداية .رابعاا : 
 قال تعاىل : )َوِإن ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدوا( .

 من عالمات اإلميان . خامساا :
 َرُسولَُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي(.ُكْم َوَأِطيُعوا اَّللََّ وَ قال تعاىل )َيْسأَلوَنَك َعِن اأْلَنـَْفاِل ُقِل اأْلَنـَْفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَْينِ 

 سبب لدخول اجلنة . سادساا :
 كما يف هذه اآلية .

 ْبُه َعَذاباً أَلِيماً ( .وقال تعاىل ) َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َوَمْن يـَتَـَولَّ يـَُعذِّ 
ْعَنا َوُهْم ل َيْسَمُعوَن (   ) َول َتُكونُوا   قيل: املراد املشركون. واختاره ابن جرير.َكالَِّذيَن قَاُلوا مسَِ

 وقال ابن إسحاق: هم املنافقون؛ فإهنم يظهرون أهنم قد مسعوا واستجابوا، وليسوا كذلك.
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 ْعَنا ( أي   قال القرطيب  كاليهود أو املنافقني أو املشركني ، وهو من مساع األذن.: قوله تعاىل )  َوالَ َتُكونُوْا َكالَِّذيَن قَاُلوا مسَِ
 ) َوُهْم الَ َيْسَمُعوَن ( أي ال يتدبّرون ما مِسعوا ، وال يفّكرون فيه ؛ فهم ِبنزلة من مل يسمع وأعرض عن احلق.

 هنى املؤمنني أن يكونوا مثلهم.
 يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله. فدّلت اآلية على أن قول املؤمن : مسعت وأطعت ، ال فائدة فيه ما مل

فإذا قصر يف األوامر فلم يأهتا ، واعتمد النواهي فاقتحهما فأّي مسع عنده وأي طاعة! وإَّنا يكون حينئذ ِبنزلة املنافق الذي يظهر 
ْعَنا َوُهْم الَ    َيْسَمُعوَن ( .اإلميان ، ويسر الكفر ؛ وذلك هو املراد بقوله ) َواَل َتُكونُواْ َكالَِّذيَن قَاُلوا مسَِ
 يعين بذلك املنافقني ، أو اليهود أو املشركني ، على ما تقّدم.    ) تفسري القرطيب ( .

  :مث أخرب تعاىل أن هذا الضرب من بين آدم شر اخللق واخلليقة، فقال 
به عليها مشياً ، وكان باخليل أخص. واملراد ( الدواب فاسم لكل ما دب على األرض من حيواهنا لدبي) ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِه ِعْنَد الِلَِّ 

 ِبَشرِّ الدواب الكفار ألهنم شر ما دّب على األرض من احليوان.
 : املقصود ِبذه اآلية أن يبني أن هذه الصنيفة العاتية من الكفار هي شر الناس عند هللا عز وجل ، وأهنا أخس  قال ابن عطية

ذمهم وليفضل عليهم الكلب العقور واخلنزير وَنومها من السبع ، واخلمس الفواسق املنازل لديه ، عرب ب ) الدواب ( ليتأكد 
 وغريها .
 ( أي: عن مساع احلق . ) الصُّمُّ 
 ( عن فهمه . ) البكم

 األصم : هو الذي ال يسمع ، واألبكم : هو الذي ال ينطق .
 نطقون ، وصفوا بذلك مع كوهنم ممن يسمع وينطق : قوله تعاىل ) الصم البكم ( أي : الذين ال يسمعون وال ي قال الشوكاين

 ، لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق .
  واملراد : صم عن استماع احلق ، وبكم عن النطق باخلري واإلميان فهم ال يتكلمون به ، وعمي ال بصائر هلم مييزون ِبا بني

هتم وصفوا بأهنم صم بكم عمي ، وهذا كما قال تعاىل احلق والباطل ، فلما كانوا غري منتفعني بسمعهم وأبصارهم وألسنتهم وأفئد
) وجعلنا هلم مسعًا وأبصارًا وأفئدة فما أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم من شيء إذ كانوا جيحدون بآيات هللا وحاق 

 ا وهلم آذان ال يسمعون ِبا ( .ِبم ما كانوا به يستهزءون ( ، وكما قال تعاىل ) هلم قلوب ال يفقهون ِبا وهلم أعني ال يبصرون ِب
( فهؤالء شر الربية؛ ألن كل دابة مما سواهم مطيعة هلل فيما خلقها له، وهؤالء خلقوا للعبادة فكفروا؛ وهلذا  الَِّذيَن ل يـَْعِقُلونَ ) 

ِإال ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ال يـَْعِقُلوَن (  شبههم باألنعام يف قوله ) َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِبَا ال َيْسَمعُ 
 وقال يف اآلية األخرى ) أُولَِئَك َكاألنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن ( .

 مث أخرب تعاىل بأهنم ال فهم هلم صحيح، وال قصد هلم صحيح، لو فرض أن هلم فهما، فقال: 
راا ألمْسََعُهمْ َوَلْو )   ( أي: ألفهمهم، وتقدير الكالم: ولكن ال خري فيهم فلم يفهمهم . َعِلَم الِلَُّ ِفيِهْم َخيـْ
 قيل : احلجج والرباهني ؛ إمساع تـََفهُّم ، ولكن سبق علمه بشقاوهتم . قال القرطيب : 
 ( أي: أفهمهم . )  َوَلْو َأمْسََعُهمْ  

 اداً بعد فهمهم ذلك .( عن ذلك قصداً وعن ) لَتَـَولَّْوا
ُْونَ )   ( عنه. َوُهْم ُمْعِر
 : أخرب تعاىل بأن عدم مسعهم وهداهم إَّنا هو ِبا علمه هللا منهم وسبق من قضائه عليهم ، فخرج ذلك   قال ابن عطية
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مث ابتدأ عز وجل اخلرب  يف عبارة بليغة يف ذمهم يف قوله ) ولو علم هللا فيهم خرياً ألمسعهم ( واملراد ألمسعهم إمساع تفهيم وهدى ،
عنهم ِبا هم عليه من حتمه عليهم بالكفر فقال ) ولو أمسعهم ( أي ولو أفهمهم ) لتولوا ( حبكم القضاء السابق فيهم وألعرضوا 

 عما تبني هلم من اهلدى .
 الفوائد :

 وجوب طاعة هللا ورسوله . -1
 حتر ٌ اإلعراض عن طاعة هللا ورسوله . -2
 واعظ وال يتعظ .ذم من يستمع امل-3
 حتذير للمسلم أن يكون مثل هؤالء . -4
 أن املسلم حقاً هو من يسمع املواعظ ويعترب ويتعظ . -5
اء :                       سؤال هللا اهلداية والثبات . -6 لاث   هــــ1438/  1/  17الث 
ْلِبِه َوأَنَُّه ِإلَْيِه ُُتَْشُروَن ) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِِلَِّ َوِللرَُّسوِل إِ   َذا َدَعاُكْم ِلَما ُُيِْييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ الِلََّ َُيُوُل بـَنْيَ اْلَمْرِء َوقـَ
(24. ) ) 

 [ . 24] األنفال : 
----------- 

 هذا اخلطاب للمؤمنني املصدقني بال خالف .ُُيِْييُكم ( ) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِِلَِّ َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما 
 ( ِبعىن أجيبوا .استجيبوا و) 

قال ُعْرَوَة بن الزبري: أي للحرب اليت أعزكم هللا تعاىل ِبا بعد الذل ، وقواكم ِبا بعد الضعف ، ومنعكم من عدوكم بعد القهر 
 منهم لكم .

 وهذا قول األكثر .
  : لَِما َُيِْييُكْم ( هو اجلهاد ، مث يف سبب تسمية اجلهاد باحلياة وجوه :قال األكثرون قال الرازي ( 
 هو أن وهن أحد العدوين حياة للعدو الثاين ، فأمر املسلمني إَّنا يقوى ويعظم بسبب اجلهاد مع الكفار. أحدها : 

حَتَْسََبَّ الذين قُِتُلوْا يف َسِبيِل هللا أمواتا بَْل أن اجلهاد سبب حلصول الشهادة وهي توجب احلياة الدائمة قال تعاىل ) َواَل  وثانيها :
 َأْحَياء ِعنَد َرِبِّْم يـُْرَزُقون ( .

 أن اجلهاد قد يفضي إىل القتل ، والقتل يوصل إىل الدار اآلخرة ، والدار اآلخرة معدن احلياة. وثالثها : 
 الدائمة.قال تعاىل ) َوِإنَّ الدار االخرة هلََِى احليوان (  أي احلياة 

 وقيل ) ملا َيييكم ( املعىن للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه ، وهذا إحياء مستعار ألنه من موت الكفر واجلهل .
 : تضمنت هذه اآلية أمورًا ،  أحدها: أن احلياة النافعة إَّنا حتصل باالستجابة هلل ورسوله، فمن مل حتصل له  قال ابن القيم

ياة له، وإن كانت له حياة ِبيمية مشرتكة بينه وبني أرذل احليوانات ، فاحلياة احلقيقية الطيبة هي حياة من هذه االستجابة فال ح
استجاب هلل والرسول ظاهرًا وباطنًا ، فهؤالء هم األحياء وإن ماتوا، وغريهم أموات وإن كانوا أحياء األبدان ، وهلذا كان أكمل 

 . ول الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرس
( يعين للحق، وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه احلياة والثقة والنجاة والعصمة يف الدنيا واآلخرة. وقال  ِلَما ُُيِْييُكمْ قال جماهد: ) 

( يعين للحرب ِلَما ُُيِْييُكْم السدي: هو اإلسالم أحياهم به بعد موهتم بالكفر. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبري: واللفظ له ) 
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 اليت أعزكم هللا ِبا بعد الذل، وقّواكم بعد الضعف، ومنعكم ِبا من عدوكم بعد القهر منهم لكم.
 وكل هذه عبارات عن حقيقة واحدة وهي القيام ِبا جاء به الرسول ظاهراً وباطناً .

واختيار أكثر أهل املعاين. قال ( هو اجلهاد. وهو قول ابن إسحاق  ِلَما ُُيِْييُكمْ قال الواحدي: واألكثرون على أن معىن قوله ) 
الفراء: إذا دعاكم إىل إحياء أمركم جبهاد عدوكم يريد إَّنا يقوي باحلرب واجلهاد، فلو تركوا اجلهاد ضعف أمرهم واجرتأ عليهم 

 عدوهم.
م باجلهاد. وأما يف قلت: اجلهاد من أعظم ما َيييهم به يف الدنيا ويف الربزخ ويف اآلخرة. أما يف الدنيا فإن قوهتم وقهرهم لعدوه

َزُقوَن ( وأما يف اآلخرة فإن حظ اجملاهدين الربزخ فقد قال تعاىل ) َوال حَتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يِف َسِبيِل اَّللَِّ أَْمَواتًا بَْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرِبِِّْم يـُرْ 
ملا ( يعين الشهادة. وقال بعض املفسرين: )ا ُيييكمملوالشهداء من حياهتا ونعيمها أعظم من حظ غريهم. وهلذا قال ابن قتيبة: )

( يعين اجلنة ، فإهنا دار احليوان وفيها احلياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي اجلرجاين. واآلية تتناول هذا كله، فإن اإلميان ُيييكم
 واإلسالم والقرآن واجلهاد َييي القلوب احلياة الطيبة .

 : د حياة ، ألن يف وهن عدّوهم بسببه حياة هلم وقوة ، أو ألنه سبب الشهادة املوجبة للحياة وإَّنا مسي اجلها قال القامسي
 الدائمة ، أو سبب املثوبة األخروية اليت هي معدن احلياة .

  بعض النماذج من سرعة استجابة الصحابة للرسول : 
َنَما َرُسوُل هللِا -أ ُيَصلِّي بَِأْصَحاِبِه ِإْذ َخَلَع نـَْعَلْيِه فـََوَضَعُهَما َعْن َيَسارِِه ، فـََلمَّا رََأى َذِلَك اْلَقْوُم  َعْن َأّب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ ، قَاَل ) بـَيـْ

َنا نَِعالََنا، َصالَتَُه ، قَاَل: َما مَحََلُكْم َعَلى ِإْلَقاِء نَِعاِلُكْم ، قَاُلوا: رَأَيـَْناَك أَْلقَ  أَْلَقْوا نَِعاهَلُْم ، فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل هللِا  ْيَت نـَْعَلْيَك فَأَْلَقيـْ
َوقَاَل : ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم ِإىَل اْلَمْسِجِد -أَْو قَاَل : أًَذى  -أَتَاين فََأْخبَـَرين َأنَّ ِفيِهَما َقَذرًا  : ِإنَّ ِجرْبِيَل  فـََقاَل َرُسوُل هللِا 

 أَْو أًَذى فـَْلَيْمَسْحُه َوْلُيَصلِّ ِفيِهَما ( رواه أبو داود .فـَْليَـْنظُْر : فَِإْن رََأى يِف نـَْعَلْيِه َقَذرًا 
 منادياً ينادي ) إن هللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية ( فأكفئت القدور ، وإهنا لتفور باللحم . وملا أمر -ب
 منادياً ينادي ) أال إن اخلمر قد حّرمت ( فجرت يف سكك املدينة . وملا أمر  -ج
املدينة صلى َنو بيت املقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا ، وكان َيب أن يوجه إىل الكعبة ،  وملا قدم رسول هللا  -د

فأنزل هللا : قد نرى تقلب وجهك ...احلديث وفيه : وصلى معه رجل العصر ، مث خرج فمّر على قوم من األنصار فأخربهم ، 
 فاَنرفوا وهم ركوع يف صالة العصر .

 . اتباعه وطاعته  ، ألن من عالمات حمبة النيب  يدل على شدة حمبتهم للنيب وهذا 
ْلِبِه (   َيتمل وجوهاً من املعاين .) َواْعَلُموا َأنَّ الِلََّ َُيُوُل بـَنْيَ اْلَمْرِء َوقـَ

يته ، وبينه وبني اإلميان إن أراد أنه تعاىل ميلك على املرء قلبه فيصرفه كيف يشاء ، فيحول بينه وبني الكفر إن أراد هدا أحدمها :
 ضاللته ، وهذا املعىن رواه احلاكم يف مستدركه عن ابن عباس ، وصححه ، وقاله غري واحد من السلف .

أنه حث على املبادرة إىل الطاعة، قبل حلول املنية، فمعىن َيول بينه وبني قلبه، مييته فتفوته الفرصة اليت هو واجدها، وُيتمل : 
من إخالص القلب ، ومعاجلة أدوائه وعلله ، ورده سليمًا ، كما يريده هللا ، فاغتنموا هذه الفرصة ، وأخلصوها  وهو التمكن

 لطاعة هللا ورسوله .
 فشبه املوت باحليلولة بني املرء وقلبه ، والذي به يعقل ، يف عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه .

 بني املؤمن وبني الكفر، وبني الكافر وبني اإلميان ، وَيول بني أهل طاعته وبني  : املشهور يف اآلية أنه َيول قال ابن القيم
 معصيته، وبني أهل معصيته وبني طاعته، وهذا قول ابن عباس ومجهور املفسرين.



 36 

 قتادة .ويف اآلية قول آخر أن املعىن أنه سبحانه قريب من قلبه ال َخفى عليه خافية، فهو بينه وبني قلبه. ذكره الواحدي عن  
وكان هذا أنسب بالسياق، ألن االستجابة أصلها بالقلب فال تنفع االستجابة بالبدن دون القلب، فإن هللا سبحانه بني العبد 
وبني قلبه فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خالفه. وعلى القول األول، فوجه املناسبة أنكم إن تثاقلتم عن 

 فال تأمنوا أن َيول هللا بينكم وبني قلوبكم فال ميكنكم بعد ذلك من االستجابة عقوبة لكم على االستجابة وأبطأمت عنها
 ٍة( وقوله )فـََلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ اَّللَُّ تركها بعد وضوح احلق واستبانته، فيكون قوله )َونـَُقلُِّب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما ملَْ يـُْؤِمُنوا بِِه أَوََّل َمرَّ 

 قـُُلوبـَُهْم( وقوله )َفَما َكانُوا لِيُـْؤِمُنوا ِبَا َكذَّبُوا ِمْن قـَْبُل( .
 ففي اآلية حتذير عن ترك االستجابة بالقلب وان استجاب باجلوارح .    ) الفوائد ( . 
 وبينها إذا شاء ؛ حىت  واختيار الطربي أن يكون ذلك إخباراً من هللا عز وجل بأنه أملك لقلوب العباد منهم ، وأنه َيول بينهم

 ال يدرك اإلنسان شيئاً إال ِبشيئة هللا عز وجل.
  وقد كان . يدعو هللا أن يثبت قلبه ، فعلى املسلم أن يدعو دائماً أن يثبت هللا قلبه على الطاعة 

آَدَم ُكلََّها بـَنْيَ ِإْصبَـَعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع الرَّمْحَِن َكَقْلٍب َواِحٍد يـَُقوُل ) ِإنَّ قـُُلوَب َبىِن  عن عْبَد اَّللَِّ ْبَن َعْمرِو . أَنَُّه مسََِع َرُسوَل اَّللَِّ 
 : اللَُّهمَّ ُمَصرَِّف اْلُقُلوِب َصرِّْف قـُُلوبـََنا َعَلى طَاَعِتك ( رواه مسلم . مُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ «. ُيَصّرِفُُه َحْيُث َيَشاُء 

قَاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل اَّللَِّ َما أَلْكثَِر «. يَا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثـَبِّْت قـَْليب َعَلى ِديِنَك »   َعائِه وعن أم سلمة قالت : َكاَن َأْكثـَُر دُ 
نْيَ ُأْصبُـَعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع اَّللَِّ َفَمْن َشاَء يَا أُمَّ َسَلَمَة ِإنَُّه لَْيَس آَدِميٌّ ِإالَّ َوقـَْلُبُه بَـ » ُدَعاِئَك يَا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثـَبِّْت قـَْليب َعَلى ِديِنَك قَاَل 

 أَقَاَم َوَمْن َشاَء أَزَاَغ ( رواه الرتمذي .
 حذار حذار من أمرين هلما عواقب سوء : : قال ابن القيم 
 : رد احلق ملخالفته هواك . أحدمها 

 ا برز يف قالب هواك .فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من احلق رأساً وال تقبله إال إذ
( فعاقبهم على رد احلق أول مرة بأن قلب أفئدهتم وأبصارهم َونـَُقّلُب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما ملَْ يـُْؤِمُنوا بِِه أَّوَل َمرٍّة قال تعاىل ) 
 بعد ذلك .

 التهاون باألمر إذا حضر وقته . والثاين : 
 عن مراضيه وأوامره عقوبة لك . فإنك إن هتاونت به ثبطك هللا وأقعدك

ُهْم فَاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج فـَُقْل َلْن ََخُْرُجوا َمِعَي أَبَد ًا َوَلْن تـَُقاتُِلوا َمِعَي َعُدّوًا ِإنَُّكْم َرِضيُتْم قال تعاىل ) فَِإْن َرَجَعَك اَّللَُّ ِإىَل طَائَِفٍة ِمنـْ
 َع اخْلَالِِفنَي ( .بِاْلُقُعوِد أَوََّل َمرٍَّة فَاقْـُعُدوا مَ 

 فمن سلم من هاتني اآلفتني والبليتني العظيمتني فليهنه السالمة .   ) بدائع الفوائد ( .
 أي : ترجعــون وجتمعــــــون .َوأَنَُّه ِإلَْيِه ُُتَْشُروَن ( ) 

 مجع اخلالئق يوم القيامة حلساِبم والقضاء بينهم . واحلشر هو :
 واإلمجاع . واحلشر ثابت بالكتاب والسنة 

 قال تعاىل )ُقْل ِإنَّ اأْلَوَِّلنَي َواآْلِخرِيَن . َلَمْجُموُعوَن ِإىَل ِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلوٍم( .
 وقال تعاىل ) َواتَـُّقوا اَّللََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم ِإلَْيِه حُتَْشُروَن( .

 وقال تعاىل )َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت( .
 ِقيُموا الصَّالَة َواتَـُّقوُه َوُهَو الَِّذي ِإلَْيِه حُتَْشُروَن( .وقال تعاىل )َوَأْن أَ 
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 وقال تعاىل )َوُهَو الَِّذي َذرََأُكْم يف اأْلَْرِض َوِإلَْيِه حُتَْشُروَن( .
 وقال تعاىل ) َما فـَرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء مُثَّ ِإىَل َرِبِِّْم َُيَْشُروَن( .

 اس يوم القيامة على أرض بيضاء عْفراء كقرصة النقي ليس فيها علم ألحد ( . متفق عليه) َيشر الن وقال 
 : وُيشر كل شيء حىت البهائم ودل على حشر البهائم عدة أدلة 
 قوله تعاىل )َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت( . -أ

َناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فـَرَّْطَنا يِف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء مُثَّ ِإىَل َرِبِِّْم قوله تعاىل )َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َوال طَائٍِر َيِطرُي جِبَ  -ب
 َُيَْشُروَن(.

رأى شاتني ينتطحان فقال : يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان ؟ قال : قلت : ال ، قال : لكن  وحديث أّب ذر ) أن النيب  -ج
 اه أمحد .هللا يدري وسيقضي بينهما ( رو 

ء يوم القيامة أعظم ما كانت وأمسنه تنطحه بقروهنا وتطأوه بأظالفها(. يحديث )مانع صدقة اإلبل والبقر والغنم وأهنا جتو  -د
 متفق عليه 

وحوش مث اآلثار الواردة يف قوله تعاىل ) يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتين كنت تراباً ( وأن هللا تعاىل جيمع ال -هـ
 دها يقول الكافر ) يا ليتين كنت تراباً ( .نيقتص من بعضها لبعض ، مث يقول هلا : كوين تراباً ، فتكون تراباً ، فع

 كيف ُيشر الناس ؟ 
 َيشرون حفاة عراة غراًل .

هللا ! الرجال والنساء : ) َيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غراًل ، قالت : يا رسول  حلديث عائشة . قالت : قال رسول هللا 
 شد من أن ينظر بعضهم إىل بعض ( متفق عليه .أينظر بعضهم إىل بعض ؟ قال : يا عائشة األمر 

قال )إنكم حُتشرون حفاة عراة ُغراًل ، مث قرأ )كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلني(  وعن ابن عباس عن النيب 
 براهيم( متفق عليه .وأول من ُيكَسى يوم القيامة إ

 : أي غري ُمتونني . غرلا : مجع عار وهو من ليس عليه ثياب . عراة: مجع حاف وهو من ليس عليه نعال . حفاة
 . أول من يكسى إبراهيم 

 للحديث السابق ) وأول من يكسى إبراهيم عليه السالم ( .
 واحلكمة يف ذلك :

 بد أخــــــوف من إبراهيم فتعجل له كسوته أمــــاناً له ليطمئن قلبه .: مل يكن يف األولني واآلخرين هلل عز وجل ع قيل
 : ألنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة  يف التسرت . وقيل
: أن الذين ألقوه يف النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعني الناس ، فلما صرب واحتسب وتوكل على هللا جازاه على ذلك  وقيل

 ه أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة ، وهذا أحسنها .بأن جعل
 . أرض احملشر الشام 

: ) َيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ، ليس فيها  رسول هللا قال عن سهل بن سعد . قال : 
 معلم ألحد ( رواه البخاري .

: أي : شيء من  ليس فيها معلم ألحديق اخلالص من الغش . : الدق كقرصة النقي: أي ليس بياضها ناصع .    عفراء 
 العالمات اليت يهتدى ِبا يف الطرقات كاجلبل والصخرة والبناء.
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 الفوائد :
 األمر باالستجابة هلل ولرسوله . -1
 أن من أعظم عالمات اإلميان االستجابة هلل ولرسوله . -2
 ابة هلل ولرسوله .أن احلياة احلقيقية يف الدنيا واآلخرة باالستج -3
 فضل اجلهاد يف سبيل هللا ، وأنه من أسباب العز والتمكني واحلياة . -4
 التحذير من عدم االستجابة هلل ولرسوله ، ألنه قد سبباً يف منعه اهلداية والتوفيق . -5
 أن عدم االستجابة هلل ولرسوله سبب لزيغ القلب وتقلبه . -6
 إثبات احلشر . -7
 قيامة والبعث .إثبات يوم ال -8
 هـــــ1438/  1/  22الأ حد :          هتديد املكذبني بأن مرجعهم إىل هللا . -9

َنةا َل ُتِصيََبَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصَّةا َواْعَلُموا َأنَّ الِلََّ َشِديُد اْلِعَقاِب )  ( ( .25) َواتَـُّقوا ِفتـْ
 [ . 25] األنفال : 

---------- 
َنةا َل ُتِصيََبَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصَّةا ( ) َواتَـّ  أي : احذروا بطش هللا وانتقامه إن عصيتم أمره ، واحذروا فتنة إن نزلت ُقوا ِفتـْ

بكم ، مل تقتصر على الظامل خاصة بل تعم اجلميع ، وتصل اىل الصاحل والطاحل ، ألن الظامل يهلك بظلمه وعصيانه ، وغري 
ك لعدم منعه وسكوته عليه ، ويف احلديث الشريف )إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمهم الظامل يهل

هللا بعذاب من عنده ( قال ابن عباس : أمر هللا املؤمنني أال يقروا املنكر بني أظهرهم ، فيعمهم هللا بالعذاب ، فيصيب الظامل 
 وغري الظامل .

 أنه تعاىل كما حذر اإلنسان أن َيال بينه وبني قلبه ، فكذلك حذره من الفنت ، واملعىن : واحذروا فتنة إن  : اعلم قال الرازي
 نزلت بكم مل تقتصر على الظاملني خاصة بل تتعدى إليكم مجيعاً وتصل إىل الصاحل والطاحل.

 سلط الظلمة، وعدم األمان.. وغري ذلك من فاملراد بالفتنة هنا العذاب الدنيوي، كاألمراض، والقحط، واضطراب األحوال، وت
احملن واملصائب واآلالم اليت تنزل بالناس بسبب غشياهنم الذنوب، وإقرارهم للمنكرات، واملداهنة يف األمر باملعروف والنهى عن 

 املنكر.
 َنُة اْلَمَناِكرِي بِالسُُّكوِت َعَليْـ  قال ابن العريب َها أَْو التـَّرَاِضي ِِبَا ، وَُكلُّ َذِلَك ُمْهِلٌك ، َوُهَو َكاَن َداَء : اْلُمْخَتاُر ِعْنَدنَا : أَنَـَّها ِفتـْ

 اأْلَُمِم السَّالَِفِة قَاَل اَّللَُّ ُسْبَحانَُه ) َكانُوا اَل يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنِكٍر فـََعُلوُه ( .
 : الفتنة( أُطلقت يف القرآن إطالقاٍت معروفة مشهورة( 
 تبار واالمتحان .فمن أشهر إطالقاهتا: االخ 
َنًة ( .  ُلوُكم بِالشَّرِّ َواخلَْرْيِ ِفتـْ َناُهم مَّاء َغَدقًا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه ( ) َونـَبـْ  ومنه قوله ) أَلْسَقيـْ

 ومن إطالقات الفتنة هو: اإلحراق بالنار .
 كقوله ) يـَْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر يـُْفتَـُنوَن ( أي: َيرقون .  
 ِذيَن فـَتَـُنوا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ( أحرقوهم بنار األخدود على القول بذلكوقوله ) ِإنَّ الَّ  

َنٌة( أي: ال ي بقى شرك على ومن إطالقات الفتنة: نتيجة االختبار إن كانت َسيَِّئًة خاصًة، كقوله تعاىل )َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ اَل َتُكوَن ِفتـْ
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َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ يـَُقولُوا اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ( وتدل على ذلك اآليتان يف سورة البقرة وسورة )أُِمْرُت  وجه األرض، بدليل قوله 
َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن هلل( فقوله )َوَيُكوَن الدِّينُ  ى شرك هلل( معناه: أنه ال يبق األنفال؛ ألن هللا قال يف البقرة )َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ اَل َتُكوَن ِفتـْ

 يف األرض؛ ألن الشرك ما دام يف األرض فالدين بعضه للشركاء، وآية األنفال قوله )َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه هلل( كما هو ظاهر.
َنتُـُهْم( ويف القراءة األخرى )فتنَتهم( أي: حجتهم )ِإالَّ أَ  اُلوْا َوهللا ن قَ وأطلقت الفتنة على احُلجة ، كما يف قوله تعاىل )مُثَّ ملَْ َتُكن ِفتـْ

 رَبَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي( .
  وقد دلت اآلية الكرمية على وجوب اإلقالع عن املعاصي، ووجوب حماربة مرتكبيها، فإن األمة اليت تشيع فيها املعاصي واملظامل

 جبنها.واملنكرات.. مث ال جتد من َيارِبا ويعمل على إزالتها، تستحق العقوبة جزاء سكوهتا واستخذائها و 
 وقد ذكر بعض املفسرين أن هذه اآلية الكرمية نزلت يف حق بعض الصحابة الذين اشرتكوا يف واقعة اجلمل فيما بعد.

ولكن هذا القول غري صحيح ألن اآلية الكرمية َخاطب املؤمنني مجيعاً يف كل زمان ومكان، وتأمرهم بالبعد عن املعاصي واملنكرات 
 دنيوي قبل األخروي ، وليست خاصة بفريق دون فريق.اليت تفضى ِبم إىل العذاب ال

لذا قال ابن كثري: والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغريهم هو الصحيح، ويدل عليه األحاديث الواردة يف التحذير من 
 الفنت.

َوالَواقِع ِفيَها ، َكَمَثِل َقوٍم اْستَـَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة قَاَل )َمَثُل الَقائِِم يف ُحُدوِد هللِا  عن النعمان بن بشري رضي هللا عنهما، عن النَّيّب 
َاِء َمرُّوا عَ 

َلى َمْن فـَْوقُهْم ، فـََقاُلوا: َلْو أنَّا َخَرقْـَنا يف َفَصاَر بـَْعُضُهْم أْعالها َوبـَْعُضُهْم َأْسَفَلَها، وََكاَن الَِّذيَن يف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَـَقوا ِمَن امل
 ََنَْوا مَجيعاً( . رواه البخاري ْرقاً وملَْ نُؤِذ َمْن َفوقـََنا، فَِإْن تـَرَُكوُهْم َوَما أرَاُدوا َهَلُكوا مَجيعاً، َوإْن أَخُذوا َعَلى أيِديِهْم ََنَوا وَ َنِصيِبَنا خَ 

َها َفزِعًا ، يق وعن أم املؤمنني أم احلكم زينب بنِت جحش َرِضي هللا عنها : أن النَّيّب  ول : )) ال إلَه إاّل هللا ، َويٌل دخل َعَليـْ
اِم واليت تليها ، فقلُت : يَا لْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ َقِد اقْـتَـَرَب ، فُِتَح اليَـْوَم ِمْن َرْدِم يَأُجوَج َوَمأُجوَج ِمثَل هِذِه (( ، وحّلق بُأصُبعيِه اإلِب

 (( ُمتـََّفٌق َعَليه . ، ِإَذا َكثـَُر اخلََبثُ َرُسول هللا ، أنـَْهِلُك َوِفيَنا الصَّاحِلُوَن ؟ قَاَل : )) نـََعْم 
ْنَكِر أَْو لَُيوِشَكنَّ هللُا أنْ  ، عن النَّيّب  وعن حذيفة 

ُ
َهُونَّ َعْن امل ْعُروِف ، َولَتَـنـْ

َ
َعَث  ، قَال ) َوالَِّذي نـَْفسي بَِيِدِه، لََتْأُمُرنَّ بِامل يـَبـْ

 ال ُيْسَتَجاُب َلُكم ( رواه الرتمذي .َعَلْيُكْم ِعَقاباً ِمْنُه مُثَّ َتْدُعْونَُه فَ 
يقول ) إنَّ النَّاَس ِإَذا رَأَُوا الظَّامِلَ فـََلْم يأُخُذوا َعَلى يََدْيِه أوَشَك أْن  ، قَاَل . مسعت َرُسول هللا  وعن َأّب بكر الصديق 

 يـَُعمَُّهُم هللُا ِبِعَقاٍب ِمْنه ( رواه أَبُو داود والرتمذي .
 ذكره حلديث السفينة : ففي هذا احلديث تعذيب العامة بذنوب اخلاصة. عند قال القرطيب 

 وفيه استحقاق العقوبة برتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 قال علماؤنا : فالفتنة إذا ُعملت هلك الكل.

ين هلا بقلوِبم ِهجران تلك البلدة وذلك عند ظهور املعاصي وانتشار املنكر وعدم التغيري ، وإذا مل تُغريَّ وجب على املؤمنني املنكر 
 واهلرب منها.

 وهكذا كان احلكم فيمن كان قبلنا من األمم ؛ كما يف قصة الّسْبت حني هجروا العاصني وقالوا ال نساكنكم.
 . وِبذا قال السلف 

 روى ابن وهب عن مالك أنه قال : هُتجر األرض اليت يصنع فيها املنكر جهاراً وال يستقر فيها.
 بصنيع أّب الّدرداء يف خروجه عن أرض معاوية حني أعلن بالربا ، فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزهنا. واحتج
 َنًة اَل ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة ( ،  قال الشنقيطي ى َأنَّ َواأْلََحاِديُث َعلَ : َوَقْد َدلَِّت اآْليَاُت َكَقْولِِه تـََعاىَل ) َواتَـُّقوا ِفتـْ
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َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر ، َعمَُّهُم اَّللَُّ ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه   .النَّاَس ِإْن ملَْ يَْأُمُروا بِاْلَمْعُروِف ، وملَْ يـَنـْ
وا َعَلى حديث الباب ، وحديث النعمان بن بشري ، وحديث أّب بكر ) ِإْن رََأى النَّاُس الظَّامِلَ فـََلْم يَْأُخذُ  –رمحه هللا  –مث ذكر 

 يَِدِه ، أَْوَشَك َأْن يـَُعمَُّهُم اَّللَُّ ِبِعَقاٍب ِمْنه ( .
َها َواَل َتزُِر َوازِرٌَة وِْزَر أُ : وقد يقال فكيف  (ْخَرىكيف يعم العذاب الصاحل والطاحل وهللا تعاىل يقول )َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ

 يؤاخذون جبريرة غريهم ؟؟.
ظهور هذه املعاصي واجملاهرة ِبا كان بسبب سكوت الصاحلني عن إنكارها مع كوهنم قادرين على تغيريها واحليلولة أن واجلواب: 

 من عالمات الرضا واإلقرار باملنكر. -الذي ال مربر له-دون وقوعها، فيعترب ذلك السكوت 
خرين، ويبدو قصدهم حسناً، وهو عدم إيذاء فمثلهم كمثل اجملموعة الذين أرادوا خرق السفينة يف نصيبهم وليس يف نصيب اآل

جرياهنم، ولكن اهلالك مل يقتصر على من باشر اخلرق، وإَّنا هو عام لكل ركاب السفينة، وهكذا فاعلو املنكر قد يظن من مل 
ازل بسبب يفعل املنكر مثلهم، أنه سينجو من العقاب الذي ينزله هللا ِبم، ولو سكت عن منكرهم فلم ينكره، ولكن العقاب الن

 فعلهم ال َيصهم، وإَّنا يعم معهم غريهم، لعدم قيام اجملتمع بتغيري ذلك املنكر .
 املراد منه : احلث على لزوم االستقامة خوفاً من عقاب هللا.) َواْعَلُموا َأنَّ الِلََّ َشِديُد اْلِعَقاِب ( 

 الفوائد :
 احلذر من ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر . -1
 ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب للهالك والعذاب .أن -2

َهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذنَا الَِّذيَن ظََلُمواْ  َنا الَِّذيَن يـَنـْ   ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِبَا َكانُوْا يـَْفُسُقون ( .قال تعاىل ) فـََلمَّا َنُسوْا َما ذُكُِّرواْ ِبِه َأََنيـْ
 ه يعم الصاحل والطاحل .أن العذاب إذا وقع فإن -3
 أن القيام بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر َناة للجميع . -4
 التحذير من عقاب هللا . -5

 فائدة :
: فعلى عقالء األقوام وأصحاب األحالم منهم إذا رأوا دبيب الفساد يف عامتهم أن يبادروا للسعي إىل بيان ما  قال ابن عاشور

ل يف نفوسهم، وأن يكشفوا هلم ماهيته وشبهته وعواقبه، وأن مينعوهم منه ِبا أوتوه من املوعظة والسلطان، حل بالناس من الضال
ويزجروا املفسدين عن ذلك الفساد حىت يرتدعوا ، فإن هم تركوا ذلك ، وتوانوا فيه مل يلبث الفساد أن يسري يف النفوس وينتقل 

، فيعسر اقتالعه من النفوس ، وذلك االختالُل يفسد على الصاحلني صالَحهم  بالعدوى من واحد إىل غريه ، حىت يعم أو يكاد
وينكد عيشهم على الرغم من صالحهم واستقامتهم، فظهر أن الفتنة إذا حّلت بقوم ال تصيب الظامل خاصة بل تعمه والصاحل، 

 فمن أجل ذلك وجب اتقاؤها على الكل ، ألن إضرار حلوهلا تصيب مجيعهم.
ُتْم َقِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِف اأْلَْرِض ََتَاُفوَن َأْن يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس فَآَواُكْم َوأَيَّدَُكْم بِنَ ) َواذُْكرُ  ْصرِِه َوَرزََقُكْم ِمَن الطَّيِهَباِت وا ِإْذ أَنـْ

 ( ( .26َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )
 [ . 26] األنفال : 

---------- 
ُتْم قَ   ... ( هذه آية تتضمن تعديد نعم هللا على املؤمنني . ِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِف اأْلَْرضِ ) َواذُْكُروا ِإْذ أَنـْ

ُتْم قَِليٌل (  أي : أهنم كانوا قليلني يف العدد. ) ِإْذ أَنـْ
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 قال ابن كثري : ينبه تعاىل عباده املؤمنني على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلني فكثَّرهم .
 املراد أن غريهم يستضعفهم ، واملراد من هذا االستضعاف أهنم كانوا َيافون أن يتخطفهم الناس.ُفوَن ِف اأْلَْرِض ( ) ُمْسَتْضعَ 

 لقلتكم وضعفكم ، ليست لكم مناعة بكثرة وال بقوة .) ََتَاُفوَن َأْن يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس ( 
 واخلطف : األخذ بسرعة .

 نقلهم إىل املدينة ، فصاروا آمنني من شر الكفار ، فقواكم باألنصار . أي : أنه تعاىل ) فَآَواُكْم (
 كما يف غزوة بدر ، حيث نصركم هللا عليهم .) َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِِه ( 

 وهو أنه تعاىل أحل هلم الغنائم بعد أن كانت حمرمة على من كان قبل هذه األمة. ) َوَرزََقُكْم ِمَن الطَّيِهَباِت (
 أي : ألجل أن تقوم بشكر هللا تعاىل على نعمــه .ُكْم َتْشُكُرون ( ) َلَعلَّ 

 ومن اآليات اليت تدل على عظم منزلة الشكر :
 ُكْم َتْشُكُرون ( .َر َواألَْفِئَدَة َلَعلَّ قوله تعاىل ) َواَّللَُّ َأْخَرَجُكم مِّن بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َواألَْبَصا

( مُثَّ آلتِيَـنـَُّهم مِّن بـَنْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أمَْيَاهِنِْم َوَعن 16وقوله تعاىل ) قاَل فَِبَما أَْغَويـَْتيِن ألَقْـُعَدنَّ هَلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم )
 َِشَآئِِلِهْم َواَل جتَُِد َأْكثـََرُهْم َشاِكرِيَن ( .

 عمل الشيطان أن يسعى باإلنسان ليمنعه من شكر هللا ، فمن شكر هللا تعاىل وقام بذلك فقد دحر الشيطان وأغضبه .ف
 وشكر هللا يكون بالقلب واللسان واجلوارح .

 ولذلك تعريف الشكر : هو القيام بطاعة املنعم اعرتافاً بالقلب ، وثناء باللسان ، وطاعة باألركان .
  )َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اَّللَِّ ( .بالقلب ، قال تعاىل

 وباللسان ، قال تعاىل ) َوأَمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّْث ( .
 وباجلوارح ، قال تعاىل ) اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكراً َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر ( .

يُقوُم ِمَن اللَّيِل َحىتَّ تـَتَـَفطَّر َقَدَماُه فـَُقْلُت لَُه : مِلَ َتصَنُع َهَذا يَا رسوَل هللا ، َوقْد َغَفَر َكاَن   عن عائشة َرضي هللا عنها : أنَّ النَّيّب 
 لفظ البخاري .  َعَليِه ، َهَذاهللا َلَك َما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبَك َوَما تََأخََّر ؟ قَاَل : )) أََفال ُأِحبُّ أْن أُكــــوَن َعْبداً َشُكوراً (( ُمتـََّفقٌ 

  : تعاىل )اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكراً( . وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان كما قالقال ابن حجر 
 وقليل من عبادي الشكور.: منه مسي شكورا ومن مث قال سبحانه مث قال والشكر االعرتاف بالنعمة والقيام باخلدمة فمن كثر ذلك

  ينظر ِبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة اليد أن ال يبطش ِبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة الرِجل فنعمة العني : أن ال
 أن ال ميشي ِبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة املال : أن ال يستعني به ويصرفه إال فيما يرضي هللا .

  اليت تؤدي إىل الشكر :وِبا أن الشكر منزلته رفيعة ، فعلى املسلم أن يبحث عن األسباب 
 كيف يتحقق الشكر ؟ 

 سؤال هللا ذلك .أولا : 
 كما قال تعاىل عن سليمان : ) َوقَاَل َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ ( .

 وحسن عبادتك( . رواه أبو داودملعاذ : )يا معاذ ، ال تدعن دبر كل صالة أن تقول : اللهم أعين على ذكرك وشكرك  وقال 
 أن يعلم اإلنسان أن النعم إذا شكرت قرت وزادت .ثانياا : 

 قال تعاىل : )َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم ( .
 أن يعلم اإلنسان أن هللا سيسأله يوم القيامة عن شكر نعمه .ثالثاا : 
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 ُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم( .قال تعاىل : )مُثَّ لَُتْسأَ 
  : أي مث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا به عليكم من الصحة واألمن والرزق وغري ذلك ، ما ذا قابلتم به نعمه قال ابن كثري

 من شكر وعبادة .
 أن ينظر إىل من هو دونه يف أمور الدنيا ، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا .رابعاا : 

 ) انظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ( . : قال 
 : فضائل الشكر 

 أولا : هللا أمر به .
 قال تعاىل : )َبِل اَّللََّ فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن( .

 ثانياا : التوبيخ على عدم الشكر .
 ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب أََفال َيْشُكُروَن( . قال تعاىل : )َوهَلُمْ 

 ثالثاا : الثناء على الشاكرين وأنه سبل الرسل .
 قال تعاىل : )ُذرِّيََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبداً َشُكوراً( .

ٍٍ ُمْسَتِقيٍم ( .وقال تعاىل عن إبراهيم ) َشاِكراً أَلَنـُْعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإىَل   ِصرَا
 رابعاا : الشكر نفع للشاكر نفسه .

َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه ( .  قال تعاىل : ) َوَمْن َيْشُكْر فَِإَّنَّ
 خامساا : أن الشكر إذا صدر من املؤمنني فهو مانع من ن ول العذاب .

 ُتْم ( .قال تعاىل : )َما يـَْفَعُل اَّللَُّ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرمُتْ َوآَمنْ 
 سادساا : أن الشكر سبب ل يادة النعم .

 قال تعاىل : )َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم ( .
 سابعاا : أن الصفوة من عباد هللا يسألون هللا أن يوزعهم شكر نعمته .

 نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ ( .قال تعاىل عن سليمان : ) َوقَاَل َربِّ أَْوزِْعيِن أَْن َأْشُكَر 
 ثامناا : أن الشاكرين قليلون .

 قال تعاىل : ) َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن( .
 وقال تعاىل : ) َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر( .

 وهذا يدل على أهنم هم خواص هللا .
 الفوائد :

 عاىل عليه .تذكري اإلنسان بنعم هللا ت-1
 أن النصر على األعداء من أعظم النعم .-2
 من عالمات التوفيق تأييد هللا لعبده . -3
 عظم منزلة الشكر . -4
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ُتْم تـَْعَلُموَن )  ( ( .27) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ل ََتُونُوا الِلََّ َوالرَُّسوَل َوََتُونُوا َأَمانَاِتُكْم َوأَنـْ
 . [ 27] األنفال : 

---------- 
 ... ( اختلف العلماء يف املراد يف اخليانة هنا : ) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ل ََتُونُوا الِلََّ َوالرَُّسوَل َوََتُونُوا

 ، فيشقونه ويلقونه إىل املشركني ، فنهاهم هللا عن ذلك. قيل : كانوا يسمعون الشيء من النيب 
 ا كما صنع املنافقون ، يظهرون اإلميان ويسرون الكفر.وقيل :  هناهم هللا أن َيونو 

خروجه وعزم على الذهاب إليه ، فكتب إليه رجل  وقيل : عن جابر بن عبد هللا : أن أبا سفيان خرج من مكة ، فعلم النيب 
 من املنافقني أن حممداً يريدكم فخذوا حذركم ، فأنزل هللا هذه اآلية.

 باخلروج إليها ، حكاه األصم. بلتعة حني كتب إىل أهل مكة ملا هم النيب وقيل :  نزلت يف حاطب بن أّب 
والصحيح أن اآلية عامة، وإن صح أهنا وردت على سبب خاص، فاألخذ بعموم اللفظ ال خبصوص السبب عند اجلماهري من 

 العلماء. واخليانة تعم الذنوب الصغار والكبار الالزمة واملتعدية.
 ِبا هنا عدم العمل ِبا أمر هللا تعاىل به ورسوله عليه الصالة والسالم. : واملراد قال اآللوسي 
 وتشمل اخليانة كل معصية خفية ، فهي داخلة يف ) ال َخونوا ( ألن الفعل يف سياق النهي يعم ، فكل  وقال ابن عاشور :

، ألهنم ملا سأل بعضهم النفل وكانوا  معصية خفية فهي مراد من هذا النهي ، فتشمل الغلول الذي حاموا حوله يف قضية األنفال
قد خرجوا يتتبعون آثار القتلى ليتنفلوا منهم ، تعني حتذيرهم من الغلول ، فذلك مناسبة وقع هذه اآلية من هذه اآليات سواء 

 صح ما حكي يف سبب النزول أم كانت متصلة النزول بقريناهتا.
 : قيامة ، وهو جيمع أنواع اخليانات كلها قليلها وكثريها .هذا خطاب جلميع املؤمنني إىل يوم ال قال ابن عطية 

 واخليانة التنقص للشيء باختفاء وهي مستعملة يف أن يفعل اإلنسان خالف ما ينبغي من حفظ أمر ما .
 : هم إين أعوذ واخليانة : الغدر وإخفاء الشيء ؛ ومنه ) يـَْعَلُم َخآئَِنَة األعني ( وكان عليه السالم يقول : " الل وقال القرطيب

 بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع ومن اخليانة فإهنا بئست الِبطانة " خّرجه النسائي
ُتْم تـَْعَلُمونَ  عطف على النهي، أي: وال َخونوا أماناتكم .قال ابن عباس: األمانات األعمال اليت ائتمن  ( ) َوََتُونُوا َأَمانَاِتُكْم َوأَنـْ

 يقول: ال تنقضوها . هللا عليها العباد ، يعين الفرائض
قال الكليب: أما خيانة هللا ورسوله فمعصيتهما. وأما خيانة األمانة: فكلُّ واحد مؤَتن على ما افرتضه هللا عليه إن شاء خاهنا،  

  ،وإن شاء أدَّاها ال يطلع عليه أحد إال هللا تعاىل
 ون فيها .واملعىن : كل أمانة أؤَتن عليها اإلنسان ، فإنه جيب أن يؤديها وال َي 

 فيجب على أحد أن يؤدي األمانة اليت اؤَتن عليها ، يأت ِبا كاملة ، وال َيون ِبا .
 واألمانات ِف احلياة َّلا أنواع كثرية منها : 
o :األمانة يف العبادة 
وبر الوالدين، وغري فمن األمانة أن يلتزم املسلم بالتكاليف، فيؤدي فروض الدين كما ينبغي، وَيافظ على الصالة والصيام والزكاة  

؛ أَنَُّه ذََكَر الصَّالََة  ذلك من الفروض اليت جيب علينا أن نؤديها بأمانة هلل رب العاملني ،َعْن َعْبدِ هللِا ْبِن َعْمرٍو ، َعِن النَّيبِّ 
َها ، َكاَنْت لَُه نُورًا ، َوبـُْرَهانًا ، َوََنَاًة يـَوْ  َها ، ملَْ َيُكْن لَُه نًوٌر ، َواَل بـُْرَهاٌن، يـَْوًما، فـََقاَل : َمْن َحاَفَظ َعَليـْ َم اْلِقَياَمِة، َوَمْن ملَْ َُيَاِفْظ َعَليـْ

 َواَل ََنَاٌة ، وََكاَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمَع قَاُروَن ، َوِفْرَعوَن ، َوَهاَماَن ، َوأّبَِّ ْبِن َخَلٍف. 
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o  :األمانة يف حفظ اجلوارح 
رح واألعضاء كلها أمانات، جيب عليه أن َيافظ عليها، وال يستعملها فيما يغضب هللا سبحانه؛ فعلى املسلم أن يعلم أن اجلوا

فالعني أمانة جيب عليه أن يغضها عن احلرام ، واألذن أمانة جيب عليه أن جينَِّبها مساع احلرام ، واليد أمانة، والرجل 
 .أمانة...وهكذا

ُهَناِلَك أَْو نْيُ تـَْزين ، َواْلَقْلُب يـَْزين ، فَزِنَا اْلَعنْيِ النََّظُر ، َوْزنَا اْلَقْلِب التََّمينِّ ، َواْلَفرُْج ُيَصدُِّق َما ) العَ  َعْن َأّب ُهَريـَْرَة . قال : قَال 
 .ُيَكذِّبُُه ( .

o :األمانة يف الودائع 
مع املشركني، فقد كانوا يرتكون  ول ومن األمانة حفظ الودائع وأداؤها ألصحاِبا عندما يطلبوهنا كما هي، مثلما فعل الرس 

 على رد الودائع إىل أصحاِبا ، فَعْن َأّب ُهَريـَْرَة ، َأنَّ َرُسوَل هللِا  ليحفظها هلم، ولذا فقد حثنا  ودائعهم عند الرسول 
 َها يُرِيُد ِإْتالَفـََها ، أَتْـَلَفُه هللاُ .قَاَل:َمْن َأَخَذ أَْمَواَل النَّاِس يُرِيُد أََداَءَها ، أَدَّاَها هللُا َعْنُه ، َوَمْن َأَخذَ 

)َثاَلثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ، َوَمْن ُكْنُت َخْصَمُه َخَصْمُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة : َرُجٌل  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  وعن َأّب ُهَريـَْرَة 
 ُحرًّا فََأَكَل َُثََنُه ، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجريًا فَاْستَـْوََف ِمْنُه ، وملَْ يُوِفِه َأْجَرُه ( .أَْعَطى ّب مُثَّ َغَدَر ، َوَرُجٌل بَاَع 

o  :األمانة يف العمل 
ومن األمانة أن يؤدي املرء ما عليه على خري وجه، فالعامل يتقن عمله ويؤديه بإجادة وأمانة، والطالب يؤدي ما عليه من 

ٍٍ واجبه جبد واجتهاد.واجبات، وجيتهد يف حت  صيل علومه ودراسته، وَيفف عن والديه األعباء، وهكذا يؤدي كل امر
َها : أَّن النَّيبَّ    قَاَل ) ِإنَّ هللا َيُِبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم َعَماًل َأْن يـُْتِقَنه ( . َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعنـْ
o : األمانة يف البيع والشراء 
 يِغشُّ أحًدا، وال يغدر به وال َيونه .املسلم ال  

: لَْيَس ِمنَّا  َمرَّ ِبَرُجٍل يَِبيُع َطَعاًما فََأْعَجَبُه ، فََأْدَخَل يََدُه ِفيِه ، فَِإَذا ُهَو َطَعاٌم َمبـُْلوٌل ، فـََقاَل النَّيبُّ  َعْن َأّب ُهَريـَْرَة ) َأنَّ النَّيبَّ 
 َمْن َغشََّنا ( .

o ة: املسئولية أمان 
كل إنسان مسئول عن شيء يعترب أمانة يف عنقه، سواء أكان حاكًما أم والًدا أم ابًنا، وسواء أكان رجال أم امرأة فهو راٍع 

 ومسئول عن رعيته .
ُهْم ، َوالرَُّجُل قَاَل: ُكلُُّكْم رَاٍع َفَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه ، فَاأَلِمرُي الذي َعَلى ا َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْبِد اَّللَِّ   لنَّاِس رَاٍع َوْهَو َمْسُئوٌل َعنـْ

ُهْم ، َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى بـَْيِت بـَْعِلَها َوَوَلِدِه َوْهَى َمسْ  ُهْم ، َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوْهَو رَاٍع َعَلى أَْهِل بـَْيِتِه َوْهَو َمْسُئوٌل َعنـْ ُئوَلٌة َعنـْ
 ْنُه ، َأالَ َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه. .َمْسُئوٌل عَ 

ْعُتُه ِمْن َعِن احلََْسِن ، َأنَّ ُعبَـْيَد هللِا ْبَن زِيَاٍد َعاَد َمْعِقَل ْبَن َيَساٍر يِف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه ، فـََقاَل لَهُ   َمْعِقٌل : ِإيّنِ حُمَدُِّثَك َحِديثًا مسَِ
ْعُت النَّيبَّ  َرُسوِل هللِا    .يـَُقوُل: َما ِمْن َعْبٍد اْستَـْرَعاُه هللاُ َرِعيًَّة ، فـََلْم ََيُْطَها بَِنِصيَحٍة ، ِإالَّ ملَْ جيَِْد رَاِئَحَة اجْلَنَّةِ  ، مسَِ

o :األمانة يف حفظ األسرار 
 فاملسلم َيفظ سر أخيه وال َيونه وال يفشي أسراره . 

ْعُت أَبَا َسِعيٍد اخْلُْدرِيَّ ، يـَُقوُل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعْبِد ا ) ِإنَّ ِمْن أَْعَظِم اأَلَمانَِة ِعْنَد اَّللَِّ يـَْوَم  لرَّمْحَِن ْبِن َسْعٍد ، قَاَل : مسَِ
 اْلِقَياَمِة الرَُّجَل يـُْفِضى ِإىَل اْمَرأَتِِه َوتـُْفِضى ِإلَْيِه مُثَّ يـَْنُشُر ِسرََّها ( .
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  ، قال ابن عاشور : وإَّنا أضيفت األمانات إىل املخاطبني مبالغة يف تفظيع اخليانة ، بأهنا نقض ألمانة منسوبة إىل ناقضها
 ِبنزلة قوله ) وال تقتلوا أنفسكم ( دون : وال تقتلوا النفس.

 نزاهة النفس واعتدال أعماهلا ، وقد  ولألمانة شأن عظيم يف استقامة أحوال املسلمني ، ما ثبتوا عليها وَخلقوا ِبا ، وهي دليل
 من إضاعتها والتهاون ِبا ، وأشار إىل أن يف إضاعتها اَنالل أمر املسلمني . حذر النيب 

 : ففي هذا التحذير من اخليانة 
 وتعريفها : قال ابن عاشور: وحقيقة اخليانة عمل من اؤَتن على شيء بضد ما اؤَتن ألجله، بدون علم صاحب األمانة .

 يل: هي االستبداد ِبا يؤَتن اإلنسان عليه من األموال واألعراض واحلرم، وَتلك ما يستودع، وجماحدة مودعه .وق
 . واخليانة من صفات املنافقني 
 ) آية املنافق ثالث : ... وإذا اؤَتن خان ( . كما قال   

 .قال ابن عثيمني يف قوله ) إذا اؤَتن خان ( إذا ائتمنه إنسان على شيء خانه 
 . وهللا ل ُيب اخلائنني 

 قال تعاىل ) ِإنَّ اَّللََّ الَ َيُِبُّ اخلَائِِننَي ( .
 وقال تعاىل ) ِإنَّ اَّللََّ ال َيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفوٍر ( .

  وتعوذ منها النيب . 
 ) ... وأعوذ بك من اخليانة ، فإهنا بئس البطانة ( . قال 
 . وهو من صفات آخر ال مان 

قال عمران: ال  -()خريكم  قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم ن بن حصني رضي هللا عنهما قال: قال النيب وعن عمرا
: إن بعدكم قوًما َيونون وال يؤَتنون، ويشهدون وال يستشهدون،  قال النيب  -بعد قرنني أو ثالثة أدري أذكر النيب 

َمن ( .  وينذرون وال يوفون، ويظهر فيهم السِّ
 : ومن صور اخليانة 

 ) من استشار أخوه املسلم فأشار عليه بغري رشد فقد خانه ( . قال 
 . فاملستشار مؤَتن كما قال 

 ومنها : اخليانة بامرأة اجملاهد .
 )حرمة نساء اجملاهدين على القاعدين كحرمة أمهاهتم ، وما من رجل َيلف رجاًل من اجملاهدين يف أهله فيخونه فيهم إال قال 

 ُوّقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء ، فما ظنكم ( رواه مسلم .
 . وذهاب األمانة دليل على فساد اجملتمعات وقرب الساعة 

َنَما النَّيبُّ  َُيَدُِّث ، فـََقاَل  َضى َرُسوُل اَّللَِّ يف جَمِْلٍس َُيَدُِّث اْلَقْوَم َجاَءُه أَْعرَاّبٌّ فـََقاَل َمىَت السَّاَعُة َفمَ  َعْن َأىِب ُهَريـَْرَة قَاَل ) بـَيـْ
السَّاِئُل َعِن  -أُرَاُه  -أَْيَن »قَاَل  بـَْعُض اْلَقْوِم مسََِع َما قَاَل ، َفَكرَِه َما قَاَل ، َوقَاَل بـَْعُضُهْم َبْل ملَْ َيْسَمْع ، َحىتَّ ِإَذا َقَضى َحِديَثهُ 

ــَد اأَلْمُر » قَاَل َكْيَف ِإَضاَعتُـَها قَاَل « . فَِإَذا ُضيَِّعِت اأَلَمانَُة فَانـَْتِظِر السَّاَعَة »  . قَاَل قَاَل َها أَنَا يَا َرُسوَل اَّللَِّ « . السَّاَعةِ  ِإَذا ُوسِّ
 ِإىَل َغرْيِ أَْهِلِه فَانـَْتِظِر السَّاَعَة ( رواه البخاري .

 . ولقد أمرنا هللا تعاىل بأداء األمانات 
نَّ اَّللََّ نِِعمَّا يَِعُظُكْم بِِه ِإنَّ  يَْأُمرُُكْم أَْن تـَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا بِاْلَعْدِل إِ فقال تعاىل ) ِإنَّ اَّللََّ  
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يًعا َبِصرياً ( .  اَّللََّ َكاَن مسَِ
 هم يقول لقومه : )ِإيّنِ َلُكْم َرُسوٌل أَِمنٌي( . واألمانة صفة مميزة ألصحاب الرساالت ، فقد كان كل من 
  ولقد اتصف النيب  منذ صغره ولقب بني قومه ) بالصادق األمني ( حىت وقومه يعادونه مل ينفوا عنه هذه الصفة ، كما جاء

 ْغِدُر ، وََكَذِلَك الرُُّسُل اَل تـَْغِدر .يف حوار أّب سفيان وهرقل ، حيث قال هرقل : َسأَْلُتَك : َهْل يـَْغِدُر ؟ فـََزَعْمَت أَنَُّه الَ يَـ 
 . وأداء األمانة من صفات املؤمنني 

 َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاهِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعون ( . قال تعاىل )
، بل يؤدوهنا إىل أهلها، وإذا عاهدوا أو ( أي: إذا اؤَتنوا مل َيونوا ) َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاهِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ  :قال ابن كثري: "وقوله

 عاقدوا أوفوا بذل.
  ولقد جعل الرسول . األمانة دلياًل على إميان املرء وحسن خلقه 
 .اَل َعْهَد لَهُ  الَ ِإميَاَن ِلَمْن اَل أََمانََة لَُه ، َوالَ ِديَن لَِمنْ  ِإالَّ قَاَل: َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، قَاَل : َما َخطَبَـَنا َنيبُّ هللِا  

ُتْم تـَْعَلُمونَ )   (  أي : وأنتم تعلمون أهنا أمانة من غري شبهة. َوأَنـْ
 وقيل : وأنتم تعلمون ما يف اخليانة من املأمث خبالف من جهل.

 الفوائد :
 حتر ٌ اخليانة بكل أنواعها . -1
لا         وجوب احلفاظ على األمانة وتأديتها كامالً من غري نقص . -2 اء : الث   هــــ1438/  1/  24ث 
َنٌة َوَأنَّ الِلََّ ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم ))  َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوَلدُُكْم ِفتـْ  ( . (28َواْعَلُموْا َأَّنَّ

 [ . 28] األنفال : 
---------- 

َنٌة  ) َا َأْمَواُلُكْم َوَأْولدُُكْم ِفتـْ إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه  فيها،  أي: اختبار وامتحان منه لكم؛ (َواْعَلُموا َأَّنَّ
 أو تشتغلون ِبا عنه، وتعتاضون ِبا منه؟ 

 : تفسري الرازي ( .   ألهنا تشغل القلب بالدنيا ، وتصري حجاباً عن خدمة املوىل. قال الرازي ( 
َنٌة َواَّللَُّ ِعنْ  ) كما قال تعاىل َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفتـْ  ( . َدُه َأْجٌر َعِظيٌم ِإَّنَّ

َنًة تعاىل )  وقال ُلوُكْم بِالشَّرِّ َواخلَْرْيِ ِفتـْ  ( .َونـَبـْ
 ن ( .لَِئَك ُهُم اخْلَاِسُرو يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َوال أَْوالدُُكْم َعْن ذِْكِر اَّللَِّ َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فَُأو  ) وقال تعاىل
 ( يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوالدُِكْم َعُدوًّا َلُكْم فَاْحَذُروُهْم  ) وقال تعاىل

 قال جماهد : َيمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه ، فال يستطيع مع حبه إال أن يطيعه .
 ( َعُدوًّا َلُكمْ  ِإنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوالدُِكمْ قوله تعاىل  ) .. ،يقول تعاىل ُمرباً عن األزواج واألوالد : أن منهم من هو عدو الزوج والوالد

ْل يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـُْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َواَل أَْواَلدُُكْم َعن ذِْكِر اَّللَِّ َوَمن يـَْفعَ ِبعىن : أنه يلتهي به عن العمل الصاحل كقوله تعاىل )
 ( .َذِلَك فَُأْولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن 

 ( ولس املراد من هذه العداوة ما يفهمه كثري من الناس أهنا عداوة البغضاء واحملادة، بل َعُدوًّا َلُكمْ يف قوله تعاىل ) قال ابن القيم
ور الدين وأعمال الرب ... وما أكثر ما هي عداوة احملبة الصادقة لآلباء عن اهلجرة واجلهاد وتعلم العلم والصدقة وغري ذلك من أم

 فات العبد من الكمال والفالح بسبب زوجته وولده .



 47 

  بعض األبناء وبعض األزواج أعداء لوالديهم ، فيحملوهنم على معصية هللا ، ويثبطوهنم عن طاعة هللا ، فقد يتساهل األزواج
، أو يف ارتكاب بعض املنهيات جماراة ألزواجهم وأوالدهم والوالدان يف ترك بعض الواجبات كرتك اهلجرة واجلهاد وغري ذلك 

 ونزواًل عند رغباهتم فتحملهم العاطفة أو طلب رضاهم على تقد ٌ حمبتهم ورضاهم على حمبة هللا ورضاه .
 .واآلية عامة يف كل معصية يرتكبها اإلنسان بسبب األهل والولد 
  ( العدو من يريد لك  َعُدّوًا لَُّكمْ قوله تعاىل ) الشر أو َيملك عليه ، أو يكون سببًا يف منع اخلري عنك عن قصد منه أو عن

( على دينكم ، أن يضروكم يف دينكم ، أو توافقوهم على رغباهتم فيما ال يرضي هللا ، واحلذر : االحرتاز  ْحَذُروُهمْ غري قصد ) فا
 واحليطة من الشيء املخيف 

أي: ثوابه وعطاؤه وجناته خري لكم من األموال واألوالد، فإنه قد يوجد منهم عدو، وأكثرهم ال  ( َوَأنَّ الِلََّ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ  )
 يغين عنك شيئا، وهللا، سبحانه، هو املتصرف املالك للدنيا واآلخرة، ولديه الثواب اجلزيل يوم القيامة.

َجْدَت كل شيء، وإن فـُتَُّك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك ابن آدم، اطلبين جَتدين، فإن َوَجْدَتيِن و )  تعاىلهللا ويف األثر يقول 
 ء ( .من كل شي

ثالث من كن فيه وجد ِبن حالوة اإلميان: من كان هللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، )  أنه قال ويف الصحيح عن رسول هللا 
 ه ( .يرجع إىل الكفر بعد إذ أنقذه هللا من ومن كان َيب املرء ال َيبه إال هلل، ومن كان أن يلقى يف النار أحب إليه من أن

والذي نفسي بيده، ال )  بل حب رسوله مقدم على األوالد واألموال والنفوس، كما ثبت يف الصحيح أنه، عليه السالم، قال
  ( .يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أمجعني

 تنبيهًا على أن سعادات اآلخرة خري من سعادات الدنيا ألهنا أعظم يف (  ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ  َوَأنَّ هللا: قوله تعاىل )  قال الرازي
الشرف ، وأعظم يف الفوز ، وأعظم يف املدة ، ألهنا تبقى بقاء ال هناية له ، فهذا هو املراد من وصف هللا األجر الذي عنده 

 بالعظم.
 ا يف الولد ولذا قدمت األموال على األوالد ، وال َيفى ما يف األخبار من ولعل الفتنة يف املال أكثر منه:  قال اآللوسي

 املبالغة.
 الفوائد :

 عظم فتنة املال واألوالد . -1
 أن الدنيا كلها ابتالء وامتحـــــان .-2
 ينبغي على اإلنسان أن يتعلم وجيتهد حىت يعرف دينه ، ويعرف الفنت وكيف ينجو منها . -3
 هذه الفنت . قليل من يسلم من-4
 من أعظم أسباب النجاة يف الفنت الزهد يف الدنيا ، ومعرفة حقارهتا ، والرغبة يف اآلخرة ومعرفة ما فيها من النعيم العظيم .-5
 ( . (29ِفْر َلُكْم َوالِلَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم )يِا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َإن تـَتـَُّقوْا الِلََّ َُيَْعل لَُّكْم فـُْرقَاناا َوُيَكفِهْر َعنُكْم َسيِهَئاِتُكْم َويـَغْ ) 

 [  29] األنفال : 
---------- 

أي : إن جتعلوا بينكم وبني عذاب هللا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، فإنه َيصل (  يِا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َإن تـَتـَُّقوْا الِلََّ ) 
 لكم :

 بني احلق والباطل. أي: فصالً (  اناا َُيَْعل لَُّكْم فـُْرقَ ) 
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 والفرقان : ما يفرق به بني احلق والباطل ، واملعىن : أنه جيعل هلم من ثبات القلوب ، وثقوب البصائر ، :  قال الشوكاين
 وحسن اهلداية ما يفرقون به بينهما عند االلتباس.

 يف معىن ) فرقاناً ( : لوقي 
 والعرب تسمي املخرج من الشيء: فرقانًا. ( َوَمن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعل لَُّه َُمَْرًجاال تعاىل ) ، كما ق معناه جيعل لكم ُمرًجا قيل :

ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم بِاَّللَِّ َوَما أَنَزْلَنا َعَلى )  ألن هللا مسى يوم بدر: )يوم الفرقان( يف قوله ، نصرًا وتأييًدا(  فـُْرقَانًا)  وقال بعض العلماء
 ألنه يوم نصر فـََرَق هللا به بني احلق والباطل بأن نصر الفئة املؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثرية. ( يـَْوَم اْلُفْرقَانِ َعْبِدنَا 

ل وقال بعض العلماء: جيعل هللا لكم بسبب تقوى هللا فـُْرقَانًا، أي: علًما تـَُفّرُِقون به بني احلق والباطل، واحلسن والقبيح. واألقوا
 ة .وتقوى هللا )جل وعال( كفيلة بكل خري من خريي الدنيا واآلخر ، بة متقار 

وهذا التفسري من ابن إسحاق قال ابن كثري ملاذا ما قال ابن إسحاق أن معىن ) فرقانًا ( أي : فصاًل بني احلق والباطل ، قال : 
، وفق ملعرفة احلق من الباطل، فكان ذلك سبب أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ فإن من اتقى هللا بفعل أوامره وترك زواجره

 . نصره  وَناته وُمرجه من أمور الدنيا، وسعادته يوم القيامة
 أي : يسرتها ويغطيها حبلمه وعفوه . ( َوُيَكفِهْر َعنُكْم َسيِهَئاِتُكمْ )  
 السرت ، ومنه مسيت الكفارة ، ألهنا  قوله تعاىل )َوُيَكفُِّر( يسرت ، مأخوذة من ) الَكْفر ( بفتح الكاف وسكون الفاء ، وهو

تسرت الذنب ، ومسي الزارع كافراً ألنه يسرت احلب يف األرض ، ومسي الليل كافراً ألنه يسرت الكون بظالمه ، ومسي الشخص الكافر 
 ألنه سرت نعمة هللا عليه .

 الدنيا ويف اآلخرة ، يف الدنيا بظهور مسيت سيئة ألهنا تسوء صاحبها يف ،  والسيئات :مجع سيئة ، والسيئة : العمل السيء
َفَمْن آثارها عليه من اهلّم والضيق يف الصدر واخللق والرزق ، فيفقد من السعادة يف احلياة بقدر ما عمل من السوء ، قال تعاىل )

َا َيصَّعَُّد يف السََّماءِ يُرِِد اَّللَُّ َأْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلإِلْسالِم َوَمْن يُرِْد أَْن ُيِضلَُّه جَيَْعْل  أََفَمْن ( وقال تعاىل ) َصْدرَُه َضيِّقًا َحَرجًا َكَأَّنَّ
 ( . وتسوؤه آجاًل بعد موته ملعاقبته عليها إن ملَشرََح اَّللَُّ َصْدرَُه ِلإْلِْسالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَبِِّه فـََوْيٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ذِْكِر اَّللَِّ 

 يتب منها أو يتداركه هللا بعفوه .
ورِبا تسوء غريه بأن يتعدى ضررها إىل الغري مباشرة ، أو بأن يكون هلا أثرها السيء على البالد والعباد عامة ِبحق الربكات وقلة 

( وقال  ُيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر ِبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لِ اخلريات ، كما قال تعاىل )
 ما منع قوم زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ( رواه ابن ماجه ( . 
  ( َويُْدِخَلُكْم  َعَسى رَبُُّكْم َأن ُيَكفِهَر َعنُكْم َسيِهَئاِتُكمْ والسيئات يف األصل تطلق على الكبائر والصغائر كما يف قوله تعاىل

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم ( ، وقد يراد ِبا الصغائر إذا قرنت مع الكبائر كما يف قوله تعاىل ) َجنَّاتٍ  ِإْن جَتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ
 ( . َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكرمياً 

 ذنوبكم .(  َويـَْغِفْر َلُكمْ ) 
 بالسيئات : الصغائر ، وبالذنوب اليت تغفر : الكبائر.قيل إن املراد 

 .وجيوز العكس بأن يراد بالسيئات الصغائِر وباملغفرة مغفرة الكبائر بالتوبة املعقَبة هلا 
وقيل التكفري السرت يف الدنيا ، والغفران عدم املؤاخذة ِبا يف اآلخرة ، واحلاصل أن اإلمجال مقصود للحث على التقوى وحتقق  
 ئِدهتا والتعريض بالتحذير من التفريط فيها ، فال َيصل التكفري وال املغفرة بأي احتمال.فا
 أي : ذو العطاء الزائد عما تتعلق به الضرورة ، ومعىن ) ذو ( صاحب .ل ( َوالِلَُّ ُذو اْلَفضْ ) 
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 أي : الواسع الكثري ، فالِعظم هنا يعود إىل الكمية وإىل الكيفية .(  اْلَعِظيمِ  )
 ( .َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اَّللَِّ اهلل هو صاحب اإلحسان والفضل على عباده كما قال تعاىل )ف 
 ( فإنه خرب من هللا جل ثناؤه عن أن كل خري ناله عباده يف دينهم ودنياهم ، ما قوله )وهللا ذو الفضل العظيم: وأ قال الطربي

 غري استحقاق منهم ذلك عليه .فإنه من عنده ابتداء وتفضاًل منه عليهم من 
 الفوائد :

 فضل تقوى هللا . -1
 كلما كان اإلنسان أكثر تقوى كان أكثر توفيقاً ومعرفة للحق من الباطل .  -2
 أن من توفيق هللا للعبد أن يوفق للحق والصواب . -3
 أن الكثري ممن مل يوفقوا للصواب واحلق ، إَّنا ذلك بسبب قلة تقواهم هلل تعاىل . -4
 أنه ال أعظم من فضل هللا تعاىل . -5
 على املسلم أن يسأل هللا من فضله ، فإن هللا َيب من عبده أن يسأله ويطلبه . -6
 إثبات أن هللا موصوف بالفضل العظيم ، حيث قال تعاىل  ) وهللا ذو الفضل العظيم ( .-7

 من هللا وحده . أنه ال يليق باإلنسان أن يطلب الفضل من غري هللا ، بل يطلب الفضل-8
ُر اْلَماِكرِيَن )َوِإْذ مَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لُِيْثِبُتوَك َأْو يـَْقتُـُلوَك َأْو ُُيْرُِجوَك َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر الِلَُّ َوالِلَُّ )    ( . (30 َخيـْ

 [ . 30] األنفال : 
---------- 

بعد  ل ذا تذكري بنعمة خاصة على الرسو ه... ( ْثِبُتوَك َأْو يـَْقتـُُلوَك َأْو ُُيْرُِجوَك َومَيُْكُروَن َوِإْذ مَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُ ) 
 ة .تذكري املؤمنني بالنعمة العامة عليهم ، واملعىن : اذكر يا حممد حني تآمر عليك املشركون يف دار الندو 

من  أي :ك ( َأْو ُُيْرُِجو ئل )بني القبا ه بالسيف ضربة رجل واحد ليتفرق دم:  يأ( َأْو يـَْقتُـُلوَك )  كَيبسو  ي :أ(  لُِيْثِبُتوكَ ) 
 ة .مك
 . املكر : التدبري خبفاء 
 واملكر إيقاع الضر ُخفية ،:  قال ابن عاشور 
  قال ابن عباس وجماهد وقتادة وغريهم من املفسرين : إن مشركي قريش تآمروا يف دار الندوة ودخل عليهم إبليس يف صورة

 يخ ، وذكر أنه من أهل َند.ش
 فقال بعضهم : قيدوه نرتبص به ريب املنون ، فقال إبليس : ال مصلحة فيه ، ألنه يغضب له قومه فتسفك له الدماء.

 وقال بعضهم أخرجوه عنكم تسرتَيوا من أذاه لكم ، فقال إبليس : ال مصلحة فيه ألنه جيمع طائفة على نفسه ويقاتلكم ِبم.
لرأي أن َنمع من كل قبيلة رجاًل فيضربوه بأسيافهم ضربة واحدة فإذا قتلوه تفرق دمه يف القبائل فال يقوى بنو وقال أبو جهل: ا

هاشم على حماربة قريش كلها، فريضون بأخذ الدية، فقال إبليس: هذا هو الرأي الصواب ، فأوحى هللا تعاىل إىل نبيه بذلك وأذن 
يبيت يف مضجعه وأذن هللا له يف اهلجرة، وأمر عليًا أن يبيت يف مضجعه ، وقال له: تسج له يف اخلروج إىل املدينة وأمره أن ال 

 بربدت فإنه لن َيلص إليك أمر تكرهه وباتوا مرتصدين، فلما أصبحوا ثاروا إىل مضجعه فأبصروا علياً فبهتوا وخيب هللا سعيهم.
 أعداء هللا . (َومَيُْكُروَن ) 
 م .يبطل مكرهم ويفضح أمره، فِبم (  َومَيُْكُر الِلَُّ ) 
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ُر اْلَماِكرِي )  هتديد ووعيد شديد لكل من ميكر بأوليائه سبحانه .ن ( َوالِلَُّ َخيـْ
  ( .ِإالَّ تَنُصُروُه فـََقْد َنَصرَُه هللا )وهذا القول واملكر كان ِبكة ، ولكن هللا تعاىل ذكرهم ذلك باملدينة كقوله  
  : كره هللا يف هذه اآلية هو بإمجاع من املفسرين إشارة إىل اجتماع قريش يف دار الندوة وهذا املكر الذي ذ قال ابن عطية

 ه .ِبحضر إبليس يف صورة شيخ َندي على ما نص ابن إسحاق يف سري 
 الفوائد :

 . نصر هللا لنبيه  -1
 . عالمة وداللة على صدقه ونبوته  -2
 مكر هللا بأعدائه . -3
 . احلذر من مكر هللا وعقابه -4
 أن هللا ال يوصف باملكر على سبيل اإلطالق ، بل يقال : إن هللا ماكر ِبن ميكر به .-5
ْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإلَّ َأَساِطرُي )  َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا قَاُلوا َقْد مسَِ ِإْن َكاَن ( َوِإْذ قَاُلوا اللَُّهمَّ 31اأْلَوَِّلنَي )َوِإَذا تـُتـْ

َنا ِحَجارَةا ِمَن السََّماِء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ) بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما 32َهَذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَليـْ ( َوَما َكاَن الِلَُّ لِيُـَعذِه
بـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن )  ( . (33َكاَن الِلَُّ ُمَعذِه

 [ . 33 -31ل : ] األنفا
-------------- 

ْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا)  َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا قَاُلوا َقْد مسَِ َيرب تعاىل عن كفر قريش وُعتُـّوِهم وَترُّدهم وعنادهم، (  َوِإَذا تـُتـْ
ْعَنا)  ودعواهم الباطل عند مساع آياته حني تتلى عليهم أهنم يقولون وهذا منهم قول ال فعل، وإال  (َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا  َقْد مسَِ

. وإَّنا هذا قول منهم يـَُغّرون به أنفسهم ومن اتبعهم  فقد حتدوا غري ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فال جيدون إىل ذلك سبيالً 
 على باطلهم.

 قوالن.( قد مسعنا : يف قوله تعاىل )  قال ابن اجلوزي 
 : قد مسعنا منك وال نطيعك.أحدمها 

 والثاين : قد مسعنا قبل هذا مثله ، وكان النضر َيتلف إىل فارس تاجراً ، فيسمع العبَّاد يقرؤون اإلَنيل.
 ( .لو نشاء لقلنا مثل هذا ) وقد بني التحدِّي كذب من قال 

وه علينا ، إال أكاذيب وأباطيل وحكايات األمم السابقة ، سطروها ما هذا القرآن الذي تتلي : أ (ِإْن َهَذا ِإلَّ َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي  )
 وليس كالم هللا تعاىل ، وهذا غاية املكابرة

 وهو مجع أسطورة، أي: كتبهم اقتبسها، فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس. وهذا هو الكذب البحت، كما :  قال ابن كثري
رَّ يِف َوقَاُلوا أَ  ) أخرب هللا عنهم يف اآلية األخرى َساِطرُي األوَِّلنَي اْكَتَتبَـَها َفِهَي َُتَْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيال ُقْل أَنزلَُه الَِّذي يـَْعَلُم السِّ

 .أي: ملن تاب إليه وأناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه.ما ( السََّماَواِت َواألْرِض ِإنَُّه َكاَن َغُفورًا َرِحي
َنا ِحَجارَةا ِمَن السََّماِء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  َوِإْذ قَاُلوا اللَُّهمَّ  ) هذا من كثرة ( ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَليـْ

ن اللهم، إن كان هذا هو احلق موا : ، وكان األوىل هلم أن يقول جهلهم وُعتُـّوِهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما ِعيُبوا به
 . ولكن استفتحوا على أنفسهم، واستعجلوا العذاب، وتقد ٌ العقوبة  ، عندك، فاهدنا له، ووفقنا التباعه

 ( .ُروَن َوَيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلْوال َأَجٌل ُمَسمًّى جَلَاَءُهُم اْلَعَذاُب َولََيْأتِيَـنـَُّهْم بـَْغَتًة َوُهْم ال َيْشعُ  ) كما قال تعاىل
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ْل لََنا ِقطََّنا قـَْبَل يـَْوِم احلَِْسابِ عاىل )وقال ت ( َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع لِْلَكاِفريَن لَْيَس لَُه َداِفٌع ِمَن اَّللَِّ ِذي اْلَمَعارِجِ ( )َوقَالُوا رَبَـَّنا َعجِّ
َنا ِكَسفً ) وكذلك قال اجلهلة من األمم السالفة، كما قال قوم شعيب له وقال ( ا ِمَن السََّماِء ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ فََأْسِقْط َعَليـْ

َنا ِحَجارًَة ِمَن السََّماِء أَِو اْئِتَنا ِبَعَذابٍ ) هؤالء  ( . أَلِيمٍ اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْقَّ ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَليـْ
 َنا ِحَجارًَة ِمَن السََّماِء  ْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْقَّ اللَُّهمَّ إِ ) عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعَليـْ
 ( .َوَما َكاَن اَّللَُّ لِيُـَعذِّبـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّللَُّ ُمَعذِّبـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُرونَ )فنزلت  (اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  أَوِ 
 روي عن جماهد وابن جبري وعطاء والسدي أن قائل هذه املقالة هو النضر بن احلارث الذي تقدم ذكره، وفيه :  قال ابن عطية

وترتب أن يقول النضر بن احلارث مقالة وينسبها القرآن إىل مجيعهم، ألن النضر كان فيهم موسومًا بالنبل ، نزلت هذه اآلية
يفعله الناس أبدًا بعلمائهم وفقهائهم، واملشار  قاله منهم كثري واتبعوه عليه حسبماً والفهم مسكونًا إىل قوله، فكان إذا قال قواًل 

 د .، والذي محلهم على هذه املقالة هو احلس إليه ِبذا هو القرآن وشرع حممد 
بـَُهْم َوُهْم َيْستَـ )   بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن الِلَُّ ُمَعذِه  هلم أمانني من العذاب: جعل هللا( ْغِفُروَن َوَما َكاَن الِلَُّ لِيُـَعذِه

 ألن هللا )جل وعال( مل ينزل(  َوَما َكاَن اَّللَُّ لِيُـَعذِّبـَُهْم َوأَنَت ِفيِهمْ )  بني أظهرهم، وهو قوله أحد األمانني: وجود رسول هللا 
 عنهم فينزل عليهم العذاب بعد أن فارقهم.العذاب بأمة ونبيها موجود فيها، بل إذا أراد إنزال العذاب ِبم أمر نبيهم أن َيرج 

  أن هللا عز وجل مل يعذب قط أمة  (وما كان هللا ليعذِبم وأنت فيهم ) وأمجع املتأولون على أن معىن قوله  : ابن عطيةقال
 .ونبيها بني أظهرها ، فما كان ليعذب هذه وأنت فيهم ، بل كرامتك لديه أعظم 

 ن ( .َوَما َكاَن اَّللَُّ ُمَعذِّبـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُرو )  لههو املذكور يف قو :  األمان الثاين
 وقد اختلف العلماء يف هذا االستغفار على أقوال :

 .وما كان هللا معذب هؤالء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون ، فاللفظ وإن كان عاماً إال أن املراد بعضهم  قيل:
علم هللا أنه يكون هلم أوالد يؤمنون باهلل ويستغفرونه، فوصفوا بصفة أوالدهم  وما كان هللا معذب هؤالء الكفار، ويف وقيل:

 وذراريهم.
لو استغفروا مل يعذبوا ، فكان املطلوب من ذكر هذا الكالم استدعاء : أي (  َوَما َكاَن هللا ُمَعّذبـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُرونَ )  وقيل :

 ر ملا عذِبم هللا.أي لو اشتغلوا باالستغفا،  االستغفار منهم
 هذه اآلية الكرمية تدل على أن لكفار مكة أمانني يدفع هللا عنهم العذاب بسببها: أحدمها كونه صلى هللا :  قال الشنقيطي

 عليه وسلم فيهم ألن هللا مل يهلك أمة ونبيهم فيهم.
 يدل على خالف ذلك.(  َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَامِ  َوَما هَلُْم َأال يـَُعذِّبـَُهُم اَّللَُّ )  استغفارهم هللا وقوله تعاىل: والثاين 

 ه :واجلواب من أربعة أوج
 ًا ، خرج من بني أظهرهم مهاجر  وهو اختيار ابن جرير ونقله عن قتادة والسدي وابن زيد أن األمانني منتفيان فالنيب  األول:

وال يف ، ل أريد ِبا أن العذاب ال ينزل يف حاله استغفارهم لو يستغفروا فجملة احلا، واستغفارهم معدوم إلصرارهم على الكفر 
 ،  ومعلوم أن احلال قيد لعاملها ووصف لصاحبها، لكنه خرج من بني أظهرهم ومل يستغفروا لكفرهم ، حالة وجود نبيهم فيهم 

 ما كان هللا معذِبم وهم يستغفرون لو استغفروا.و : لكنهم مل يأتوا بالقيد فتقرير املعىن ، قيد يف نفي العذاب  فاالستغفار مثالً 
 (. َولَُنِذيَقنـَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأَلْدَّن ُدوَن اْلَعَذاِب اأَلْكرَبِ ) وبعد انتفاء األمرين عذِبم بالقتل واألسر يوم بدر كما يشري إليه قوله تعاىل

كان استغفار  تضعفني ِبكة وعليه فاملعىن أنه بعد خروجه أن املراد بقوله: يستغفرون استغفار املؤمنني املس الوجه الثاين:
َنا ِحَجارًَة ِمَن السََّما)  املؤمنني سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار املستعجلني للعذاب بقوهلم  ء ( .فََأْمِطْر َعَليـْ
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فـََعَقُروا )  ظري اآلية عليه قوله تعاىلوعلى هذا القول فقد أسند االستغفار إىل جمموع أهل مكة الصادق خبصوص املؤمنني منهم ون
 ( . فـََناَدْوا َصاِحبَـُهْم فـَتَـَعاَطى فـََعَقرَ )  مع أن العاقر واحد منهم بدليل قوله تعاىل(  النَّاَقةَ 

 مث ذكر القول الثالث ، مث قال :
ِبم وقد سبق يف عمله أن منهم من يسلم أي يسلمون أي وما كان هللا معذ(  َوُهْم َيْستَـْغِفُرونَ )  أن معىن قوله : الوجه الرابع

يف الذين سبقت هلم الشقاوة كأّب جهل وأصحابه الذين  (َوَما هَلُْم َأال يـَُعذِّبـَُهُم اَّللَُّ )ويستغفر هللا من كفره وعلى هذا القول فقوله: 
 عذبوا بالقتل يوم بدر ونقل ابن جرير معىن هذا القول عن عكرمة وجماهد.

 لت هذه اآلية على أن االستغفار أمان وسالمة من العذاب.أهل املعاين : د قال 
  ، واالستغفار له فوائد كثرية :يف اآلية فضل االستغفار 

 أولا : تكفري السيئات ورفع الدرجات .
 يماً( .قال تعاىل ) َوَمْن يـَْعَمْل ُسوءاً أَْو َيْظِلْم نـَْفَسُه مُثَّ َيْستَـْغِفِر اَّللََّ جيَِِد اَّللََّ َغُفوراً َرحِ 

 ويف احلديث القدسي ) قال هللا : من يستغفرين فأغفر له .. ( متفق عليه .
 ثانياا : سبب لسعة الرزق واإلمداد باملال والبنني .

ارًا . َومُيِْددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِننَي ْدرَ قال تعاىل عن نوح أنه قال لقومه ) فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا . يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم مِ 
 َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم أَنـَْهاراً ( .
 ثالثاا : سبب حلصول القوة ِف البدن .

 َويَزِدُْكْم قـُوًَّة ِإىَل قـُوَِّتُكْم َوال تـَتَـَولَّْوا جُمْرِِمنَي ( . قال هود لقومه ) َويَا قـَْوِم اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم مُثَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً 
 رابعاا : سبب لدفع املصائب ورفع الباليا .

 قال تعاىل ) َوَما َكاَن اَّللَُّ ُمَعذِّبـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن ( .
 خامساا : سبب لبياض القلب .

 اء يف قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه (  رواه أمحد .) إن املؤمن إذا أذنب كانت نكتة سود قال 
 من أقوال السلف :

 قال بعض العلماء : طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفاراً كثرياً  .
 وكان ابن عمر : يطلب من الصبيان االستغفار ويقول : إنكم مل تذنبوا .

 أما داؤكم فالذنوب ، وأما دواؤكم فاالستغفار .وقال قتادة : إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، ف
 وقال رياح القيسي : ِل نيف وأربعون ذنباً ، قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة .

 وقال احلسن : ال َتلُّوا من االستغفار .
َزين: إن أعمال بين آدم تُرفع فإذا رُفعت صحيفٌة فيها استغفار رُفعت بيضاء، وإذا رُفعت

ُ
 ليس فيها استغفار رفعت سوداء . وقال بكر امل

: أكثروا من االستغفار يف بيوتكم ، وعلى موائدكم، ويف طُُرِقكم، ويف أسواقكم، فإنكم ال تدرون مىت تنزل وعن احلسن قال
 املغفرة.

 قال لقمان البنه : أْي بـُيَنَّ عوِّد لسانك : اللهم اغفر ِل ؛ فإن هلل ساعات ال يرد فيها سائالً .
 بن عبد العزيز يف النوم فقيل له : ما وجدت أفضل ؟ قال : االستغفار .ورئي عمر 

ْن َخرْيٍ جتَُِدوُه ِعنَد اَّللَِّ ُهَو َخرْياً َوأَْعَظَم َأْجراً َواسْ   تَـْغِفُروا اَّللََّ ( .فائدة : قال تعاىل ) َوَما تـَُقدُِّموا أِلَنُفِسُكم مِّ
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على أفعال الطاعة واخلري ، فائدة كبرية، وذلك أن العبد ال َيلو من التقصري فيما  قال السعدي : ويف األمر باالستغفار بعد احلث
أمر به، إما أن ال يفعله أصاًل ، أو يفعله على وجه ناقص ، فأمر برتقيع ذلك باالستغفار ، فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، 

 فمىت مل يتغمده هللا برمحته ومغفرته فإنه هالك .
 الفوائد :

 على ربه . كرامة النيب -1
 شدة عتو وعناد كفار قريش . -2
 أمان من العذاب . أن وجود النيب -3
 أن من فضائل االستغفار أنه لرفع العذاب وعدم وقوعه . -4
اء :                    احلث على االستغفار . -5 لاث   هـــ1438/  2/  1الث 
بـَُهُم الِلَُّ )   ْكثـََرُهْم َل َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَما َكانُوا َأْولَِياَءُه ِإْن َأْولَِياُؤُه ِإلَّ اْلُمتـَُّقوَن َوَلِكنَّ أَ  َوَما ََّلُْم َألَّ يـَُعذِه

 ( . (35ُكْنُتْم َتْكُفُروَن )( َوَما َكاَن َصاَلتـُُهْم ِعْنَد اْلبَـْيِت ِإلَّ ُمَكاءا َوَتْصِديَةا َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَا  34يـَْعَلُموَن )
 [ . 35 -34] األنفال : 

------------- 
بـَُهُم الِلَُّ َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد احْلََرامِ )  أي: وكيف ال يعذِبم هللا وهم يصدون عن املسجد احلرام أي (    َوَما ََّلُْم َألَّ يـَُعذِه

 ه .ن الصالة عنده والطواف بأهله عالذي ببكة، يصدون املؤمنني الذين هم 
 : مث اختلفوا يف هذا العذاب ... قال اخلازن : 

 : هو القتل واألسر يوم بدر. فقيل
 : أراد به عذاب اآلخرة.وقيل 
 : أراد بالعذاب األول عذاب االستئصال وأراد بالعذاب الثاين : العذاب بالسيف.وقيل 
 عذاب عذاب اآلخرة.أراد بالعذاب األول عذاب الدنيا وِبذا ال وقيل :

ألن االخبار :  وفيه بعد ، وقال احلسن : اآلية األوىل وهو قوله تعاىل وما كان هللا ليعذِبم منسوخة بقوله وما هلم أال يعذِبم هللا
 . ال يدخلها النسخ

 هو األول إال أنه كان امتنع بشيئني كون النيب اختلفوا يف هذا التعذيب فقال قومو :  وقال أبو حيان :  فيهم واستغفار من
يز باهلجرة وقع بالباقني يوم بدر، وقيل: بل وقع بفتح مكة ، وقال قوم: هذا التعذيب غري ذلك بينهم من املؤمنني فلما وقع التمي

 ر .قتل بعضهم يوم بد: م وإسالم بعض ذراريهم، والثاين: استئصال كلهم فلم يقع ملا علم من إسالم بعضهفاألّول
 . وأصحابه نيب أي: هم ليسوا أهل املسجد احلرام، وإَّنا أهله ال( ْولَِياَءُه َوَما َكانُوا أَ   )
 رد ملا كانوا يقولون : َنن والة البيت واحلرم ، نصد من نشاء ، وندخل من ( َوَما َكانُوا أَْولَِياَءُه قوله تعاىل ) :  قال القامسي

 م .نشاء ، أي : ما كانوا مستحقني والية أمره ، لشركه
َماهُلُْم َويف النَّاِر ُهْم َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي َأْن يـَْعُمُروا َمَساِجَد اَّللَِّ َشاِهِديَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم بِاْلُكْفِر أُولَِئَك َحِبَطْت أَعْ )  قال تعاىل كما

َا يـَْعُمُر َمَساِجَد اَّللَِّ َمْن آَمَن بِاَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر  َوأَقَاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة وملَْ ََيَْش ِإال اَّللََّ فـََعَسى أُولَِئَك َأْن َيُكونُوا ِمَن َخاِلُدوَن ِإَّنَّ
 ( .اْلُمْهَتِديَن 
َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتلِ َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ وَُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوِإْخرَاُج أَْهِلِه ِمْنُه َأْكبَـُر ِعْنَد اَّللَِّ  )  وقال تعاىل  ( . ]َواْلِفتـْ
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 قوالن.( وما كانوا أولياَءه  )ويف هاء الكناية يف قوله :  قال ابن اجلوزي 
 : أهنا ترجع إىل "املسجد" ، وهو قول اجلمهور. أحدمها

 قال احلسن : إن املشركني قالوا : َنن أولياء املسجد احلرام ، فرد هللا عليهم ِبذا.
 هنا تعود إىل هللا عز وجل ، ذكره أبو سليمان الدمشقي.أ والثاين :

 الذين اتقوا الشرك واملعاصي .( ِإْن َأْولَِياُؤُه ِإلَّ اْلُمتـَُّقوَن ) 
ولكن اكثرهم جهلة سفلة ، فقد كانوا يقولون : َنن والة البيت واحلرم ، نصد من نشاء ،  ي :أ (َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم َل يـَْعَلُموَن ) 
دخل من نشاء ! ! والغرض من اآلية بيان استحقاقهم لعذاب االستئصال بسبب جرائمهم الشنيعة ، ولكن هللا رفعه عنهم ون

  .، وإلستغفار املسلمني املستضفني لرسوله  إكراماً 
ن ال شيء، وهو عرب هنا باألكثر عن اجلميع، والعرب تعرب باألكثر عن اجلميع، وبالقلة ع :ال بعض العلماء قال الشنقيطي : ق
 أسلوب معروف.

 له . ال من هو عاصٍ  وقال بعض العلماء: األكثر على ظاهره؛ ألن بعضهم يعلم أن والية بيت هللا ملن هو مطيع هلل
ت م عند البيما كانت عبادة املشركني وصالهت يذا من مجلة قبائحهم أه(  َوَما َكاَن َصاَلتـُُهْم ِعْنَد اْلبَـْيِت ِإلَّ ُمَكاءا َوَتْصِديَةا ) 

، وكانوا يفعلوهنما إذا صلى املسلمون ليخلطوا عليهم صالهتم ، واملعىن أهنم وضعوا مكان الصالة ًا وتصفيقًا احلرام اال تصفري 
 ن .ن بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقو والتقرب اىل هللا التصفري والتصفيق ، قال ابن عباس : كانت قريش يطوفو 

 . املكاء : الصفري 
 ق ، وهذا قول اجلمهور . ) زاد املسري ( .ة : التصفيوالتصدي 
 َوالتَّْصِفيِق  اْلُمَكاُء : الصَِّفرُي ، َوالتَّْصِديَُة : التَّْصِفيُق ، قَاَل بـَْعُض اْلُعَلَماِء : َواْلَمْقُصوُد ِعْنَدُهْم بِالصَِّفريِ :   قال الشنقيطي

َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا هِلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه  )، َويَُدلُّ هِلََذا قـَْولُُه تـََعاىَل  آَن ِمَن النَّيبِّ التَّْخِليُط َحىتَّ اَل َيْسَمَع النَّاُس اْلُقرْ 
 ( .َلَعلَُّكْم تـَْغِلُبوَن 

 : ويصفقون وقال جماهد  إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون...  قال الرازي
يف الطواف ويستهزؤون به ويصفرون وَيلطون عليه طوافه وصالته ، وقال مقاتل : كان إذا صلى  : كانوا يعارضون النيب 

 الرسول يف املسجد يقومون عن ميينه ويساره بالتصفري والتصفيق ليخلطوا عليه صالته.
 .هلم ، وعلى قول جماهد ومقاتل ، كان إيذاء للنيب فعلى قول ابن عباس : كان املكاء والتصدية نوع عبادة 

 ( .َوَما َكاَن َصالَتـُُهْم ِعنَد البيت ِإالَّ ُمَكاء َوَتْصِديًَة ) واألول أقرب لقوله تعاىل 
 فإن قيل : فلم مسَّى هللا تعاىل ما كانوا يفعلونه عند البيت من املكاء والتصدية صالة وليس منها؟:  قال املاوردي 

 ذلك جوابان : قيل عن
 أهنم كانوا يقيمون التصفيق والصفري مقام الدعاء والتسبيح فجعلوا ذلك صالة وإن مل يكن يف حكم الشرع صالة. أحدمها :
 أهنم كانوا يعملون كعمل الصالة. والثاين :

 ه كثري من اجلهلة املدعنيوهذه اآلية الكرمية تدل على أن التصفيق والتصفري ليسا من العبادة يف شيء، وبه يُعلم أن ما يفعل 
 . ن ذلك من اخلذالن وتلبيس الشيطانللتصوف كذبًا من الرقص والتصفيق والصراخ، زاعمني أنه عبادة أ

 وعلى التفسريين ففيه رّد على اجلهال من الصوفية الذين يَرُقصون وُيَصّفقون ويصعقون.:  قال القرطيب 
 ه فاعله باملشركني فيما كانوا يفعلونه عند البيت.وذلك كله منكر يتنزّه عن مثله العقالء ، ويتشبّ 
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 هو ما أصاِبم يوم بَْدر من القتل والسَّيْب. واختاره ابن جرير، ومل َيك غريه.( َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن ) 
 الفوائد :

 أن الصد عن سبيل هللا من عمل الكفار .-1
 ساجد .أن من أعظم اجلرائم الصد عن امل-2
 التحذير من الصد عن مساجد هللا . -3
 أن أولياء هللا هم املتقون . -4
 فضل التقوى وأهلها . -5
 ذم التصفيق والتصفري على وجه العبادة .-6
َعَلْيِهْم َحْسَرةا ُثَّ يـُْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا ِإََل ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـُْنِفُقوَن َأْمَواََّلُْم لَِيُصدُّوا َعْن َسِبيِل الِلَِّ َفَسيُـْنِفُقونـََها ُثَّ َتُكوُن ) 

يعاا فـََيْجَعَلهُ 36َجَهنََّم ُُيَْشُروَن ) ِف َجَهنََّم ُأولَِئَك  ( لَِيِميَ  الِلَُّ اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِهِب َوَُيَْعَل اخْلَِبيَث بـَْعَضُه َعَلى بـَْعٍض فـَيَـرُْكَمُه َجَِ
 ( . (37َن )ُهُم اخْلَاِسُرو 
 [ . 37 -36] األنفال : 

------------- 
يصرفون أمواهلم ويبذلوهنا ملنع الناس عن الدخول يف دين  ي :أ( ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـُْنِفُقوَن َأْمَواََّلُْم لَِيُصدُّوا َعْن َسِبيِل الِلَِّ ) 
 .سالم ، وحلرب حممد عليه السالم اإل
قد وتركم وقتل  يب كفار قريش يوم بدر ، ورجع فلهم اىل مكة قالوا : يا معشر قريش إن حممداً ملا أص قال بعض املفسرين : 

 ة .أرا ِبن أصيب منا !! فنزلت اآليخياركم ، فأعينونا ِبذا املال على حربه ، لعنا ندرك منه ث
ال مث تصري ندامة عليهم ، ألن أمواهلم تذهب ، وال يظفرون فسينفقون هذه األمو  ( أي : َفَسيُـْنِفُقونـََها ُثَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرةا )  

 ر .فاء نور هللا ، وإعالء كلمة الكفِبا كانوا يطمعون به من إط
   ( َكَذِلَك يُرِيِهُم هللا أَْعَماهَلُْم َحَسرَاتٍ احلسرة أشد الندامة كما قال تعاىل  )  :ة .ندامات شديدأي 
 أنه سيقع هذا اإلنفاق ويكون عاقبته احلسرة ، ألنه يذهب (  ُقونـََها مُثَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرةً َفَسيُـْنفِ : قوله تعاىل )  قال الرازي

 ي ( .ْغِلََبَّ أَنَْا َوُرُسلِ  ألَكَتَب هللا) املال وال َيصل املقصود ، بل يصريون مغلوبني يف آخر األمر كما قال تعاىل 
ة والذين ماتوا على الكفر منهم يساقون اىل جهنم ، فأعظم ِبا حسر  ي :أ(  ِإََل َجَهنََّم ُُيَْشُرونَ ُثَّ يـُْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا ) 

 ك .وندامة ، ملن عاش منهم ومن هل
 حيث مل جُتِْد شيًئا؛ ألهنم أرادوا إطفاء نور هللا وظهور كلمتهم على كلمة احلق، وهللا متم نوره ولو  ،  ندامةي أ:  قال ابن كثري

كافرون، وناصر دينه، وُمْعِلن كلمته، ومظهر دينه على كل دين. فهذا اخلزي هلم يف الدنيا، وهلم يف اآلخرة عذاب النار، كره ال
 ي .ْزي األبدي والعذاب السَّْرَمدِ فمن عاش منهم، رأى بعينه ومسع بأذنه ما يسوءه، ومن قُِتل منهم أو مات، فإىل اخلِ 

 آيات كثرية من   جُيمعون يوم القيامة، وقد بني هللا كيفية مجعهم إليها يف ( َجَهنََّم َُيَْشُرونَ  ِإىَل : قوله تعاىل )  قال الشنقيطي
 ( .ِوْرًدا  َوَنُسوُق اْلُمْجرِِمنَي ِإىَل َجَهنَّمَ )  كتابه، كما قال

 ( . نُكمْ بـَْوابـَُها َوقَاَل هَلُْم َخَزنـَتُـَها أملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل مِّ َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهنََّم ُزَمرًا َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها فُِتَحْت أَ )  وقال 
 وتقد ٌ املعمول الذي هو اجلار واجملرور يؤذن باحلصر؛ أي: ال َيشرون إىل شيء غري النار والعياذ باهلل جل وعال.

 وقال السُّدِّي: مييز املؤمن من الكافر.  ، من أهل الشقاءفيميز أهل السعادة  ( قيل : لَِيِميَ  الِلَُّ اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِهبِ ) 
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 . ل أن يكون هذا التمييز يف اآلخرةوهذا َيتم
نَـُهْم )  كما قال تعاىل    ( .مُثَّ نـَُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا َمَكاَنُكْم أَنـُْتْم َوُشرََكاؤُُكْم فـََزيَـّْلَنا بـَيـْ

 ( .يـَْوَمِئٍذ يـَتَـَفرَُّقوَن  َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعةُ )  وقال تعاىل
 ( .يـَْوَمِئٍذ َيصَّدَُّعوَن  )  وقال يف اآلية األخرى

 ( .َواْمَتاُزوا اْليَـْوَم أَيُـَّها اْلُمْجرُِموَن  ) وقال تعاىل
ر من مال ، ِبا يظهر من أعماهلم للمؤمنني، وتكون "الالم" معللة ملا جعل هللا للكفا وَيتمل أن يكون هذا التمييز يف الدنيا
أي: من يطيعه بقتال أعدائه  (لَِيِميَز اَّللَُّ اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب )  إَّنا أقدرناهم على ذلكينفقون يف الصد عن سبيل هللا، أي: 
 . الكافرين، أو يعصيه بالنكول عن ذلك

َولِيَـْعَلَم اْلُمْؤِمِننَي َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن نَافـَُقوا َوِقيَل هَلُْم تـََعاَلْوا قَاتُِلوا يِف َسِبيِل  َوَما َأَصاَبُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن فَِبِإْذِن اَّللَِّ  ) كما قال تعاىل  
 ( .اَّللَِّ أَِو اْدفـَُعوا قَاُلوا َلْو نـَْعَلُم ِقَتاال التَـّبَـْعَناُكْم 

 ( .ْم َعَلْيِه َحىتَّ مَيِيَز اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َما َكاَن اَّللَُّ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َما أَنـْتُ  ) وقال تعاىل
 ( . ْنُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِينَ أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلِم اَّللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا مِ )  وقال تعاىل

اخلبيث من  ليتميز،  ق األموال وبذهلا يف ذلك، وأقدرناهم على إنفا : إَّنا ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم آلية على هذافمعىن ا
 ب .الطي
 عض .جيعل الكفار بعضهم فوق ب ي :أ( َوَُيَْعَل اخْلَِبيَث بـَْعَضُه َعَلى بـَْعٍض ) 
يعاا )   م .ضهم فوق بعض لشدة االزدحاجيعلهم كالركام مرتاكما بعي : أ (فـَيَـرُْكَمُه َجَِ
 م .فيقذف ِبم يف نار جهني : أ (فـََيْجَعَلُه ِف َجَهنََّم ) 
 لكاملون يف اخلسران ، ألهنم خسروا أنفسهم وأمواهلم .ي : اأ (ولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن أُ ) 

 الفوائد :
 جهد الكفار يف الصد عن دين هللا .-1
 يتفقون األموال الطائلة للصد عن دين هللا ، وقد ظهر هذا جلياً يف هذه األزمنة . ما زال الكفار يف كل زمان ومكان -2
 على املسلمني أن ينفقوا أمواهلم يف نشر دين هللا وإعالء كلمته .-3
 أن كل من أنفق ماله لغري هللا فسيكون عليه حسرة وندامة .-4
 الطيب ، ومن املؤمن من املنافق .احلكمة من االبتالء باألموال وبالكفار ليتميز اخلبيث من  -5
اآلية خطر املعاونة على معصية هللا تعاىل ، وأن اإلنفاق يف ذلك معصية ، فيدخل يف هذا معاونة الظلمة على حركاهتم يف  يف-6

  .ممن يستعني بذلك على حرب املسلمنيالبغي والظلم ، وكذلك بيع السالح والكراع ، 
 ( .( 38يـَْنتَـُهوا يـُْغَفْر ََّلُْم َما َقْد َسَلَف َوِإْن يـَُعوُدوا فـََقْد َمَضْت ُسنَُّت اأْلَوَِّلنَي ) ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِإنْ ) 

 [ . 38] األنفال : 
---------- 

أي: عما هم فيه من ( وا ِإْن يـَْنتَـُهوا َكَفرُ   ُقْل لِلَِّذينَ  ) اىل لنبيه يقول تع( ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَْنتَـُهوا يـُْغَفْر ََّلُْم َما َقْد َسَلَف ) 
 . م وخطاياهمالكفر واملشاقة والعناد ويدخلوا يف اإلسالم والطاعة واإلنابة، يغفر هلم ما قد َسَلف، أي: من كفرهم، وذنوِب

اإِلْساَلِم ملَْ يـَُؤاَخْذ  َمْن َأْحَسَن يف  ل )اجْلَاِهِليَِّة قَا يف ْلَنا َعْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل قـُْلَنا يَا َرُسوَل اَّللَِّ أَنـَُؤاَخُذ ِبَا َعمِ :  كما جاء يف الصحيح
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 ( متفق عليه .اإِلْساَلِم ُأِخَذ بِاأَلوَِّل َواآلِخِر  اجْلَاِهِليَِّة. َوَمْن َأَساَء يف  ِبَا َعِمَل يف 
َلَها َوَأنَّ احلَْجَّ يـَْهِدُم َما  أََما َعِلْمَت أَنَّ اإِلْسالََم يـَْهِدُم َما كَ  )قَاَل ويف صحيح مسلم أنه ص  َلُه َوَأنَّ اهلِْْجرََة تـَْهِدُم َما َكاَن قـَبـْ اَن قـَبـْ

لَ   ه ( .َكاَن قـَبـْ
 فائدة :

 ( اختلف العلماء يف معناه :اإِلْسالَِم ُأِخَذ بِاأَلوَِّل َواآلِخِر  َوَمْن َأَساَء يِف معىن قوله )
من ارتد بعد إسالمه ، ومات على ذلك ، فإنه يعاقب على مجيع ما كان منه قبل : املراد باإلساءة باحلديث الكفر ، ففقيل 

 اإلسالم وبعده .
 وهذا جواب البخاري ، كما أشار إليه ابن حجر وأيده ، وهو اختيار ابن اجلوزي .

منقادًا يف الظاهر ، غري  أن اإلساءة يف احلديث املراد ِبا النفاق ، فإذا أسلم الكافر ومل يْصدق يف إسالمه ، بأن يكون وقيل :
 معتقد لإلسالم بقلبه ، فإنه يؤاخذ ِبا كان منه يف اجلاهلية .

 وهذا جواب القرطيب ، والنووي .
: املراد باإلساءة عدم الدخول يف اإلسالم بقلبه ، بل يكون منقاداً يف الظاهر مظهراً للشهادتني غري معتقد لإلسالم  قال النووي

على كفره بإمجاع املسلمني ، فيؤاخذ ِبا عمل يف اجلاهلية قبل إظهاره صورة اإلسالم وِبا عمل بعد بقلبه ، فهو منافق باق 
 إظهارها ، ألنه مستمر على كفره .

واإلساءُة املذكورُة يف هذا احلديِث يف مقابلِة هذا اإلحساِن : هي الكفُر والنفاق ، وال َيِصحُّ أن يراد باإلساءِة وقال القرطيب : 
ىل املوت ، وهو هنا ارتكاُب َسيِّئٍة ومعصية ؛ ألنه يلزُم عليه أالَّ يـَْهِدَم اإلسالُم ما قبله ِمَن اآلثاِم إال ملن ُعِصَم من مجيِع السيئاِت إ

 . قطًعا ؛ فتعنيَّ ما قلناه باطلٌ 
 ه .: يستمروا على ما هم في أي (َوِإْن يـَُعوُدوا )  
، أنا نعاجلهم بالعذاب  : فقد مضت سنتنا يف األولني أهنم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أي(  فـََقْد َمَضْت ُسنَُّت اأْلَوَِّلنيَ ) 

 والعقوبة.
 ذين هلكوا منكم فقتلوا وُأسروا يوم بدر، مضت سنة هللا فيهم، فَأْظَهَر عَلْيِهْم نَِبيَُّه، يعين ال ( اأَلوَِّلنيَ )  ال بعض العلماءق

 ونصره عليهم، فإن عدمت إىل القتال أجرى عليكم تلك السنة؛ ألنه ال جتد لسنة هللا تبدياًل. 
َا أهلكها هللا )جل وعال(، وقال بعض العلماء: املراد باألولني األمم املاضية ممن قبلنا؛ أَلنَّ ُكلَّ أمٍَّة كَ  ذََّبْت رسوهَلا وَترََّدْت َعَلى َرِبِّ

رَا ُكلَّ َما َجاَء أُمًَّة رَُّسوهُلَا  ) لككم كما فعل جبميع األمم قبلكم يعين: وإن تعودوا إىل ذلك الكفر والطغيان أه مُثَّ أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تـَتـْ
 ( .لَِّقْوٍم الَ يـُْؤِمُنوَن  َوَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث فـَبُـْعداً َكذَّبُوُه فَأَتْـبَـْعَنا بـَْعَضُهم بـَْعضاً 

 الفوائد :
 أن اإلسالم جيب ما قبله .-1
 فإن هللا يغفر له . –مهما كان كفره  –رمحة هللا بعباده ، حيث أن من أسلم من الكفار  -2
 من الكفار .هتديد الكفار ، بأن استمروا على كفرهم ، فإنه سيحل ِبم ما حل بغريهم -3
 أن هلل سنناً لن تتغري ولن تتبدل ، ومنها : أن من طغى وجترب وكفر ، فإن هللا يهلكه ويدمره . -4
 هـــــ1438/  2/  6الأحد :        استدل الفقهاء ِبذه اآلية على الكافر إذا أسلم ال يلزمه أن يقضي الصالة . -5
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َنةٌ )  تَـَهْوا فَِإنَّ الِلََّ ِبَا يـَْعَمُلوَن َبِصرٌي ) َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َل َتُكوَن ِفتـْ يُن ُكلُُّه لِِلَِّ فَِإِن انـْ ( َوِإْن تـََولَّْوا فَاْعَلُموا َأنَّ الِلََّ 39َوَيُكوَن الدِه
 ( . (40َمْوَلُكْم نِْعَم اْلَمْوََل َونِْعَم النَِّصرُي )

 [ . 40 -39] األنفال : 
-------------- 

َنةٌ َوقَاتُِلوهُ )  رك باهلل حىت ال يعبد دونه ــــــأمر هللا بقتال املشركني حىت ال تكون فتنة ، يعين : ال يكون ش(  ْم َحىتَّ َل َتُكوَن ِفتـْ
 أحد .
 َقى ِشْرٌك على َوْجِه األرض، ويدل هلذا املعىن قوله بعده  ، املراد بالفتنة هنا: الشرك :ال أكثر العلماء ق ) -يليه-أي: حىت ال يـَبـْ

ألن الدين ال يكون كله هلل إال إذا مل يـَْبَق َعَلى َوْجِه األْرِض ِشْرٌك، فعندئٍذ يكون الدين كله هلل. ويؤيد (  َوَيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه َّلِلَِّ 
وا: الَ ِإَلَه ِإالَّ هللُا، فَِإَذا أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ يـَُقولُ )    هذا املعىن وهذا التفسري الذي دلت عليه القرينة القرآنية قوله

 ( . قَاُلوَها منُعوا ِمينِّ ِدَماَءُهْم َوأَْمَواهَلُْم ِإالَّ حِبَقَِّها، َوِحَسابـُُهْم َعَلى هللاِ 

  وجاء يف صحيح البخاري يف تفسري هذه اآلية عن عبد هللا بن عمر )رضي هللا عنهما( ما يدل على أن املراد بالفتنة: فتنة
دينه ، يعين: قاتلوهم حىت ينتشر اإلسالم،  ن دينه، كاملستضعف الذي إذا آمن َحَبُسوه وأوثقوه، أو قتلوه حىت يرتكالرجل ع

وتنكسر شوكة الكفر، حبيث ال يقدرون على رد إنسان عن دينه، وال قتل إنسان وال ضربه وال إيثاقه بسبب اإلسالم؛ ألهنم  
يعذب بالاًل فُيْضجعه يف هنار الصيف  -قبحه هللا-دينهم، فكان أمية بن خلف كانوا يف أول اإلسالم يفتنون الضعفاء عن 

 يف رمضاء مكة، فيضع احلجارة على صدره ويعذبه ليكفر ِبحمد صلى هللا عليه وسلم، وهو يقول: أحد أحد.
يُن ُكلُُّه لِِلَِّ  )  . الظاهر العاِل على سائر األديانأي : يكون دين هللا هو  ( َوَيُكوَن الدِه
قال : ) أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا ، فإن قالوها عصموا مين دماءهم  كما ثبت يف الصحيحني أنه   

 وأمواهلم إال حبقها وحساِبم على هللا تعاىل ( .
 . ومسي الكفر فتنة ألنه يؤدي إىل الكفر 

َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل وقد قال تعاىل )   ل جماهد : أي من أن يقتل املؤمن ، فالقتل أخف عليه من الفتنة .( قاَواْلِفتـْ
قال الطربي : وابتالء املؤمن يف دينه حىت يرجع عنه فيصري مشركاً باهلل بعد إسالمه ، أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيماً على 

 دينه ، متمسكاً عليه حمقاً فيه .
، أقروا ِبا ألزمكم هللا من فرائضه، و فار عن قتالكم، ودخلوا يف ملتكملونكم من الكأي فإن انتهى الذين يقات (فَِإِن انـْتَـَهْوا )  

وتركوا ما هم عليه من عبادة األوثان ، فدعوا االعتداء عليهم وقتاهلم وجهادهم ، فإنه ال ينبغي أن يعتدى إال على الظاملني ، وهم 
 املشركون باهلل .

 ( . نـْتَـَهْوا َفال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ فَِإِن اكما قال تعاىل يف سورة البقرة ) 
ويف (  فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم )  كما قال تعاىل (ِبَا يـَْعَمُلوَن َبِصرٌي  فَِإنَّ الِلََّ ) 

 ( .اُنُكْم يف الدِّيِن فَِإْخوَ  ) اآلية األخرى
 م .أي: وإن استمروا على خالفكم وحماربتك (َوِإْن تـََولَّْوا  )
 م .سيدكم وناصركم على أعدائك (فَاْعَلُموا َأنَّ الِلََّ َمْوَلُكْم ) 
صـار الوِل فيما ينفع ، والنصري يف  اعلم أن الوِل والنصري إذا اجتمعاقال الشيخ ابن عثيمني :  -( َمْوََل َونِْعَم النَِّصرُي نِْعَم الْ ) 

 دفع ما يضر ، وأما إذا أفرد أحدمها ِشل اآلخر  .
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 الفوائد :
 احلث على قتال الكفار . -1
 أن الغاية من قتال الكفار حىت يكون الدين كله هلل . -2
 أنه إذا زالت الفتنة فإهنم ال يقاتلون . -3
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ )   َمْنُتْم بِالِلَِّ ٍء فََأنَّ لِِلَِّ ُُخَُسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيِل ِإْن ُكْنُتْم آَواْعَلُموا َأَّنَّ

َ ْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يـَْوَم اْلُفْرقَاِن يـَْوَم اْلتَـَقى اجْلَْمَعاِن َوالِلَُّ َعَلى ُكلِه َشْيءٍ   ( . (41َقِديٌر ) َوَما أَنـْ
 [ . 41] األنفال : 

---------- 
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنَّ لِِلَِّ ُُخَُسُه َوِللرَُّسوِل )  يبني تعاىل تفصيل ما شرعه ُمصصا هلذه األمة الشريفة، من ..... ( َواْعَلُموا َأَّنَّ

 بني سائر األمم املتقدمة، من إحالل املغامن.
  ل املأخوذ من الكفار بإجياف اخليل والركاب.هي املا:  لغنيمةاو 
  : شيء كان ، سواء كان هذا الشيء قلياًل أو كثريًا ، عظيمًا أو حقريًا ، حىت  أيّ : يفيد التقليل أي  (مِّن َشْيٍء  )قوله تعاىل

 اخليط واملخيط ) اإلبرة ( .
  َِها يف َداِر احَلْرب  . . َوْهَي ِلَمْن َشِهَد الَوقْـَعَة ِمْن أَْهِل الِقَتالِ َوَُتَْلُك الَغِنيَمُة بِاالسِتياَلِء َعَليـْ
 . يكون أربع أمخاس الغنيمة للغاَّنني 
مخس يخرج اإلمام الذي هو الرئيس األعلى يف الدولة أو من ينوب عنه كقائد اجليش ـ مثاًل ـ اخلمس، أي: ف ( فيخرج اخلُمس) 

َا  ) الغنيمة؛ لقول هللا تعاىل  ( يلِ َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنَّ َّلِلَِّ مُخَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَّبِ َواْعَلُموا أَّنَّ
 ( َساِكنِي َواْبِن السَِّبيلِ مَ فََأنَّ َّلِلَِّ مُخَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َوالْ )  صرف على ما ذكر هللا يف القرآنفيخرج اخلمس وي

 فهؤالء مخسة، إذاً اخلمس يقسم مخسة أسهم فيكون: 
 من أصل الغنيمة جزء من مخسة وعشرين جزءاً.(  فََأنَّ لِِلَِّ ُُخَُسُه َوِللرَُّسول) 
 وأين يصرف هذا؟ 

 اجلواب: مخس اخلمس يكون فيئاً يف مصاحل املسلمني، هذا هو الصحيح.
يف األمة، ولكن الصحيح أن ما هلل وللرسول  فلإلمام؛ ألن اإلمام نائب مناب الرسول  يفء، وما للرسول وقيل: ما هلل فهو 

 .يكون فيئاً يدخل يف بيت املال ويصرف يف مصاحل املسلمني 
  اختلف العلماء فيه بعد موت الرسول: 

من اخلمس، ماذا ُيصنع به من بعده؟ فقال  يف الذي كان يناله  اً فإذا ثبت هذا وعلم، فقد اختلف أيض:  قال ابن كثري
 قائلون: يكون ملن يلي األمر من بعده.

 ع .تادة مجاعة، وجاء فيه حديث مرفو روى هذا عن أّب بكر وعلي وق 
 وقال آخرون: يصرف يف مصاحل املسلمني.

 بيل، اختاره ابن جرير.وقال آخرون: بل هو مردود على بقية األصناف: ذوي القرىب، واليتامى، واملساكني، وابن الس
 بعده على مخسة أقاويل : واختلفوا يف سهم رسول هللا  قال املاوردي :

 أحدها : أنه للخليفة بعده ، قاله قتادة.
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 إرثاً ، وهذا قول من جعل النيب موروثاً. والثاين : أنه لقرابة النيب 
 س على أربعة.مردود على السهام الباقية ويقسم اخلم والثالث : أن سهم الرسول 

 والرابع : أنه مصروف يف مصاحل املسلمني العامة ، قاله الشافعي. 
 .وروي أن ذلك فعل أّب بكر وعمر  واخلامس : أن ذلك مصروف يف الكراع والسالح ،

 ( قال بعض العلماء سهم فََأنَّ َّلِلَِّ مُخَُسُه قوله تعاىل ) غري سهم الرسول .هللا 
 بة ألن قوله ) هلل ( أي لبيت هللا فهو على ) حذف مضاف ( .إنه يصرف على الكعوقالوا : 

وهو املالك لكل ما يف السماوات واألرض ، فللَّه الدنيا واآلخرة ، وقال اجلمهور إن قوله ) هلل ( استفتاح كالم يقصد به التربك 
امسه ليعلمنا التربك بذكره وافتتاح األمور  وإَّنا ذكر تبارك وتعاىل، ألنه هو الغين ، فليس سبحانه حباجة إىل سهم من هذه السهام 

 وعلى هذا الرأي يكون اخلمس بني مخسة ) الرسول ، ذي القرىب ، اليتامى ، املساكني ، ابن السبيل ( .، بامسه 
 وهم بنو هاشم، وبنو املطلب، هؤالء هم أصحاب مخس اخلمس.،  وهم قرىب رسول هللا  ( َوِلِذي اْلُقْرََب ) 
 لب وازروا بين هاشم يف اجلاهلية أما سهم ذوي القرىب فإنه يصرف إىل بين هاشم وبين املطلب؛ ألن بين املط:  قال ابن كثري

يَّة  ودخلوا معهم يف الشعب غضبا لرسول هللا ،  ويف أول اإلسالم ومحاية له: مسلمهم طاعة هلل ولرسوله، وكافرهم محَِ
 . للعشرية وأنفة وطاعة ألّب طالب عم رسول هللا

  ؟ كيف يقسم بينهمو 
 ، وقيل: بل الذكر واألنثى سواء. يل: بل للذكر مثل حظ األنثينيقيل: يقسم بينهم حبسب احلاجة، وق

أما من قال: حبسب احلاجة، قال: ألننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع احلاجات، لكن خص ذوي القرىب؛ ألهنم أحق الناس 
 ِبثل هذه الغنيمة.

قال: ألهنم يستحقونه بوصٍف وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور واإلناث، كما لو وقف على قريبه وأما من قال: هم سواء، ف
 فإنه يستوي الذكر واألنثى.

 اإلرث يف القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ األنثيني. وأما من قال: إنه يفضل الذكر على األنثى، فقال: ألن
 ن كانوا كلهم سواء يف الغىن أو يف احلاجة أعطيناهم بالتساوي.واألقرب األول وهو أننا نراعي احلاجة، فإ

  واختلفوا يف سهمهم اليوم على أربعة أقاويل :: قال املاوردي 
 أنه هلم أبداً كما كان هلم من قبل ، قاله الشافعي. أحدها :
 أنه لقرابة اخلليفة القائم بأمور األمة. والثاين :

 شاء. أنه إىل اإلمام يضعه حيث والثالث :
 مردود على باقي السهام وهي ثالثة ، قاله أبو حنيفة. أن سهمهم وسهم رسول هللا  والرابع :

 . يبلغ، وسواء كان ذكراً أو أنثى مجع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن(  َواْلَيَتاَمى) 
 واختلف العلماء هل َيتص باأليتام الفقراء، أو يعم األغنياء والفقراء؟ على قولني.

 الصحيح أنه ال َيتص؛ ألننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء مل يكن لعطف املساكني عليهم فائدة.:  ابن عثيمني قال
فالصواب أن اليتيم يستحق مخس اخلمس من الغنيمة ولو كان غنّياً؛ جربًا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، وال سيما إذا كان 

 أبيه، ويعرف ما يفوته بفقد أبيه، لكن ال شك أن من كان أحوج فهو أحق.اليتيم مرتعرعاً يف الشباب، أي يعرف قدر وجود 
 فهم من اجتمعت فيهم أربعة شرٍو : (َواْلَيَتاَمى  : قوله تعاىل ) قال املاوردي 
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أحدها : موت األب وإن كانت األم باقية ، ألن يتم اآلدميني ِبوت اآلباء دون األمهات ويتم البهائم ِبوت األمهات دون 
 اء.اآلب

 م ( .الَ يـُْتَم بـَْعَد ُحلُ )  والثاين : الصغر ، لقول رسول هللا  
 والثالث : اإٍلسالم ألنه مال املسلمني. 

 والرابع : احلاجة ألنه معد للمصاحل.
 هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء يف اسم املساكني. (َواْلَمَساِكنِي )  
  ِهم من مل جيدوا شيئًا أو جيدون نصف الكفاية )هم أشد حاجة من راء : ُفقلْ وإذا قرن الفقراء باملساكني افرتقا، فيكون ا

 املساكني( .
 . فقر أسكنهموهم الذين جيدون نصف الكفاية أو أكثرها، مسوا بذلك ألن ال:  َواْلَمَساِكنيِ 

ون تذكرة أو متاعًا أو ما أشبه هم املسافرون الذين انقطع به السفر، فيعطون ما يوصلهم إىل سفرهم، يعط(  َواْبَن السَِّبيلِ )  
 ذلك مما َيتاجون إليه.

  ِمُثَّ يـَْقِسُم بَاِقي الَغِنْيَمة لِلرَّاِجِل َسْهٌم، َولِلَفاِرِس َثالَثَُة أْسُهٍم، َسْهٌم َلُه َوسْهَماِن لَِفَرِسه . 
َ ْلَنا َعَلى َعْبِدنَا)   واليوم لوا ما شرعنا لكم من اخلمس يف الغنائم، إن كنتم تؤمنون باهلل : امتث أي(  ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِالِلَِّ َوَما أَنـْ

 . اآلخر وما أنزل على رسوله
وآمركم بأربع م : قال هل وهلذا جاء يف الصحيحني، من حديث عبد هللا بن عباس، يف حديث وفد عبد القيس: أن رسول هللا  

ون ما اإلميان باهلل؟ شهادُة أن ال إله إال هللا، وأن حممًدا رسول هللا، وإقام وأهناكم عن أربع: آمركم باإلميان باهلل مث قال: هل تدر 
فجعل أداء اخلمس من مجلة اإلميان، وقد بوَّب البخاري  احلديث بطولهالصالة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا اخلمس من املغنم. ." 

 . ان(على ذلك يف "كتاب اإلميان" من صحيحه فقال:)باب أداء اخلمس من اإلمي
  ( َوَمآ أَنَزْلَنا على َعْبِدنَا قوله ) املراد به حممد  ألن أعظم وأشرف أوصاف الرسول يذكره بامسه تعظيمًا له وتكرمياً وإَّنا مل ،

  وإضافة  (ُسْبَحاَن الذى أسرى ِبَعْبِدِه  )وصفه بالعبودية ، وهذا هو السر يف ذكره يف سورة اإلسراء ِبذا الوصف اجلليل
 .ليه تعاىل تشعر بكمال العناية والتكر ٌ العبد إ

 وقد وصفه هللا يف وصف العبودية يف أعلى املنازل :
 . ( .       ....ِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ُسْبَحاَن الَّ ) فقال تعاىل يف اإلسراء 

 ( . ْبِدنَا فَْأُتوا ِبُسورٍَة مِّْن ِمْثِلهِ َوِإْن ُكْنُتْم يِف رَْيٍب ممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى عَ  وقال تعاىل يف مقام التحدي ) 
    ( . َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد اَّللَِّ يَْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيِه لَِبداً وقال تعاىل يف مقام الدعوة ) 

            أعبد الناس لربه وأخشاهم له أنا . وقال 
 ل .ن هللا فرق به بني احلق والباطيوم بدر أل: أي  (يـَْوَم اْلُفْرقَاِن )  
 ن .مجع املؤمنني ومجع الكافرين ، والتقى فيه جند الرمحن جبند الشيطاي : أ (يـَْوَم اْلتَـَقى اجْلَْمَعاِن ) 
 م .يء ، ومنه نصركم مع قلتكم وكثرهتقادر ال يعجزه شي : أ(  َوالِلَُّ َعَلى ُكلِه َشْيٍء َقِديرٌ ) 
  عند األمور اليت ال يستطيعها البشر ، كما ذكر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء املتمسكني بدينه  وجرت العادة بذكر قدرته

( وقال يف احلديبية َوأَْورََثُكْم أَْرَضُهْم َوِديَاَرُهْم َوأَْمَواهَلُْم َوأَْرضًا ملَْ َتطَُأوَها وََكاَن اَّللَُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديراً كقوله تعاىل يف األحزاب )
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديراً ) ٍَ اَّللَُّ ِِبَا وََكاَن اَّللَّ َها َقْد َأَحا  (.َوُأْخَرى ملَْ تـَْقِدُروا َعَليـْ
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ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك ومن قدرته أنه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤت امللك من يشاء وينزعه ممن يشاء كما قال تعاىل )
ُر ِإنَّكَ اْلُمْلِك تـُْؤِت اْلُملْ   ( . َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  َك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اخْلَيـْ

 نعرف أن  : اآلية عامة ، فهو قدير على كل شيء ، على ما شاءه وما مل يشأه ، وِبذا قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
َوُهَو َعَلى مَجِْعِهْم تقييد بعض الناس القدرة باملشيئة خطأ ، ألن هللا قادر على ما يشاء وعلى ما ال يشاء ، وأما قوله تعاىل )

( فاملشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ، ولكنها عائدة على اجلمع ، يعين : إذا أراد مجعهم وشاء مجعهم  ِإَذا َيَشاُء َقِديرٌ 
 دير عليه ال يعجزه شيءفهو ق
 الفوائد :

 التشريع هلل سبحانه وليس ألحٍد أن يشرّع من تلقاء نفسه . -1
 اخلمس يصرف يف سبيل هللا ويف املصارف اليت أشارت إليها اآلية الكرمية . -2
 . الغنائم توزع بني اجملاهدين حسب ما شرع هللا وفصله الرسول -3
 ويطيع رسوله يف كل شؤون احلياة .على املؤمن أن ميتثل أمر هللا  -4
 إثبات علو هللا تعاىل .-5
 أن القرآن منزل غري ُملوق .-6
 وشرفه . فضل النيب  -7
 فضل حتقيق العبودية هلل تعاىل . -8
 أنه كلما كان اإلنسان أعبد هلل كان أعظم عند هللا . -9

 أن هللا ال يعجزه شيء سبحانه . -10
ُتْم بِاْلُعْدوَ  َيا َوُهْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم َوَلْو تـََواَعْدُُتْ َلْختَـَلْفُتْم ِف اْلِميعَ ) ِإْذ أَنـْ نـْ اِد َوَلِكْن لِيَـْقِضَي الِلَُّ ِة الدُّ

(  ِإْذ يُرِيَكُهُم الِلَُّ ِف َمَناِمَك 42َوِإنَّ الِلََّ َلَسِميٌع َعِليٌم ) َأْمراا َكاَن َمْفُعولا لِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيِهَنٍة َوَُيََْي َمْن َحيَّ َعْن بـَيِهَنةٍ 
َقْيُتْم ( َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَـ 43اِت الصُُّدوِر )َقِليال َوَلْو َأرَاَكُهْم َكِثرياا َلَفِشْلُتْم َولَتَـَنازَْعُتْم ِف األْمِر َوَلِكنَّ الِلََّ َسلََّم ِإنَُّه َعِليٌم ِبذَ 

 ( ( .44األُموُر ) ِف َأْعُيِنُكْم قَِليال َويـَُقلِهُلُكْم ِف َأْعُيِنِهْم لِيَـْقِضَي الِلَُّ َأْمراا َكاَن َمْفُعول َوِإََل الِلَِّ تـُْرَجعُ 
 [ . 44 – 42] األنفال : 

-------------- 
ُتْم بِاْلُعْدَوِة يقول تعاىل ُمربًا عن يوم الفرقان )  َياِإْذ أَنـْ نـْ  ( أي: إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إىل املدينة . الدُّ

 الوادي . ئ: شاط العدوة
 ( أي: املشركون نزول . هم) و
 ( أي: البعيدة اليت من ناحية مكة . بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى) 
 تأنيث األقصى ، من دنا يدنو ، وقصا : والعدوة : جانب الوادي . والدنيا : تأنيث األدّن ، والقصوى  قال الشوكاين :

يقصو ، ويقال القصيا ، واألصل الواو . وهي لغة أهل احلجاز ، والعدوة الدنيا كانت مما يلي املدينة ، والقصوى : كانت مما يلي 
 ي مكة.مكة . واملعىن: وقت نزولكم باجلانب األدّن من الوادي إىل جهة املدينة، وعدوّكم باجلانب األقصى منه مما يل

( أي واحلال أّن الركب يف مكان أسفل من املكان الذي أنتم فيه ، والركب : مجع راكب ، وال تقول  َأْسَفَل ِمْنُكمْ  والرَّْكبُ )  
 العرب ركب إال للجماعة الراكيب اإلبل ، وال يقال ملن كان على فرس وغريها ركب .
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 لعري ، فإهنم كانوا يف موضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحر .واملراد بالركب ها هنا ركب أّب سفيان ، وهي املراد با
 : قيل : وفائدة ذكر هذه احلالة اليت كانوا عليها من كوهنم بالعدوة الدنيا وعدّوهم بالعدوة القصوى والركب  قال الشوكاين

املشركون كان فيها املاء ، وكانت أسفل منهم الداللة على قّوة شأن العدّو وشوكته . وذلك ألن العدوة القصوى اليت أناخ ِبا 
أرضًا ال يابس ِبا . وأما العدوة الدنيا فكانت رخوة تسوخ فيها األقدام وال ماء ِبا . وكانت العري وراء ظهر العدّو مع كثرة 

 عددهم ، فامنّت هللا على املسلمني بنصرهتم عليهم واحلال هذه .
  مكان .( أي: أنتم واملشركون إىلَوَلْو تـََواَعْدُُتْ ) 
( أي  لو تواعدمت أنتم واملشركون من أهل مكة على أن تلتقوا يف هذا املوضع للقتال خلالف بعضكم لْختَـَلْفُتْم ِف اْلِميَعاد ) 

 . بعضاً . فثبطكم قلتكم وكثرهتم عن الوفاء باملوعد ، وثبطهم ما يف قلوِبم من املهابة لرسول 
 املوطن .مجع هللا بينكم يف هذا  َوَلِكْن () 

 ( أي : مقدراً يف األزل ، ال بد من وقوعه . ) لِيَـْقِضَي الِلَُّ َأْمراا َكاَن َمْفُعولا 
 : أي ليقضي هللا ما أراد بقدرته من إعزاز اإلسالم وأهله، وإذالل الشرك وأهله، عن غري مأل منكم، ففعل ما   قال ابن كثري

 أراد من ذلك بلطفه.
 بأن يفعل من نصر أوليائه وخذالن أعدائه وإعزاز دينه وإذالل الكفر ، فأخرج املسلمني ألخذ  : أي  حقيقاً  وقال الشوكاين

العري وغنيمتها عند أنفسهم ، وأخرج الكافرين للمدافعة عنها . ومل يكن يف حساب الطائفتني أن يقع هذا االتفاق على هذه 
 : مجعهم ليقضي . ) فتح القدير ( .الصفة ، والالم يف ) لّيَـْقِضَي ( متعلقة ِبحذوف ، والتقدير 

واملسلمون يريدون ِعرَي قريش، حىت مجع هللا بينهم وبني عدوهم على  ويف حديث كعب بن مالك قال: إَّنا خرج رسول هللا 
 غري ميعاد .

يكفر من كفر بعد احلجة، ملا رأى من اآلية ( قال حممد بن إسحاق: أي للِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيِهَنٍة َوَُيََْي َمْن َحيَّ َعْن بـَيِهَنٍة  )
 والعربة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك.

 وهذا تفسري جيد. وَبْسُط ذلك أنه  تعاىل يقول: إَّنا مجعكم مع عدوكم يف مكان واحد على غري ميعاد،  قال ابن كثري :
عة، والرباهني ساطعة، وال يبقى ألحد حجة وال لينصركم عليهم، ويرفع كلمة احلق على الباطل، ليصري األمر ظاهرًا، واحلجة قاط

شبهة، فحينئذ )يـَْهِلَك َمْن َهَلَك( أي: يستمر يف الكفر من استمر فيه على بصرية من أمره أنه مبطل، لقيام احلجة عليه )َوََيْىَي 
( أي: يؤمن من آمن )َعْن بـَيَِّنٍة( أي: حجة وبصرية. واإلميان هو حياة القلوب، قال َناُه  َمْن َحيَّ هللا تعاىل )أََوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَـيـْ

لبهتان َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا مَيِْشي بِِه يِف النَّاِس( ،وقالت عائشة يف قصة اإلفك: يفَّ هلك من هلك أي: قال فيها ما قال من الكذب وا
 واإلفك.

 .( أي: لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به َوِإنَّ الِلََّ َلَسِميٌع ) 
 مسيع جلميع األصوات ، باختالف اللغات على تفنن احلاجات . قال السعدي : 
 ( أي: بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة املعاندين . َعِليمٌ ) 
 عليم بالظواهر ، والضمائر ، والسرائر ، والغيب ، والشهادة . قال السعدي : 
 هذا هو الربهان األكرب والزَّاِجر األْعَظم الذي ال تكاد تقلب ورقة واحدة من  : وكونه )جل وعال( مسيعاً عليماً  قال الشنقيطي

املصحف الكر ٌ إال وجدته فيه؛ ألن املصحف الكر ٌ ال تكاد تنظر يف موضع منه إال وجتد فيه )إنَّ هللَا ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم( 
ََيَْفَى َعَلْيِه َشْيٌء( ال تكاد حتصي هذا؛ ألن هذا أكرب واعظ وأعظم زاجر أنـَْزلَُه  )َخِبرٌي ِبَا تـَْعَمُلوَن( )َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر( )الَ 
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 هللُا ِمَن السََّماِء ِإىل األرض، وأنه هو الذي َيصل به النََّجاح يف حمّك االختبار اإلنساين بَِأْسرِِه.
َ يف آياٍت ِمْن ِكَتابِهِ  أن احلكمة اليت خلق السماوات واألرض واخلالئق من َأْجِلَها  وإيضاح هذا الكالم: أن هللا )جل وعال( بـَنيَّ

 هي أن يبتلي َخْلَقُه يف نقطة واحدة هي: إحسان العمل ، وليست بكثرة العمل .
َ احِلْكمَ  (قال يف أول سورة هود ) َخَلق السََّماَواِت َواأَلْرَض يف ِستَِّة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماء ُلوَُكْم أَيُُّكْم مث بـَنيَّ َة فقال ) لَِيبـْ

 َأْحَسُن َعَماًل ( ومل يقل: أكثر عماًل .
ُلَوُهْم أَيُـّهُ   ْم َأْحَسُن َعَماًل (  ومل يقل: وقال يف أوَِّل سورة الكهف ) إِنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اأَلْرِض زِيَنًة هلََّا ( مث بنّي احلكمة فقال ) لَِنبـْ

 أكثر عماًل.
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل (  و وقال يف   مل يقل: أكثر أول سورة امللك ) الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة ( مث بنّي احلكمة فقال ) لَِيبـْ

 عماًل. 
َسة الَحَظ ِشدَّة احلاجة إىل هذه النقطة احلّسا فدّلت هذه اآليات على أن حمّك االختبار هو إحسان العمل ، وكان جربيل 

ليعلَِّمُهْم هذا العلم العظيم، فجاء يف صورة أعراّب يف حديثه الصحيح املشهور، وقال  فأراد أن يبينها ألصحاب َرُسول هللا 
 أخربين عن اإلحسان. يعين: وهو الذي خلق اخللق لإلخبار فيه، فبنّي له النيب  يف مجلة ما سأله عنه: يا حممد  للنيب 

ته الوحيدة هي هذا الواعظ األكرب والزاجر األْعَظم الذي هو ُمرَاقـََبُة خالق هذا الكون )جل وعال(. أن طريق اإلحسان ووسيل
 اإِلْحَساُن َأْن تـَْعُبَد هللاَ َكأَنََّك تـَرَاُه، فَِإْن ملَْ َتُكْن تـَرَاُه فَِإنَُّه يـَرَاَك ( .)فقال له: 

تقلب ورقة من املصحف الكر ٌ إال ووجدت فيها هذا الزاجر وألجل تأكد هذا العلم وإحضاره يف ذهن كل مسلم كنت ال 
األكرب والواعظ األعظم: أن رّبك مطّلٌع على كل ما تقول وكل ما تفعل. ولو علم أهل بلد أن أمري ذلك البلد يعلم كل ما 

لق السماوات واألرض )جل وعال( يعلم يفعلونه بالليل من اخَلَساِئِس لََباتُوا متأّدِبني ال يفعلون إال ما ال جير هلم ضرّاً، وهذا خا
 َخَطَرات القلوب، ومع هذا ال يبالون ِبذه الزََّواِجر الِعظَام واملواعظ الكبار.

 أصحابه بذلك، فكان تثبيتا هلم. قال جماهد: أراه هللا إياهم يف منامه قلياًل فأخرب النيب ) ِإْذ يُرِيَكُهُم الِلَُّ ِف َمَناِمَك قَِليالا (  
  واملعىن  أن النيب  الشوكاين :قال  رآهم يف منامه قلياًل ، فقّص ذلك على أصحابه ، فكان ذلك سببًا لثباهتم . ولو رآهم

 يف منامه كثرياً ، لفشلوا وجبنوا عن قتاهلم وتنازعوا يف األمر ، هل يالقوهنم أم ال ؟
 ختلفتم فيما بينكم .( أي: جلبنتم عنهم واَأرَاَكُهْم َكِثرياا َلَفِشْلُتْم  َوَلوْ )  
 فمنكم من يرى اإلقدام على قتاهلم ، ومنكم من ال يرى ذلك ، فوقع من االختالف والتنازع ما يوجب  قال السعدي :

 الفشل .
 يف املنام . ( أي : سلمهم وعصمهم من الفشل والتنازع ، فقللهم يف عني رسول هللا  َوَلِكنَّ الِلََّ َسلَّمَ )  

 ( أي: ِبا جتنه الضمائر، وتنطوي عليه األحشاء، فيعلم خائنة األعني وما َخفي الصدور. ِبَذاِت الصُُّدورِ ِإنَُّه َعِليٌم ) 
 . فاهلل تعاىل يعلم ما يف الصدور ويعلم السر وأخفى 

 قال تعاىل ) ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ( .
 وقال تعاىل )ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ( .

ْنَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس بِِه نـَْفُسُه َوََنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل الْ  َورِيِد ( . وقال تعاىل )ُقْل ِإْن َُخُْفوا َما يِف وقال تعاىل )َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
 ُصُدورُِكْم أَْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمُه اَّللَُّ ( .

رَّ َوَأْخَفى ( .قال تعاىل )َوِإْن جَتَْهْر بِ   اْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّ
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رَّ يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض إِنَُّه َكاَن َغُفوراً َرِحيماً ( .  وقال تعاىل ) ُقْل أَنـَْزَلُه الَِّذي يـَْعَلُم السِّ
َوَما تـَْزَداُد وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِْقَداٍر . َعامِلُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبرُي  وقال تعاىل ) اَّللَُّ يـَْعَلُم َما حَتِْمُل ُكلُّ أُنـَْثى َوَما َتِغيُض اأْلَْرَحامُ 

 َهاِر (اْلُمتَـَعاِل . َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنـَّ 
( وهذا أيًضا من لطفه تعاىل ِبم، إذ أراهم إياهم قليال يف رأي العني، فيجرؤهم  ِإِذ اْلتَـَقْيُتْم ِف َأْعُيِنُكْم قَِليال َوِإْذ يُرِيُكُموُهمْ ) 

 عليهم، ويطمعهم فيهم .
هذا قبل القتال ،  أي : وقلل املسلمني يف أعني املشركني حىت قال قائلهم : إَّنا هم أكلة جزور ، وكان)َويـَُقلِهُلُكْم ِف َأْعُيِنِهْم ( 

 فلما شرعوا فيه كثر هللا املسلمني يف أعني املشركني ، كما قال يف آل عمران ) يـََرْونـَُهْم ّمثْـَلْيِهْم رَْأَى العني ( 
 : ومعىن هذا أنه تعاىل أغرى كال من الفريقني باآلخر، وقلَّله يف عينه ليطمع فيه، وذلك عند املواجهة. فلما  قال ابن كثري

لقتال وأيد هللا املؤمنني بألف من املالئكة مردفني، بقي حزب الكفار يرى حزب اإلميان ضعفيه، كما قال تعاىل ) قَْد  التحم ا
 اَّللَُّ يـَُؤيُِّد بَِنْصرِِه َمْن َيَشاُء ِإنَّ ْم رَْأَي اْلَعنْيِ وَ َكاَن َلُكْم آيٌَة يِف ِفَئتَـنْيِ اْلتَـَقَتا ِفَئٌة تـَُقاِتُل يِف َسِبيِل اَّللَِّ َوُأْخَرى َكاِفَرٌة يـََرْونـَُهْم ِمثْـَلْيهِ 

َرًة ألوِل األْبَصاِر ( ،وهذا هو اجلمع بني هاتني اآليتني، فإن كال منها حق وصدق، وهلل احلمد واملنة.  يف َذِلَك َلِعبـْ
 قتال غري خائفني ، مث يروهنم  : ووجه تقليل املسلمني يف أعني املشركني هو أهنم إذا رأوهم قلياًل أقدموا على ال وقال الشوكاين

 كثرياً فيفشلون ، وتكون الدائرة عليهم ، وَيّل ِبم عذاب هللا وسٍو عقابه .
قال حممد بن إسحاق: حدثين َيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري، عن أبيه يف قوله تعاىل  ) لِيَـْقِضَي الِلَُّ َأْمراا َكاَن َمْفُعول ( 

ا َكاَن َمْفُعوال( أي: ليلقي بينهم احلرب، للنقمة ممن أراد االنتقام منه، واإلنعام على من أراد َتام النعمة عليه من )لِيَـْقِضَي اَّللَُّ أَْمرً 
 أهل واليته.

( هلا يفعل فيها ما يريد ويقضي يف شأهنا ما يشاء ، فميز اخلبيث من الطيب ، وَيكم يف اخلالئق  ) َوِإََل الِلَِّ تـُْرَجُع األُمورُ  
 ه العادل الذي ال جور فيه وال ظلم .حبكم

 الفوائد :
 حكمة هللا تعاىل يف لقاء الرسول ومن معه باملشركني .-1
 ه .ئبيان تدبري هللا تعاىل يف نصر أوليائه وهزمية أعدا -2
 بيان أن مرد األمور َناحاً وخيبة هلل تعاىل ، ليس ألحد فيها تأثري إال بإذنه .-3
 ، ببيان احلق وظهور آياته ومعجزاته . إقامة احلجة على الناس -4
 عند ظهور اآليات ينقسم الناس قسمني ، قسم يثبت ويزداد إمياناً ، وقسم يرتد ويبقى على عناده وطغيانه .-5
 رمحة هللا ولطفه بأوليائه حيث أراهم الكفار قلة . -6
 أن مرجع األمور كلها إىل هللا تعاىل .-7

ُبُتوا َواذُْكُروا الِلََّ َكِثرياا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن )) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنُ  ( َوَأِطيُعوا الِلََّ َوَرُسولَُه َوَل تـََنازَُعوا فـَتَـْفَشُلوا 45وا ِإَذا لَِقيُتْم ِفَئةا فَاثـْ
 ( ( .46َوَتْذَهَب ِرُُيُكْم َواْصرِبُوا ِإنَّ الِلََّ َمَع الصَّاِبرِيَن )

 . [ 46 – 45] األنفال : 
-------------- 

 أي : مجاعة وعدواً .) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئةا ( 
ُبُتوا  ( لقتاهلم ، فال جتبنوا وال هتربوا . )  فَاثـْ
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  َِذا َلِقيُتُم الَِّذيَن  وهذا السبب األول وهو متضمن للنهي عن االهنزام وهو من كبائر الذنوب قال تعاىل ) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا إ
ُمَتَحيِّزًا ِإىَلٰ ِفَئٍة فـََقْد بَاَء ِبَغَضٍب مَِّن اَّللَِّ َوَمْأَواُه َكَفُروا َزْحًفا َفاَل تـَُولُّوُهُم اأْلَْدبَاَر * َوَمن يـَُوهلِِّْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا لِِّقَتاٍل أَْو 

 .َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصري ( 
 الثبات وهو أن يوطنوا أنفسهم على اللقاء وال َيدثوها بالتوِل. قال الرازي : 
  ثبت يف الصحيحني، عن عبد هللا بن أّب أوَف، عن رسول هللا  أنه انتظر يف بعض أيامه اليت لقي فيها العدو حىت إذا

 العافية، فإذا لقيتموهم فاصربوا واعلموا أن مالت الشمس قام فيهم فقال ) يا أيها الناس، ال تتمنوا لقاء العدو، واسألوا هللا
وقال: اللهم، ُمنزل الكتاب، وجُمري السحاب، وهازم األحزاب، اهزمهم وانصرنا  اجلنة حتت ظالل السيوف". مث قام النيب 

 عليهم ( .
 ن ابتلي صرب على إقامة : وهكذا ينبغي أن يكون املسلم يف والية اإلمارة والقضاء ال يطلب وال يتمىن ، فإ قال ابن عطية

 . احلق
 ( : ال تتمنوا لقاء العدو) قوله 

ْعَجاب َوااِلتَِّكال َعَلى النـَّْفس ، َواْلُوثُوق قال النووي :  َا نـََهى َعْن ََتينِّ لَِقاء اْلَعُدّو ِلَما ِفيِه ِمْن ُصورَة اإْلِ بِاْلُقوَِّة ، َوُهَو نـَْوع بـَْغي ِإَّنَّ
ا َُيَاِلف ااِلْحِتَياٍ َواحلَْْزم ، تـََعاىَل ِلَمْن بُِغَي َعَلْيِه َأْن يـَْنُصرُه ، َوأِلَنَُّه يـََتَضمَّن ِقلَّة ااِلْهِتَمام بِاْلَعُدوِّ َواْحِتَقاره ، َوَهذَ  ، َوَقْد َضِمَن اَّللَّ 

يِف اْلَمْصَلَحة ِفيِه َوُحُصول َضَرر ، َوِإالَّ فَاْلِقَتال ُكّله َفِضيَلة  َوتََأوََّلُه بـَْعضهْم َعَلى النـَّْهي َعْن التََّمينِّ يف ُصورَة َخاصَّة ، َوِهَي ِإَذا َشكَّ 
 ) َواْسأَُلوا اَّللَّ اْلَعاِفَية ( . ِبَقْولِِه   َوطَاَعة ، َوالصَِّحيح اأْلَوَّل ، َوهِلََذا ََتََّمُه 

ويف غزوة حنني درٌس بليٌغ  رء بقوة نفسه وثباته وصربه ،وقال بعض العلماء : ألن هذا التمين غالبًا ما يكون دافعه وسببه وثوق امل
فيقع منه احملذور من الفرار وعدم الثبات، أو شدة اخلوف  يف ذلك ، وغالبًا ما تكون احلقائق خالف ما يظن اإلنسان

 تـَْنظُُرون(. ْن تـَْلَقْوُه فـََقْد رَأَيـُْتُموُه َوأَنـُْتمْ اْلَمْوَت ِمْن قـَْبِل أَ  ُكْنُتْم ََتَنـَّْونَ  كاملعاينة، كما قال تعاىل )ولقد واالضطراب، وليس اخلرب
 اعلم أن َتين لقاء العدو يتضمن أمرين : وقال ابن اجلوزي : 
 : استدعاء البالء .أحدمها 

 : ادعاء الصرب .والثاين
األقدار وتصرفها،  عن مالحظة وما يدري اإلنسان كيف يكون صربه على البالء ، واملدعي متوكل على قوته ، معرض بدعواه 

غزاة بدر فلم يثبتوا يوم أحد، وكما أعجبتهم كثرهتم يوم حنني فهزموا،  ومن كان كذلك وكل إىل دعواه ، كما َتىن الذين فاتتهم
 احلديث على أنه ال ينبغي ألحد أن يتمىن البالء حبال . وقد نبه هذا

 ، وهو ذكر هللا كثرياً .هذا من أعظم أسباب النصر َواذُْكُروا الِلََّ َكِثرياا ( ) 
  : ألن ذلك أمارة الصدق يف االعتماد عليه وحده ، وذلك موجب للنصر ال حمالة كما يف احلديث القدسي " قال البقاعي

 إن عبدي كل عبدي للذي يذكرين عند لقاء قرنه .
  : ويف تفسري هذا الذكر قوالن :قال الرازي 

  وبألسنتهم ذاكرين هللا.: أن يكونوا بقلوِبم ذاكرين هللا القول األول
 : أن املراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر ، ألن ذلك ال َيصل إال ِبعونة هللا تعاىل. والقول الثاين

رً  َنا َصبـْ ثَبِّْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرنَا َعَلى ا وَ ويدخل يف ذكر هللا تعاىل الدعاء قال تعاىل ) َوَلمَّا بـََرُزوا جِلَالُوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوا رَبَـَّنا أَْفرِْغ َعَليـْ
 اْلَقْوِم اْلَكاِفرِين ( .
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 .(اللهم منزل الكتاب وجمري السحاب وهازم األحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم):  كان يدعو به النيب  ومن األدعية ما
 أي: ألجل أن تفلحوا.) َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ( 

 هورين:الفالح يف لغة العرب يطلق إطالقني مش 
اإلطالق األول: أن العرب تقول )أفلح فالن( إذا فاز ِبطلوبه األكرب، فكل إنسان كان َياول مطلوبًا أعظم مث ظفر به وفاز ِبا  

 كان يرجو فهذا قد أفلح.
العرب )نال اإلطالق الثاين: أن املراد بالفالح: الدوام والبقاء السرمدي يف النعيم، فكل من كان له دوام وبقاء يف النعيم تقول 

 الفالح(.
حرم هللا فإن أعظم  هذا هو السبب الثالث وهو أمر بفعل كل ما أوجب هللا ، واالنتهاء عن كل ما ) وَأِطيُعوا الِلََّ َوَرُسوَلُه (

 ْقَداَمُكْم ( .أسباب النصر طاعة هللا قال تعاىل ) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تَنُصُروا اَّللََّ يَنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت أَ 
َا اْستَـَزهلَُّ  ُم الشَّْيطَاُن بِبَـْعِض َما َكَسُبوا  وأعظم أسباب اخلذالن معصية هللا قال تعاىل ) ِإنَّ الَِّذيَن تـََولَّْوا ِمنُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن ِإَّنَّ

ُهْم  ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َحِليم ( .  َوَلَقْد َعَفا اَّللَُّ َعنـْ
اىل عن حال الذين اهنزموا يوم أحد ، وما الذي أوجب هلم الفرار، وأنه من تسويل الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض َيرب تع

ذنوِبم. فهم الذين أدخلوه على أنفسهم، ومكنوه ِبا فعلوا من املعاصي، ألهنا مركبه ومدخله، فلو اعتصموا بطاعة رِبم ملا كان له 
 عدي ( .ابن س  عليهم من سلطان . ) تفسري

 .فما استجلب النصر ِبثل طاعة هللا ، وال وقعت اهلزمية ِبثل معصية هللا
: من  ملسو هيلع هللا ىلصوأعظم طاعة هي توحيد هللا وإرادة وجهه سبحانه يف كل عمل ، فاجملاهد املسلم يريد جبهاده إعالء كلمة هللا ، قال 

 .قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا، فهو يف سبيل هللا . متفق عليه
 أي : ال َختلفوا فيما بينكم .  تـََنازَُعوا () َوَل 
  : وأّما النهي عن التنازع فهو يقتضي األمر بتحصيل أسباب ذلك : بالتفاهم والتشاور ، ومراجعة بعضهم قال ابن عاشور

وه إىل الرسول وإىل أوِل بعضاً ، حىّت يصدروا عن رأي واحد ، فإن تنازعـــــوا يف شيء رجعوا إىل أمرائهــــــم لقوله تعاىل ) ولو رد
 األمر منهم ( .

 .بني تعاىل أن النزاع يوجب : حصول الفشل والضعف ) فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُُيُكْم (
 قوله ) َوَتْذَهَب رَُِيُكْم ( أي: قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من اإلقبال . قال ابن كثري : 
 ينشأ عن اختالف اآلراء ، وهو أمر مرتكز يف الفطرة بَسَط القرآن القوَل فيه : وملّا كان التنازع من شأنه أن  قال ابن عاشور

فحّذرهم أمرين معلومًا سوُء َمغبتهما : ومها  (فتفشلوا وتذهب رَيكم  )ببيان سىّيِء آثاره ، فجاء بالتفريع بالفاء يف قوله : 
 الفشَل وذهاب الريح.

 . : اَنطاٍ القوة والفشل
ضيًا إىل الفشل؛ ألنّه يثري التغاضب ويزيل التعاون بني القوم، وَيدث فيهم أن يرتّبص بعضهم ببعض الدوائَر، وإَّّنا كان التنازع مف

فَيحدث يف نفوسهم اإلشتغال باتّقاء بعضهم بعضاً، وتوقع عدم إلفاء النصري عند مآزق القتال، فيصرف األّمة عن التوّجه إىل 
يش عن اإلقدام على أعدائهم ، فيتمّكن منهم العدّو، كما قال يف آل عمران شغل واحد فيما فيه نفع مجيعهم، ويصرف اجل

 )حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم( .
 على قتال أعدائكم .) َواْصرِبُوا ( 
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هذا هو السبب اخلامس وهو الصرب ، وكل الطاعات حتتاج إىل صرب وخاصة اجلهاد يف سبيل فإن اجملاهد يعرض نفسه للجراح 
وا َواتَـُّقوا اَّللََّ املوت فيحتاج إىل صرب ومصابرة يف هذا املوطن الشريف ، قال تعاىل ) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبطُ و 

 َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحون ( .
 ثـَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقني ( .قال هللا تعاىل ) اْسَتِعيُنوا بِاَّللَِّ َواْصربُوا ِإنَّ اأْلَْرَض َّلِلَِّ يُورِ 

 وكما قال هللا تعاىل ) ِإنَّ اأْلَْرَض َّلِلَِّ يُورِثـَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقني ( . 
اقبة للمستضعفني بعد صراع طويل ومرير مع مث كانت الع فتأمَّل كم مَكث فرعون يقتل يف بين إسرائيل قبل جميء موسى  

نصره بشرطني، ذََكرمها  -عليه السالم  -يف حياته مث كانت العاقبة له، وعلَّل يوسف  أهل الباطل! وتأمَّل كم عاّن يوسف 
 ( .هللا تعاىل يف قوله ) ِإنَُّه َمْن يـَتَِّق َوَيْصربْ فَِإنَّ اَّللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي 

يف التغلب على كيد األعداء أيًضا  -سبحانه  -، فهذان الشرطان مها ُمرتكز أسلحة املؤمنني: الصرب والتقوى، كما قرَّر الباٍر 
 ِبذين الشرطني ) َوِإْن َتْصربُوا َوتـَتـَُّقوا اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا ِإنَّ اَّللََّ ِبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيط ( .

 فضل عظيم للصابرين . َمَع الصَّاِبرِيَن ( ) ِإنَّ الِلََّ 
  : هذا إمياء إىل منفعة للصرِب إهليٍة ، وهي إعانة هللا ملن صرب امتثااًل ألمره ، وهذا مشاهد يف تصرفات احلياة  قال ابن عاشور

 كلها.
  : د يف كل املواطن وخاّصًة موطن احلرب .قوله تعاىل ) واصربوا ِإنَّ هللا َمَع الصابرين ( أمر بالصرب ، وهو حممو قال القرطيب 
 : ألّن الصرب هو حتّمل املكروه ، وما هو شديد على النفس ، وتلك املأمورات كّلها حتتاج إىل حتّمل املكاره  قال ابن عاشور

 ِبنزلة التذييل. (واصربوا  )، فالصرب جيمع حتّمل الشدائد واملصاعب ، ولذلك كان قوله : 
 : وفضائل الصرب كثرية 

 أولا : معية هللا للصابرين .
 قال تعاىل ) ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِيَن ( .

 ثانياا : حمبة هللا َّلم .
ُ َيُِبُّ الصَّاِبرِيَن ( .  قال تعاىل ) َواَّللَّ

 ثالثاا : إطالق البشرى َّلم .
ِر الصَّاِبرِيَن ( .  قال تعاىل ) َوَبشِّ

 م .رابعاا : إُياب اجل اء على أحسن أعماَّل
 قال تعاىل ) َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( .

 خامساا : ْمان املدد والنصرة َّلم .
 ِمَن اْلَمالِئَكُة ُمَسوِِّمنَي ( . قال تعاىل ) بـََلى ِإْن َتْصربُوا َوتـَتـَُّقوا َويَْأُتوُكْم ِمْن فـَْورِِهْم َهَذا مُيِْددُْكْم رَبُُّكْم خِبَْمَسِة آالفٍ 

 سادساا : استحقاقهم دخول اجلنة وتسليم املالئكة عليهم .
 قال تعاىل ) َوَجزَاُهْم ِبَا َصبَـُروا َجنًَّة َوَحرِيراً ( .

  فَِنْعَم ُعْق َى الدَّاِر ( وقال تعاىل ) َواْلَمالِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَاٍب . َسالٌم َعَلْيُكْم ِبَا َصبَـْرمتُْ 
 سابعاا : حفظهم من كيد األعداء .

 قال تعاىل ) َوِإْن َتْصربُوا َوتـَتـَُّقوا ال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً ِإنَّ اَّللََّ ِبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط ( .
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 ثامناا : سبب للحصول على درجة اإلمامة ِف الدين .
ُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبآياتَِنا يُوِقُنوَن ( .قال تعاىل )َوَجَعْلَنا   ِمنـْ
بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين . مث تال هذه اآلية ) وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا  قال ابن تيمية :
 بآياتنا يوقنون ( .

 لنصر .تاسعاا : أنه من أسباب ا
 كما يف حديث ابن عباس ) واعلم أن النصر مع الصرب ( .

 عاشراا : أمر هللا به املؤمنني .
 قال تعاىل )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّرْبِ َوالصَّالِة ِإنَّ اَّللََّ َمَع الصَّاِبرِيَن ( .

 وا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتَـُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ( .وقال تعاىل )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصربُِ 
 احلادي عشر : الصرب ْياء .

 كما يف حديث الباب ) والصرب ضياء ( .
 الثاين عشر : أنه خري ما أعطي العبد .

 ) وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسع من الصرب ( رواه مسلم . قال 
ن الصرب أعظم العطايا ، ألنه يتعلق جبميع أمور العبد وكماالته ، وكل حالة من أحـواله حتتاج إىل صرب ، : وإَّنا كا وقال السعدي

فإنه َيتاج إىل الصرب على طاعة هللا ، حىت يقوم ِبا ويؤديها ، وإىل صرب عن معصية هللا حىت يرتكها هلل ، وإىل صرب على أقدار هللا 
على نعم هللا وحمبوبات النفس ، فال يدع النفس َترح وتفرح الفرح املذموم ، بل يشتغل  املؤملة ، فال يتسخطها ، بل إىل صرب

ُلوَن بشكر هللا ، فهو يف كل أحواله َيتاج إىل الصرب ، وبالصرب ينال الفالح ، وهلذا ذكر هللا أهـل اجلنة فقال ) َواْلَماَلِئَكُة يَْدخُ 
 ْيُكْم ِبَا َصبَـْرمُتْ فَِنْعَم ُعْق َى الدَّاِر ( وكذلك قوله )  أُولَِئَك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَا َصبَـُروا ( .َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَاٍب ( ) َساَلٌم َعلَ 

رد فهم نالوا اجلنة بنعيمها ، وأدركوا املنازل بالصرب ، ولكن العبد يسأل هللا العافية من االبتالء الذي ال يدري ما عاقبته ، مث إذا و 
ته الصرب ، فالعافية هي املطلوبة باألصالة يف أمور االبتالء واالمتحان ، والصرب يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته ، عليه فوظيف

 وهللا هو املعني .
 الفوائد :

 وجوب الثبات عند لقاء العدو . -1
 أن الثبات عند لقاء العدو من عالمات اإلميان . -2
 فضل ذكر هللا واإلكثار منه . -3
 كر هللا يكون يف كل األحوال .ذ  -4
 ذكر هللا سبب للفالح . -5
 وجوب طاعة هللا ورسوله . -6
 أن التنازع واالختالف سبب للهزمية .-7
 احلث على االجتماع واالئتالف والتوحد . -8
 فضل الصرب ، وأنه من أعظم أسباب النصر والتمكني . -9

 قال ابن القيم : فائدة :
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 :َها خِبَْمَسة َأْشَياء َما اْجتمعت يف ِفَئة قّط ِإالَّ نصرت َوِإن قلت وَكثر عدوهافَأمر اْلُمَجاهدين ِفي
 .َأحدَها : الثََّبات

 .الثَّاين : َكثْـَرة ذكره ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل 
 .الثَّاِلث : طَاَعته َوطَاَعة َرُسوله

الفشل والوهن َوُهَو جند يـَُقوي بِِه املتنازعون عدوهم َعَلْيِهم فَِإنَـُّهم يف اْجِتَماعهم  الرَّاِبع : اتَِّفاق اْلَكِلَمة َوعدم التـََّنازُع الَِّذي يُوجب 
ُهم وَ  ُهم َوحده كسرَها فَِإذا فرقها َوَصاَر كل ِمنـْ َهام اَل َيْسَتِطيع أحد كسرَها فَِإذا فرقها َوَصاَر كل ِمنـْ حده كسرَها  كاحلزمة من السِّ

 .كلَها
 ُكله وقوامه وأساسه َوُهَو الصَّرْب   اخْلَاِمس : مالك َذِلك

َها  َها قبَّة النَّْصر َوَمىت زَاَلت أَو بـَْعضَها زَاَل من النَّْصر حِبَسب َما نقص ِمنـْ َوِإذا اْجتمعت قوى بـَْعضَها فـََهِذِه مَخَْسة َأْشَياء تبتىن َعَليـْ
نـَْيا ودانت هَلُم اْلعباد واْلِباَلد بـَْعًضا َوَصاَر هَلَا أثر َعِظيم يف النَّْصر َوملا اْجتمعت يِف الصَّ  َحابَة مل تقم هَلُم أمة من اأْلَُمم وفتحوا الدُّ
َواَل حول َواَل قـُوَّة ِإالَّ بِاَّللَّ اْلعلي اْلَعِظيم َوهللا اْلُمْستَـَعان َوَعِليِه التكالن   َوملا تـََفرَّقت ِفيَمن بعدهْم وضعفت آل اأْلَمر ِإىَل َما آل ،

اء           . لَنا َونعم اْلوَِكيَوُهَو َحسب لاث   هـــ1438 / 2 / 22 : الث 
 ( .( 47ِبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط )َوَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َبَطراا َورِئَاَء النَّاِس َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل الِلَِّ َوالِلَُّ )  

 [ . 47] األنفال : 
------------ 

 ( هني من هللا للمسلمني أن يكونوا كاملشركني يف خروجهم بطراً ورئاء . َوَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َبَطراا َورِئَاءَ ) 
 : ء والرياء أيها املؤمنون كالكفرة الفجرة أصحاب الفخر واخليالء والرياء، فإن الَفْخَر واخليال (  َواَل َتُكونُواْ )  قال الشنقيطي

َقاتِِلنَي النَّاِجِحنَي الظَّاِفرِيَن يف امليدان 
ُ
َواَل َتُكونُوْا َكالَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ) أْوَصاف ليست بأوصاف املسلمني، وليست بأوصاف امل

رِيَن (  ِديَارِِهم َفسِّ
ُ
-ة املكرمة خرجوا من ديارهم يف مكهم كفار مكة، وهم نفري اجليش الذي اْلَتقوا َمَعُه يـَْوَم بَْدٍر بِِإمْجَاِع امل

 س .ألجل البطر ومراءاة الناأي:  ( َبَطراً َورِئَاء النَّاسِ )  -حرسها هللا
  ًهم قريش حني خرجوا يف محاية العري فنجا ِبا أبو سفيان ، فقال هلم أبو جهل : ال نرجع حىت نرِد بدرًا وننحر جزورا

 . مر هللا فيهم ما كانونشرب مخراً وتعزف علينا القيان ، فكان من أ
 علم أنه تعاىل وصفهم بثالثة أشياء :ا 
 ق .رب عن قبول احلق مع َغْمِط احلقو البطر يف لغة العرب: هو التك(  َبَطراا) 
 والتحقيق أن النعم إذا كثرت من هللا على العبد فإن صرفها إىل مرضاته وعرف أهنا من هللا تعاىل فذاك هو :  قال الرازي

 الشكر.
 ن توسل ِبا إىل املفاخرة على األقران واملكاثرة على أهل الزمان فذاك هو البطر.وأما إ
 : ا .نعمة والشغل باملرح فيها عن شكرهاألشر وغمط ال، والبطر  قال ابن عطية 
 فأما البطر ، فهو الطغيان يف النعم ، وترك شكرها.:  وقال ابن اجلوزي 
 فيه من نعمة ، واالستكبار والفخر ِبا ، فاملشركون ملّا خرجوا من اجلحفة ،  إعجاب املرء ِبا هو والبطر:  وقال ابن عاشور

 خرجوا ُعجباً ِبا هم فيه من القوة واجِلّدة.
 . : العمل من أجل رؤية الناسوالرياء  ( أي : مراءاة للناس . َورِئَاَء النَّاسِ ) 
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 عن التشّبه باملشركني إدماجاً للتشنيع باملشركني وأحواهِلم ،  وِجيء يف هنيهم عن البَطر والرئَاء بطريقة النهي:  قال ابن عاشور
وَتكريهًا للمسلمني تلَك األحواَل ، ألّن األحوال الذميمة تّتضح مذمتها ، وتنكشف مزيد االنكشاف إذا كانت من أحوال 

 قوم مذمومني عند آخرين ، وذلك أبلغ يف النهي ، وأكشف لقْبح املنهي عنه.
 وقد تقّدم آنفاً.( هم ال يسمعون وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا و  ) ونظريه قوله تعاىل

فنهوا عن أن يشبهوا حال املشركني يف خروجهم لَبْدر إْذ خرجوا بَطرًا ورئاء الناس ، ألّن حّق كّل مسلم أن يريد بكّل قول وعمل 
 وجه هللا ، واجلهاد من أعظم األعمال الدينية.

 واملراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس  ، لراء وَخفيف التحتانية واملد وهو مشتق من الرؤية: الرياء بكسر اقال ابن حجر
واملراد ِبا َنو ما يف الرياء لكنها تتعلق حباسة ، والسمعة بضم املهملة وسكون امليم مشتقة من مسع ، هلا فيحمدوا صاحبها 

 السمع والرياء حباسة البصر.
  ربانية: هللا حذرنا من الرياء يف األقوال واألفعال وذلك يف كثري من آيات القرآن الكر ٌ، وبني لنا التحذير من الرياء وصية و

 سبحانه أن الرياء َيبط األعمال الصاحلة.
 رِئَاَء النَّاِس َوال يـُْؤِمُن بِاَّللَِّ َواْليَـْومِ  قال هللا تعاىل )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِّ َواأْلََذى َكالَِّذي يـُْنِفُق َمالَهُ 

 اآْلِخِر ... (.
 رَاُؤوَن النَّاَس َوال يَْذُكُروَن اَّللََّ ِإالَّ قَِليالً(وقال سبحانه )ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي َُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَّالِة قَاُموا ُكَساىَل يُـ 

قال ابن كثري: ال إخالص هلم وال معاملة مع هللا، بل إَّنا يشهدون الناس تقية هلم ومصانعة، وهلذا يتخلفون كثريًا عن الصالة اليت 
 ال يُرون فيها غالًبا كصالة العشاء يف وقت العتمة وصالة الصبح يف وقت الغلس.

 وهو من صفات املنافقني.
 قال تعاىل )َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَّالِة قَاُموا ُكَساىَل(.و  نَّاَس َوال يَْذُكُروَن اَّللََّ ِإالَّ قَِلياًل(.قال تعاىل يف املنافقني )يـُرَاُؤوَن ال

  اْلَماُعوَن(.وقال سبحانه موضًحا عقوبة املرائني يوم القيامة )فـََوْيٌل لِْلُمَصلِّنَي. الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالهِتِْم َساُهوَن. َومَيْنَـُعونَ 
ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ن وع يـَُقوُل )ِإنَّ أَوََّل النَّاِس يـُْقَضى يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيِه َرُجٌل اْسُتْشِهَد فَُأِتَ ِبِه فـََعرََّفُه نَِعَمُه  َأىِب ُهَريـَْرَة قال: مسَِ

. قَاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك قَاتـَْلَت أَلْن يـَُقاَل َجرِيٌء. فـََقْد ِقيَل. مُثَّ أُِمَر بِِه فـََعَرفـََها قَاَل َفَما َعِمْلَت ِفيَها قَاَل قَاتـَْلُت ِفيَك َحىتَّ اْسُتْشِهْدتُ 
قَاَل َفَما َعِمْلَت ِفيَها قَاَل ِه فـََعرَّفَُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحىتَّ أُْلِقَى يف النَّاِر َوَرُجٌل تـََعلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمُه َوقـَرَأَ اْلُقْرآَن فَأُِتَى بِ 

. فـََقْد تـََعلَّْمُت اْلِعْلَم َوَعلَّْمُتُه َوقـََرْأُت ِفيَك اْلُقْرآَن. قَاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك تـََعلَّْمَت اْلِعْلَم لِيُـَقاَل عَ  ٌٍ امِلٌ. َوقـََرْأَت اْلَقْرآَن لِيُـَقاَل ُهَو قَاِر
َى بِِه فـََعرَّفَُه نَِعَمُه ى َوْجِهِه َحىتَّ أُْلِقَى يِف النَّاِر. َوَرُجٌل َوسََّع اَّللَُّ َعَلْيِه َوأَْعطَاُه ِمْن َأْصَناِف اْلَماِل ُكلِِّه فَأُتِ ِقيَل مُثَّ أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعلَ 

َفَق ِفيَها  ِإالَّ أَنـَْفْقُت ِفيَها َلَك قَاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك فـََعْلَت لِيُـَقاَل فـََعَرفـََها قَاَل َفَما َعِمْلَت ِفيَها قَاَل َما تـَرَْكُت ِمْن َسِبيٍل حتُِبُّ َأْن يـُنـْ
 ُهَو َجَواٌد. فـََقْد ِقيَل مُثَّ أُِمَر بِِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه مُثَّ أُْلِقَى يف النَّاِر( رواه مسلم.

ولني واآلخرين ليوم القيامة، ليوم ال ريب فيه، يقول: )إذا مجع هللا األ وعن أّب سعيد بن أّب فضالة قال: مسعت رسول هللا 
 رواه الرتمذي وابن ماجهنادى مناٍد: من كان أشرك يف عمله هلل أحداً فليطلب ثوابه من عنده، فإن هللا أغىن الشركاء عن الشرك(. 
الشرك اخلفي، يقوم الرجل وعن أّب سعيد مرفوعاً )أال أخربكم ِبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟ قالوا: بلى، قال: 

 فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل(. رواه أمحد.
 اعلم أن أصل الرياء حب اجلاه واملنزلة، وإذا ُفصل رجع إىل ثالثة أصول:قال ابن قدامة : 

 أواًل: حب لذة احلمد.
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 ثانياً: الفرار من أمل الذم.
 ثالثاً: الطمع فيما يف أيدي الناس.

 ال عند موته: إن أخوف ما أخاف عليكم: الرياء، الشهوة اخلفية.عن شداد بن أوس ق
 قال سهل: ال يعرف الرياء إال ُملص.

 وقال ابن القيم: وكل ما مل يكن هلل فربكته منزوعة.
 وكان عكرمة يقول: أكثروا من النية الصاحلة فإن الرياء ال يدخل النية.

 ه شيئاً.وكان الثوري يقول: كل شيء أظهرته من عملي فال أعد
 وعن عبدة قال: إن أقرب الناس من الرياء آمنهم منه.

 وقال الربيع بن خثيم: كل ما ال يراد به وجه هللا يضمحل.
 وقال بشر بن احلارث: قد يكون الرجل مرائياً بعد موته، َيب أن يكثر اخللق بعد موته.

 ق .خلالقال ابن رجب: ما ينظر املرائي إىل اخللق يف عمله إال جلهله بعظمة ا
: واعلم أن أكثر الناس إَّنا هلكوا خلوف مذمة الناس، وحب مدحهم، فصارت حركاهتم كلها على ما يوافق  قال ابن قدامةو 

 رضى الناس، رجاء املدح، وخوفاً من الذم، وذلك من املهلكات.
لصاحلة، وَيرصون على إخفائها أعظم وقال: ومل يزل املخلصون خائفني من الرياء اخلفي، جيتهدون يف ُمادعة الناس عن أعماهلم ا

 ما َيرص الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن َيلص عملهم ليجازيهم هللا تعاىل يف القيامة بإخالصهم.
: ومن الدواء النافع )يف عالج الرياء( أن يعود نفسه إخفاء العبادات، وإغالق األبواب دوهنا، كما نغلق األبواب دون  وقال

 فإنه ال دواء يف الرياء مثل إخفاء األعمال.الفواحش، 
 يصرفون الناس عن دين اإلسالم. ( أي : َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل الِلَِّ ) 
 : فقال: ال وهللا ال نرجع حىت نرد ماء بدر، وننحر -ملا قيل له: إن العري قد َنا فارجعوا  -قال أبو جهل  قال ابن كثري

لينا القيان، وتتحدث العرب ِبكاننا فيها يومنا أبدا، فانعكس ذلك عليه أمجع؛ ألهنم ملا اجلُُزر، ونشرب اخلمر، وتعزف  ع
 . صغرة أشقياء يف عذاب سرمدي أبدي وردوا ماء بدر وردوا به احلمام، وُرُموا يف أطواء بدر مهانني أذالء،

 ال بذكر هللا ، ومنعهم من أن يكون احلامل وحاصل الكالم : أنه تعاىل أمرهم عند لقاء العدو بالثبات واالشتغ:  قال الرازي
 هلم على ذلك الثبات ؛ البطر والرئاء ، بل أوجب عليهم أن يكون احلامل هلم عليه طلب عبودية هللا.

مال العباد  فيه وعيد وهتديد يعين أنه تعاىل عامل جبميع األشياء ال َيفى عن علمه شيء ألنه حميط بأع ( َوالِلَُّ ِبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيطٌ )  
 .كلها فيجازي احملسنني ويعاقب املسيئني

 الفوائد :
 وجوب إخالص النية هلل تعاىل يف كل عمل وخاصة اجلهاد . -1
 حتر ٌ البطر .-2
 التحذير من مشاِبة املشركني . -3
 هتديد للمشركني .-4
 أن هللا ال َيفى عليه شيء . -5
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َعِقبَـْيِه  اََّلُْم َوقَاَل َل َغاِلَب َلُكُم اْليَـْوَم ِمَن النَّاِس َوِإينهِ َجاٌر َلُكْم فـََلمَّا تـََراَءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَلىَوِإْذ زَيََّن ََّلُُم الشَّْيطَاُن َأْعمَ )  
ُ َشِديُد اْلِعَقاِب )  ( .( 48َوقَاَل ِإينهِ بَِريٌء ِمْنُكْم ِإينهِ َأَرى َما َل تـََرْوَن ِإينهِ َأَخاُف الِلََّ َوالِلَّ

 [ . 48] األنفال : 
---------- 

ما جاؤوا له وما -لعنه هللا -حسَّن هلم  م ( َن النَّاِس َوِإينهِ َجاٌر َلكُ َوِإْذ زَيََّن ََّلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماََّلُْم َوقَاَل َل َغاِلَب َلُكُم اْليَـْوَم مِ ) 
اخلشية من أن يؤتوا يف ديارهم من عدوهم بين بكر فقال: أنا  مهوا به، وأطمعهم أنه ال غالب هلم اليوم من الناس، ونفى عنهم

وكل ذلك منه، كما قال  جار لكم، وذلك أنه تبدى هلم يف صورة ُسرَاقة بن مالك بن ُجْعُشم، سيد بين ُمْدجل، كبري تلك الناحية،
 ( .ورًا يَِعُدُهْم َومُيَنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإال ُغرُ  ) تعاىل عنه هللا
 : (َن الناس َوِإيّن َجاٌر لَُّكمْ اَل َغاِلَب َلُكُم اليوم مِ )م وقال هلم تلك املقالة ، وهي قد روي أن الشيطان َتثل هل قال الشوكاين 

أي : جمري لكم من كل عدّو أو من بين كنانة ، ومعىن اجلار هنا : الدافع عن صاحبه أنواع الضرر ، كما يدفع اجلار عن 
وكان يف صورة سراقة بن مالك بن جشعم ، وهو من بين بكر بن كنانة ، وكانت قريش َخاف من بين بكر أن يأتوهم اجلار ، 

 من ورائهم . وقيل املعىن : إنه ألقى يف روعهم هذه املقالة ، وخيل إليهم أهنم ال يغلبون وال يطاقون
التقى اجلمعان حبيث رأت كل واحدة األخرى نكص على عقيبه ، والنكوص : أي  ( فـََلمَّا تـََراَءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَلى َعِقبَـْيهِ  ) 

 ع .رجاألحجام عن الشيء ، واملعىن : 
نه غرَّار خداع كما قال ما هي عادة الشَّْيطَان، يورد اإلنسان اهلالك حىت إذا أْوقـََعُه ِفيِه تـَبَـرََّأ منه؛ أل( ك َوقَاَل ِإينهِ بَِريٌء ِمْنُكمْ ) 

 م ( .َكَمَثِل الشَّْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلإِلنَساِن اْكُفْر فـََلمَّا َكَفَر قَاَل ِإيّنِ بَرِيٌء مِّنك)  تعاىل
ْيُكم مِّن ُسْلطَاٍن اَن ِلَ َعلَ َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اأَلْمُر ِإنَّ اَّللََّ َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ َوَوَعدتُُّكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما كَ ) وقال تعاىل عنه 

وِن ِمن ــــــا َأْشرَْكُتمُ ْم ِبُْصرِِخيَّ ِإيّنِ َكَفْرُت ِبَِ ــــــوْا أَنُفَسُكم مَّا أَنَا ِبُْصرِِخُكْم َوَما أَنتُ ــــــوين َوُلومُ ـــــــِإالَّ أَن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِل َفاَل تـَُلومُ 
 ب .، وقد يصدق الكذو دق يف كالمه هذاوهو صا (  قـَْبل
 رأى املالئكة فخافهم.قيل : (  ِإينهِ َأَرى َما َل تـََرْونَ ) 
 قيل : رأى جربيل ميشي بني يدي النيب عليه الصالة والسالم.و 

 وقيل : رأى ألفاً من املالئكة مردفني.
 ف لنزلت عليه بلية.أنه رأى أثر النصرة والظفر يف حق النيب عليه الصالة والسالم ، فعلم أنه لو وقوقيل : 

 أي : أخاف انتقامه وعذابه .( ِإينهِ َأَخاُف الِلََّ  )
أي: شديد األخذ أليم العذاب، ال ميتنع منه أحد، وال يفوته شيء بل هو الفعال ملا يريد، الذي قد غلب   ( َوالِلَُّ َشِديُد اْلِعَقاِب 

 كل شيء وذل له كل شيء، ال إله غريه وال رب سواه.
 :النكال الشديد ألجـل الذنب، قال بعض العلماء: مسي عقاباً ألنه يأت عقب الذنب من أجله. والعقاب 

 الفوائد :
 يء .الشيطان َيّسن لإلنسان العمل السأن  -1
 أن الشيطان يغري وميين اإلنسان األماين الكاذبة . -2
 احلذر من الشطان . -3
 شدة عقاب هللا ملن كذب وطغى .-4
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 (49َع ِيٌ  َحِكيٌم )ْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِف قـُُلوِّبِْم َمَرٌض َغرَّ َهُؤَلِء ِدينـُُهْم َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى الِلَِّ فَِإنَّ الِلََّ ِإْذ يـَُقوُل ا)  
 [ . 49] األنفال : 

---------- 
 مجع املنافق ، وهو من يظهر اإلسالم ويبطن الكفر .(  ِإْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقونَ ) 
 :ختلف العلماء يف املراد بالذين يف قلوِبم مرض على أقوال ا(  َوالَِّذيَن ِف قـُُلوِّبِْم َمَرضٌ  )

، وإَّنا كان العطف نظرًا إىل مغايرة الصفات، كأنه يقول:  هم نفس املنافقني(  ِذيَن يف قـُُلوِِبِم مََّرضٌ الَّ )  قال بعض العلماء
وا كذا وكذا، ومعلوم يف اللغة العربية اليت نزل ِبا القرآن أن عطف الشيء على نفسه اجلامعون بني النفاق ومرض القلوب قال

مذكورًا بصفات ُمتلفة نظرًا إىل أن تغاير الصفات كتغاير الذوات أسلوب عرّب معروف يف كالم العرب، وهو موجود بكثرة يِف 
 . القرآن

وهي يف املنافقني  (  َمَرضاً يِف قـُُلوِِبِم مََّرٌض فـَزَاَدُهُم هللاُ )  م مرضًا يف قوله بأن يف قلوِبومما يؤيد هذا القول: أن هللا وصف املنافقني
 بال نزاع.

 ومرض القلوب جاء يف القرآن على معنيني:
 ( .  َمَرضاً يف قـُُلوِِبِم مََّرٌض فـَزَاَدُهُم اَّللَُّ )  لشرك والشك والنفاق، كقولهمرض القلوب ِبعىن ما يداخلها من ا أحدمها:

: إطالق مرض القلب على القلب الذي يهوى الفجور والزنا وَنو ذلك، ومنه ِبذا املعىن قوله يف سورة األحزاب املعىن الثاين
أي: يطمع يف نيل الريبة منكن الذي يف قلبه مرض،  ( ِبِه َمَرضٌ َفال ََخَْضْعَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي يف قـَلْ )  زواج النيب ُماطبًا أ

 . ل إىل الفجور وما ال ينبغيَميْ 
 املشركون؛ إذ ال مرض يف القلوب أكرب من انطوائها على الشرك باهلل.(  ِذيَن يف قـُُلوِِبِم مََّرضٌ الَّ )  وقال بعض العلماء

س معروفون هم الذين يف هذه اآلية من سورة األنفال ُخصَّ ِبا أنا(  ِذيَن يف قـُُلوِِبِم مََّرضٌ الَّ )  وذهبت مجاعة من العلماء إىل أن
بسط هللا قصتهم يف سورة النساء، وهم قوم تكلموا بكلمة اإلسالم فقالوا: ال إله إال هللا حممد َرُسول هللا يف مكة، مث إهنم أبوا أن 
يهاجروا، ويف قلوِبم إسالم وإميان ضعيف يف قلوِبم على حرف هكذا وهكذا. وإذا قيل هلم: مِلَ ال هتاجرون وأنتم مسلمون؟ 

 ض .   ) الشنقيطي ( .َنن مستضعفون يف األر قالوا: 
  وأما الذين يف قلوِبم مرض فهم قوم من قريش أسلموا وما قوي إسالمهم يف قلوِبم ومل يهاجروا.: قال الرازي 
 . اِبماغرت املسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما ال طاقة هلم به ، قال تعاىل يف جو : ي أ ( َغرَّ َهُؤَلِء ِدينُـُهمْ ) 
 .ومن يعتمد على هللا ويثق به ، فإن هللا ناصره  أي : ( َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى الِلَِّ  

 اسم من أمساء هللا وهو: العزيز ، وهو متضمن لصفة العزة الكاملة هلل ، وهي ثالثة أنواع: ( فَِإنَّ الِلََّ َع ِي ٌ ) 
 )السيد هللا(. قال النيب  عزة القْدر: ِبعىن أن هللا ذو قْدر شريف عظيم ، كما 
 وعزة القهر: ِبعىن أن هللا القاهر لكل شيء ، ال يُغلب ، كما قال تعاىل )َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه(. 

 وعزة االمتناع: ِبعىن أنه ميتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص.
 وعزة االمتناع ، فامتنع أن يناله أحد من املخلوقات ، : )العزيز( الذي له العزة كلها: عزة القوة ، وعزة الغلبة قال السعدي ،

 وقهر مجيع املوجودات ، ودانت له اخلليقة وخضعت لعظمته.
 :اآلثار املرتتبة على معرفة هذا االسم 

 أواًل: أن امسه سبحانه )العزيز( يستلزم توحيده وعبادته وحده ال شريك له ، إذ الشركة تنايف كمال العزة.
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ال العزة تربئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص ، قال ابن القيم: ومن َتام عزته: براءته عن كل سوء ثانياً: ومن كم
 وشر وعيب ، فإن ذلك ينايف العزة التامة.

وهذا ثالثاً: من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره يف عباده وتصريف قلوِبم على ما يشاء ، وهذا ما ال يقدر عليه إال هللا ، 
 جيعل العبد خائفاً من ربه سبحانه ، الئذاً جبنابه معتصماً به متربئاً من احلول والقوة ذليالً حقرياً بني يدي ربه سبحانه.

لن رابعاً: أن اإلميان ِبذا االسم الكر ٌ يثمر العزة يف قلب املؤمن ، ومهما ابتغى العبد العزة عند غري هللا ويف غري دينه فلن جيدها و 
يعاً(. والشعور ِبذه العزة تثمر الجيد إال تعاِل على الباطل  الذل والضعف واهلوان كما قال تعاىل )َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ

 وأهله وعدم االستكانة هلم مهما تسلطوا على العبد.
ا الفانية وجعلها مصدر العزة والقوة ، فكم رأينا ومسعنا خامساً: أن اإلميان ِبذا االسم يثمر عدم الركون إىل شيء من هذه الدني

 من كثري من الناس اغرت بعضهم ِباله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبباً يف إذالله وشقائه.
)يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا سادساً: من أسباب العزة: العفو والتواضع والذلة للمؤمنني ، قال تعاىل يف وصف عباده الذين َيبهم وَيبونه 

) ... وما زاد هللا  نَي أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن( وقال َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِت اَّللَُّ ِبَقْوٍم َيُِبـُُّهْم َوَيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمنِ 
 عبداً بعفو إال عزاً( رواه مسلم.

 اسم من أمساء هللا متضمن لصفة احلكمة البالغة.(  يمٌ َحكِ ) 
 هو الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل.قال ابن جرير : 
 احلكيم يف أفعاله وأقواله فيضع األشياء يف حماهلا حبكمته وعدله.وقال ابن كثري : 
 :سنة: أنه سبحانه )حكيم( ال يفعل وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن وال قال ابن القيم

شيئاً عبثاً وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ، ألجلها 
 فعل كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب ِبا فعل.

 ألوىل واآلخرة ، وله األحكام الثالثة ال يشاركه : فال َيلق شيئاً عبثًا ، وال يشرع سدى ، الذي له احلكم يف اوقال السعدي
 فيها مشارك ، فيحكم بني عباده يف شرعه ، ويف قدره ، وجزائه.

 َوُهَو احلَِْكيُم( فيما أمر به وهنى ، وأثاب ، وعاقب ، وفيما خلق وقدر.وقال رمحه هللا( : 
كمة ، قال تعاىل )الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقاً فهو سبحانه حكيم يف صنعه ، وحكيم يف شرعه ، فجميع مصنوعاته كلها حم 

َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئًا َوُهَو َما تـََرى يف َخْلِق الرَّمْحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفُطوٍر مُثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتـَنْيِ   يـَنـْ
فال ميكن أن فيقول سبحانه )أََفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثرياً( َحِسرٌي( وأما يف الشرع 

 يوجد تناقض يف القرآن أبداً.
خلق احليوان على قال بعض العلماء: احلكمة تكون يف صورة الشيء: أي أن خلق اإلنسان على هذه الصورة حلكمة ، وكذلك 

 هذه الصورة حلكمة.
وتكون يف غايته: أي: أن الغاية من خلق اإلنسان حلكمة ، وكذلك احليوانات ، وكذلك مجيع املخلوقات ، كما قال تعاىل )َوَما 

نَـُهَما بَاِطاًل(.  َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ
 :اآلثار املرتتبة على معرفتنا ِبذا االسم 

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبدُ أوالً  وِن(. : أن هللا خلق اخللق حلكمة عظيمة ، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال )َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
نَـُهَما بَاطِ  اًل َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن  ومل َيلقهم عبثًا وباطاًل كما يظن الكفار واملالحدة ، قال تعاىل )َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ
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َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم إِ  َنا ال تـُْرَجُعوَن(.َكَفُروا فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر(. وقال تعاىل )أََفَحِسْبُتْم أَّنَّ  لَيـْ
حَتَْسبُـَها َجاِمَدًة َوِهَي ََتُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي ثانياً: أن خلق هللا حمكم ال خلل فيه وال قصور ، قال تعاىل )َوتـََرى اجْلَِباَل 

 أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّه َخِبرٌي ِبَا تـَْفَعُلوَن(.
 الفوائد :

 خطر املنافقني .-1
 ذم املنافقني لضعف يقينهم باهلل تعاىل . -2
 أن املنافق ضعيف اإلميان واليقني باهلل . -3
 رض القلب .خطر م -4
 أن أعظم مرض القلب ضعف اإلميان والنفاق . -5
 من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللا . -6
 أن العزة الكاملة هلل تعاىل . -7
 من أراد العزة فعليه أن يلتجأ بالعزيز الذي ال يغلب . -8
 إثبات حكمة هللا يف كل شيء . -9

 ن كل شيء يكون وَيدث بالكون حكمة .اطمئنان القلب وارتياحه لعلمه بأ -10

( َذِلَك ِبَا َقدََّمْت أَْيِديُكْم 50رِيِق )َوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوَّفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَماَلِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَارَُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب احلَْ ) 
ٍم ِلْلَعِبيِد )  ( . (51َوَأنَّ الِلََّ لَْيَس ِبَظالَّ

 [ . 51 – 50] األنفال : 
--------------- 

 يا حممد .(  َوَلْو تـََرى) 
 ( أي : تقبض أرواحهم من أجسادهم كاملة .ِإْذ يـَتَـَوَّفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَماَلِئَكُة ) 

أي : لرأيت أمراً  ،وجواب ) لو ( حمذوف للتهويل  وشدائده، يف سكرات املوت : ولو ترى يا حممد هؤالء الظلمة وهمأي 
 عظيماً .

 إذ  اً ،منكر  اً فظيع هائالً  اً عظيم اً ملالئكة أرواح الكفار، لرأيت أمر يقول تعاىل: ولو عاينت يا حممد حال تويف ا:  قال ابن كثري
 ( .ُذوقُوا َعَذاَب احلَْرِيِق  م )يضربون وجوههم وأدبارهم، ويقولون هل

 عند املوت .باملقامع الشديدة ( ْم َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَارَهُ ) 
( اَب اهْلُوِن  جُتَْزْوَن َعذَ َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن يف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمالِئَكُة بَاِسُطو أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكُم اْليَـْومَ كما قال تعاىل )

 .( أي : بالضرب املذكور  بَاِسُطو أَْيِديِهمْ فقوله )
ُهُم اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهمْ وقال تعاىل )  َذِلَك بِأَنَـُّهُم اتَـّبَـُعوا َما َأْسَخَط اَّللََّ وََكرُِهوا رِْضَوانَُه فََأْحَبَط .  َفَكْيَف ِإَذا تـََوفَـّتـْ

 ( . أَْعَماهَلُمْ 
: ذلك عند القتال؛ نصرة من املالئكة لرسول هللا وقيلهه ودبره، ال يتوَف أحد على معصية إال وتضرب املالئكة يف وج وقيل:
ويؤيده  ذلك يوم القيامة عند سوقهم إىل النار، واألول أوىل وقيل:،  ، فيضربون وجوههم عند الطلب، وأدبارهم عند اهلرب ،

 ... ( . بُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهمْ َوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوَفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضرِ اآلية السابقة )
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 تعاىل بأهل بدر،  ولكنه عام يف حق كل كافر؛ وهلذا مل َيصصه-وإن كان سببه وقعة بدر -وهذا السياق :  قال ابن كثري
 . سورة القتال مثلها بَاَرُهْم { ويفَوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوَفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَدْ )  بل قال تعاىل

أي: ( وا أَنـُْفَسُكُم َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن يِف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمالِئَكُة بَاِسطُو أَْيِديِهْم َأْخرِجُ )  وتقدم يف سورة األنعام عند قوله 
إذ من اخلروج من األجساد أن َخرج قهرًا. وذلك باسطو أيديهم بالضرب فيهم، يأمروهنم إذ استصعبت أنفسهم، وامتنعت 

  .بشروهم بالعذاب والغضب من هللا
 والتحقيق أن هذا ليس خاّصًا بالذين قتلوا من الكفار يوم بدر، بل هو عام، وأن املالئكة تضرب الكفار :  وقال الشنقيطي

َعام؛ ألن هللا قال يف جاء ُمَشارًا ِإلَْيِه يف األنْـ عند احتضارهم على الوجوه واألدبار، كما جاء مصرحًا به يف سورة القتال، و 
 -والعياذ باهلل-باسطوها إليهم بالضرب  ( أَْيِديِهمَوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن يف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمآلِئَكُة بَاِسُطوْا ) األنعام: 

َذِلَك بِأَنَـُّهْم قَاُلوا لِلَِّذيَن َكرُِهوا َما نـَزََّل اَّللَُّ َسُنِطيُعُكْم يف  َوأَْمَلى هَلُمْ ْم الشَّْيطَاُن َسوََّل هلَُ )  يف سورة القتال وقال )جل وعال(
ُهْم اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم ). ف اَّللَُّ يـَْعَلُم ِإْسَراَرُهمْ بـَْعِض اأَلْمِر وَ  ُم اتَـّبَـُعوا َما ( َذِلَك بِأَنَـّهُ 27َكْيَف ِإَذا تـََوفَـّتـْ

َدلَّْت آيَُة الِقَتاِل هذه على أهنا عامة يف كل َمْن َكرَِه رْضَوان هللا وأَحبَّ سخط (  فَأْسَخَط اَّللََّ وََكرُِهوا رِْضَوانَُه فََأْحَبَط أَْعَماهَلُمْ 
 د .ط هللا يأتيه هذا الوعيد الشديهللا، َفُكّل َمِن اتَـَّبَع ما يسخ

بعض العلماء: ذوق عذاب احلريق عند االحتضار؛ ألن املقاِمَع اليت يضربوهنم ِبا تلتهب عليهم  قال ق (احْلَرِي َوُذوُقوا َعَذابَ )  
 ناراً.

 وقال بعض العلماء: يبشروهنم باحلريق يوم القيامة. وال مانع من وقوع الكل.
  عمال السيئة يف حياتكم الدنيا، جازاكم هللا ِبا هذا اجلزاءأي: هذا اجلزاء بسبب ما عملتم من األ( َذِلَك ِبَا َقدََّمْت أَْيِديُكْم ) 
من خلقه، بل هو احلكم العدل، الذي ال جيور، تبارك وتعاىل وتقدس وتنزه  اً أي: ال يظلم أحد (َوَأنَّ الِلََّ لَْيَس ِبَظالٍم ِلْلَعِبيِد  ) 

 . الغين احلميد
 ، وال يعاقبون بظلم غريهمفال ينقصون من حسناهتم، وال يزاد عليهم يف السيئات

)وال هضماً( أي  قال تعاىل )َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفال ََيَاُف ظُْلمًا َوال َهْضماً(. ظلماً: أي: زيادة يف السيئات
 نقصاً يف احلسنات.

 ًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجراً َعِظيماً(.قال تعاىل )ِإنَّ اَّللََّ ال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسنَ 
 اب ( .ِإنَّ اَّللََّ َسرِيُع احلِْسَ  وقال تعاىل )اْليَـْوَم جُتَْزى ُكلُّ نـَْفٍس ِبَا َكَسَبْت اَل ظُْلَم اْليَـْومَ 

علته بينكم حمرًما فال ـــــم على نفسي، وجرمت الظلــــــول: يا عبادي إين حــــإن هللا تعاىل يقيف احلديث القدسي ) وهلذا جاء  
 ا ( .املو ـــتظ
 . يف اآلية نفي الظلم عن هللا تعاىل ، وذلك لكمال عدله 
 القاعدة: أن النفي إذا جاء منفياً عن هللا فال بد من إثبات ضده، وإال فالنفي احملض ال كمال فيه.و 

 .كقوله تعاىل )وال َيْظِلُم رَبَُّك َأَحداً( لكمال عدله
 وقوله سبحانه )ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْوٌم( لكمال حياته وقيوميته.

 الفوائد :
 بيان شيء من شدة عذاب الكفار . -1
 شدة حال الكافر حال وفاته وتعذيب املالئكة له .-2
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 إثبات املالئكة . -3
 إثبات كثرة املالئكة . -4
 أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ( . أن املالئكة تعمل بأمر هللا ) ال يعصون هللا ما -5
 نفي الظلم عن هللا لكمال عدله سبحانه . -6
 عدل هللا تبارك وتعاىل . -7
 أن هللا ال يعاقب أحداً إال بسبب عمله . -8
 ( . (52نَّ الِلََّ َقِويٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب )َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َكَفُروْا بِآيَاِت الِلَِّ فََأَخَذُهُم الِلَُّ ِبُذنُوِّبِْم إِ )  

 [ . 52] األنفال : 
---------- 

 أي : كحال آل فرعون . ) َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن ( 
 من املكذبني بالرسل .) َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ( 

كقوم نوح، وقوم هود،   ب األمم املاضية، وكدأمثل دأب آل فرعون يف تكذيب الرسلأي : دأب هؤالء الكفرة وشأهنم وديدهنم 
 ، وقوم شعيب .وقوم صاحل، وقوم لٍو

 . فلم يؤمنوا ِبا( َكَفُروْا بِآيَاِت الِلَِّ ) 
َكذَّبُوا ِبآيَاتَِنا ( آيات هللا : ما تتلوه عليهم الرسل من آياته الشرعية الدينية ، وما يعاينونه من املعجزات   كما يف سورة آل عمران )

 ه الكونية القدرية .من آيات
 أي : أهلكهم وعاقبهم العقاب الشديد بسبب ذنوِبم .( فََأَخَذُهُم الِلَُّ ِبُذنُوِّبِْم ) 

 والعرب تقول ) أخذه هللا ( إذا عاقبه عقاباً شديداً أليماً .
  بآل فرعون من اهلالك  فعل يعين أن أهل بدر فعلوا كفعل آل فرعون من الكفر والذنوب ، ففعل هللا ِبم كما الثعليب :قال

 ب .والعذا
 أي : كعادهتم.( كدأب آل فرعون   )قوله تعاىل :  قال ابن اجلوزي 

واملعىن : كذَّب هؤالء كما كذَّب أولئك ، فنزل ِبم العذاب كما نزل بأولئك ، قال ابن عباس : أيقن آل فرعون أن موسى نيبُّ 
 . هللا فكذَّبوه ، فكذلك هؤالء يف حق حممد 

قال ) إن هللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته ، مث تال قوله  ى البخاري ومسلم من حديث أّب موسى . أن النيب وقد رو 
 تعاىل )وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد ( .

 ) ة اليت يستحق صاحبها النكال .الذنب : هو اجلرمي قوله تعاىل ) بذنوِبم 
 . فاملعاصي سبب لنزول املصائب وزوال النعم 

وِع َكَفَرْت بِأَنـُْعِم اَّللَِّ فََأَذاقـََها اَّللَُّ لَِباَس اجلُْ قال تعاىل )َوَضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن فَ 
 َواخْلَْوِف ِبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن ( .

ُكُروا َلُه بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر . وقال تعاىل )َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍأ يِف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنََّتاِن َعْن ميَِنٍي َوِِشَاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَبُِّكْم َواشْ 
ْلَناُهْم جِبَنَّتَـْيِهْم َجنَّتَـنْيِ َذَواَتْ ُأُكٍل مَخٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليلٍ فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيهِ    ( .ْم َسْيَل اْلَعرِِم َوبَدَّ

بـَْناهَ  َناَها ِحَساباً َشِديداً َوَعذَّ َا َوُرُسِلِه َفَحاَسبـْ  ا َعَذاباً ُنْكراً ( .وقال تعاىل ) وََكأَيِّْن ِمْن قـَْريٍَة َعَتْت َعْن أَْمِر َرِبِّ
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 ِكْن َكذَّبُوا فََأَخْذنَاُهْم ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن ( وقال تعاىل )َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض َولَ 
 ْنُه قـُْلَنا هَلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي ( .وقال تعاىل )فـََلمَّا َعتَـْوا َعْن َما نـُُهوا عَ 

 وقال تعاىل )َفُكاّلً َأَخْذنَا ِبَذنِْبِه ( .
 وقال تعاىل )فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة ِبَا ظََلُموا ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن ( .

 وال يرد قضاءه راد ، ينفذ أمره وميضي قضاءه يف خلقه .ته هارب ، وال يفو ال يغلبه غالب ، ( ِإنَّ الِلََّ َقِويٌّ ) 
 فهو القوي يف بطشه ، إذا بطش بشيء أهلكه .

أي: شديد األخذ أليم العذاب، ال ميتنع منه أحد، وال يفوته شيء بل هو الفعال ملا يريد، الذي قد غلب كل ( َشِديُد اْلِعَقاِب ) 
 ال رب سواه.شيء وذل له كل شيء، ال إله غريه و 

 :النكال الشديد ألجـل الذنب، قال بعض العلماء: مسي عقاباً ألنه يأت عقب الذنب من أجله. والعقاب 
 الفوائد :

 سنة هللا تعاىل يف إهالك املكذبني يف كل األمم . -1
 أن هللا أهلك أمماً كثرية ملا طغت وجتربت وتكربت . -2
 للهالك والتعذيب .أن الكفر بآيات هللا والتكذيب ِبا سبب -3
 وجوب اإلميان بآيات هللا تعاىل . -4
 َتام قدرة هللا تعاىل . -5
 واهلالك .أن الذنوب سبب للعقوبات  -6
 أن هللا ال يظلم أحداً . -7
 شدة عقاب هللا تعاىل . -8
َعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحىتَّ يُـ )   يٌع َعِليٌم )َذِلَك بَِأنَّ الِلََّ ََلْ َيُك ُمَغريِهاا نِْعَمةا أَنـْ ُوا َما بِأَنـُْفِسِهْم َوَأنَّ الِلََّ مسَِ  ( . (53َغريِه

 [ . 53] األنفال : 
---------- 

ُوا َما بِأَنـُْفِسِهمْ )   َعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحىتَّ يـَُغريِه حكمه، َيرب تعاىل عن َتام عدله، وقسطه يف  ( َذِلَك بَِأنَّ الِلََّ َلَْ َيُك ُمَغريِهاا نِْعَمةا أَنـْ
ُوا َما  )بأنه تعاىل ال يغري نعمة أنعمها على أحد  إال بسبب ذنب ارتكبه، كما قال تعاىل:  ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ ِإنَّ اَّللََّ ال يـَُغريِّ

َواٍل   ( .بِأَنـُْفِسِهْم َوِإَذا أَرَاَد اَّللَُّ ِبَقْوٍم ُسوًءا َفال َمَردَّ لَُه َوَما هَلُْم ِمْن ُدونِِه ِمنـْ
  ومعىن هذه اآلية اإلخبار بأن هللا عز وجل إذا أنعم على قوم نعمة فإنه بلطفه ورمحته ال يبدأ بتغريها : قال ابن عطية

وتكديرها حىت جييء ذلك منهم بأن يغريوا حاهلم اليت تراد وحتسن منهم ، فإذا فعلوا ذلك وتلبسوا بالتكسب للمعاصي أو 
فكفروا ما كان  نعمته عليهم بنقمته منهم ، ومثال هذا نعمة هللا على قريش ِبحمد الكفر الذي يوجب عقاِبم غري هللا 

 جيب أن يكونوا عليه ، فغري هللا تلك النعمة بأن نقلها إىل غريهم من األنصار وأحل ِبم عقوبته.
 وا وبدّلوا ، ونعمة هللا على قريش أي هذا العقاب ؛ ألهنم غري ،  عليل... ( تَذِلَك بَِأنَّ الِلََّ  : قوله تعاىل ) وقال القرطيب

 (ْم أَوملَْ يـََرْوْا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرماً آِمناً َويـَُتَخطَُّف الناس ِمْن َحْوهلِِ )  خلصب والسَّعة ، واألمن والعافيةا
 فكفروا به ، فنقل إىل املدينة وحّل باملشركني العقاب. وقال السّدي : نعمة هللا عليهم حممد 

يعٌ َوَأنَّ  )  ألقواهلم .(  الِلََّ مسَِ
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 بأفعاهلم .(  َعِليٌم  )
 الفوائد :

 هتديد لكل من يكفر بنعمة هللا . -1
 أن النعم تثبت وتقر بالشكر واإلميان . -2
 احلذر من كفر النعمة . -3
 أن هللا يسمع ويعلم كل شيء . -4
 وجوب إصالح الباطن ، فإن هللا ال َيفى عليه شيء . -5
ْرَعْوَن وَُكلٌّ َكانُوا ــــْم َوَأْغَرقْـَنا آَل فِ ـــــوّبِِ ــــــْم ِبُذنُ ـــــــْم فََأْهَلْكَناهُ ـــــــوا بِآيَاِت َرّبهِِ ــــآِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكذَّبُ َكَدْأِب )  

 ( . (54ظَاِلِمنَي )
 [ . 54] األنفال : 

---------- 
ْبِلِهْم َكذَّبُوا بِآيَاِت َرّبِهِمْ  َكَدْأِب آِل ِفْرَعْونَ )  عمة هللا عليهم  يعين أن هؤالء الكفار الذين قتلوا يوم بدر غريوا ن(  َوالَِّذيَن ِمْن قـَ

يعين : أهلكنا بعضهم بالرجفة وبعضهم (  والذين من قبلهم كذبوا بآيات رّبم فأهلكناهم بذنوّبم) كصنيع آل فرعون 
وأغرقنا آل فرعون وكل   )فكذلك أهكلنا كفار قريش بالسيف  هم بالريح وبعضهم باملسخباخلسف وبعضهم باحلجارة وبعض

 . يعين األولني واآلخرين (  كانوا ظاملني
 ؟. فإن قلت ما الفائدة يف تكرير هذه اآلية مرة ثانيةازن : قال اخل 

ة األوىل فيها ذكر أخذهم ، ويف اآلية الثانية ذكر قلت : فيها فوائد منها الكالم الثاين جيري جمرى التفصيل للكالم األول ألن اآلي
 إغراقهم ، فهذه تفسري لألوىل.

ة إىل الفائدة الثانية : أنه ذكر يف اآلية األوىل أهنم كفروا بآيات هللا ويف اآلية الثانية أهنم كذبوا بآيات رِبم ففي اآلية األوىل إشار 
 ة إشارة إىل أهنم كذبوا ِبا مع جحودهم هلا وكفرهم ِبا.أهنم أنكروا آيات هللا وجحدوها ، ويف اآلية الثاني

زيادة داللة على كفران النعم وجحود احلق ويف ذكر  (كذبوا بآيات رِبم   )الفائدة الثالثة : أن تكرير هذه القصة للتأكيد ويف قوله 
 اإلغراق بيان لألخذ بالذنوب. 

 ور قبله لقصد التأكيد والتسميع ، تقرير لإلنذار والتهديد ، املذك( كدأب آل فرعون   )تكرير لقوله :  ابن عاشور وقال
وخولف بني اجلملتني تفّننًا يف األسلوب ، وزيادة للفائدة ، بذكر التكذيب هنا بعد ذكر الكفر هناك ، ومها سببان لألخذ 

 واإلهالك كما قّدمناه آنفاً.
، يزيد  ٍ، ألّن االجرتاء على هللا مع مالحظة كونه ربًّا للمجرت وذكر وصف الربوبية هنا دون االسم العلم لزيادة تفظيع تكذيبهم 

 جرَاءته قبحاً إلشعاره بأهّنا جراءة يف موضع الشكر ، ألّن الرّب يستحّق الشكر.
ه وعرب باإلهالك عوض األخذ املتقّدم ذكره ليفّسر األخذ بأنّه آل إىل اإلهالك ، وزيد اإلهالك بيانًا بالنسبة إىل آل فرعون بأنّ 

 .إهالك الغرق
 الفوائد :

 أحياناً يكرر اآلية حلكمة وعربة . -1
 اخلوف من عقوبة هللا . -2
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 أن الذنوب سبب للهالك . -3
 أهلك فرعون بالغرق . هللا أن -4
ُهم مَّْن أَْرَسْلَنا َعَليْ أن هللا ينوع العقوبات بني األمم حبكمته سبحانه )  -5 ُهم مَّْن َأَخَذْتُه َفُكالًّ َأَخْذنَا ِبَذنِبِه َفِمنـْ ِه َحاِصًبا َوِمنـْ

ُهم مَّْن أَْغَرقْـَنا َوَما َكاَن اَّللَُّ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكن كَ  ُهم مَّْن َخَسْفَنا بِِه اأَلْرَض َوِمنـْ  ( .انُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن الصَّْيَحُة َوِمنـْ
ُقُضوَن َعْهَدُهْم ِف ُكلِه َمرٍَّة َوُهْم ل 55وا فـَُهْم ل يـُْؤِمُنوَن )ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِه ِعْنَد الِلَِّ الَِّذيَن َكَفرُ )  ُهْم ُثَّ يـَنـْ ( الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنـْ

 ( .( 57( فَِإمَّا تـَثْـَقَفنـَُّهْم ِف احْلَْرِب َفَشرهِْد ِّبِْم َمْن َخْلَفُهْم لََعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن )56يـَتـَُّقوَن )
 [ . 57 – 55] األنفال : 

--------------- 
أخرب تعاىل أن شر ما دب على وجه األرض هم الذين كفروا فهم ال ( ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِه ِعْنَد الِلَِّ الَِّذيَن َكَفُروا فـَُهْم ل يـُْؤِمُنوَن ) 

أي: ال َيافون من هللا يف شيء  (َوُهْم ال يـَتـَُّقوَن  )يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه، وكلما أكدوه باألميان نكثوه، 
 ارتكبوه من اآلثام.

ُقُضوَن َعْهَدُهْم ِف ُكلِه َمرَّةٍ )  ُهْم ُثَّ يـَنـْ  ه.نقضوه، وكلما أكدوه باألميان نكثو  اً الذين كلما عاهدوا عهدأي:  ( الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنـْ
 اآلثام.أي: ال َيافون من هللا يف شيء ارتكبوه من  (َوُهْم ل يـَتـَُّقونَ ) 
 : للتبعيض ؛ ألن العهد إَّنا كان جيري مع أشرافهم مث ينقضونه.(  منهم) ومن" يف قوله  قال القرطيب 

 يف قول جماهد وغريه. واملعينُّ ِبم قُريظة والنضري 
 ق .اخلنده السالم ثانية فنقضوا يوم نقضوا العهد فأعانوا مشركي مكة بالسالح ، مث اعتذروا فقالوا : نسينا ؛ فعاهدهم علي

 : كلهم .عيضية ألن املباشر بعضهم الهنا تبإ وقال أبو حيان  
 ك .الغدر قد كان وقع منهم وتكرر ذل يقتضي أن( يف كل مرة  تعاىل ) وقوله:  قال ابن عطية 
 من وجعلهم شّر الدواّب ال شّر الناس إمياء إىل انسالخهم عن اإلنسانية ، ودخوهلم يف جنس غري الناس :  قال الشوكاين

 م .يوان لعدم تعقلهم ملا فيه رشادهأنواع احل
 ألّن دعوة اإلسالم أظهر من دعوة األديان السابقة ، ومعجزَة الرسول ( شر الدواب  )وإَّّنا وَصَفهم بـ :  قال ابن عاشور 

، وقد اندرج الفريقان من  أسطع ، وألّن الداللة على أَحّقية اإلسالم داللة عقلية بّينة ، فَمن جيحده فهو أشَبه ِبا ال عقَل له
 ( .شر الدواب  )الكّفار يف جنس 

 قال املفسرون : كان رسول هللا :  قال ابن اجلوزي  قد عاهد يهود قريظة أن ال َياربوه وال يعاونوا عليه ، فنقضوا العهد
ومالؤوا الكفار يوم اخلندق ، وأعانوا عليه مشركي مكة بالسالح ، مث قالوا : نسينا وأخطأنا ؛ مث عاهدوه الثانية ، فنقضوا 

 . لفة رسول هللا وكتب كعب ابن األشرف إىل مكة يوافقهم على ُما
 . : تغلبهم وتظفر ِبم يف حرب أي (فَِإمَّا تـَثْـَقَفنـَُّهْم ِف احْلَْرِب ) 
دي، وعطاء اخلراساين، وابن الس: ابن عباس، واحلسن البصري، والضحاك، و  ل ِبم، قالهكّ أي: ن (َفَشرهِْد ِّبِْم َمْن َخْلَفُهْم  )

 . عيينة
 .ليخاف من سواهم من األعداء، من العرب وغريهم، ويصريوا هلم عربة  َغّلظ عقوبتهم وأثخنهم قتالً ومعناه: 

 لعلهم َيذرون أن ينكثوا فُيصنع ِبم مثل ذلك.( أي :  َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ  )
 الفوائد :
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 أن شر اخللق الكفار . -1
 العهد من صفات الكفار . أن نقض-2
 أن من صفات أهل اإلميان عدم نقض العهد ، بل جيب الوفاء به . -3
 الغلظة على الكفار احملاربني كما قال تعاىل ) واغلظ عليهم ( . -4
 على النقض وحماربة املسلمني . واالتنكيل باألعداء ليعترب ويتعظ غريهم ، فال يتجرؤ  -5
 ( .( 58قـَْوٍم ِخَيانَةا فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإنَّ الِلََّ ل ُيُِبُّ اخْلَائِِننَي ) َوِإمَّا ََتَاَفنَّ ِمنْ  )

 [ . 58] األنفال : 
---------- 

 .قد عاهدهتم (َوِإمَّا ََخَاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم  )  يقول تعاىل لنبيه(  َوِإمَّا ََتَاَفنَّ ِمْن قـَْومٍ ) 
 . بينك وبينهم من املواثيق والعهودا ملا أي: نقضً  ( ِخَيانَةا  ) 
 م .طرح إليهم العهد الذي بينك وبينهفا: أي  ( فَاْنِبْذ ِإلَْيِهمْ  )
أي: أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حىت يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب هلم، وهم حرب لك، وأنه ال  ( َعَلى َسَواءٍ  )

 . يف ذلك تستوي أنت وهمعهد بينك وبينهم على السواء، أي: 
 أربعة أقوال. (فانبذ إليهم على سواء  : يف قوله تعاىل ) قال ابن اجلوزي 

فألِق إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم يف العلم بالنقض سواًء ، هذا قول األكثرين ، واختاره الفراء ، وابن قتيبة ، وأبو  أحدها :
 عبيدة.

 اء أيضاً يف آخرين.فانبذ إليهم جهراً غري سرٍّ ، ذكره الفر  والثاين :
 والثالث : فانبذ إليهم على مهل ، قاله الوليد بن ُمسلم.

 والرابع : فانبذ إليهم على عدل من غري حيف
 ه .م وأدناهم ، أو تستوي أنت وهم فيعلى وجه يستوي يف العلم بالنقض أقصاه( على َسَواء  )قيل معىن :  قال الشوكاين 
 : الذي بيننا وبني الكفار له ثالث حاالت كلها يف القرآن:ليعلم أن العهد و  قال ابن عثيمني 

 أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم. : احلال األوَل
 . وحينئذ ينتقض العهد،  ألن قريشاً نقضوا العهد حني ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النيب  ، ومثاله: قصة قريش

( ْم َلَعلَُّهْم يـَْنتَـُهوَن مْيَاَن هلَُ َوِإْن َنَكُثوا أمَْيَانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا يف ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفِر ِإنَـُّهْم اَل أَ )  وله تعاىلل قوالدلي 
 ( . ُسولِ َأاَل تـَُقاتُِلوَن قـَْوًما َنَكُثوا أمَْيَانـَُهْم َومَهُّوا بِِإْخرَاِج الرَّ ) 

 م .فحينئذ جيب علينا أن نستقيم هل ، اف منهم خيانة ومل نر منهم خيانةأن يستقيموا لنا وال َن : احلال الثانية
 ( . َفَما اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا هَلُْم ِإنَّ اَّللََّ َيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ )  كما قال هللا تعاىل  

أن نبقى على العهد، وال جيوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على  نقض العهد، فهنا ال يلزمناأن َناف منهم  : احلال الثالثة
أي: انبذ العهد على سواء؛ لتكون أنت  (ْم َعَلى َسَواءٍ َوِإمَّا ََخَاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيهِ )  ، وإليه اإلشارة يف قوله تعاىلسواء

 ف .نه ال عهد بينكم، وهذا هو اإلنصاأوإياهم على سواء يف 
 أي: حىت ولو يف حق الكافرين، ال َيبها أيًضا. ( ِإنَّ الِلََّ ل ُيُِبُّ اخْلَائِِننيَ ) 

 عمل من اؤَتن على شيء بضد ما اؤَتن ألجله، بدون علم صاحب األمانة . واخليانة هي : 
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 واألعراض واحلرم، وَتلك ما يستودع، وجماحدة مودعه .وقيل: هي االستبداد ِبا يؤَتن اإلنسان عليه من األموال 
  واخليانة من صفات املنافقني: 
 ) آية املنافق ثالث : ... وإذا اؤَتن خان ( . كما قال   

 ائتمنه إنسان على شيء خانه .اؤَتن خان ( إذا يف قوله ) إذا  قال ابن عثيمني
  وهللا ال َيب اخلائنني: 

 الَ َيُِبُّ اخلَائِِننَي ( . قال تعاىل ) ِإنَّ اَّللََّ 
 وقال تعاىل ) ِإنَّ اَّللََّ ال َيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفوٍر ( .

  وتعوذ منها النيب : 
 ) ... وأعوذ بك من اخليانة ، فإهنا بئس البطانة ( . قال 
  وهو من صفات آخر الزمان: 

قال عمران: ال (- رين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنمق )خريكم  وعن عمران بن حصني رضي هللا عنهما قال: قال النيب 
: إن بعدكم قوًما َيونون وال يؤَتنون، ويشهدون وال يستشهدون،  قال النيب  -بعد قرنني أو ثالثة أدري أذكر النيب 

َمن ( .  وينذرون وال يفون، ويظهر فيهم السِّ
 : ومن صور اخليانة 

 ار عليه بغري رشد فقد خانه ( .) من استشار أخوه املسلم فأش قال 
 . فاملستشار مؤَتن كما قال 

 ومنها : اخليانة بامرأة اجملاهد .
حرمة نساء اجملاهدين على القاعدين كحرمة أمهاهتم ، وما من رجل َيلف رجاًل من اجملاهدين يف أهله فيخونه فيهم إال ) قال 

 كم ( رواه مسلم .ُوّقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء ، فما ظن
 الفوائد :

 عظم اإلسالم وأخالقه . -1
 حتر ٌ نقض العهد ولو مع الكفار . -2
 أنه يف حالة خوفنا من نقض الكفار للعهد فيجب نبذ هذا العهد وإخبارهم بأنه ليس بيننا وبينهم عهد .-3
 حتر ٌ اخليانة . -4
 فضل أداء األمانة . -5
 أن هللا َيب وَيب . -6
 ( .( 59َسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسبَـُقوا ِإنَـُّهْم َل يـُْعِجُ وَن )َوَل ُيَْ )  

 [ . 59] األنفال : 
----------- 

 .يا حممَّد  (َوال حَتَْسََبَّ  ) ل تعاىل لنبيه يقو (  َوَل َُيَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسبَـُقوا ِإنَـُّهْم َل يـُْعِجُ ونَ ) 
 باهلل وبرسوله .(  الَِّذيَن َكَفُروا )
 . ويف قبضة مشيئتنا فال يعجزوننا أي: فاتونا فال نقدر عليهم، بل هم حتت قهر قدرتنا ( ِإنَـُّهْم َل يـُْعِجُ ونَ  َسبَـُقوا )
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 . يظنونأي: ( أَْم َحِسَب الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َأْن َيْسِبُقونَا َساَء َما ََيُْكُموَن  ) كما قال تعاىل
 ( .ال حَتَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُمْعِجزِيَن يف األْرِض َوَمْأَواُهُم النَّاُر َولَِبْئَس اْلَمِصرُي )  ال تعاىلوق 

 .(  َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهادُ  ال يـَُغرَّنََّك تـََقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا يف اْلِبالِد َمَتاٌع قَِليٌل مُثَّ َمْأَواُهمْ ) وقال تعاىل 
 الفوائد :

 هتديد للكفار .-1
 قدرة هللا العظيمة ، وأنه ال يعجزه شيء . -2
 وجوب اخلوف من هللا . -3
ٍة َوِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ الِلَِّ َوَعُدوَُّكْم َوآ)  ُ َخرِيَن ِمْن ُدوِِنِْم َل تـَْعلَ َوَأِعدُّوا ََّلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّ ُمونـَُهُم الِلَّ

ُتْم َل ُتْظَلُموَن )  ( . (60يـَْعَلُمُهْم َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِف َسِبيِل الِلَِّ يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـْ
 [ . 60] األنفال : 

----------- 
ة، فقال: ـــة واإلمكان واالستطاعــــاقحسب الط الكفار ةبإعداد آالت احلرب ملقاتل أمــــــر من هللا تعاىل ( َوَأِعدُّوا ََّلُْم َما اْسَتَطْعُتمْ ) 
 . مهما أمكنكمأي:  (دُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم َوأَعِ  )

ةٍ  )   (َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّةٍ  َوأَِعدُّوا هَلُمْ ) يقول وهو على املنرب عقبة بن عامر يقول: مسعت رسول هللا  روى مسلم عن ( ِمْن قـُوَّ
 ي .القوة الرمي، أال إن القوة الرم أال إن
 : إال واجملان ، والسيوف، والّرِماح، وسائر آالت احلرب، والرَّمي ،بإعداد ما َيتاج إليه من الدروع القوَّة : التقوى قال القرطيب ،

 ، بل أنفعها .العّدةرها وخصصها بالذكر وأكدها ثالثًا، ومل يرد أهنا كل ، وأنفعها فسملا كان الرَّمي أنكاها يف العدوأنه 
هام تبلغ العدو من الشجاع وغريه ، خبالف السيف والرمح ، فإنه ال حتصل النكاية ِبما إال من   ووجه أنفعيتها : أن النكاية بالسِّ

مي رأس الشجعان املمارسني للكرِّ والفرِّ ، وليس كل أحد كذلك . مث : إهنا أقرب مؤنة ، وأيسر حماولة وإنكاء . أال ترى أنه قد ير 
 الكتيبة فينهزم أصحابه ؛ إىل غري ذلك مما َيصل منه من الفوائد ، وهللا تعاىل أعلم .  ) املفهم ( .

 : وقد جاءت نصوص يف فضل الرمي 
 احلديث السابق .ك  -أ

 اه مسلم .رو ) َمْن َعِلَم الرَّْمَي مُثَّ تـَرََكُه فـََلْيَس ِمنَّا أَْو َقْد َعَصى (  وعن ُعْقَبُة . قال : قال  -ب
  ُعْذر .قال النووي : َهَذا َتْشِديد َعِظيم يف ِنْسَيان الرَّْمي بـَْعد ِعْلمه ، َوُهَو َمْكُروه َكرَاَهة َشِديَدة ِلَمْن تـَرََكُه ِباَل 

َر، َوالرَّاِمَي بِِه، ) ِإنَّ اَّللََّ يُْدِخُل بِالسَّْهِم اْلَواِحِد، َثالَثََة نـََفٍر اجْلَنَّ  وعنه . قال قَاَل: َرُسوُل هللِا  -ج َة: َصانَِعُه ََيَْتِسُب يِف ُصْنِعِه اخْلَيـْ
 َوُمَنبَِّلُه، َواْرُموا، َوارَْكُبوا، َوَأْن تـَْرُموا َأَحبُّ ِإَِلَّ ِمْن َأْن تـَرَْكُبوا ( رواه أبو داود .

 رواه مسلم ُضوَن َوَيْكِفيُكُم اَّللَُّ َفاَل يـَْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن يـَْلُهَو بَِأْسُهِمِه(. يـَُقوُل )َستُـْفَتُح َعَلْيُكْم أَرَ  قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  وعنه . -د

ُكْم َكاَن اْرُموا َبيِن ِإمْسَاِعيَل فَِإنَّ أَبَا  َعَلى نـََفٍر ِمْن َأْسَلَم يـَْنَتِضُلوَن فـََقاَل النَّيِبُّ  قَاَل ) َمرَّ النَّيبُّ  وعن َسَلَمَة ْبن اأَلْكوَِع -ه
 رَاِمًيا اْرُموا َوأَنَا َمَع َبيِن ُفاَلٍن ( رواه البخاري .

 وفضل الرمي عظيم ، ومنفعته عظيمة للمسلمني ، ونكايته شديدة على الكافرين ، قال  قال القرطيب :  يا بين إمساعيل :
 ارموا ، فإن أباكم كان رامياً .        ) التفسري ( .

  .اسم للخيل اليت تربط يف سبيل هللاالرباٍ  (ِل َوِمْن رِبَاِط اخْلَيْ ) 
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 وقد ذهب أكثر العلماء إىل أن الرمي أفضل من ركوب اخليل، وذهب اإلمام مالك إىل أن الركوب أفضل من :  قال ابن كثري
 الرمي، وقول اجلمهور أقوى للحديث، وهللا أعلم.

 ّوفون .أي : َخُ (  تـُْرِهُبونَ ) 
 أي : من الكفار .( َوَعُدوَُّكْم ِبِه َعُدوَّ الِلَِّ  )
 قوله تعاىل ) ترهبون به عدو هللا وعدوكم ( وذلك أن الكفار إذا علموا كون املسلمني متأهبني للجهاد  قال الرازي :

 ومستعدين له مستكملني جلميع األسلحة واآلالت خافوهم ، وذلك اخلوف يفيد أموراً كثرية : 
 اإلسالم.أهنم ال يقصدون دخول دار  أوَّلا :

 أنه إذا اشتد خوفهم فرِبا التزموا من عند أنفسهم جزية. وثانيها :
 أنه رِبا صار ذلك داعياً هلم إىل اإلميان. وثالثها :
 أهنم ال يعينون سائر الكفار. ورابعها :

 . أن يصري ذلك سبباً ملزيد الزينة يف دار اإلسالم وخامسها :
قيل هم اليهود . وقيل فارس والروم ، وقيل اجلّن ، ورجحه ابن جرير . وقيل ( َلُمونـَُهُم الِلَُّ يـَْعَلُمُهْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوِِنِْم َل تـَعْ )  

املراد باآلخرين من عدوهم : كل من ال تعرف عداوته ، قاله السهيلي . وقيل : هم بنو قريظة خاصة ، وقيل غري ذلك . واألوىل 
 م ( .  ) الشوكاين ( .ُمونـَُهُم هللا يـَْعَلُمهُ ْعلَ اَل تَـ  0: الوقف يف تعيينهم لقوله 

 . وقيل : هم أهل النفاق
  َوممَّْن َحْوَلُكْم ِمَن األْعرَاِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق  ) ا أشبه األقوال، ويشهد له قولهوهذ: قال ابن كثري

 ( .ْم ال تـَْعَلُمُهْم ََنُْن نـَْعَلُمهُ 
ُتْم َل ُتْظَلُمونَ )   ، فإنه يوَف إليكم على التمامأي: مهما أنفقتم يف اجلهاد(  َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِف َسِبيِل الِلَِّ يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـْ

 . والكمال
َمَثُل ) كما تقدم يف قوله تعاىله يف سبيل هللا إىل سبعمائة ضعف  وهلذا جاء يف حديث رواه أبو داود: أن الدرهم يضاعف ثواب 

 َشاُء َواَّللَُّ َواِسٌع َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسْنبُـَلٍة ِمائَُة َحبٍَّة َواَّللَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن يَ  َّللَِّ َكَمَثلِ الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل ا
 ( .َعِليمٌ 

 الفوائد :
 د القوة إلعالء كلمة هللا تعاىل ولرد الكفار .وجوب إعدا -1
 فضل الرمي يف سبيل هللا .-2
 على املسلمني . واأن َخويف الكفار أمر مطلوب ، حىت ال يتجرؤ  -3
 فضل القوة يف سبيل هللا . -4
 أن أعداء اإلسالم منهم من نعرفهم ومنهم من ال نعرفهم . -5
 أن هللا ال َيفى عليه شيء . -6
 لى اإلنفاق يف سبيل هللا ، وقد تكاثرت النصوص يف ذلك ، وتقدم كثري منها .احلث ع -7
 

اء :  لاث   هـــ1438/  3/  7الث 



 86 

 ( . (61َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح ََّلَا َوتـَوَكَّْل َعَلى الِلَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم )) 
 [ . 61] األنفال : 

---------- 
 .أي: مالوا  ( َنُحواَوِإْن جَ  )

 . املساملة واملصاحلة واملهادنةأي:  ( لِلسَّْلمِ ) 
أي: فمل إليها، واقبل منهم ذلك؛ وهلذا ملا طلب املشركون عام احلديبية الصلح ووضع احلرب بينهم وبني رسول (  فَاْجَنْح ََّلَا )

 تسع سنني؛ أجاِبم إىل ذلك مع ما اشرتطوا من الشرٍو األخر. هللا 
 َواجْلُُنوُح اْلَمْيُل ، َوِمْنُه يـَُقاُل : َجَنَحْت السَِّفيَنُة إَذا َماَلْت ، َوالسَّْلُم اْلُمَساَلَمُة. : ل اجلصاصقا 

ُهْم. َبْل َذِلكَ َوَمْعىَن اآْليَِة أَنَـُّهْم إْن َماُلوا إىَل اْلُمَساَلَمِة ، َوِهَي طََلُب السَّاَلَمِة ِمْن احلَْْرِب ، َفَساِلْمُهْم َواقْـ   ِمنـْ
َا قَاَل :   أِلَنَُّه ِكَنايٌَة َعْن اْلُمَساَلَمِة. )فَاْجَنْح هَلَا  (َوِإَّنَّ

  وقد ذهب بعض العلماء إىل أن هذه اآلية منسوخة بآية السيف ، والصواب أهنا حمكمة غري منسوخة ، وأهنا خاصة بأهل
 الكتاب ، أو يف حال تكون األمة يف حال ضعف وقوة .

 (.فاقتلوا املشركني)وقد اختلف أهل العلم هل هذه اآلية منسوخة أم حمكمة؟ فقيل هي منسوخة بقوله   :قال الشوكاين 
 ، فتكون خاصة بأهل الكتاب.قد قبلها منهم الصحابة فمن بعدهم، و وقيل: ليست ِبنسوخة، ألن املراد ِبا قبول اجلزية

 اء اخلراساين، وعكرمة، واحلسن، وقتادة:إن هذه اآلية منسوخة وقول ابن عباس، وجماهد، وزيد بن أسلم، وعط:  قال ابن كثري
فيه نظر أيًضا؛ ألن آية براءة فيها األمر بقتاهلم إذا أمكن  (ْوِم اآلِخِر قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوال بِاْليَـ  ) اءة"بآية السيف يف "بر 

يوم احلديبية، فال  دنتهم، كما دلت عليه هذه اآلية الكرمية، وكما فعل النيب ، فأما إذا كان العدو كثيًفا، فإنه جتوز مها ذلك
 منافاة وال نسخ وال َخصيص، وهللا أعلم.

 أي: صاحلهم وتوكل على هللا، فإن هللا كافيك وناصرك، ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا، (  َوتـَوَكَّْل َعَلى الِلَِّ  )
 واألمر بالتوّكل على هللا ، بعد األمر باجلنوح إىل السلم ، ليكون النيب  : قال ابن عاشور  معتمدًا يف مجيع شأنه على هللا

تعاىل ، ومفّوضًا إليه تسيري أموره ، لتكون مّدة السلم مّدة تقّو واستعداد ، وليكفيه هللا شّر عدّوه إذا نقضوا العهد ، ولذلك 
هللا السميع العليم ، أي السميع لكالمهم يف العهد ، العليُم بضمائرهم ، فهو يعاملهم على ما ُعقب األمر بالتوّكل بتذكريه بأّن 

 يعلم منهم.
 ألقوال عباده.( ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع ) 

 السر واجلهروالسميع: اسم من أمساء هللا تعاىل ، متضمن لصفة السمع هلل تعاىل ، فهو سبحانه يسمع مجيع األقوال واألصوات ، 
 ء .عنده سوا

 ( بكل شيء ، ال َخفى عليه خافية . اْلَعِليمُ )  
 الفوائد :

 جواز مصاحلة الكفار إذا رأى وِل األمر املصلحة يف ذلك . -1
 وجوب التوكل على هللا . -2
 التوكل على هللا من أفضل العبادات القلبية ، فهو دليل اإلميان والثقة باهلل . -3
 .إثبات السمع هلل تعاىل  -4
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 على املسلم أن ال ينطق إال خبري ، فإن هللا يسمع كالمه . -5
 عموم علم هللا تعاىل لكل شيء . -6
إثبات العلم هلل توجب اخلوف والرغبة ، اخلوف من أن يبطن اإلنسان الشر والسوء ، ألن هللا يعلمه ، والرغبة يف عمل اخلري  -7

 . ولو قّل ، فإن هللا يعلمه ويثيبه عليه وال يضيعه
َفْقَت َما ِف 62َوِإْن يُرِيُدوا َأْن َُيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك الِلَُّ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِننَي ))   ( َوأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوِّبِْم َلْو أَنـْ

يعاا َما أَلَّْفَت بـَنْيَ قـُُلوِّبِْم َوَلِكنَّ الِلََّ أَلََّف بَـ  نَـُهْم ِإنَُّه َع ِيٌ  َحِكيٌم )اأْلَْرِض َجَِ  ( . (63يـْ
 [ . 63 -62] األنفال : 

-------------- 
 أي: كافيك وحده. ( َوِإْن يُرِيُدوا َأْن َُيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك الِلَّ ) 
 ( .وإن جنحوا )  عائد على الكفار الذين قيل فيهم( وإن يريدوا  )لضمري يف قوله ا 
 فاجنح وما يريد بأن يظهروا له السلم ويبطنوا الغدر واخليانة ، أي  (وإن يريدوا أن َيدعوك  عاىل )تقوله :  قال ابن عطية

 ة .عليك من نياهتم الفاسد
 أي : قواك .(  ُهَو الَِّذي أَيََّدكَ ) 
 يوم بدر .(  بَِنْصرِه )
  : املنصور ، وضّده يشوش العقل ، ويوهن وجعلت التقوية بالنصر : ألّن النصر يقوي العزمية ، ويثبت رأي قال ابن عاشور

يف بعض خطبه وأفسدمت عليَّ رأيي بالعصيان حىّت قالت قريش : ابن أّب طالب رجل شجاع  العزم ، قال علي بن أّب طالب 
 ولكن ال معرفة له باحلرب.

 من أّول أيّام الدعوة. وإضافة النصر إىل هللا : تنبيه على أنّه نصر خارق للعادة ، وهو النصر باملالئكة واخلوارق ،
 ( من األنصار يوم بدر . َوبِاْلُمْؤِمِننيَ ) 
 فإن قلت : إذا كان هللا قد أيده بنصره فأي حاجة إىل نصر املؤمنني حىت يقول وباملؤمنني.:  قال اخلازن 

الذي يكون باألسباب  : التأييد والنصر من هللا وحده لكنه يكون بأسباب باطنة غري معلومة وبأسباب ظاهرة معلومة فأماقلت
ألن أسبابه باطنة بغري وسائط معلومة وأما الذي يكون باألسباب الظاهرة فهو ( و الذي أيدك بنصرهه)الباطنة فهو املراد بقوله 

بب األسباب وهو الذي أقامهم ألن أسبابه ظاهرة بوسائط وهم املؤمنون وهللا سبحانه وتعاىل هو مس (وباملؤمنني)املراد بقوله 
 ه .لنصر 
 : ملّا كان طلب السلم واهلدنة من العدّو قد يكون خديعة حربية ، لَيغرُّوا املسلمني باملصاحلة مثّ يأخذوهم على  قال ابن عاشور

غرّة ، أيقظ هللا رسوله هلذا االحتمال فأمره بأن يأخذ األعداء على ظاهر حاهلم ، وَيملهم على الصدق ، ألنّه اخلُلق اإلسالمي 
 
ُ
روءة ، وال تكون اخلديعة ِبثل نكث العهد ، فإذا بعث العدوَّ كفُرهم على ارتكاب مثل هذا التسّفل ، فإّن هللا ، وشأن أهل امل

 تكّفل ، للويف بعهده ، أن يقيه شّر خيانة اخلائِنني.
هتم إن هللا فأَتوا إليهم عهدهم إىل مدّ  )وهذا األصل ، وهو أخذ الناس بظواهرهم ، شعبة من شعب دين اإلسالم قال تعاىل 

 ويف احلديث : آية املنافق ثالث ، منها : وإذا وعد أخلف. (َيب املتقني 
 ومن أحكام اجلهاد عن املسلمني أن ال َيفر للعدّو بعهد.

    واملعىن : إْن كانوا يريدون من إظهار ميلهم إىل املساملة خديعًة فإّن هللا كافيك شّرهم.
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فإّن ذلك مقام ظهور أمارات  (وإما َخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء  )قوله  وليس هذا هو مقام نبذ العهد الذي يف
 ) تفسري ابن عاشور ( .  اخليانة من العدّو ، وهذا مقام إضمارهم الغدر دون أمارة على ما أضمروه.

 ك .ازرتبك، وعلى طاعتك ومناصرتك ومو : مجعها على اإلميان  أي(  َوأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوِّبِمْ ) 
 يعين : األوس واخلزرج ، وهم األنصار ، كانت بينهم عداوة يف اجلاهلية ، فألَّف هللا بينهم باإلسالم.:  قال ابن اجلوزي 

وهذا من أعجب اآليات ، ألهنم كانوا ذوي أنفة شديدة ؛ فلو أن رجاًل لطم رجاًل ، لقاتلت عنه قبيلته حىت تدرك ثأره ، فآل 
 قتل الرجل ابنه وأباه. ِبم اإِلسالم إىل أن ي

 : وقال مجهور املفسرين : املراد األوس واخلزرج ، فقد كان بينهم عصبية شديدة وحروب عظيمة ، فألف هللا  وقال الشوكاين
، وقيل : أراد التأليف بني املهاجرين واألنصار ، واحلمل على العموم أوىل ، فقد كانت العرب  بني قلوِبم باإلميان برسول هللا 

، وذهب ما كان بينهم من ل البعثة احملمدية يأكل بعضهم بعضاً وال َيرتم ماله وال دمه ، حىت جاء اإلسالم فصاروا يداً واحدة قب
 .العصبية 

نَـُهمْ )  يعاا َما أَلَّْفَت بـَنْيَ قـُُلوِّبِْم َوَلِكنَّ الِلََّ أَلََّف بـَيـْ َفْقَت َما ِف اأْلَْرِض َجَِ  .هتم وقوة أسباِبا لتناهي عداو   ( َلْو أَنـْ

 ما يف األرض مجيعا من ذهب وورق وعرض ، ما مجعت أنت بني قلوِبم حبيلك  حممد ، لو أنفقت ، ياأي :  : قال ابن جرير
 ) الطربي ( .، ولكن هللا مجعها على اهلدى فائتلفت واجتمعت ، تقوية من هللا لك وتأييدا منه ومعونة على عدوك . 

 ان بينهم من العداوة والبغضاء فإن األنصار كانت بينهم حروب كثرية يف اجلاهلية، بني األوس أي: ملا ك:  قال ابن كثري
َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم  ) واخلزرج، وأمور يلزم منها التسلسل يف الشر، حىت قطع هللا ذلك بنور اإلميان، كما قال تعاىل

َها َكَذلِ أَْعَداًء فَأَلََّف بـَنْيَ  ُ اَّللَُّ َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ َك يـُبَـنيِّ
 ( .تـَْهَتُدوَن 

هلم: "يا معشر األنصار، أمل أجدكم ضالال  ملا خطب األنصار يف شأن غنائم حنني قال ويف الصحيحني أن رسول هللا 
 .فهداكم هللا ّب، وعالة فأغناكم هللا ّب، وكنتم متفرقني فألفكم هللا ّب" كلما قال شيئا قالوا: هللا ورسوله أََمنَّ 

 قلوب مع العصبيَّة وكان تألُّف ال،  ي: مجع بني قلوب األوس واخلزرجم ( أَوأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوِبِِ : قوله تعاىل )  قال القرطيب
وكانوا أشدَّ َخْلق  ،ومعجزاته؛ ألنَّ أحدهم كان يـُْلَطم اللَّطمة فيقاتل عنها حىت يستقيدها الشَّديدة يف العرب ِمن آيات النَّيبِّ 

هاجرين واألنصار. واملعىن هللا محيَّة، فألَّف هللا باإلميان بينهم، حىت قاتل الرَّجل أباه وأخاه بسبب الدِّين. وقيل: أراد التَّأليف بني امل
 ب .متقار 
 : والتأليف بني قلوب املؤمنني ِمّنة أخرى على الرسول ، إذ جَعل أتباعه متحاّبني وذلك أعون له على  قال ابن عاشور

سياستهم ، وأرجى الجتناء النفع ِبم ، إذ يكونون على قلب رجل واحد ، وقد كان العرب يفضلون اجليش املؤلف من قبيلة 
 ، ألّن ذلك أبعد عن حصول التنازع بينهم. واحدة

وهو أيضًا منة على املؤمنني إذ نزع من قلوِبم األحقاد واإلحن ، اليت كانت دأب الناس يف اجلاهلية ، فكانت سبب التقاتل بني 
 القبائل ، بعضها مع بعض ، وبني بطون القبيلة الواحدة.

 د .صى عليه سبحانه شيء ميا يرييستع كامل القدرة والغلبة ال ( ِإنَُّه َع ِي ٌ  )
 يف أفعاله وأحكامه.( َحِكيٌم  )

 الفوائد :
 ، فإن هللا كافيه وناصره . عظم منزلة النيب  -1
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 أن التأييد والنصر من هللا . -2
 عالمة وآية على صدق نبوته . نصرة هللا لنبيه  -3
 أن من أعظم النعم تأليف القلوب ومجعها . -4
 يع تأليف القلوب ومجعها إال هللا ، ألن القلوب بيد هللا يقلبها كيف يشاء .أنه ال أحد يستط-5
 من َتام عزته سبحانه تأليف قلوب املؤمنني بعد التشاحن والتقاطع والتقاتل . -6
 إثبات حكمة هللا الكاملة . -7
( يَا أَيُـَّها النَّيبُّ َحرِهِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن 64) يَا أَيُـَّها النَّيبُّ َحْسُبَك الِلَُّ َوَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ) 

َخفََّف الِلَُّ َعْنُكْم ( اآْلَن 65 َل يـَْفَقُهوَن )َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة يـَْغِلُبوا أَْلفاا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا بِأَنَـُّهْم قـَْومٌ 
َْْعفاا فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف  يـَْغِلُبوا أَْلَفنْيِ بِِإْذِن الِلَِّ َوالِلَُّ َمَع َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم 

 ( . (66الصَّاِبرِيَن )
 [ . 66 -64] األنفال : 

-------------- 
َيرض تعاىل نبيه، صلوات هللا وسالمه عليه، واملؤمنني على القتال  (يَا أَيُـَّها النَّيبُّ َحْسُبَك الِلَُّ َوَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ) 

ادهم ومناجزة األعداء ومبارزة األقران، وَيربهم أنه حسبهم، أي: كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم، وإن كثرت أعد
 وترادفت أمدادهم، ولو قل عدد املؤمنني.

َأْي ُهَو َوْحَدُه َحْسُبك َوَحْسُب َمْن اتَـّبَـَعك ِمْن اْلُمْؤِمِننَي . َهَذا ُهَو اْلَقْوُل الصََّواُب  (َحْسُبَك الِلَُّ َوَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ) 
 . الَِّذي قَاَلُه مُجُْهوُر السََّلِف َواخْلَْلفِ 

َأْي َحْسُبك َوَحْسُب َمْن اتَـّبَـَعك ِمْن اْلُمْؤِمِننَي ُهَو اَّللَُّ فـَُهَو   (يَا أَيُـَّها النَّيبُّ َحْسُبَك اَّللَُّ َوَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننَي  وقال رمحه هللا )
إْذ ُهَو َوْحَدُه َكاٍف نَِبيَُّه َوُهَو َحْسُبُه لَْيَس َمَعُه ، ك َكَما َيظُنُُّه بـَْعُض الغالطني َولَْيَس اْلُمرَاُد َأنَّ اَّللََّ َواْلُمْؤِمِننَي َحْسبُ ،  َكاِفيُكْم ُكلُُّكمْ 

 . َمْن َيُكوُن ُهَو َوِإيَّاُه حسبا لِلرَُّسولِ 
 اً .ِحشفـََقْد َغِلَط َغَلطًا فَا َوَمْن َظنَّ َأنَّ اْلَمْعىَن َحْسُبك اَّللَُّ َواْلُمْؤِمُنوَن َمَعهُ وقال أيضاً : 

ُه ُهَو َحْسُب ُكلِّ ُمْؤِمٍن ِبِه واحلسب اْلَكايِف  َوَمْن قَاَل : إنَّ اَّللََّ َواْلُمْؤِمِننَي َحْسُبك فـََقْد َضلَّ َبْل قـَْولُُه ِمْن ِجْنِس اْلَكَفَرِة فَِإنَّ اَّللََّ َوْحدَ 
 ( .أَلَْيَس اَّللَُّ ِبَكاٍف َعْبَدُه  )َكَما قَاَل تـََعاىَل 

  ِإّن " احلَْْسَب " و " اْلِكَفايََة " َّلِلِّ َوْحَدُه َكالتّـوَّكِل َوالتّـْقَوى َواْلِعَباَدِة :  القيموقال ابن. 
حلَْْسِب َوالّتْأيِيِد َفَجَعَل . فـََفّرَق بـَنْيَ ا( بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِننيَ  َوِإْن يُرِيُدوا َأْن ََيَْدُعوَك فَِإّن َحْسَبَك اَّللُّ ُهَو الِّذي أَيَّدكَ ) قَاَل اَّللُّ تـََعاىَل 

 . احلَْْسَب لَُه َوْحَدُه َوَجَعَل الّتْأيِيَد َلُه بَِنْصرِِه َوِبِعَباِدهِ 
هَلُُم الّناُس ِإّن الّناَس َقْد الِّذيَن قَاَل )  ىَل َوأَثـْىَن اَّلّل ُسْبَحانَُه َعَلى أَْهِل التّـْوِحيِد َوالتّـوَّكِل ِمْن ِعَباِدِه َحْيُث أَفْـَرُدوُه بِاحلَْْسِب فـََقاَل تـََعا 

وملَْ يـَُقوُلوا : َحْسبُـَنا اَّللُّ َوَرُسولُُه فَِإَذا َكاَن َهَذا قـَْوهَلُْم َوَمَدَح ( مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم ِإميَانًا َوقَالُوا َحْسبُـَنا اَّللُّ َونِْعَم اْلوَِكيُل 
َنُه َوبـَنْيَ ، َكْيَف يـَُقوُل لَِرُسولِِه اَّللُّ َوأَتْـَباُعك َحْسُبك الّرّب تـََعاىَل هَلُْم ِبَذِلَك فَ  َوأَتْـَباُعُه َقْد أَفْـَرُدوا الّرّب تـََعاىَل بِاحلَْْسِب وملَْ ُيْشرُِكوا بـَيـْ

َنُه يف َحْسِب َرُسولِِه ؟ َهَذا ِمْن َأحْمَْل اْلُمحَ  نَـُهْم َوبـَيـْ  .اِل َوأَْبَطْل اْلَباِطِل َرُسولِِه ِفيِه َفَكْيَف ُيْشرُِك بـَيـْ
 .( ِإنّا ِإىَل اَّللِّ رَاِغُبونَ  هُ َوَلْو أَنـُّهْم َرُضوا َما آتَاُهُم اَّللُّ َوَرُسولُُه َوقَاُلوا َحْسبُـَنا اَّلّلُ َسيُـْؤتِيَنا اَّللُّ ِمْن َفْضِلِه َوَرُسولُ )َوَنِظرُي َهَذا قـَْولُُه تـََعاىَل 
ي . َوَجَعَل احلَْْسَب لَُه َوْحَدُه فـََلْم يـَُقْل َوقَالُوا :  (َوَما آتَاُكُم الّرُسوُل َفُخُذوُه  )َتاَء َّلِلِّ َولَِرُسولِِه َكَما قَاَل تـََعاىَل: فـََتَأّمْل َكْيَف َجَعَل اإْلِ
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 .َحْسبُـَنا اَّللُّ َوَرُسولُُه َبْل َجَعَلُه َخاِلَص َحّقِه 
فَِإَذا فـََرْغَت فَاْنَصْب  ). وملَْ يـَُقْل َوِإىَل َرُسولِِه َبْل َجَعَل الّرْغَبَة إلَْيِه َوْحَدُه َكَما قَاَل تـََعاىَل : ( ُبوَن إِنّا ِإىَل اَّللِّ رَاغِ  )َكَما قَاَل تـََعاىَل 

 ( .َوِإىَل رَّبَك فَاْرَغْب 
نَابَُة َواحلَْْسُب َّلِلِّ َوْحَدُه َكَما أَّن اْلِعَباَدَة  َوالتّـْقَوى َوالّسُجوَد َّلِلِّ َوْحَدُه َوالّنْذُر َواحْلَِلُف اَل َيُكوُن إاّل َّلِلِّ ُسْبَحانَُه فَالّرْغَبُة َوالتّـوَّكُل َواإْلِ

َمَع اَّللِّ يِف َهِذِه  . فَاحلَْْسُب ُهَو اْلَكايِف فََأْخبَـَر ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل أَنُّه َوْحَدُه َكاٍف َعْبَدُه َفَكْيَف جَيَْعُل أَتْـَباَعهُ ( لَْيَس اَّللُّ ِبَكاٍف َعْبَدهُ أَ )
 اْلِكَفايَِة ؟ 

 وقد دل استقراء القرآن عليه:  قال الشنقيطي . 
 . من خصائص َربِّ الَعاملني، ومل يسنده ألحد ِمْن َخْلِقهِ  -الذي هو الكفاية-ألن احلْسب  
فجعل اإليتاء هلل والرسول،  ( َحْسبُـَنا اَّللَُّ َسيُـْؤتِيَنا اَّللَُّ ِمن َفْضِلِه َوَرُسولُهُ َوَلْو أَنَـُّهْم َرُضْوْا َما آتَاُهُم اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوقَاُلوْا )  َحْيُث قال 

 واحلسب هلل وحده. 
الَِّذيَن قَاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوْا َلُكْم )  كما يف قوله  -وهو الكفاية-وقد أثـْىَن هللا )جل وعال( على قوم أفردوه باحلسب 

خلالق ِبذا احلسب هللُا َوْحَدُه وملَْ يذكر معه غريه، فأثـْىَن عليهم بإفراد ا (اْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم ِإميَانًا َوقَاُلوْا َحْسبُـَنا اَّللَُّ َونِْعَم اْلوَِكيُل فَ 
 ة .الذي هو الكفاي

لسيوطي واحمللي يف تفسري اجلاللني ، واألول يكفيك هللا واملؤمنون الذين معك ، روي عن جماهد واحلسن البصري واختاره اوقيل : 
 .أرجح 
 فيه قوالن. (حسبك هللا ومن اتَـّبَـَعَك  )قوله تعاىل :  قال ابن اجلوزي 

 حسُبك هللاُ ، وحسُب من اتَـّبَـَعَك ، هذا قول أّب صاحل عن ابن عباس ، وبه قال ابن زيد ، ومقاتل ، واألكثرون. أحدمها :
 ِبُعوَك ، قاله جماهد.حسُبك هللُا ومتَّ  والثاين :

  َّويف هذين ترغيب عظيم يف اإلسالم؛ أَلنَّ َمِن اتَـَّبع النَّيب    ه كما كفى نبيّ َكَفاُه هللا . 
من باِلْغ يف حّثهم عليه وترغيِبهم فيه بكل ما أمكن : أي  ، عليهي: حثهم أ(  يَا أَيُـَّها النَّيبُّ َحرِهِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتالِ  )

 األمور املرّغبة اليت أعظُمها تذكرُي وعِده تعاىل بالنصر وُحكُمه بكفايته تعاىل أو بكفايتهم
 والتحريض احلث بالقوة .

 : احلث على الشيء بكثرة التزين وتسهيل اخلطب فيه كأنه يف األصل إزالة احلرض  والتحريض يف اللغة قال اخلازن :
 .وهو اهلالك

 جلهاد :وإَّنا أمره بالتحريض على ا 
 ألن يف القتال يف سبيل هللا احلياة الطيبة .

 وفيه يتحقق اإلخالص هلل تعاىل ، الذي هو لب العبادة وروحها .
 وفيه دليل الزهد يف هذه الدنيا احلقرية الزائلة .

 وفيه حتقيق العبودية هلل تعاىل حقاً .
 وفيه تقد ٌ األرواح واألنفس رخيصة هلل تعاىل .

 فعتها وعلو شأهنا .وفيه عز األمة ور 
 وفيه رفع الذل واهلوان عن األمة .
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 وفيه نيل الدرجات واملنازل .
 وفيه إما نصر وإما شهادة .

 وفيه ينال املسلم الشهادة يف سبيل هللا ، اليت هي من أعظم املنازل والكرامات .
 . ى القتال عند صفهم ومواجهة العدوَيرض عل وهلذا كان رسول هللا  
قَاَل يـَُقوُل «. ْرُضَها السََّمَواُت َواأَلْرضُ ُقوُموا ِإىَل َجنٍَّة عَ »م: قبل املشركون يف َعَددهم وُعَددهصحابه يوم بدر، حني أكما قال أل  

ُر ْبُن احلَُْماِم األَْنَصارِ  َما » َبٍخ. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل َبخٍ «. نـََعمْ »السََّمَواُت َواأَلْرُض قَاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ َجنٌَّة َعْرُضَها  يُّ ُعَميـْ
فََأْخرََج ََتََراٍت ِمْن «. فَِإنََّك ِمْن أَْهِلَها»ُكوَن ِمْن أَْهِلَها. قَاَل قَاَل اَل َواَّللَِّ يَا َرُسوَل اَّللَِّ ِإالَّ َرَجاَءَة َأْن أَ «. ِمُلَك َعَلى قـَْوِلَك َبٍخ َبخٍ َيَْ 

ُهنَّ  فـََرَمى ِبَا َكاَن َمَعُه ِمَن التَّْمِر. مُثَّ  :قَالَ  ،ِه ِإنَـَّها حَلََياٌة َطوِيَلةٌ َهذِ  مُثَّ قَاَل لَِئْن أَنَا َحِييُت َحىتَّ آُكَل ََتََراِت  قـَْرنِِه َفَجَعَل يَْأُكُل ِمنـْ
 ( رواه مسلم .قَاتـََلُهْم َحىتَّ قُِتلَ 

قال ابو السعود : هذا وعد كر ٌ منه تعاىل بغلبة كل مجاعة من املؤمنني على  ( ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ ) 
تني من عدوهم ، بعون عشرة أمثاهلم واملعىن : إن يوجد منكم يا معشر املؤمنني عشرون صابرون على شدائد احلرب ، يغلبوا مائ

 ه .هللا وتأييد
تغلب ألفا من  -بشٍر الصرب عند اللقاء  -وإن يوجد منكم مائة ي : أ ( ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة يـَْغِلُبوا أَْلفاا) 

  .الكفار ِبشيئة هللا
سبب ذلك بأن الكفار قوم جهلة ، ال يفقهون حكمة هللا ، وال يعرفون طريق النصر  يأ ؛الباء سببية  (بِأَنَـُّهْم قـَْوٌم َل يـَْفَقُهوَن  )

، اً كان ثبات الواحد للعشرة فرضتلون على غري احتساب ، وال طلب ثواب ، فلذلك يغلبون ، قال ابن عباس :  وسببه ، فهم يقا
 اً .ثنني فرضمث ملا شق ذلك عليهم نسخ ، وأصبح ثابت الواحد لال

 يقاتل عليه، ي: ال فقه عندهم وال فهم عن هللا، والذي ال يفقه عن هللا وال يفهم ما عنده فهو كالبهيمة ليس له مبدأ أ
 والذي يتقدم إىل امليدان يف خطٍو النار األمامية ليس عنده مبدأ نبيل يقاتل عليه فهو مائع، هزميته قريبة سريعة، ال يقاوم أبداً.
رتى فإذا اْلتَـَقى َمْن ال فقه عنده ِبن عنده فقه عن هللا فاملسلم القائم يف امليدان للعشرة يفقه عن هللا ويفهم، ويقول: إن رّب اش

مين هذه احلياة القصرية يف هذه األيام املعدودة، وهي حياة مكّدرة باألمراض واألسقام واملصائب والباليا واألحزان، اشرتاها مين 
ن ، وهذا املال القليل اشرتاه مين باحلور العني والولدان وُغَرِف اجلَِنا حبياة سرمدية أَبَِديَّة ال انقطاع فيها وال كدر وال أمل وال حزن

 ، فهو متقّدٌم يف امليدان، ال يُهزم أبداً، ولو قُتل وجماورة َربٍّ غري غضبان، فهو ينتظر ما عند هللا، فاهٌم عن هللا، يفقه عن هللا
لكانت هي أمنيته، فهذا الذي يقاتل على هذا املبدأ النبيل، وهذا الغرض الصحيح، فامهًا عن هللا، يفقه عن هللا، هذا ال يقاومه 

اجلَاِهل الذي ال يفقه شيئاً، وال يقاتل على مبدأ، فحياته أهم عنده مما يقاتل عليه، فالذين ال يفقهون عن هللا من اجلنود  األْهَوج
العسكريني ال ميكن أن يرّدوا سليباً، وال أن يُعلوا كلمة هللا؛ ألهنم ال مبدأ هلم، وهم قوٌم ال فقه هلم، فال يقاتلون على شيء 

  .عندهم ويرغبون فيما عند هللاوسهم ترخص بسببه نف
ْسِلُمون َأنَّ أَوََّل َشْيٍء من األساسيات لالستعداد للميدان هو الِفْقه

ُ
 وهذا ِسرٌّ لطيف عظيم، وتعليٌم مساوي هائل، يفهم به امل

ْبَدأ والَفْهم عن هللا، فَيِجُب ُكّل الوُجوب أن يُعلَّم الَعْسَكرِيُّوَن َعِن هللِا َحىتَّ يـَْفَقُهوا؛ ألهن
َ
م إذا كانوا فَامِهِني َعِن هللا، عارفني بُِنْبِل امل

كانوا ال   الذي يقاتلون عليه، كانوا شجعانًا وصابرين، ال يـَْرِجُعوَن الَقْهَقَرى وال يُهزمون، كما َسجََّلُه التاريخ ألوائل هذه األمة. وإن
يه، فهم ليسوا بأساس وال معوَّل عليهم، يُهزمون مع كل ناعق كما يفقهون عن هللا شيئاً، َجَهلٌة كاألنعام ال مبدأ هلم يقاتلون عل

 ل .العظيمة الكرمية من سورة األنفا بّينته هذه اآلية
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 : إَّّنا جَعل هللا الكفر سببًا يف انتفاء الفقاهة عنهم : ألّن الكفر من شأنه إنكار ما ليس ِبحسوس  قال ابن عاشور
عطيل حركات فكره ، فهم ال يؤمنون إاّل باألسباب الظاهرية ، فيحسبون أّن كثرهتم فصاحبه ينشأ على إمهال النظر ، وعلى ت

توجب هلم النصر على األقّلني لقوهلم : "إَّنا الغرة للكاثر" ، وألهّنم ال يؤمنون ِبا بَعد املوت من نعيم وعذاب ، فهم َيشون 
ها أرجح ، واملؤمنون يعّولون على نصر هللا ، ويثبتون للعدّو رجاء املوت فإذا قاتلوا ما يقاتلون إاّل يف احلالة اليت يكون نصرهم في

 إعالء كلمة هللا ، وال يهابون املوت يف سبيل هللا ، ألهّنم موقنون باحلياة األبدية املِسرّة بعد املوت.
 م .رفع عنكم ما فيه مشقة عليكي : أ ( اآْلَن َخفََّف الِلَُّ َعْنُكمْ  )
 ل .وعلم ضعفكم فرمحكم يف أمر القتا:  أي ( َْْعفاا َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكمْ  )
 ة .ائد يتغلبوا على مائتني من الكفر إن يوجد منكم مائة صابرة على الشد ي :أ (فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ  )
 يوجد منكم ألف صابرون يف ساحة اللقاء ، يتغلبوا على ألفني من األعداءوإن  ي :أ (َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يـَْغِلُبوا أَْلَفنْيِ ) 
 ه .بتيسريه وتسهيل ي :أ ( بِِإْذِن الِلَِّ ) 
، ومن كان هللا معه فهو  معهم باحلفظ والرعاية والنصرةوهللا ي:أ ،هذا ترغيب يف الثبات وتبشري بالنصر( َوالِلَُّ َمَع الصَّاِبرِيَن  )

 ( معية نصر وتوفيق وتأييد .مع الصابرين)وقوله  ب .الغال
 الفوائد :

 عند ربه ، حيث أن هللا كافيه وناصره . عظم منزلة النيب  -1
 فضل عظيم للمؤمنني ، حيث أن هللا كافيهم وناصرهم . -2
 احلث والتحريض على اجلهاد يف سبيل هللا . -3
وأنه من أعظم أسباب النجاح والفالح والنصر والظفر ، ألن من كان  الرتغيب إىل الصرب والتأكيد عليهم بلزومه والتوصية به ،-4

 هللا معه مل يستقم ألحد أن يغلبه.
على املسلم أن يعرف فضل الصرب ، وأن جياهد نفسه ، ملا له من املنزلة الرفيعة ، ويف احلديث ) وما أعطي أحد عطاء خرياً  -5

 وأوسع من الصرب ( .
 إثبات النسخ .-6

 اً : رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي .شرعوالنسخ 
 قولنا ) رفع حكم ( أي تغيريه من إجياب إىل إباحة ، مثل : صيام عاشوراء ، أو من إباحة إىل حتر ٌ ، مثل : شرب اخلمر .

 مجيعاً كما سيأت وقولنا ) أو لفظه ( لفظ الدليل الشرعي ، ألن النسخ : إما أن يكون للحكم دون الفظ ، أو بالعكس ، أو هلما 
 وخرج بقولنا ) بدليل من الكتاب والسنة ( ما عدامها من األدلة ، كاإلمجاع والقياس ، فال ينسخ ِبما .

 فالقياس ال ينسخ ألننا لو نسخنا بالقياس، لصادمنا النصوص بالقياس، وألنه أصالً ال يوجد قياس صحيح ُمالف للنص أبداً.
 ميكن أن يوجد إمجاع من األمة على خالف النص .وأما اإلمجاع فال ينسخ ألنه ال 

 . النسخ جائ  عقالا وواقع شرعاا 

أما جوازه عقاًل ، فألن هللا بيده األمر وله احلكم ، ألنه الرب املالك ، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورمحته ، وهل مينع 
 ورمحته بعباده أن يشرع هلم ما يعلم تعاىل أن فيه قيام مصاحل العقل أن يأمر املالك مملوكه ِبا أراد ؟ مث إن مقتضى حكمة هللا

دينهم ودنياهم ، واملصاحل َختلف حبسب األحوال واألزمان ، فقد يكون احلكم يف وقت أو حال ، أصلح للعباد ، ويكون غريه 
 يف وقت أو حال أخرى أصلح ، وهللا عليم حكيم . 
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 وأما وقوعه شرعاً فألدلة منها :
)اآْلَن َخفََّف اَّللَُّ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفاً مث قال سبحانه : ) ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ ( ىل : قوله تعا

 وهذا نص صريح يف النسخ .فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصاِبَرٌة يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ ( 
 فهذا نص صريح يف نسخ النهي عن زيارة القبور .،  رواه مسلمنت هنيتكم عز زيارة القبور فزوروها ( : ) ك قوله 
 : اآلراء ِف النسخ 

اليهود : وهؤالء ينكرونه ألنه يستلزم يف زعمهم البداء وهو الظهور بعد اخلفاء ، وهم يعنون بذلك أن النسخ : إما أن يكون  -1
 ، وإما أن يكون حلكمة ظهرت ، ومل تكن ظاهرة من قبل ، وهذا يستلزم البداء وسبق لغري حكمة ، وهذا أعبث حمال على هللا

 اجلهل ، وهو حمال على هللا .

واليهود أنفسهم يعرتفون بأن شريعة موسى ناسخة ملا قبلها ، وجاء يف نصوص التوراة النسخ ، كتحر ٌ كثري من احليوان على بين 
 .)ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبيِن ِإْسرائيَل ِإالَّ َما َحرََّم ِإْسرائيُل َعَلى نـَْفِسِه ( باره عنهم : إسرائيل بعد حله ، قال تعاىل يف إخ

الروافض : وهؤالء غالوا يف إثبات النسخ وتوسعوا فيه وأجازوا البداء على هللا ، واستدلوا على ذلك بأقوال نسبوها إىل علي  -2
 مَيُْحوا اَّللَُّ َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب(  : زوراً وِبتاناً ، وبقوله تعاىل(. 

)ال أبو مسلم األصفهاين : قال : جيوز النسخ عقاًل ومينع وقوعه شرعًا ، وقيل : مينعه يف القرآن خاصة حمتجًا بقوله تعاىل :  -3
يٍد( يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بـَنْيِ يََدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تَـ   وَيمل آيات النسخ على التخصيص .ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ

 مجهور العلماء على جواز النسخ عقاًل ووقوعه شرعاً ، وسبقت أدلتهم . -4

 : فهو قسمان :  النسخ باعتبار املنسوخ 
 وإىل غري بدل .الثاين :       إىل بدل .  األول : 

يف قوله  اء، ومثلوه بنسخ وجوب تقد ٌ الصدقة بني يدي َنوى رسول هللا فهو مذهب مجهور العلمأما النسخ إَل غري بدل ، 
 ...(.يُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاةَ )أََأْشَفْقُتْم أَْن تـَُقدُِّموا بـَنْيَ يََدْي ََنَْواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ ملَْ تـَْفَعُلوا َوتَاَب اَّللَُّ َعَلْيُكْم فَأَقِ تعاىل: 

 الشنقيطي رمحه هللا كما تقدم .وقد رد هذا القول 
 فهو ثالثة أقسام :وأما النسخ إَل بدل ، 

ِذيَن َكَفُروا )ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة يـَْغِلُبوا أَْلفاً ِمَن الَّ إىل بدل أخف. مثاله: قوله تعاىل   -1
فقد دلت اآلية على وجوب مصابرة العشرين من املسلمني املائتني من الكفار، ومصابرة املائة األلف، ٌم ال يـَْفَقُهوَن( بِأَنَـُّهْم قـَوْ 

 .نْيِ()اآْلَن َخفََّف اَّللَُّ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفاً فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصابَِرٌة يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـ فنسخ هذا احلكم بقوله: 

إىل بدل أثقل . وهذا حمل خالف ، والصحيح اجلواز لوقوعه ، ومثاله : نسخ التخيري بني صيام رمضان واإلطعام ، يف قوله تعاىل  -2
ٌر َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخيْـ :  نسخ بقوله ُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن( ٌر لَ ) َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا فـَُهَو َخيـْ

الدالة على وجوب الصيام يف حق املقيم الصحيح ، وإجياب الصيام أثقل من ) َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه ( تعاىل : 
 التخيري بينه وبني اإلطعام .

 احلرج عن هذه األمة ، كقوله تعاىل :  وال دليل ملن منع هذا القسم حمتجاً بآيات التيسري والتخفيف ورفع
وذلك أن احلكم اجلديد يكون ميسراً )يُرِيُد اَّللَُّ َأْن َُيَفَِّف َعْنُكْم ( وقوله تعاىل : ) يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر ( 

 ب ، وثقله وصف له بالنسبة إىل ما قبله .على املكلفني ال مشقة فيه ، مع ما فيه من زيادة النفع وعظم الثوا
املقدس صلى إىل بيت  إىل بدل مساٍو . ومثاله : نسخ استقبال بيت املقدس الثابت بالسنة كما يف احلديث الصحيح ) أنه  -3
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 بعد اهلجرة بضعة عشر شهراً ( . متفق عليه

َر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ( ) فـََولِّ َوْجَهَك َشطْ نسخ هذا باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعاىل : 
 فاستقبال الكعبة مساٍو الستقبال بيت املقدس بالنسبة لفعل املكلف .

 فإن قيل : ما احلكمة ِف نقل احلكم من األخف إَل األثقل ؟ 
 ابتالء الناس باالمتثال وعدمه . -1

 التدرج يف التشريع ، حيث أنه يقابل الناس باألهون حىت تستقبل نفوسهم احلكم الثاين بسهولة .بيان حكمة هللا تعاىل يف  -2

 : النسخ ِف القرآن 

 ينقسم النسخ يف القرآن إىل ثالثة أقسام :
نسخ التالوة واحلكم معاً . مثاله : ما رواه مسلم وغريه عن عائشة قالت : ) كان فيما أنزل عشر رضعات َيرمن ، فنسخن  -1

 وهن مما يقرأ من القرآن ( .  مس معلومات ، فتويف رسول هللا خب

 فآية التحر ٌ بعشر رضعات منسوخ لفظها وحكمها .
 وقوهلا )وهن مما يقرأ من القرآن( ظاهره بقاء التالوة وليس كذلك، فإنه غري موجود يف املصحف العثماين.

، فتويف  الوة نسخت ومل يبلغ ذلك كل الناس إال بعد وفاة رسول هللا واجلواب : قيل أن املراد : قارب الوفاة ، واألظهر أن الت
 وبعض الناس يقرؤها .

 نسخ احلكم وبقاء التالوة . وهذا أكثر أنواع النسخ يف القرآن ، وتقدم له أمثلة . -2

َر ِإْخرَاجٍ أَْزَواجًا َوِصيًَّة أِلَْزَواِجِهْم َمَتاعًا إِ )َوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن : صابرة، ومثاله أيضاً قوله تعاىلمثال : آية امل ( ىَل احلَْْوِل َغيـْ
 . )َوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجاً يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً (نسخت بقوله تعاىل : 

 بقاء التالوة ؟فإن قيل : ما احلكمة من رفع احلكم و 
، فيثاب عليه القاٍر فرتكت التالوة هلذه يتلى ليعرف احلكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كالم هللا تعاىل أن القرآن كما -أ 

 احلكمة .

 أن النسخ غالباً يكون للتخفيف ، فأبقيت التالوة تذكرياً بالنعمة ورفع املشقة . -ب 

 . نسخ التالوة وبقاء احلكم 

ففي الصحيحني عن عمر أنه قال ) كان فيما أنزل فيما أنزل آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها وعقلناها ، ورجم  ومثاله آية الرجم ،
ورمجنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : وهللا ما َند الرجم يف كتاب هللا فيضلوا برتك فريضة  رسول هللا 

 أنزهلا هللا ... ( .
 من رفع التالوة وبقاء احلكم ؟ فإن قيل : ما احلكمة

عن ابن اجلوزي أنه قال : إَّنا كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه األمة يف  2/37فاجلواب ما نقله الزركشي يف الربهان 
املسارعة إىل بذل النفوس بطريق الظن من غري استفصال لطلب طريق مقطوع به ، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع اخلليل إىل 

 هـــ1438/  3/  12الأ حد :        ده ِبنام ، واملنام أدّن طرق الوحي .ذبح ول
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َيا َوالِلَُّ يُرِيُد اآْل )  نـْ ( َلْوَل  67ِخَرَة َوالِلَُّ َع ِيٌ  َحِكيٌم )َما َكاَن لَِنيبٍه َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتَّ يـُْثِخَن ِف اأْلَْرِض ُترِيُدوَن َعَرَض الدُّ
( َفُكُلوا ِمَّا َغِنْمُتْم َحاَللا طَيِهباا َواتَـُّقوا الِلََّ ِإنَّ الِلََّ َغُفوٌر رَِحيٌم 68َن الِلَِّ َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذُُتْ َعَذاٌب َعِظيٌم )ِكَتاٌب مِ 

(69) . ) 
 [ . 69 -67] األنفال : 

-------------- 
ما صح وما استقام لنيب من األنبياء عليهم الصالة والسالم أَْن أي : (  ى َحىتَّ يـُْثِخَن ِف اأْلَْرضِ َما َكاَن لَِنيبٍه َأْن َيُكوَن َلُه َأْسرَ ) 

: حىت يبالغ يف قتلهم ، وإنزاله الضربات  يَيُكوَن َلُه َأْسرى من أعدائه الذين يريدون به وبدعوته شرا َحىتَّ يـُْثِخَن يف اأْلَْرِض أ
 وإعزازا لدين اَّلّل.الشديدة عليهم إذالال للكفر 

  واملراد بالنيب يف قوله ما كاَن لَِنيبٍّ : نبينا حممد  وإَّنا جيء باللفظ منكرا تلطفا به .حىت ال يواجه بالعتاب 
 : ي: ما ينبغي وال يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور اَّلّل ويسعوا إلمخاد دينه، وأن ال يبقى أ قال السعدي

جه األرض من يعبد اَّلّل، أن يتسرع إىل أسرهم وإبقائهم ألجل الفداء الذي َيصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة إىل على و 
 املصلحة املقتضية إلبادهتم وإبطال شرهم،.فما دام هلم شر وصولة، فاألوفق أن ال يؤسروا.

 وإبقائهم. فإذا أثخنوا، وبطل شرهم، واضمحل أمرهم، فحينئذ ال بأس بأخذ األسرى منهم
 : معناه حىت يقوى ويشتد ويغلب ويبالغ ويقهر ، مث إن كثرياً من املفسرين.(  حىت يـُْثِخَن يف االرضقوله تعاىل )  قال الرازي 

 قالوا املراد منه : أن يبالغ يف قتل أعدائه.
 قالوا وإَّنا محلنا اللفظ عليه ألن امللك والدولة إَّنا تقوى وتشتد بالقتل.

 م ... حىت يراق على جوانبه الد ال يسلم الشرف الرفيع من األذى قال الشاعر :
وألن كثرة القتل توجب قوة الرعب وشدة املهابة ، وذلك مينع من اجلراءة ، ومن اإلقدام على ما ال ينبغي ، فلهذا السبب أمر هللا 

 تعاىل بذلك.
َيا َوالِلَُّ يُرِيُد اآْلِخَرةَ )   نـْ لعرض ما ال ثبات له وال دوام من األشياء ، فكأهنا تعرض مث تزول ، واملراد بعرض ا(  ُترِيُدوَن َعَرَض الدُّ

 الدنيا هنا : الفداء الذي أخذوه من أسرى غزوة بدر حىت يطلقوا سراحهم.
بات بأخذكم الفداء من أعدائكم األسرى عرض الدنيا ومتاعها الزائل ، وحطامها الذي ال ث -أيها املؤمنون  -تريدون واملعىن : 

 له ، واَّلّل تعاىل يريد لكم ثواب اآلخرة.
 : نـَْيا  )بأخذكم الفداء وإبقائهم (تُرِيُدوَن  قوله تعاىل ) قال السعدي َواَّللَُّ يُرِيُد  ) أي: ال ملصلحة تعود إىل دينكم (َعَرَض الدُّ

 يوصل إىل ذلك.بإعزاز دينه، ونصر أوليائه، وجعل كلمتهم عالية فوق غريهم، فيأمركم ِبا  (اآلِخَرَة 
  : نـَْيا تري قوله تعاىل )قال املاوردي  يعين املال ، مساه عرضاً لقلة بقائه.( ُدوَن َعَرَض اْلدُّ
 مسي عرضاً ألنه سريع الزوال . وقال الشوكاين : 
 (مَّا فداءً ما منًَّا بعُد وإِ إف)وقد روي عن ابن عباس، و جماهد يف آخرين: أن هذه اآلية منسوخة بقوله :  قال ابن اجلوزي ،

وليس للنسخ وجه، ألن غزاة بدر كانت ويف املسلمني ِقلٌَّة، فلما كثروا واشتدَّ سلطاهُنم، نزلت اآلية األخرى، ويبنيِّ هذا قولُه: 
 ( .حىت يثخن يف األرض  )

 ه .: واَّلّل تعاىل َعزِيٌز ال يغالب بل هو الغالب على أمر  يأ (َوالِلَُّ َع ِيٌ  ) 
 كل ما يأمر به أو ينهى عنه.  يف  (َحِكيٌم ) 
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أي : لوال كتاب من هللا سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم (  َلْوَل ِكَتاٌب ِمَن الِلَِّ َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذُُتْ َعَذاٌب َعِظيٌم  )
داء من األسرى قبل نزول الغنائم ، وأباح لكم فداء األسرى ألصابكم عذاب شديد من هللا بسبب ما أخذمت من الغنيمة والف

 وحي من هللا بإباحة ذلك .
 اختلف املفسرون يف هذا الكتاب الذي سبق ما هو؟ على أقوال : وقد 

 ما سبق يف علم هللا من أنه سيحّل هلذه األمة الغنائم بعد أن كانت حمّرمة على سائر األمم .: األوهل 
إن هللا اطلع على أهل بدر فقال  )م وما تأخر ، كما يف احلديث الصحيح : أنه مغفرة هللا ألهل بدر ما تقدم من ذنوِب والثاين

 م ( .اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك
 . (َوَما َكاَن هللا لِيُـَعّذبـَُهْم َوأَنَت ِفيِهْم  )فيهم كما قال سبحانه  أنه ال يعذِبم ورسول هللا  : هو القول الثالث
 عله جاهاًل لكونه ذنباً .: أنه ال يعذب أحداً بذنب ف القول الرابع

 أنه ما قضاه هللا من حمو الصغائر باجتناب الكبائر . القول اخلامس :
 أنه ال يعذب أحداً إال بعد تأكيد احلجة وتقد ٌ النهي ، ومل يتقّدم هني عن ذلك . القول السادس :

 إحالل الغنائم، فإهنا كانت حمّرمة على واختلف الناس يف كتاب هللا السابق على أقوال؛ أصحها ما سبق من :  قال القرطيب
 أي بتحليل الغنائم. (لَّْوالَ ِكَتاٌب مَِّن هللا َسَبقَ )فلما كان يوم بدر، أسرع الناس إىل الغنائم فأنزل هللا عّز وجّل ، َمن قبلنا

 الغنائم ومل َيلها ألمة قبلها.وهذا من لطفه تعاىل ِبذه األمة، أن أحل هلا  ( َفُكُلوا ِمَّا َغِنْمُتْم َحاَللا طَيِهباا) 
  : ا .نص على إباحة املال الذي أخذ من األسرى وإحلاق له بالغنيمة اليت كان تقدم حتليلهقال ابن عطية 
  : ليس هذا األمر منشًأ إلباحة الغنائم إذ قد سبق حتليلها قبل يوم بدر ولكنه أمر قوله تعاىل ) فكلوا ... ( قال أبو حيان

 ل .ندراج مال الفداء يف عموم ما غنمتم إذ كان قد وقع العتاب يف امليل للفداء مث أقرّه الرسو يفيد التوكيد وا
 . قوله تعاىل ) حالاًل ( أي : ما كان حالاًل يف كسبه . ) طيباً ( أي : طيباً يف ذاته .نافعاً آلكله يف دينه 

 التأسيس أوىل من محله على التوكيد .وهذا القول أوىل من قول إن ) طيباً ( تأكيد ، ألن محل الكالم على 
  قال قال اخلطاّب: كان من تقدم على ضربني:، (  )وأحلت ِل الغنائم 

 منهم من مل يؤذن له يف اجلهاد فلم تكن هلم غنائم.
 ومنهم من أذن له فيه، لكن كانوا إذا غنموا شيئاً مل َيل هلم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته.

 م .يف مجيع أموركم والزموها، شكرا لنعم اَّلّل عليك ( َواتَـُّقوا الِلََّ ) 
 يغفر الزالت ويسرتها .( ِإنَّ الِلََّ َغُفوٌر ) 

 سم من أمساء هللا.والغفور : ا
 الغفور: الذي مل يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب. قال السعدي : 

 قال ابن القيم:
 العصيان وهو الغفور فلو أتى بقراِبا ... من غري شرك بل من

 ألتاه بالغفران ملء قراِبا ... سبحانه هو واسع الغفران.
ُفوُر ُذو الرَّمْحَِة( وقال متضمن للمغفرة الواسعة كما قال تعاىل )فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل رَبُُّكْم ُذو َرمْحٍَة َواِسَعٍة( ، وقال تعاىل )َورَبَُّك اْلغَ 

 تعاىل )ورمَحيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء(.
قال )يدين  واملغفرة: هي سرت الذنب عن اخللق ، والتجاوز عن عقوبته ، كما يف حديث ابن عمر يف املناجاة أن رسول هللا 
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فيقرره بذنوبه ، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف  -أي سرته ورمحته  -حىت يضع كنفه  -عز وجل  -املؤمن يوم القيامة من ربه 
حىت إذا قرره بذنوبه ، ورأى يف نفسه أنه هلك ، قال هللا: سرتهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها ذنب كذا؟ فيقول: نعم ، أي رّب ، 

 لك اليوم( رواه البخاري ومسلم.
 ومنه مسي املغفر ، وهو البيضة اليت توضع على الرأس تسرته وتقيه السهام.

 :اآلثار املرتتبة على معرفتنا ِبذا االسم 
 على رمحته لعباده وغفرانه لذنوِبم. حمبة هللا ومحده وشكره أولا:
فتح باب الرجاء واملغفرة للشاردين عن هللا تعاىل واملسرفني على أنفسهم ، فهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة هللا ورمحته  ثانياا:

تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا مُثَّ أعظم كما قال تعاىل )إن ربك وسع ملغفرة( ، وقد تكفل هللا باملغفرة ملن تاب )َوِإيّنِ َلَغفَّاٌر لَِمْن 
اْهَتَدى( ، بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات املذنبني إىل حسنات قال تعاىل عن التائبني )ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن 

  َغُفوراً َرِحيماً(.َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلاً فَُأولَِئَك يـَُبدُِّل اَّللَُّ َسيَِّئاهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اَّللَُّ 
اإلكثار من األعمال الصاحلة واحلسنات ألهنا من أسباب احلصول على مغفرة هللا للسيئات السالفة قال سبحانه )َوِإيّنِ  ثالثاا:

 َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلاً مُثَّ اْهَتَدى(.
يعين أن يسرف املسلم يف اخلطايا والذنوب ويتجرأ على معصية هللا تعاىل حبجة  إن كونه سبحانه غفورًا وغفارًا للذنوب ال رابعاا:

 وَّاِبنَي َغُفوراً(.أن هللا غفور رحيم، ألن املغفرة ال تكون إال بشروطها وانتفاء موانعها قال سبحانه )إْن َتُكونُوا َصاحِلِنَي فَِإنَُّه َكاَن ِلأْلَ 
 ئم ، وجعلها حالاًل طيباً .بكم ، حيث أباح لكم الغنا( ِحيٌم ) رَ 

سم من أمساء هللا دال على إثبات صفة الرمحة الواسعة هلل تعاىل ، كما قال تعاىل )فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل رَبُُّكْم ُذو َرمْحٍَة والرحيم : ا
 َواِسَعٍة( وقال تعاىل )َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء(.

 :ورمحة هللا تعاىل لعباده نوعان 
 وىل: رمحة عامة.األ

وهي جلميع اخلالئق بإجيادهم ، وتربيتهم ، ورزقهم ، وإمدادهم بالنعم والعطايا ، وتصحيح أبداهنم ، وتسخري املخلوقات من 
 نبات وحيوان ومجاد يف طعامهم وشراِبم ، ومساكنهم ، ولباسهم ، وحركاهتم ، وغري ذلك من النعم اليت ال تعد وال حتصى.

 ة.الثانية: رمحة خاص
وهذه الرمحة ال تكون إال للمؤمنني فريمحهم هللا يف الدنيا بتوفيقهم إىل اهلداية والصراٍ املستقيم ، ويثبتهم عليه ، ويدافع عنهم 
وينصرهم على الكافرين ويرزقهم احلياة الطيبة ويبارك هلم فيها ، وميدهم بالصرب واليقني عند املصائب ، ويغفر هلم ذنوِبم ، 

ئب ، ويرمحهم يف اآلخرة بالعفو عن سيئاهتم والرضا عنهم واإلنعام عليهم بدخول اجلنة ، كما قال تعاىل )وََكاَن ويكفرها باملصا
 بِاْلُمْؤِمِننَي َرِحيماً(.

 قال الشيخ ابن عثيمني: فهي رمحة إميانية دينية دنيوية.
 راجًا هلم من الظلمات إىل النور، كما قال تعاىل ومن أعظم آثار رمحة هللا تعاىل إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخ

َياناً ِلُكلِّ َشْيٍء وَ   ُهدًى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنَي(.)َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنَي( وقال تعاىل )ونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
 صفح عنهم ، وتكفري سيئاهتم ، وفتح باب التوب هلم ، كما قال تعاىل )ُقْل يَا ومن رمحته: سبحانه مغفرته لذنوب عباده بال

 عاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم(.ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِي
 ن يتصف بصفة الرمحة ، فقد مدح ِبا أشرف رسله فقال )َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما ينبغي على العبد أ
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نَـُهْم( ، وخص  َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف َرِحيٌم( ، ومن أمسائه  )نيب الرمحة( ومدح الصحابة بقوله )ُرمَحَاُء بـَيـْ
 بكر من بينهم بقوله )أرحم أميت بأميت أبو بكر(.أبو 

 :اآلثار املرتتبة على معرفتنا ِبذا االسم 
حمبة هللا احملبة العظيمة ، وذلك حينما يفكر العبد وينظر يف آثار رمحة هللا يف اآلفاق ويف النفس واليت ال تعد وال حتصى ،  أولا:

 ه سبحانه وتقد ٌ حمبته على النفس واألهل واملال والناس مجيعاً.وهذا يثمر جتريد احملبة هلل والعبودية الصادقة ل
عبودية الرجاء والتعلق برمحة هللا وعدم اليأس من رمحة هللا تعاىل ، فإن هللا قد وسعت رمحته كل شيء ، وحسن الظن باهلل  ثانياا:

 وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات.
ا لعباد هللا تبارك وتعاىل، وقد حض هللا عباده على التخلق ِبا، ومدح ِبا أشرف رسله فقال اتصاف العبد بالرمحة وبذهل ثالثاا:

أنه نيب الرمحة، ومدح  ( ومن أمسائه )َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف َرِحيمٌ 
فيه )أرحم أميت أبو  قوله )رمحاء بينهم( وُخص أبو بكر بينهم بالكمال البشري يف الرمحة بعد الرسل حيث قال الصحابة ب

 بكر( رواه أمحد.
 التعرض لرمحة هللا بفعل أسباِبا. رابعاا:
 :وإذا كان هللا رحيماً فينبغي أن يعمل باألسباب اليت تنال ِبا الرمحة 

 أواًل: رمحة الناس.
 وا من يف األرض يرمحكم من يف السماء( رواه أبو داود.ارمح ) قال 

 ( متفق عليه. إَّنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ) وقال 
 ( رواه أمحد. والشاة إن رمحتها رمحك هللا ) وقال 

 ثانياً: اإلحسان.
 قال تعاىل )ِإنَّ َرمْحََت اَّللَِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننَي(.

 . ثالثاً: طاعة الرسول 
 قال تعاىل )َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن(

 رابعاً: السماحة يف البيع والشراء.
 رواه البخاري. ( رحم هللا رجاًل مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى ) قال رسول هللا 

 خامساً: عيادة املريض.
 مسلم.( رواه  من عاد مريضاً خاض يف الرمحة ) قال رسول هللا 

 سادساً: قيام الليل وإيقاظ األهل.
 )رحم هللا رجال قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح يف وجهها املاء( رواه أبو داود. قال رسول هللا 

 سابعاً: احللق يف النسك.
 )اللهم ارحم احمللقني ثالثاً( متفق عليه. قال رسول هللا 

 ثامناً: جمالس الذكر.
 ال يقعد قوم يذكرون هللا إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة( رواه مسلم. ) هللا قال رسول 

 تاسعاً: اجللوس يف املسجد.
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 إن املالئكة تستغفر للمصلي مادام يف مصاله تقول: اللهم اغفر له اللهم ارمحه( متفق عليه. ) قال رسول هللا 
 عاشراً: مساع حديث الرسول وتبليغه.

 رحم هللا من مسع مين حديثاً فبلغه كما مسعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع( رواه ابن حبان. ) قال رسول هللا 
 احلادي عشر: اإلنصات للقرآن.

ٍَ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن(.  قال تعاىل )َوِإَذا قُِر
 الثاين عشر: إقامة الصالة وإيتاء الزكاة.

 ىل )وأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن(.قال تعا
 الثالث عشر: االستغفار.

 قال تعاىل )َلْوال َتْستَـْغِفُروَن اَّللََّ لََعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن(.
 الفوائد :

وأن مينوا عليهم بإطالقهم إال بعد أن يثخنوا يف أرض العدو قتالً إرشاد هللا تعاىل لقادة األمة يف اجلهاد أن ال يفادوا األسرى  -1
 وتشريداً ، فإذا خافهم العدو ورهبهم عندئذ ميكنهم أن يفادوا األسرى أو مينوا عليهم .

 احلث على الغلظة على الكفار يف احلرب .-2
 التزهيد يف الدنيا حلقارهتا . -3
 الرتغيب يف اآلخرة لعظم أجرها . -4
 من يطلب الدنيا دون اآلخرة .ذم  -5
 إباحة الغنائم . -6
 احلث على أكل احلالل . -7
 وجوب تقوى هللا تعاىل . -8
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : الغفور والرحيم . -9
ُ يَا أَيُـَّها النَّيبُّ ُقْل ِلَمْن ِف أَْيِديُكْم ِمَن اأْلَْسَرى ِإْن يـَْعَلِم الِلَُّ ِف قـُُلوِبكُ )   راا ِمَّا ُأِخَذ ِمْنُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم َوالِلَّ راا يـُْؤِتُكْم َخيـْ ْم َخيـْ

ُهْم َوالِلَُّ َعِليٌم َحِكيٌم )70َغُفوٌر رَِحيٌم )  ( . (71( َوِإْن يُرِيُدوا ِخَيانـََتَك فـََقْد َخانُوا الِلََّ ِمْن قـَْبُل فََأْمَكَن ِمنـْ
 [ . 71-70] األنفال : 

------------- 
راا)   ذه نزلت يف أسارى يوم قال السعدي : ه... (  يَا أَيُـَّها النَّيبُّ ُقْل ِلَمْن ِف أَْيِديُكْم ِمَن اأْلَْسَرى ِإْن يـَْعَلِم الِلَُّ ِف قـُُلوِبُكْم َخيـْ

سقطوا عنه فلما طلب منه الفداء، ادَّعى أنه مسلم قبل ذلك، فلم ي ، بدر، وكان يف مجلتهم العباس عم رسول اَّلّل 
يَا أَيُـَّها النَّيِبُّ ُقْل ِلَمْن يِف أَْيِديُكْم ِمَن األْسَرى ِإْن يـَْعَلِم اَّللَُّ يِف )  الفداء،فأنزل اَّلّل تعاىل جربا خلاطره ومن كان على مثل حاله

رًا ممَّا ُأِخَذ ِمْنُكْم  رًا يـُْؤِتُكْم َخيـْ (  َويـَْغِفْر َلُكمْ )  مما أخذ منكم وأكثرًا فضله، خري أي: من املال، بأن ييسر لكم من  (قـُُلوِبُكْم َخيـْ
من املال شيء كثري،حىت إنه مرة ملا قدم  -بعد ذلك  -ذنوبكم، ويدخلكم اجلنة وقد أَنز اَّلّل وعده للعباس وغريه، فحصل له 

 ن يعجز عن محله.مال كثري، أتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق محله، فأخذ منه ما كاد أ على النيب 
 : واختلف املفسرون يف أن اآلية نازلة يف العباس خاصة ، أو يف مجلة األسارى. قال الرازي 

 .قال قوم : إهنا يف العباس خاصة ، وقال آخرون : إهنا نزلت يف الكل 
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 وهذا أوىل ، ألن ظاهر اآلية يقتضي العموم من ستة أوجه : 
 . ( يُكمأَْيدِ  ُقل ّلَمن يف ) أحدها : قوله  

 ( . ّمَن االسرى) وثانيها : قوله 
 ( . يف قـُُلوِبُكمْ ) وثالثها : قوله 
 . ( يـُْؤِتُكْم َخرْياً ) ورابعها : قوله 

 . ( ممَّا ُأِخَذ ِمنُكمْ ) وخامسها : قوله 
ص ؟ أقصى ما يف الباب أن فلما دلت هذه األلفاظ الستة على العموم ، فما املوجب للتخصي(  َويـَْغِفْر َلُكمْ ) وسادسها : قوله 

 ب .يقال : سبب نزول اآلية هو العباس ، إال أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السب
 : على أن حمل َنَظِر هللِا من عبده إَّنا هو القلوب كما جاء بذلك احلديث؛ ألن القلب هو وهذه اآلية دليل  قال الشنقيطي

وهللا )جل وعال( عامٌل ِبا يف الضمائر  ( ن يـَْعَلِم هللُا يف قـُُلوِبُكْم َخرْياً ) إِ  ولذا قالالذي ينظر هللا إليه فيعلم فيه اخلري والشر؛ 
 ( . َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس بِِه نـَْفُسُه َوََنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ ) وما َيطر يف القلوب 

لعظيم يف مواضع منه أّن علم هللا اإلميان واإلخالص يف قلب اإلنسان تكون له فوائد عظيمة، من تلك الفوائد: وقد بنّي القرآن ا 
 ( . ن يـَْعَلِم اَّللَُّ يف قـُُلوِبُكْم َخرْياً يـُْؤِتُكْم َخرْياً ممَِّّا ُأِخَذ ِمنُكمْ ) إ ما ذكره هنا يف أخريات األنفال يف قوله

ِكيَنَة َعَلْيِهْم لََقْد َرِضَي اَّللَُّ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك حَتَْت الشََّجَرِة فـََعِلَم َما يف قـُُلوِِبِْم فَأَنَزَل السَّ )  ومنها قوله يف سورة الفتح 
( َوَعدَُكُم اَّللَُّ َمَغامِنَ َكِثريًَة تَْأُخُذونـََها فـََعجََّل َلُكْم َهِذِه 19( َوَمَغامِنَ َكِثريًَة يَْأُخُذونـََها وََكاَن اَّللَُّ َعزِيزًا َحِكيًما )18َوأَثَابـَُهْم فـَْتًحا َقرِيًبا )

ٍَ اَّللَُّ ِِبَا 20وََكفَّ أَْيِدَي النَّاِس َعنُكْم َولَِتُكوَن آيًَة لِّْلُمْؤِمِننَي َويـَْهِدَيُكْم ِصرَاطًا مُّْسَتِقيًما ) َها َقْد َأَحا وََكاَن ( َوُأْخَرى ملَْ تـَْقِدُروا َعَليـْ
 ( .اَّللَُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرًا 

 اِئجَ وهذه اآليات ينبغي لنا أن نعترب ِبا فنطّهر قلوبنا، ويكون ربنا يعلم منها اخلري، وال يعلم منها الشر؛ ألن ذلك ُيَسبُِّب لََنا نـَتَ 
ممَِّّا ُأِخَذ ) من املال  (  يِف قـُُلوِبُكْم َخرْيًا يـُْؤِتُكْم َخرْياً ِإن يـَْعَلِم اَّللَُّ )  َعِظيَمة كصالح الدنيا واآلخرة؛ ألن هؤالء األسرى قال هلم

 ويزيدكم على ذلك املغفرة. ( ِمنُكمْ 
قال: إن العشرين أوقية اليت َضاَعْت ِل يـَْوَم (  يـُْؤِتُكْم َخرْيًا ممَِّّا ُأِخَذ ِمنُكْم َويـَْغِفْر َلُكمْ )  قال العباس بن عبد املطلب: كان يقرأ 
 ْدر أْبَدَليِن هللا خرياً منها، أعطاين عشرين عبداً كلهم يتاجر ِباٍل كثري، وهم ِل، وأمواهلم ِل . بَ 

ذلك املال الكثري الذي ما دخل املدينة ماٌل أكثر منه يف زمن النيب  -أرسله ابن احلضرمي من البحرين-وملا جاء مال البحرين 
احُث من هذا املال»: يا نيّب هللا أعطين! فاديت نفسي وعقياًل. فقال له: ، ونثره يف املسجد ووّزعه، جاء العباس وقال .»

 م .فحثا العباس يف مخيصة كانت عليه، ومل يزل َيثو فيها من املال حىت أراد أن يقوم فما قدر على أن يقو 
 أّب هريرَة عبِد الرمحاِن بِن صخٍر  ويف احلديث : عن  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللا ، ( نَّ هللا ل يْنُظُر ِإَل أْجَساِمُكْم ، ول إ

 رواه مسلم . (ِإَل ُصَورِكْم ، َوَلكن يْنُظُر إَل قـُُلوِبكْم وأعمالكم 
 دليل على أمهية عمل القلب ، وأن العربة ِبا يف القلب وليس بالصور واألجسام .فهذا احلديث 

ْنَس ِإالَّ    لِيَـْعُبُدوِن ( .كما قال تعاىل ) َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
 وقال تعاىل ) ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكْم ( .

 . قال ابن كثري : أي: إَّنا تتفاضلون عند هللا بالتقوى ال باألحساب ، وقد وردت األحاديث بذلك عن رسول هللا 
يستعن ِبا على طاعة هللا ، ولكن حمل النظر القلوب فالقلوب هي حمل النظر والعمل، وأما الصور واألموال فال قيمة هلا إن مل 
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إذا استقامت على حمبة هللا واإلخالص له وخوفه ورجاءه وصلحت األعمال ، وصارت خالصة هلل موافقة للسنة هذا هو 
 الذي ينفع صاحبه، صالح القلب وصالح األعمال .

 ) التقوى ههنا ( وأشار إىل صدره . وهلذا قال 
) إنَّ هللا ال  عز وجل ، كما قال  -ا كان أصُل التَّقوى يف الُقلوب، فال يطَّلُع أحٌد على حقيقتها إال هللا قال ابن رجب: وإذ

ينظُر إىل ُصورُِكم وأمواِلكم ، ولكن ينظُر إىل قلوبكم وأعمالكم ( وحينئذ ، فقد يكوُن كثرٌي ممَّن له صورٌة حسنٌة ، أو ماٌل ، أو 
ا ، قلبه خراباً من التقوى ، ويكون من ليس له شيء من ذلك قلُبه مملوءاً ِمَن التَّقوى ، فيكون أكرَم عند جاٌه ، أو رياسٌة يف الدني

قال ) أال ُأخربُكم بأهل اجلنَِّة :   هللا تعاىل ، بل ذلك هو األكثر وقوعًا ، كما يف الصحيحني عن حارثَة بن وهٍب ، عن النَّيبِّ 
 على هللا ألبرَُّه ، أال أخربكم بأهل النَّاِر : كلُّ ُعُتلٍّ َجوَّاٍظ ُمستكربٍ ( .كلُّ ضعيف متضعٍَّف ، لو أقسم 

قال ) أمَّا أهُل اجلنَّة، فكلُّ ضعيٍف متضعٍَّف، أشعث، ذي ِطمرين، لو أقسَم على هللا ألبرَّه؛  ويف املسند عن أنس عن النَّيبِّ 
 مجَّاٍع ، منَّاٍع ، ذي تـََبع ( .وأمَّا أهُل النَّاِر ، فكلُّ َجْعَظريٍّ َجوَّاظ 

ين ، وقالِت  ويف الصحيحني  عن أّب هريرة ، عن النَّيبِّ  يَن واملتجربِّ قال ) حتاجَّت اجلنَُّة والنَّاُر ، فقالِت النَّاُر : أُوثِْرُت باملتكربِّ
محيت أرحُم بك من أشاُء من عبادي ، وقال للنار : أنت اجلنَُّة : ال يدُخُلين إال ضعفاُء النَّاس وَسَقُطهم ، فقال هللا للجنَِّة : أنت ر 

 عذاّب ، أعذُِّب بِك من أشاء من عبادي ( .
قال ) افتخرت اجلنَُّة والنَّاُر ، فقالت النار : يا ربِّ ، يدُخُلين اجلبابرة  وخرَّجه اإلمام أمحد من حديث أّب سعيٍد عن النَّيبِّ 

ون وامللوُك.  واملتكربِّ
 وقالت اجلنَُّة : يا ربِّ يدُخُلين الضُّعفاء والفقراُء واملساكني ( وذكر احلديث .واألشراُف ، 

فقال لرجل عنده جالس )ما رأيك يف هذا ؟(  ويف  صحيح البخاري  عن سهل بن سعد، قال : مرَّ رجٌل على سوِل هللا 
شفع أْن يشفََّع ، وإن قاَل أن ُيسَمَع لقوله ، قاَل : فقاَل رجٌل مْن أشراف الناس : هذا وهللا حريٌّ إْن خَطب أْن يُنكح ، وإْن 

ما رأيك يف هذا ؟ ، قال : يا رسول هللا ، هذا رجٌل ِمن فقراء  ، مُثَّ مرَّ رجٌل آخر ، فقاَل لُه رسول هللا  فسكت النَّيبُّ 
: )هذا خرٌي  ُيسمع لقوله ، فقال رسول املسلمني، هذا حريٌّ إْن خطب أْن ال يُنكَح، وإن شفع أن ال يشفَّع، وإْن قال أْن ال 

 من ملِء األرض مثل هذا( .
قال : ََخِفُض رجااًل كانوا يف  وقال حممد بُن كعب الُقَرظيُّ يف قوله تعاىل )ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعُة لَْيَس ِلَوقْـَعِتَها َكاِذبٌَة َخاِفَضٌة رَاِفَعٌة (،

 نوا يف الدُّنيا ُمفوضني .الدُّنيا مرتفعني ، وتْرَفُع رجاالً كا
 قال ابن تيمية : فاجلزاء يوم القيامة على ما يف القلوب ال على جمرد الظواهر .     

وقال رمحه هللا : فإن األعمال تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالص ، وإن الرجلني ليكون مقامهما يف الصف  
 .األرض واحداً وبني صالتيهما كما بني السماء و 

وقال أيضًا : واملقصود أن فضل األعمال وثواِبا ليس جملرد صورها الظاهرة ، بل حلقائقها اليت يف القلوب ، والناس يتفاضلون يف 
 ذلك تفاضاًل عظيماً .   

س بإمياهنم وأعماهلم . وهلذا مل يُثن هللا على أحد يف القرآن بنسبه أصاًل : ال على ولد نيّب، وال على أّب نيّب، وإَّنا أثىن على النا
وهم  -ذكرهم يف األنعام  -وإذا ذكر صنفًا وأثىن عليهم ، فلما فيهم من اإلميان والعمل ، ال جملرد النسب ، وملا ذكر األنبياء 

َناُهْم َوَهَديـَْناُهْم ِإىَل ِصرَ  ٍٍ ُمْسَتِقيٍم ( فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه ُثانية عشر ، قال ) َوِمْن آبَائِِهْم َوُذرِّيَّاهِتِْم َوِإْخَواهِنِْم َواْجَتبَـيـْ ا
      سبحانه وتعاىل وهدايته إياهم إىل صراٍ مستقيم ، ال بنفس القرابة .        
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    وقال ابن القيم : تتفاضل األعمال عند هللا  بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالص واحملبة وتوابعها .                         
وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصالة ، بل برب القلوب وطهارهتا وسالمتها وقوة  ل ابن رجب : مل يكن أكثر تطوع النيب وقا

 تعلقها باهلل ، خشية له وحمبة ، وإجالاًل وتعظيماً ، ورغبة فيما عنده ، وزهداً فيما يفىن  .
 جلميع الذنوب والسيئات . ( َوالِلَُّ َغُفور)  
 بعبده ، ومن رمحته مغفرة الذنوب .(  رَِحيمٌ  )

أي : هؤالء األسرى الذين أخذ منهم الفداء ، املظهرين لإلسالم ، خيانتك والغدر بك بإظهار (  َوِإْن يُرِيُدوا ِخَيانـََتكَ ) 
 إسالمهم مث إذا عادوا إىل ديارهم عادوا إىل كفرهم ، فا تبال ِبم .

 د إىل من يف أيديكم من األسرى.عائِ ( يريدوا  )الضمري يف :  قال ابن عاشور 
ُ رسولَه   اطمئناناً لنفسه ، وليبلغ مضمونَه إىل األسرى ، ليعلموا أهّنم ال يغِلبون هللا ورسوله. وهذا كالم خاطب به اَّللَّ

 بكفرهم وشركهم .( فـََقْد َخانُوا الِلََّ ِمْن قـَْبُل  )
ُهْم )   م يوم بدر ، حىت قهرهتم وأسرهتم.عين فأمكنك منهم وأظهرك عليهي( فََأْمَكَن ِمنـْ
 د .عين ِبا يف بواطنهم وضمائرهم من إميان وتصديق أو خيانة ونقض عهي( َوالِلَُّ َعِليٌم ) 
 يضع األشياء يف مواضعها املناسبة هلا .(  َحِكيمٌ ) 
  : و خيانة حكيم فيما صفتان مناسبتان ، أي عليم ِبا يبطنونه من إخالص أ (عليم حكيم  قوله تعاىل )قال ابن عطية

 جيازيهم به.
 الفوائد :

 ترغيب األسرى يف اإلميان ، وبيان عاقبة ذلك احلميدة . -1
 فضل إضمار اخلري والنيات الصاحلة . -2
 .اِن َعاِقَبَة ِخَيانَِتِهْم ِإَذا ثـََبُتوا َعَلى اْلُكْفِر َوالطُّْغَياِن ، َوَعاُدوا ِإىَل اْلبَـْغِي َواْلُعْدوَ إنذار األسرى  -3
نَـُهْم َوبـَنْيَ اْلُمشْ  بهِ وَ  -4 رِِكنَي ، َما َداُموا قـَوَّاِمنَي بَِأْسَباِب النَّْصِر ِبَشارٌَة لِْلُمْؤِمِننَي بِاْسِتْمَراِر النَّْصِر َوُحْسِن اْلَعاِقَبِة يِف ُكلِّ ِقَتاٍل يـََقُع بـَيـْ

 ة .ِليَِّة الَّيِت تـََقدََّم بـََيانـَُها يِف َهِذِه السُّورَ اْلَمادِّيَِّة َواْلَمْعَنوِيَِّة ، اْلِعْلِميَِّة َواْلَعمَ 
 هللا تعاىل ال يغلبه غالب ، وال يفوته هارب . -5
ُضُهْم َأْولَِياء بـَْعٍض َوالَِّذيَن ُروْا ُأْولَِئَك بـَعْ نَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا بَِأْمَواَّلِِْم َوأَنُفِسِهْم ِف َسِبيِل الِلَِّ َوالَِّذيَن آَووْا وََّنصَ ) إ

يِن  َنُكْم آَمُنوْا َوََلْ يـَُهاِجُروْا َما َلُكم مِهن َولَيَِتِهم مِهن َشْيٍء َحىتَّ يـَُهاِجُروْا َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِف الدِه فـََعَلْيُكُم النَّْصُر ِإلَّ َعَلى قـَْوٍم بـَيـْ
نَـُهم مِهيثَاٌق َوالِلَُّ ِبَا تَـ   ( (72ْعَمُلوَن َبِصرٌي )َوبـَيـْ

 [ . 72] األنفال : 
---------- 

ِبا سورة األنفال ، وضحت أن املؤمنني يف العهد النبوي أقسام ، وذكرت حكم كل  -تعاىل  -هذه اآليات الكرمية اليت ختم اَّلّل 
 قسم منهم.

 : فهم املهاجرون األولون أصحاب اهلجرة األوىل. أما القسم األول
 : فهم األنصار من أهل املدينة. لثاينوأما القسم ا

 : املؤمنون الذين مل يهاجروا. والقسم الثالث
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 املؤمنون الذين هاجروا بعد صلح احلديبية. والقسم الرابع :
 ِبا جيب اإلميان به ، من اإلميان باهلل وبرسوله .( نَّ الَِّذيَن آَمُنوْا ) إ
 . وا األقارب واجلريان يف طلب مرضاة هللا ، ومعلوم أن هذه احلالة حالة شديدةيعين : فارقوا األوطان ، وترك ( َوَهاَجُرواْ ) 
 أي : بذلوا اجلهد يف قتال الكفار إعالء لكمة هللا ، بأمواهلم وأنفسهم .( َوَجاَهُدوْا بَِأْمَواَّلِِْم َوأَنُفِسِهْم ِف َسِبيِل الِلَِّ  )
  : رقوا األوطان فقد ضاعت دورهم ومساكنهم وضياعهم ومزارعهم، وبقيت يف أما اجملاهدة باملال فألهنم ملا فاقال الرازي

أيدي األعداء، وأيضًا فقد احتاجوا إىل اإلنفاق الكثري بسبب تلك العزمية، وأيضًا كانوا ينفقون أمواهلم على تلك الغزوات، 
ال عدة مع األعداء املوصوفني بالكثرة وأما اجملاهدة بالنفس فألهنم كانوا أقدموا على حماربة بدر من غري آلة وال أهبة و 

 يل هللا .والشدة، وذلك يدل على أهنم أزالوا أطماعهم عن احلياة وبذلوا أنفسهم يف سب
  وإَّنا كان من أجل نصرة احلق  يمتعلق بقوله جاَهُدوا إلبراز أن جهادهم مل يكن ألى غرض دنيو ( يف َسِبيِل اَّللَِّ ) وقوله ،

 .-سبحانه  -وإعالء كلمته 
فأسكنوهم يف ديارهم ، وقسموا هلم من أمواهلم ، وعرضوا  ، وأصحابه  ي من هاجر إليهم من النيب أ ( َوالَِّذيَن آَوواْ ) 

 ن .عليهم أن ينزلوا هلم عن بعض نسائهم ليتزوجوه
ني الشريفني فكانوا يف الذروة من  حازوا هذين الوصف ،هللا ورسوله واملؤمنني ، وهم األنصار ـ رضى هللا عنهم : ي أ (وََّنَصُروْا  )

 د .كليت احلسنيني ، ولوال إيواؤهم ونصرهم ملا مت املقصو 
  : يعين : األنصار آووا رسوَل هللا ، وأسكنوا املهاجرين ديارهم ، ونصروهم  (والذين آووا ونصروا  قوله تعاىل )قال ابن اجلوزي

 على أعدائهم.
  : ن أعلى يف الفضيلة من حال األنصار لوجوه : أوهلا : أهنم هم السابقون يف وجيب أن يكون حال املهاجريقال الرازي

اإلميان الذي هو رئيس الفضائل وعنوان املناقب : وثانيها : أهنم حتملوا العناء واملشقة دهرًا دهريًا ، وزمانًا مديدًا من كفار 
 قريش وصربوا عليه ، وهذه احلال ما حصلت لألنصار.

 وا املضار الناشئة من مفارقة األوطان واألهل واجلريان ، ومل َيصل ذلك لألنصار.وثالثها : أهنم حتمل
ورابعها : أن فتح الباب يف قبول الدين والشريعة من الرسول عليه السالم إَّنا حصل من املهاجرين ، واألنصار اقتدوا ِبم وتشبهوا 

جرها وأجر من عمل ِبا إىل يوم القيامة " فوجب أن يكون ِبم ، وقد ذكرنا أنه عليه السالم قال : " من سن سنة حسنة فله أ
املقتدى أقل مرتبة من املقتدى به، فجملة هذه األحوال توجب تقد ٌ املهاجرين األولني على األنصار يف الفضل والدرجة واملنقبة، 

 ر .فلهذا السبب أينما ذكر هللا هذين الفريقني قدم املهاجرين على األنصا
 د وصفت األنصار بوصفني كرميني.فاآلية الكرمية ق 

َيشى منه ، ولقد كانت املدينة مأوى  اإليواء الذي يتضمن معىن التأمني من اخلوف ، إذا املأوى هو امللجأ واملأمن مما أوَّلما :
 وملجأ للمهاجرين ، وكان أهلها مثاال للكرم واإليثار .

ملهاجرين بكل ما ميلكون من وسائل التأييد واملؤازرة ، فقد قاتلوا من وا النصرة ، ألن أهل املدينة قد نصروا الرسول  ثانيهما :
 حكمهم وحكم املهاجرين واحدا فقال : أُولِئَك بـَْعُضُهْم أَْولِياُء بـَْعٍض. -تعاىل  -قاتلهم ، وعادوا من عاداهم ، ولذا جعل اَّلّل 

 فاسم اإلشارة يعود إىل املهاجرين السابقني ، وإىل األنصار.
 هذه الوالية والية نصر ومعاونة ومساعدة ومرياث تعم ذلك كله.(  ِئَك بـَْعُضُهْم َأْولَِياء بـَْعضٍ ُأْولَ ) 

 واملراد بالوالية هنا : الوالية العامة اليت تتناول التناصر والتعاون والتوارث ..
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عاونة والتوارث .. وغري ذلك ، ألن : أولئك املذكورون املوصوفون ِبذه الصفات الفاضلة يتوىل بعضهم بعضا يف النصرة وامل يأ
 حقوقهم ومصاحلهم مشرتكة.

،  يآخى بني املهاجرين واألنصار ، فكان املهاجر يرثه أخوه األنصار  عن ابن عباس أن النيب  يما ملخصه : رو  يقال اآللوس
وا بالنسب بعد إذ مل تكن ــــــة مث توارثرهم على ذلك إىل فتح مكـــــــــــوبالعكس ، واستمر أم يمهاجر  إذا مل يكن له باملدينة وِل

 ( .َوأُولُوا اأْلَْرحاِم بـَْعُضُهْم أَْوىل بِبَـْعٍض يِف ِكتاِب اَّللَِّ ..) وعليه فاآلية منسوخة بقوله تعاىل بعد ذلك . هجرة ..
 ة .وقال األصم : اآلية حمكمة ، واملراد الوالية بالنصرة واملظاهر 

ون فيما بينهم من تعاون وتناصر وتكافل وتوارث وغري ـعامة فهي تشمل كل ما َيتاج إليه املسلمأن الوالية هنا :  والذي نراه
 ) الوسيط ( .       ذلك .

  : ( فيه تأويالن : أُْولَِئَك بـَْعُضُهْم أَْولَِياء بـَْعضٍ قوله تعاىل ) قال املاوردي 
 أولئك بعضهم أعوان بعض ، قاله اجلمهور.  أحدمها :
 لئك بعضهم أوىل ِبرياث بعض. قال ابن عباس : جعل هللا تعاىل املرياث للمهاجرين واألنصار دون ذوي األرحام.أو  والثاين :

 ض ( .وأولو األرحام بعضهم أوىل ببع )فأما القائلون بأهنا والية املرياث ، فقالوا : نسخت بقوله :  قال ابن اجلوزي 
 فقال كثري من املفسرين هذه املواالة هي املؤازرة واملعاونة واتصال األيدي  (بعضهم أولياء بعض  : قوله تعاىل ) قال ابن عطية

 ة .، وعليه فسر الطربي اآلي
  َعِقُد بينك وبينه سبب جيعلك تـَُوالِيِه ويـَُوالِيَك تسميه العرب ولّيًا و ولذا كان هللا وِّل ، األولياء مجع وِل، والوِل: كل َمْن يـَنـْ

 ألهنم يوالونه بالطاعة ويواليهم باجلزاء واملغفرة، واملؤمنون بعضهم أولياء بعض. ( الَِّذيَن آَمُنوااَّللَُّ َوِلُّ ) املؤمنني 
 : وتعرضت اآلية إىل مراتب الذين أسلموا فابتدأت ببيان فريقني احّتَدت أحكامهم يف الوالية واملؤاساة حىت  قال ابن عاشور

 اجرين واألنصار الذين امتازوا بتأييد الدين.صاروا ِبنزلة فريق واحد ، وهؤالء هم فريقا امله
 فاملهاجرون امتازوا بالسبق إىل اإلسالم وتكّبدوا مفارقة الوطن.

واألنصار امتازوا بإيوائهم ، وِبجموع العملني حصل إظهار الرباءة من الشرك وأهِله ، وقد اشرتك الفريقان يف أهّنم آمنوا وأهّنم 
هاجروا واختص األنصار بأهّنم آووا ونصروا ، وكان فضل املهاجرين أقوى ؛ ألهّنم فضلوا  جاهدوا ، واختص املهاجرون بأهّنم

 اإلسالم على وطنهم وأهليهم ، وبادر إليه أكثرهم ، فكانوا قدوة ومثااًل صاحلاً للناس.
 . واملهاجرة هجر البالد ، أي اخلروج منها وتركه

 . غري ما آية يف  كتابه وقد أثىن هللا ورسوله على املهاجرين واألنصار يف
ُهْم وَ تعاىل )  فقال َرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت َوالسَّاِبُقوَن األوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ

 ( .جَتْرِي حَتْتَـَها األنـَْهاُر 
 ( .تَاَب اَّللَُّ َعَلى النَّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر الَِّذيَن اتَـّبَـُعوُه يف َساَعِة اْلُعْسَرِة  َلَقدْ تعاىل )  وقال 

يـَْنُصُروَن اَّللََّ َوَرُسولَُه أُولَِئَك ُهُم ا وَ لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم َوأَْمَواهِلِْم يـَْبتَـُغوَن َفْضال ِمَن اَّللَِّ َورِْضَوانً )  وقال تعاىل
يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَّا أُوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى الصَّاِدُقوَن َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّاَر َواإلميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم َيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوال جيَُِدوَن 

 ( .ِِبِْم َخَصاَصٌة  أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكانَ 
أي: ال َيسدوهنم على فضل ما أعطاهم هللا على هجرهتم،  (َوال جيَُِدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَّا أُوتُوا )  وأحسن ما قيل يف قوله

 . فإن ظاهر اآليات تقد ٌ املهاجرين على األنصار، وهذا أمر جممع عليه بني العلماء، ال َيتلفون يف ذلك
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 ثالثة : اإلميان ، واهلجرة ، واجلهاد يف سبيل هللا من أعظم خصال اإلميان .وهذه ال 
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم ( قال تعاىل ) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللَِّ أُولَِئَك يـَْرُجوَن َرمْحََت اَّللَِّ     . َواَّللَّ
  : ولَِئَك يـَْرُجوَن َرمْحََة اَّللَِّ ( إشارة إىل أن العبد ولو أتى من األعمال ِبا أتى به ال ينبغي له أن يعتمد ويف قوله ) أُ قال السعدي

 عليها ، ويعول عليها ، بل يرجو رمحة ربه ، ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه ، وسرت عيوبه.
 ل .هذه األعمال الثالثة ) اإلميان واهلجرة واجلهاد ( من أفضل األعما 
 : هذه األعمال الثالثة، هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، وِبا يعرف ما مع اإلنسان، من الربح  قال السعدي

واخلسران، فأما اإلميان، فال تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بني أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأهل 
عبد، قبلت أعمال اخلري منه ، وإذا عدم منه مل يقبل له صرف وال عدل، وال اجلنة من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع ال

 فرض، وال نفل .
 إىل هللا ونصرة لدينه. وأما اهلجرة: فهي مفارقة احملبوب املألوف، لرضا هللا تعاىل، فيرتك املهاجر وطنه وأمواله وأهله وخالنه، تقرباً 

، والسعي التام يف نصرة دين هللا ، وقمع دين الشيطان ، وهو ذروة األعمال  وأما اجلهاد: فهو بذل اجلهد يف مقارعة األعداء
الصاحلة ، وجزاؤه ، أفضل اجلزاء ، وهو السبب األكرب ، لتوسيع دائرة اإلسالم وخذالن عباد األصنام ، وأمن املسلمني على 

 أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم.
 ها كان لغريها أشد قياما به وتكميال.فمن قام ِبذه األعمال الثالثة على ألوائها ومشقت

فحقيق ِبؤالء أن يكونوا هم الراجون رمحة هللا ، ألهنم أتوا بالسبب املوجب للرمحة ، ويف هذا دليل على أن الرجاء ال يكون إال 
وهو دال على بعد القيام بأسباب السعادة ، وأما الرجاء املقارن للكسل ، وعدم القيام باألسباب ، فهذا عجز وَتن وغرور ، 

 همة صاحبه ، ونقص عقله ، بمنزلة من يرجو وجود ولد بال نكاح ، ووجود الغلة بال بذر وسقي ، ونحو ذلك. ضعف

 : فضل اإلميان باهلل 
َها : اأْلَْجُر اْلَعِظيُم ) َوَسْوَف يـُْؤِت اَّللَُّ اْلُمْؤِمِننَي َأْجرًا َعِظيًما ( .  ِمنـْ

ُهْم  ْفُع َعنـْ َها : الدَّ نـَْيا َواآْلِخَرِة .َوِمنـْ  ُشُروَر الدُّ
 قال تعاىل ) ِإنَّ اَّللََّ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ( .

َها : اْسِتْغَفاُر مَحََلِة اْلَعْرِش هَلُُم .  َوِمنـْ
 ِبِه َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا( .قال تعاىل ) الَِّذيَن ََيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن حِبَْمِد َرِبِِّْم َويـُْؤِمُنوَن 

َها : ُمَوااَلُة اَّللَِّ هَلُْم ، َواَل يَِذلُّ َمْن َوااَلُه اَّللَُّ .  َوِمنـْ
 قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل ) اَّللَُّ َوِلُّ الَِّذيَن آَمُنوا ( . 

َها : أَْمرُُه َماَلِئَكَتُه بَِتْثِبيِتِهْم .  َوِمنـْ
 يُوِحي رَبَُّك ِإىَل اْلَماَلِئَكِة َأيّنِ َمَعُكْم فـَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا ( . قال تعاىل ) ِإذْ 
َها : اْلِعزَُّة .  َوِمنـْ

 قال تعاىل ) َوَّلِلَِّ اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننَي َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي اَل يـَْعَلُموَن ( .
َها : َمِعيَُّة اَّللَِّ أِلَ  ميَاِن .َوِمنـْ  ْهِل اإْلِ

 ( .َوَأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمْؤِمِننَي )  
نـَْيا َواآْلِخرَِة :. َها : الّرِفْـَعُة يِف الدُّ  َوِمنـْ
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 ( .يـَْرَفِع اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ) 
َها : أََمانـُُهْم ِمَن اخْلَْوِف يـَْوَم يَ   ْشَتدُّ اخْلَْوُف .َوِمنـْ

 قال تعاىل ) َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم ََيَْزنُوَن ( .
َا ُهَو ُهًدى هَلُْم َوِشَفاء . َها : َأنَّ اْلُقْرآَن ِإَّنَّ  َوِمنـْ
ْن َمَكاٍن ــــِــــ  يـُْؤِمُنوَن يف آَذاهِنِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُولَِئَك يـَُناَدْوَن مَفاٌء َوالَِّذيَن اَل ـــــــــــقال تعاىل ) ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوشِ 

 بَِعيٍد ( .
ميَ  نـَْيا َواآْلِخَرِة َفَسَبُبُه اإْلِ ميَاَن َسَبٌب َجاِلٌب ِلُكلِّ َخرْيٍ ، وَُكلُّ َخرْيٍ يِف الدُّ نـَْيا َواآْلِخَرِة َفَسَبُبُه َعَدُم اُن ، وَُكلُّ َواْلَمْقُصوُد َأنَّ اإْلِ َشرٍّ يف الدُّ

ميَانِ   اإْلِ
 : فضل اهلجرة هلل تعاىل 

 وسعة.غماً أنه هللا يعوضه مرا أولا:
ا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسولِِه مُثَّ يُْدرِْكُه )َوَمن يـَُهاِجْر يِف َسِبيِل اَّللَِّ جيَِْد يِف اأَلْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعًة َوَمن ََيْرُْج ِمن بـَْيِتِه ُمَهاِجرً  قال تعاىل 

 .(اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعلى اَّللَِّ وََكاَن اَّللَُّ َغُفورًا رَِّحيًما 
قال ابن كثري: وهذا حتريض على اهلجرة، وترغيب يف مفارقة املشركني، وأن املؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ 

 يتحصن فيه.
 عدي: هذا يف بيان احلث على اهلجرة والرتغيب، وبيان ما فيها من املصاحل، فوعد الصادق يف وعده أن من هاجر يف وقال الس

 سبيله ابتغاء مرضاته، أنه جيد مراغًما يف األرض وسعة، فاملراغم مشتمل على مصاحل الدين، والسعة على مصاحل الدنيا.
  املعىن: ومن يهاجر يف سبيل هللا إىل بلد آخر جيد يف أرض ذلك البلد من وقال الرازي: وعندي فيه وجه آخر، وهو أن يكون

اخلري والنعمة ما يكون سببًا لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه يف بلدته األصلية، وذلك ألن من فارق وذهب إىل بلدة 
وا من سوء معاملتهم معه، ورغمت أجنبية فإذا استقام أمره يف تلك البلدة األجنبية، ووصل ذلك اخلرب إىل أهل بلدته خجل

 أنوفهم بسبب ذلك، ومحل اللفظ على هذا أقرب من محله على ما قالوه، وهللا أعلم.
  وقال لرازي: كأنه قيل: يا أيها اإلنسان إنك كنت إَّنا تكره اهلجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع يف املشقة واحملنة يف السفر، فال

م اجلليلة واملراتب العظيمة يف مهاجرتك ما يصري سبباً لرغم أنوف أعدائك، ويكون سبباً َخف فإن هللا تعاىل يعطيك من النع
لسعة عيشك، وإَّنا قدم يف اآلية ذكر رغم األعداء على ذكر سعة العيش ألن ابتهاج اإلنسان الذي يهاجر عن أهله وبلده 

ء، أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث إهنا بسبب شدة ظلمهم عليه بدولته من حيث إهنا تصري سبباً لرغم أنوف األعدا
 . صارت سبباً لسعة العيش عليه

 أن هللا َيلفه.: اا ثاني
َنا لَُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب وَُكاّلً َجَعْلنَ  َنا هَلُْم ِمْن قال تعاىل )فـََلمَّا اْعتَـَزهَلُْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َوَهبـْ َرمْحَِتَنا َوَجَعْلَنا هَلُْم ا نَِبّياً. َوَوَهبـْ

 ِلَساَن ِصْدٍق َعِلّياً(.
 :قوله )لساناً( أي ذكراً حسناً، واللسان يف القرآن يطلق ثالث إطالقات 
 ينالون رمحة هللا. اا :ثالث

 وَن َرمْحََة اَّللَِّ َواَّللَُّ َغُفوٌر رَِّحيم(.قال تعاىل )ِإنَّ الَِّذيَن ءاَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل اَّللَِّ أُْولِئَك يـَْرجُ 
 تكفري للسيئات ودخول اجلنان. رابعاا:
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ُهْم َسيَّئاهِتِْم َوألُْدِخَلنـَُّهْم َجنَّاتٍ  يَسِبيلِ  قال تعاىل )فَالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم َوأُوُذوا يِف  جَتْرِى ِمن  َوقَاتـَُلوا َوقُِتُلوا ألَكّفَرنَّ َعنـْ
 حَتِْتَها األنـَْهاُر ثـََواباً ّمن ِعنِد اَّللَِّ َواَّللَُّ ِعنَدُه ُحْسُن الثَـَّواِب(.

  ِقال ابن كثري: أي تركوا دار الشرك وأتوا إىل دار اإلميان وفارقوا األحباب واخلالن واإلخوان واجلريان ... وقوله )ثـََوابًا ّمن ِعند 
( إضافة إليه ونسبة إليه  ليدل على أنه عظيم؛ ألن العظيم الكر ٌ ال يعطي إال جزياًل كثرياً. اَّللَِّ

  وقال السعدي: فجمعوا بني اإلميان واهلجرة، ومفارقة احملبوبات من األوطان واألموال طلًبا ملرضاة رِبم، وجاهدوا يف سبيل
 هللا.
نـَْيا َحَسَنة َوأَلْجُر اآلِخَرِة َأْكبَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن(. ِلُموا لَُنبَـّوئـَنـَُّهْم يف اَّللَِّ ِمْن بـَْعِد َما ظُ  قال تعاىل )َوالَِّذيَن َهاَجُروا يف  خامساا:  الدُّ

 ءفذكر هلم ثوابني، ثوابًا عاجاًل يف الدنيا من الرزق الواسع والعيش اهلين... قال السعدي: َيرب تعاىل بفضل املؤمنني املمتحنني
انتصروا على أعدائهم، وافتتحوا البلدان، وغنموا منها الغنائم العظيمة فتمولوا، وآتاهم هللا يف الدنيا الذي رأوه عياناً بعدما هاجروا و 

لو كان  حسنة، )َوأَلْجُر اآلِخَرِة( الذي وعدهم هللا على لسان رسوله خري، و )َأْكبَـُر( من أجر الدنيا ... )َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن( أي:
  من األجر والثواب ملن آمن به وجاهد يف سبيله، مل يتخلف عن ذلك أحد.هلم علم ويقني ِبا عند هللا

لعمرو بن العاص )أما عملت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله؟! وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها؟! وأن احلج يهدم ما كان  قال 
 قبله؟(.

 دم ما كان قبله من املعاصي.قال النووي: فيه عظيم موقع اإلسالم واهلجرة واحلج، وأن كل واحد منها يه
 باإلسالم واجلهاد يف سبيل هللا تعاىل. ومن فضلها أهّنا تدحر الّشيطان الّرجيم، حىّت قرهنا النيّب  :اا سادس

َرَة بِن أّب فَاِكٍه  َد اِلْبِن ِإنَّ الشَّْيطَاَن قـَعَ ل ) يقو  قال: مسعت رسوَل هللِا  -رضي هللا عنه  -روى اإلمام أمحد والّنسائي عن َسبـْ
ْساَلِم، فـََقاَل: ُتْسِلُم َوَتَذُر ِديَنَك َوِديَن آبَاِئَك َوآبَاِء أَبِيكَ  ؟ فـََعَصاُه، فََأْسَلَم. مُثَّ قـََعَد لَُه ِبَطرِيِق آَدَم بَِأْطُرِقِه: فـََقَعَد لَُه ِبَطرِيِق اإْلِ

َعَصاُه فـََهاَجَر. مُثَّ قـََعَد لَُه ِبَطرِيِق اجلَِْهاِد، فـََقاَل: جُتَاِهُد؟ فـَُهَو َجْهُد النـَّْفِس َواْلَماِل اهلِْْجَرِة، فـََقاَل: تـَُهاِجُر َوَتدَُع أَْرَضَك َومَسَاَءَك؟! فَـ 
اَن َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َفَمْن فـََعَل َذِلَك، كَ :  فـَتُـَقاِتُل فـَتُـْقَتُل فـَتُـْنَكُح اْلَمْرأَُة َويـُْقَسُم اْلَماُل؟! فـََعَصاُه َفَجاَهَد( فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َأْن يُْدِخَلُه اجْلَنََّة أَْو َوَقَصْتُه َأْن يُْدِخَلُه اجْلَنََّة، َوَمْن قُِتَل َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن يُْدِخَلُه اجْلَنََّة، َوِإْن َغرَِق  
 ا َعَلى اَّللَِّ َأْن يُْدِخَلُه اجْلَنََّة(.َدابَـُّتُه َكاَن َحقًّ 

 (. عليك باهلجرة فإنه ال مثل هلا ألّب فاطمة الضمري ) قوله 
 :مقاصد اهلجرة 

 : تكثري املسلمني. أولا 
 : أن البقاء بينهم ذريعة إىل موافقتهم. ثانياا 
 تيسري اجلهاد على أهل اإلسالم. : ثالثاا 
 فيه.هجر املكان الذي يكفر  : رابعاا 
 . فضائل اجلهاد ِف سبيل هللا 

 : أن الروحة يف سبيل هللا خري من الدنيا ِبا فيها . أولا 
نـَْيا َوَما ِفيَها ( متفق عليه . َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك . َعِن النَّيبِّ  ٌر ِمَن الدُّ  قَال ) لَغَـــــْدَوٌة يف َسِبيِل هللِا ، أَْو َرْوَحٌة َخيـْ

نـَْيا َوَما ِفيَها ( قوالن :قوله )خَ فائدة :  ٌر ِمَن الدُّ  يـْ
ْنَسان ، قيل : نـَْيا ُكّلَها َلْو َمَلكَها اإْلِ َوَتَصوََّر تـَنَـعُّمه ِِبَا ُكّلَها ؛ أِلَنَُّه  َفْضل اْلَغْدَوة َوالرَّْوَحة يف َسِبيل اَّللَّ َوثـََواِبَما َخرْي ِمْن نَِعيم الدُّ
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 . زَاِئل َونَِعيم اآْلِخَرة بَاقٍ 
 أن ثواب الغدوة والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالك ، فأنفقها يف وجوه الرب والطاعة غري اجلهاد . وقيل :

قال ابن دقيق العيد : والثاين : أن املراد أن هذا القدر من الثواب خري من الثواب الذي َيصل ملن لو حصلت له الدنيا كلها 
 . ألنفقها يف طاعة هللا تعاىل

جيشاً فيهم  ويؤيد هذا الثاين ما رواه بن املبارك يف كتاب اجلهاد من مرسل احلسن قال بعث رسول هللا  -ابن حجر  –قلت 
: والذي نفسي بيده لو أنفقت ما يف األرض ما أدركت  ، فقال له النيب  عبد هللا بن رواحة فتأخر ليشهد الصالة مع النيب 

 راد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر اجلهاد . ) الفتح ( .فضل غدوهتم ، واحلاصل أن امل
 : أنه من أفضل األعمال . ثانياا 

 ِقيَل ُسِئَل َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل فـََقاَل ِإميَاٌن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه ِقيَل مُثَّ َماَذا ؟ قَاَل : اجلَِْهاُد يِف َسِبيِل هللاِ  َعْن َأّب ُهَريـْرََة . ) أَنَّ َرُسوَل هللِا 
ُرور ( متفق عليه .  مُثَّ َماَذا ؟ قَاَل : َحجٌّ َمبـْ

 َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل قَاَل ِإميَاٌن بِاَّللَِّ َوِجَهاٌد يف َسِبيِله ( متفق عليه . قَاَل : ) َسأَْلُت النَّيبَّ  وَعْن َأّب َذرٍّ 
 ميان .قال ابن حجر : ويف احلديث أن اجلهاد أفضل األعمال بعد اإل

ُرو )وَعْن َعاِئَشَة أَنَـَّها قَاَلْت:   رواه البخاري  .ٌر(يَا َرُسوَل هللِا نـََرى اجْلَِهاَد أَْفَضَل اْلَعَمِل أََفاَل َُنَاِهُد قَاَل: اَل، َلِكنَّ أَْفَضَل اجلَِْهاِد َحجٌّ َمبـْ

مث بنّي أن احلج بالنسبة إىل النساء هو أفضل من  يف هذا احلديث أقر عائشة على قوهلا : نرى اجلهاد أفضل العمل ، فالرسول 
 اجلهاد .

 : أن اجملاهد أفضل الناس . ثالثاا 
ِه : ُمْؤِمٌن جُيَاِهُد يف َسِبيِل هللِا بِنَـْفِسِه َوَمالِ  عن َأَّب َسِعيد اخْلُْدرِي . قَاَل ) ِقيَل يَا َرُسوَل هللِا َأيُّ النَّاِس أَْفَضُل ، فـََقاَل َرُسوُل هللِا 

َعاِب يـَتَِّقي اَّللََّ َويَدَُع النَّاَس ِمْن َشرِّه ( متفق عليه .  قَاُلوا مُثَّ َمْن قَاَل ُمْؤِمٌن يِف ِشْعٍب ِمَن الشِّ
 : اجلهاد ال يعدله شيء . رابعاا 

قَاَل فََأَعاُدوا َعَلْيِه َمرَّتـَنْيِ أَْو «. اَل َتْسَتِطيُعونَُه » َوَجلَّ قَاَل َما يـَْعِدُل اجلَِْهاَد يِف َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ  عْن َأىِب ُهَريـْرََة قَاَل ) ِقيَل لِلنَّيبِّ 
اَّللَِّ الَ  َوقَاَل يف الثَّالِثَِة : َمَثُل اْلُمَجاِهِد يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل الصَّائِِم اْلَقائِِم اْلَقاِنِت ِبآيَاتِ «. اَل َتْسَتِطيُعونَُه » َثالَثًا ُكلُّ َذِلَك يـَُقوُل 

 يـَْفتُـُر ِمْن ِصَياٍم َواَل َصالٍَة َحىتَّ يـَْرِجَع اْلُمَجاِهُد يف َسِبيِل اَّللَِّ تـََعاىل ( متفق عليه .
ْسَتِطيُع ِإَذا َخرََج فـََقاَل ُدلَّيِن َعَلى َعَمٍل يـَْعِدُل اجلَِْهاَد قَاَل : اَل َأِجُدُه قَاَل : َهْل تَ  : َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل هللِا  ولفظ البخاري

 ( . اْلُمَجاِهُد َأْن َتْدُخَل َمْسِجَدَك فـَتَـُقوَم ، َواَل تـَْفتُـَر َوَتُصوَم ، َواَل تـُْفِطَر قَاَل ، َوَمْن َيْسَتِطيُع َذِلكَ 
يَاِت اَّللَّ ... ِإىَل آِخره ( َمْعىَن اْلَقاِنت ُهَنا : ) َمَثل اْلُمَجاِهد يف َسِبيل اَّللَّ َكَمَثِل الصَّائِم اْلَقائِم اْلَقاِنت ِبآ قال النووي : قـَْوله 

َيام َواْلِقَيام ِبآيَاِت اَّللَّ أَْفَضل  اأْلَْعَمال ، َوَقْد َجَعَل اْلُمَجاِهد اْلُمِطيع . َويف َهَذا احلَِْديث َعِظيم َفْضل اجلَِْهاد ؛ أِلَنَّ الصَّاَلة َوالصِّ
: " اَل َتْسَتِطيُعونَُه " َواَّللَُّ  يف حلََْظة ِمْن اللََّحظَات ، َوَمْعُلوم َأنَّ َهَذا اَل يـََتأَتَّى أِلََحٍد ، َوهِلََذا قَاَل  ِمْثل َمْن اَل يـَْفرُت َعْن َذِلكَ 

 أَْعَلم .  ) نووي ( .
 : للمجاهدين مائة درجة يف اجلنة . خامساا 

َرَجتَـنْيِ َكَما  ) ِإنَّ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  عْن َأّب ُهَريـْرََة  يِف اجْلَنَِّة ِمَئَة َدَرَجٍة أََعدََّها اَّللَُّ لِْلُمَجاِهِديَن يف َسِبيِل هللِا َما بـَنْيَ الدَّ
 بـَنْيَ السََّماِء َواأَلْرِض ( رواه البخاري .

 : اجلهاد سبب للنجاة من النار . سادساا 
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 رَّْت َقَدَما َعْبٍد يف َسِبيِل هللِا فـََتَمسَُّه النَّاُر ( رواه البخاري .قَاَل ) َما اْغبَـ  عن َأّب َعْبس . أن َرُسوَل هللِا 
 ويف لفظ ) َمِن اْغبَـرَّْت َقَدَماُه يف َسِبيِل هللِا َحرََّمُه اَّللَُّ َعَلى النَّاِر ( .

 أو رياء .ال من أجل وطنية أو قبلية ِف سبيل هللا ( ( جاء عند أمحد ) ساعة من هنار ( ، )  ) ما اغربت
قال احلافظ ابن حجر : ويف ذلك إشارة إىل عظم قدر التصرف يف سبيل هللا ، فإذا كان جمرد مّس الغبار للقدم َيرم عليها النار ، 

 فكيف ِبن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه ؟ .
 : من أسباب دخول اجلنة . سابعاا 

 أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللَِّ ( .قال تعاىل  ) ِإنَّ اَّللََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي 
ِبَا نَاَل ِمْن َأْجٍر  قَاَل ) انـَْتَدَب اَّللَُّ ِلَمْن َخرََج يِف َسِبيِلِه اَل َُيْرُِجُه ِإالَّ ِإميَاٌن ّب َوَتْصِديٌق بُِرُسِلي َأْن أُْرِجَعهُ  عن أَّب ُهَريـْرََة َعِن النَّيِبِّ 

 . أَْو َغِنيَمٍة ، أَْو أُْدِخَلُه اجْلَنََّة ، َوَلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت َما قـََعْدُت َخْلَف َسرِيٍَّة ( متفق عليه
ا لَِقاَء اْلَعُدوِّ َواْسأَُلوا اَّللََّ اْلَعاِفَيَة فَِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَاْصربُوا ) يَا أَيُـَّها النَّاُس اَل تـََتَمنـَّوْ  وَعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأىِب أَْوََف . قال : قال َرُسوَل اَّللَِّ 

 َواْعَلُموا َأنَّ اجْلَنََّة حَتَْت ِظاَلِل السُُّيوف ( متفق عليه .
ل ِإىَل اجْلَنَّة ِعْند الضَّْرب بِالسُُّيوِف يف َسِبيل اَّللَّ  ، َوَمْشي اْلُمَجاِهِديَن يف َسِبيل اَّللَّ ، فَاْحُضُروا ِفيِه واملعىن : ... َوالسََّبب اْلُمَوصِّ

 ِبِصْدِق َواثـُْبُتوا .
ال َطرِيق ِإىَل اجْلَنَّة َوَسَبب ) ِإنَّ أَبـَْواب اجْلَنَّة حَتْت ِظاَلل السُُّيوف ( قَاَل اْلُعَلَماء : َمْعَناُه : ِإنَّ اجلَِْهاد َوُحُضور َمْعرََكة اْلِقتَ  وقال 

 ُدُخوهِلَا .لِ 
فظ قال القرطيب : قوله )... اجْلَنََّة حَتَْت ِظاَلِل السُُّيوف (  هذا الكالم من النفيس البديع الذي مجع ضروب البالغة مع جزالة الل

مثله ، وعذوبته وحسن استعارته ، وِشول املعاين الكثرية مع األلفاظ املقبولة الوجيزة حبيث يعجز الفصحاء اللسن البلغاء عن إيراد 
 وأن يأتوا بنظريه وشكله ، فإنه استفيد منه مع وجازته احلض على اجلهاد واإلخبار بالثواب عليه .

قال ) ال يلُج الناَر رجٌل بكى من خشية هللا، حىتَّ يعوَد اللَََّبُ يف الّضرع، وال جيتمع غباٌر يف سبيل  وعن أّب هريرة، عن النيب 
 ذي .هللا ودخاُن جهنَّم ( رواه الرتم

 : اجملاهد يكون هللا يف عونه . ثامناا 
ِكُح ) َثالَثٌَة َحقٌّ َعَلى اَّللَِّ َعْونـُُهُم اْلُمَجاِهُد يف َسِبيِل اَّللَِّ َواْلُمَكاَتُب الَِّذى يُرِيُد اأَلَداَء َوالنَّا  عْن َأىِب ُهَريـَْرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 ه الرتمذي .الَِّذى يُرِيُد اْلَعَفاف ( روا
 : اجلهاد ذروة سنام اإلسالم . تاسعاا 

قـُْلُت بـََلى «. يف َسَفٍر... مُثَّ قَاَل : َأاَل ُأْخربَُك ِبَرْأِس اأَلْمِر ُكلِِّه َوَعُموِدِه َوِذْرَوِة َسَناِمِه  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل ) ُكْنُت َمَع النَّيبِّ 
. قَاَل : رَ   ْأُس اأَلْمِر اإِلْساَلُم َوَعُموُدُه الصَّالَُة َوِذْرَوُة َسَناِمِه اجلَِْهاد ( رواه الرتمذي .يَا َرُسوَل اَّللَِّ
 ذروة الشيء : أعاله .

 : نفى سبحانه التسوية بني املؤمنني اجملاهدين وغري اجملاهدين . عاشراا 
ُر أُ  وِل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يِف َسِبيِل اَّللَِّ بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َفضََّل اَّللَُّ قال تعاىل : )ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغيـْ

 اِعِديَن َأْجراً َعِظيماً( . اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلقَ اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَُكاّلً َوَعَد اَّللَُّ احلُْْسىَن َوَفضََّل اَّللَُّ 
 : أن اجلهاد سبب ملغفرة الذنوب . احلادي عشر

ْن َعَذاٍب أَلِيٍم ) ( تـُْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل 10قال تعاىل : ) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى جِتَارٍَة تُنِجيُكم مِّ
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ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن ) اَّللَِّ  ( يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر 11بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ
 َوَمَساِكَن طَيَِّبًة يف َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ( . 

هذا هو الصنف الثالث من املؤمنني، وهم الذين ( يَن آَمُنوْا َوَلَْ يـَُهاِجُروْا َما َلُكم مِهن َولَيَِتِهم مِهن َشْيٍء َحىتَّ يـَُهاِجُروْا َوالَّذِ  )
 . آمنوا ومل يهاجروا، بل أقاموا يف بـََواديهم، فهؤالء ليس هلم يف املغامن نصيب، وال يف مُخسها إال ما حضروا فيه القتال

 بيان حلكم القسم الثالث من أقسام املؤمنني يف العهد النبوي ..:  هذا  ِف التفسري الوسيط قال 
هذا الذي ذكرته لكم قبل ذلك يف اآلية هو حكم املهاجرين السابقني واألنصار الذي آووهم ونصروهم أما حكم الذين ي : أ

كني وحكمهم. فإهنم ليس بينهم وبني املهاجرين واألنصار آمنوا ومل يهاجروا ، وهم املقيمون يف أرض الشرك حتت سلطان املشر 
بسبب إقامتهم يف  أو مناصرة ، ألهنمًا ال تنتظروا منهم تعاون -أيها املؤمنون  -والية إرث َحىتَّ يُهاِجُروا إىل املدينة ، كما أنكم 

 أصبحوا ال ميلكون وسائل املناصرة لكم. -أرض الشرك وحتت سلطانه 
إذا بعث أمريا على سرية أو جيش، أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى هللا ومن معه  كان رسول هللا   ) قالة . كما يف حديث بريد

من املسلمني خريًا، وقال: اغزوا باسم هللا يف سبيل هللا، قاتلوا من كفر باهلل، إذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى 
فاقبل منهم، وُكفَّ عنهم: ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهم،  فأيتهن ما أجابوك إليها-أو: خالل -ثالث خصال 

وكف عنهم، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن هلم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما 
جيري عليهم حكم هللا الذي جيري على  املسلمني، على املهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أهنم يكونون كأعراب

املؤمنني، وال يكون هلم يف الفيء والغنيمة نصيب، إال أن جياهدوا مع املسلمني، فإن هم أبوا فادعهم إىل إعطاء اجلزية. فإن 
 هم ( رواه مسلم .أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن باهلل مث قاتل

  يعين أهنم لو هاجروا لعادت تلك الوالية وحصلت ، (  ء حىت يـَُهاِجُرواْ يْ ُكم ّمن واليتهم ّمن شَ َمالَ : قوله تعاىل ) قال الرازي
واملقصود منه احلمل على املهاجرة والرتغيب فيها ، ألن املسلم مىت مسع أن هللا تعاىل يقول : إن قطع املهاجرة انقطعت 

عادت على أكمل الوجوه ، فال شك أن هذا يصري مرغبًا له يف الوالية بينه وبني املسلمني ولو هاجر حصلت تلك الوالية و 
 اهلجرة ، واملقصود من املهاجرة كثرة املسلمني واجتماعهم وإعانة بعضهم لبعض ، وحصول األلفة الشوكة وعدم التفرقة.

 ة .النصر  : أثبت اَّلّل تعاىل للقسمني األولني النصرة واإلرث ، ونفى عن هذا القسم اإلرث وأثبت له قال اجلمل 
يِن فـََعَلْيُكُم النَّْصرُ )  نَـُهم مِهيثَاٌق   َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِف الدِه َنُكْم َوبـَيـْ يقول تعاىل: وإن استنصروكم هؤالء ( ِإلَّ َعَلى قـَْوٍم بـَيـْ

، إال  م يف الديناألعراب، الذين مل يهاجروا يف قتال ديين، على عدو هلم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم؛ ألهنم إخوانك
نَـُهْم ِميثَاقٌ  )أن يستنصروكم على قوم من الكفار  َنُكْم َوبـَيـْ ، وال تنقضوا أميانكم  ، فال َخفروا ذمتكم أي: مهادنة إىل مدة ( بـَيـْ

  .مع الذين عاهدمت
 ه .رقيب على أعمالكم فال َخالفوا أمر : أي  (َوالِلَُّ ِبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي ) 
  ذي أحاٍ بصره جبميع املبصرات يف أقطار األرض والسماوات يرى ويبصر ما حتت األرضني السبع كما يبصر البصري هو الو

ما فوق السماوات السبع، بصري بأعمال العباد ال َيفى عليه منها شيء. فعلى العبد أن يراقب هللا يف أفعاله وأحواله وحركاته 
 وسكناته وأن يستحي من نظر هللا إليه إذا عصاه.

 فوائد :ال
 فضل اإلميان باهلل . -1
 فضل اهلجرة وعلو منزلتها . -2
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 فضل اجلهاد يف سبيل هللا . -3
 فضل هذه األعمال الثالثة ، وأهنا من أعظم خصال اإلميان .-4
 أن أهل اإلميان بعضهم أولياء لبعض .-5
 احلث على التناصر والتوِل والتكاتف واحملبة بني املؤمنني . -6
 بني املؤمنني والكفار .ال مواالة  -7
 وجوب نصرة أهل اإلميان . -8
 فضيلة الوفاء بالعهود واملواثيق يف شرعة اإلسالم ، وإن عارض ذلك مصلحة بعض املسلمني .-9

 إثبات اسم من أمساء هللا وهو البصري ، الذي ال َخفى عليه خافية ، يبصر كل شيء سبحانه . -10
َنٌة ِف اأَلْرِض َوَفَساٌد َكِبرٌي ) َوالَّذيَن َكَفُروْا بـَْعُضُهمْ  )   ( (73َأْولَِياء بـَْعٍض ِإلَّ تـَْفَعُلوُه َتُكن ِفتـْ

 [ . 73] األنفال : 
----------- 

ا أيه -: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يف النصرة والتعاون على قتالكم وإيذائكم  أي(  َوالَّذيَن َكَفُروْا بـَْعُضُهْم َأْولَِياء بـَْعضٍ  )
 فهم وإن اختلفوا فيما بينهم إال أهنم يتفقون على عداوتكم وإنزال االضرار بكم. -املؤمنون 

 : هذا حكم بأن الكفار واليتهم واحدة ، وذلك جبمع املوارثة ( َوالَِّذيَن َكَفُروا بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعضٍ قوله تعاىل ) قال ابن عطية
 ت.يب وإقامة للنفوس، كما تقول ملن تريد أن يستطلع: عدوك جمتهد، أي فاجتهد أنواملعاونة والنصرة، وهذه العبارة ترغ

َنٌة ِف اأَلْرِض َوَفَساٌد َكِبريٌ )   . -سبحانه  -حتذير شديد للمؤمنني عن ُمالفة أمره (  ِإلَّ تـَْفَعُلوُه َتُكن ِفتـْ
، ومن قطع العالئق بينكم وبني  اً ل وتوىل بعضكم بعضما أمرتكم به من التناصر والتواص -أيها املؤمنون  -: إال تفعلوا  يأ

الكفار ، حتصل فتنة كبرية يف األرض ، ومفسدة شديدة فيها ، ألنكم إذا مل تصريوا يدا واحدة على الشرك ، يضعف شأنكم ، 
 وتذهب رَيكم ، وتسفك دماؤكم ويتطاول أعداؤكم عليكم ، وتصريون عاجزين عن الدفاع عن دينكم وعرضكم ..

 بذلك تعم الفتنة ، وينتشر الفساد.و 
  : وبيانه : أنه إذا مل يتولَّ املؤمُن املؤمَن تولِّياً حقاً ، ويتربأ من الكافر جداً ، أدَّى ذلك إىل الضالل والفساد قال ابن اجلوزي

 يف الدين.
 الم وترك الشرك.فإذا هجر املسلم أقاربه الكفار ، ونصر املسلمني ، كان ذلك أدعى ألقاربه الكفار إىل اإلس

 الفوائد :
 أن الكفار بعضهم أولياء بعض . -1
 أن الكافر ال يكون ولياً للمؤمن . -2
 التحذير الشديد ، والوعيد األكيد من ُمالفة أمر هللا ، يف عدم مواالة املؤمنني ونصرهتم ، أو مواالة الكفار وحمبتهم . -3
 وجوب معاداة الكافرين وبغضهم . -4
 ني املؤمنني سبب يف قوهتم وضعف عدوهم .املواالة ب -5
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 ( ( 74َسِبيِل الِلَِّ َوالَِّذيَن آَووْا وََّنَصُروْا ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا َّلَُّم مَّْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرمٌي ) َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِف ) 
ِإنَّ الِلََّ ِبُكلِه  َهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا َمَعُكْم فَُأْولَِئَك ِمنُكْم َوُأْوُلوْا اأَلْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوََل بِبَـْعٍض ِف ِكَتاِب الِلَِّ َوالَِّذيَن آَمُنوْا ِمن بـَْعُد وَ 

 ( . (75َشْيٍء َعِليٌم )
 [ . 75 – 74] األنفال : 

--------------- 
كالم مسوق للثناء على  (َسِبيِل الِلَِّ َوالَِّذيَن آَووْا وََّنَصُروْا ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا  ُدوْا ِف َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاهَ ) 

 القسمني األولني من األقسام الثالثة للمؤمنني وهم املهاجرون واألنصار.
 -اب التواصل بينهم ، أما هذه اآلية فقد ساقها سبحانه إلجي -تعاىل  -إذ أن اآلية األوىل من هذه اآليات الكرمية قد ساقها اَّلّل 

للثناء عليهم والشهادة هلم بأهنم هم املؤمنون حق اإلميان وأكمله ، خبالف من أقام من املؤمنني بدار الشرك ، مع احلاجة إىل 
 هجرته وجهاده.

  : آلخرة، فأخرب عنهم حبقيقة اإلميان، كما تقدم ا ذكر تعاىل حكم املؤمنني يف الدنيا، عطف بذكر ما هلم يف املقال ابن كثري
 . يف أول السورة، وأنه سيجازيهم باملغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت، وبالرزق الكر ٌ

ال املفسرون : ليس يف هذه اآليات تكرار ، فاآليات السابقة تضمنت )الوالية والنصرة( بني املؤمنني ، وهذه تضمنت )الثناء ق
 م .دار النعي الكر ٌ يف والتشريف ( ، والرزق

 : واعلم أن هذا ليس بتكرار وذلك ألنه تعاىل ذكرهم أواًل ليبني حكمهم وهو والية بعضهم بعضًا ، مث إنه  وقال الرازي
تعاىل ذكرهم ههنا لبيان تعظيم شأهنم وعلو درجتهم ، وبيانه من وجهني : األول : أن اإلعادة تدل على مزيد االهتمام 

 على الشرف التعظيم. حباهلم وذلك يدل
 ... مث ذكرها . والثاين : وهو أنه تعاىل أثىن عليهم ههنا من ثالثة أوجه

 ؟ فإن قلت ما معىن هذا التكرار:  قال اخلازن 
قلت ليس فيه تكرار ألنه سبحانه وتعاىل ذكر يف اآلية األوىل حكم والية املهاجرين واألنصار بعضهم بعضاً مث ذكر يف هذه اآلية 

به عليهم من املغفرة والرزق الكر ٌ وقيل إن إعادة الشيء مرة بعد أخرى تدل على مزيد االهتمام به فلما ذكرهم أواًل مث  ما منَّ 
أعاد ذكرهم ثانيًا دل ذلك على تعظيم شأهنم وعلو درجاهتم وهذا هو الشرف العظيم ألنه تعاىل ذكر يف هذه اآلية من وجوه 

 ... مث ذكرها .املدح ثالث أنواع 
 ن.ر الديـذل النفس واملال يف نصـك يف إمياهنم وال ريب ألهنم حققوا إمياهنم باهلجرة واجلهاد وبشيعين ال ( ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا ) 
 : وهذا يفيد احلصر وقوله سبحانه وتعاىل حقاً يفيد املبالغة يف وصفهم بكوهنم حمقني يف طريق الدين وحتقيق هذا  قال اخلازن

 من فارق أهله وداره اليت نشأ فيها وبذل النفس وملال كان مؤمناً حقاً.القول أن 
  لذنوِبم وسرت هلا(  َّلَُّم مَّْغِفَرةٌ  )
  : وتنكري لفظ املغفرة يدل على أن هلم مغفرة وأي مغفرة ال يناهلا غريهم واملعىن هلم مغفرة تامة كاملة ساترة قال اخلازن

 جلميع ذنوِبم.
 ال ينقطع وال ينقضي، وال يسأم وال ميل حلسنه وتنوعه.اً وهو احلسن الكثري الطيب الشريف، دائم مستمر أبد (َوِرْزٌق َكِرمٌي  )
  : ه .والرزق الكر ٌ هو الذي ال َيالط النفع به ضّر وال نكد ، فهو نفع حمض ال كدر فيقال ابن عاشور 
ذكر أن األتباع هلم يف الدنيا على ما كانوا عليه من مث (  َمَعُكْم فَُأْولَِئَك ِمنُكمْ َوالَِّذيَن آَمُنوْا ِمن بـَْعُد َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا )  
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 .اإلميان والعمل الصاحل فهم معهم يف اآلخرة 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّاٍت َوالسَّاِبُقوَن األوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اَّللَُّ َعنْـ )  كما قال

 ( .جَتْرِي حَتْتَـَها األنـَْهاُر 
وا رَبَـَّنا اْغِفْر لََنا َوإلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَا بِاإلميَاِن َوال جَتَْعْل يف قـُُلوبَِنا ِغال لِلَِّذيَن آَمنُ  َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا ) وقال 

 ( .ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم 
 ب ( .ملرء مع من أحل )اأنه قا ويف احلديث املتفق عليه، بل املتواتر من طرق صحيحة، عن رسول هللا 

 م ( .ُحشر معهُ  اً من أحب قوم) ويف احلديث اآلخر  
 الرابع من أقسام املؤمنني يف العهد النبوي السورة الكرمية ببيان القسم  -سبحانه  -مث ختم : ...  قال ِف التفسري الوسيط

 فقال : َوالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن بـَْعُد َوهاَجُروا َوجاَهُدوا َمَعُكْم فَُأولِئَك ِمْنُكْم ...
نصار والذين آمنوا من بعد املؤمنني السابقني إىل اإلميان واهلجرة ، وهاجروا إىل املدينة ، وجاهدوا مع املهاجرين السابقني واأل ي :أ

أيها املهاجرون واألنصار يف استحقاق املواالة  -: من مجلتكم  يمن أجل إعالء كلمة اَّلّل ، فأولئك الذين هذا شأهنم ِمْنُكْم أ
والنصرة ، واستحقاق األجر من اَّلّل ، إال أن هذا األجر ينقص عن أجركم ، ألنه ال يتساوى السابق يف اإلميان واهلجرة واجلهاد 

 ذلك.مع املتأخر يف 
املهاجرون بعد صلح احلديبية ، أو بعد غزوة بدر ، أو بعد نزول هذه اآلية ، :  املراد ِبذا القسم الرابع من أقسام املؤمننيقيل : 

 ل .فيكون الفعل املاضي آَمُنوا وما بعده ِبعىن املستقب
أصحاب القرابات بعضهم أحق بإرث بعض من األجانب يف حكم ي : أ ( َوُأْوُلوْا اأَلْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوََل بِبَـْعٍض ِف ِكَتاِب الِلَِّ  )

 ء .خاهللا وشرعه ، قال العلماء : هذه ناسخة لإلرث باحللف واإل
أو أحاٍ بكل شيء علما ، فكل ما شرعه هللا حكمة وصواب وصالح ، ملن كان له قلب ي : أ(  ِإنَّ الِلََّ ِبُكلِه َشْيٍء َعِليمٌ  )

 ، وهو ختم للسورة يف غاية الرباعة واإلبداع ! ألقى السمع وهو شهيد
 الفوائد :

 ثناء هللا على املهاجرين واألنصار . -1
 تزكية للمهاجرين واألنصار من هللا تعاىل . -2
 وجوب حمبة الصحابة . -3
 الرد على من طعن يف الصحابة ، وأنه مكذب هلل تعاىل ولرسوله . -4
 يه .أن لإلميان احلقيقي عالمات تدل عل-5
 أن اهلجرة واجلهاد يف سبيل هللا من عالمات اإلميان الصادق . -6
 الثناء على من اتبع الصحابة وجاء من بعدهم ، فآمن وجاهد وهاجر . -7
 أن أصحاب القرابات يف حكم هللا بعضهم أوىل ببعض يف اإلرث من التوارث باإلميان واهلجرة الذي كان موجوداً سابقاً .-8

اء :       تعاىل ، وأنه ال َيفى عليه شيء .عموم علم هللا -9 لاث   هــــ1438/  3/  21الث 

 
 


