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وعرتته  ،حممد املصطفى ،لنيوالصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرس ،احلمد هلل رب العاملني
 .الطاهرين

 



 
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنم هلِل ُُخَُسُه َوِللرمُسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساكِ  نِي َواْبِن َواْعَلُموا َأَّنم

ُتْم ِِبَّللِم َوَما أَنْ َزْلَنا َعَلى َعْبِدََن ي َ  ُتْم آَمن ْ ِبيِل ِإْن ُكن ْ ْوَم اْلُفْرَقاِن يَ ْوَم اْلتَ َقى اجْلَْمَعاِن َوهللُا َعَلى ُكلِ  السم
نْ َيا َوُهْم ِِبْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرمْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم َوَلْو تَ َواَعْدُتُْ ٤٢َشْيٍء َقِديٌر ) ( ِإْذ أَنْ ُتْم ِِبْلُعْدَوِة الدُّ

ِضَي هللُا َأْمرًا َكاَن َمْفُعواًل ِليَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَ يِ َنٍة َوََيَْيا َمْن َحيم َعْن اَلْختَ َلْفُتْم ِف اْلِميَعاِد َوَلِكْن ِليَ قْ 
( ِإْذ يُرِيَكُهُم هللُا ِف َمَناِمَك َقِلياًل َوَلْو َأرَاَكُهْم َكِثريًا َلَفِشْلُتْم َوَلتَ َنازَْعُتْم ٤٣بَ يِ َنٍة َوِإنم هللَا َلَسِميٌع َعِليٌم )

ُتْم ِف َأْعُيِنُكْم َقِلياًل ٤٤األْمِر َوَلِكنم هللَا َسلمَم ِإنمُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ) ِف  ( َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَ َقي ْ
أَي َُّها المِذيَن آَمُنوا ِإَذا ( ََي ٤٥َويُ َقلِ ُلُكْم ِف َأْعُيِنِهْم ِليَ ْقِضَي هللُا َأْمرًا َكاَن َمْفُعواًل َوِإىَل هللِا تُ ْرَجُع األُموُر )

 ( ٤٦َلِقيُتْم ِفَئًة َفاثْ بُ ُتوا َواذُْكُروا هللَا َكِثرياً َلَعلمُكْم تُ ْفِلُحوَن )
 
[ وحيث سبق الكالم حول قصة بدر، يعود السياق ليذكر جوانب أخرى من القصة كما 42]

مث يبنين تلك اجلوانب يف ثنااي آايت هو عادة القرآن احلكيم، حيث يبنين من القصة جوانب معينة فقط ، 
أخرى، لتبقى للقصة ظرافتها، ولئالن تكون مملنة ككتب التاريخ اليت تسرد القصص، وألن يكون للنفس 
شوق وتلهف إىل القرآن وإىل القصة يسوقان اإلنسان إىل التملني منها. وتبتدئ بذكر الغنيمة واحلكم 

أيها املسلمون }أمنا غنمتم من  {لة فقال سبحانه: }واعلموافيها، كما ابتدأت السورة بذكرها يف اجلم
والغنيمة: هي الفائدة مطلقًا سواء حصلت من احلرب أو من غريها، وإن كان مورد نزول اآلية  {شيء

للتأكيد، أي سواء كانت الغنيمة قليلة أو كثرية }فأن هلل مخسه « من شيء»غنائم دار احلرب، وكلمة 
، فالنصف من )عليه السالم(، وهو اإلمام )صلى هللا عليه وآله(أي قرابة الرسول  {وللرسول ولذي القرىب

، إذ حصة هللا سبحانه للرسول وحصة الرسول )عليه السالم(اخلمس أي عشرة من املائة منه لإلمام 
ه لإلمام، ويف حال الغيبة يدفع هذا النصف إىل نواب اإلمام وهم الفقهاء اجلامعون للشرائط، وهم يصرفون

 . (1)«إن اخلمس عوننا على ديننا: »)عليه السالم(يف ترويج اإلسالم، حيث قال اإلمام 
سبحانه تعظيمًا ألمر الرسول واإلمام واحرتامًا هلما، حيث ُقران به، وإالن « هللا»وإمنا ذُكر 

ممن  {النصف اآلخر من اخلمس لـ }اليتامى واملساكني وابن السبيل {فاألموال كلها هلل سبحانه }و
من السادة. ويشرتط يف هؤالء الفقر، وقد  )صلى هللا عليه وآله( ينتهي نسبه إىل هاشم جدن الرسول

عونضهم هللا عن الزكاة اليت جعلت لغري السادة ـ إذا كانت من غري السادة ـ مث أن األربعة أمخاس الباقية 
يف مخس سائر الغنائم، فإن اخلمس  من الغنيمة، تقسم بني املقاتلني يف غنائم دار احلرب، ولصاحب املال

جيب يف سبعة أشياء: غنائم دار احلرب، واملكاسب مطلقاً، والغوص، والكنز، واملعدن، واحلالل املختلط 
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أي ال تطمعوا يف كل الغنيمة إن كنتم آمنتم  {ابحلرام، واألرض املنتقلة إىل الذمي }إن كنتم آمنتم ابهلل
وليس مفهوم الشرط: أن اخلمس ليس هلؤالء إن مل تكونوا آمنتم، بل  «واعلموا»ابهلل، فهو متعلق بقوله 

 مفهومه إن كنتم آمنتم تؤمنون بذلك. 
أي يوم فرقنا بني  {يعين الرسول }يوم الفرقان {إن كنتم آمنتم بـ }ما أنزلنا على عبدان {}و

)صلى هللا عليه  مجع املؤمنني من أصحاب الرسول {احلق والباطل وهو يوم بدر }يوم التقى اجلمعان
املالئكة أو النصر، إي: إن كنتم مؤمنني « ما أنزلنا»ومجع الكافرين من أهل مكة للقتال، واملراد بـ وآله(

ابهلل ومبا أنزل من النصر واملالئكة على الرسول يوم بدر، تؤمنون هبذا احلكم الذي هو كون اخلمس 
فيقدر أن ينصر اجلماعة  { على كل شيء قديرللطوائف الستة املذكورين وليس للمقاتلني فيه حق }وهللا

 القليلة على اجلماعة الكثرية. 
[ إن املسلمني خرجوا من املدينة إلدراك قافلة أيب سفيان التجارية فنزلوا بضفة الوادي 43]

القريبة من املدينة ونزل جيش املشركني ـ الذين جاءوا من مكة إلنقاذ القافلة ـ بقيادة أيب جهل على 
األخرى البعيدة من املدينة، وبني الفريقني ربوة، أما القافلة فقد مال هبا أبو سفيان إىل سيف  الضفة

البحر أسفل من اجليش، ومل يكن كال اجليشني يعلم مبوقع اجليش اآلخر حىت أنه لو كان بينهما موعد 
ني على الكفار ويرى للقاء مل جيتمعا هبذه الكيفية ولكن هللا مجعهما على جانيب الربوة لينصر املسلم

يف الرؤاي جيش )صلى هللا عليه وآله( اجلميع من الدالئل الباهرة ما يكفي إلمتام احلجة، وقد رأى الرسول 
املشركني قلياًل فأخرب أصحابه بذلك، فاستبشروا وتشجعوا وأقدموا على القتال، ولو رآهم كثريًا وأخرب 

لرؤاي كاذبة فإهنم بعددهم الكثري كانوا قلياًل يف الواقع أصحابه بذلك خلافوا ووجلوا فيفشلوا، ومل تكن ا
 ابلنسبة إىل قواهم املعنوية الضئيلة. 

وما »متعلق بقوله: « إذ» {والقرآن احلكيم يبنين هذا الطرف من القصة بقوله سبحانه: }إذ أنتم
أي « أدىن»مؤنث  {أي أن إنزالنا كان يف وقت كنتم أيها املسلمون }ابلعدوة الدنيا« أنزلنا على عبدان

أي  {شفري الوادي، فإن لكل وادي عدواتن أي جانبان }وهم« العدوة»العدوة القريبة من املدينة، و
مبعىن البعيدة، أي يف الطرف البعيد من الوادي، وبعده « األقصى»مؤنث  {الكفار }ابلعدوة القصوى

، كصاحب وصحب «راكب»مجع أي قافلة قريش التجارية، وهو  {ابعتبار املدينة املنورة }والركب
االخنفاض بل « األسفل»أي يف مكان أسفل منكم إىل جانب البحر، وليس املراد بـ {}أسفل منكم

 األبعد. 
والفائدة يف ذكر هذه املواطن اإلخبار الدال على قوة املشركني وضعف املسلمني وإن غلبتهم يف 

ن فيها املاء وال ماء ابلعدوة الدنيا، وكانت مثل هذه احلالة كان أبمر إهلي وذلك أن العدوة القصوى كا
رخوًة تسوخ فيها األرجل وكانت العري وراء ظهورهم مع كثرة عددهم فكانت احلماية دوهنا تضاعف 

 محيتهم وحتملهم على أن ال يربحوا مواطنهم ويبذلون هناية جهدهم، ومع ذلك فقد نصر هللا املسلمني. 



فإنكم كنتم  {لقاء يف مكان واحد }الختلفتم يف امليعادأنتم والكفار على ال {}ولو تواعدمت
ختافوهنم لكثرهتم واستعدادهم، وهم كانوا خيافونكم لشدة بطشكم، وما أُدخل يف قلوهبم من الرعب 

شاء هللا سبحانه وقدنر أن  {منكم، فقد كانت أسباب عدم القتال، أو القتال هبزميتكم متوفرة }ولكن
 {أي ينفذه وأييت به إىل الوجود }كان مفعوالً  {كم عليهم }ليقضي هللا أمراً جيمعكم هبذه الكيفية وينصر 

 أي واجباً أن يُفعل ومقدراً أن يكون، فقد قضى سبحانه إعزاز اإلسالم ونصرة املسلمني. 
أي ليموت من ميوت من الكافرين بعد متام  {وإمنا قضى ذلك }ليهلك من هلك عن بينة

)صلى هللا  بتلك الكيفية كان من الرباهني الدالة على صدق الرسول احلجة عليه، فإن نصر املسلمني
 {فمن مل يؤمن بعد ذلك ومات، كان هالكه بعد إمتام احلجة عليه }وحيىي من حين عن بينة عليه وآله(

أمتمت احلجة على األحياء »أي يعيش من عاش منهم بعد إمتام احلجة عليه، وهذا كما يقال: 
الكفر واإلسالم، فقد تقدم أن احلياة الكاملة يف اإلسالم، كما « اهلالك واحلياة»من ، أو املراد «واألموات

أن الكافر ليس إال ميتًا يف كثري من األمور احليوية، ولذا يقال عن املؤمن أنه حي، وعلى الكافر أنه 
ألقوالكم  {، }وإن هللا لسميع(2)يُكْم(ميت، كما قال سبحانه: )اْسَتِجيُبوا هلِل َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيْيِ 

بضمائركم، فإن احلرب غالبًا مثار كالم غري الئق ونيات سيئة، ولذا يذكنرهم سبحانه بوجوب  {}عليم
 حفظ األلسنة والضمائر عن السوء. 

 {الكفار }يف منامك {أي يريك }هللا {[ وقد ذُكر ما تقدم من نزول النصر }إذ يريكهم44]
أي أراك هللا الكفار كثرياً،  {لتخرب بذلك املؤمنني فتقوى قلوهبم }ولو أراكهم كثرياً  {ليالً اي رسول هللا }ق

أيها املؤمنون وضعفت عزميتكم يف قتاهلم، فإن الفشل هو الضعف  {مث أخربت بذلك املؤمنني }لفشلتم
عضكم: أي يف أمر حماربتهم حيث كنتم ترهبوهنم، فيقول ب {عن فزع وخوف }ولتنازعتم يف األمر

أي سلنم املؤمنني عن الفشل والتنازع واختالف  {نقاتلهم، ويقول بعض: ال نقاتلهم }ولكن هللا سلنم
أي مبا يدور يف صدور الناس من الوساوس وتقلنب وجوه  {سبحانه }عليم بذات الصدور {الكلمة }إنه

القوي دائمًا يرى الكثري قلياًل،  مل تكن كذابً بل ابعتبار أن اإلنسان« اإلراءة قليالً »الرأي. وقد ذكران أن 
خبالف اإلنسان اجلبان الذي يرى القليل كثرياً، هذا ابإلضافة إىل أنه حمسوس جمرنب، مبسوط يف علم 

 النفس ومشروح. 
[ وحيث تقابل اجليشان رأى املسلمون قلنة املشركني، ِلما كانوا حيملونه من القوة يف 4٥]

وعزمهم، ورأى املشركون قلة املسلمني حيث كانوا قلياًل عدداً، فإن  نفوسهم والتصميم واإلرادة بتسديدهم
املسلمني كانوا ثالمثائة وثالث عشر بينما كان الكافرون بني التسعمائة واأللف، وحيث كان كل فريق 

أي يريكم هللا  {يرى خصمه قلياًل جترنأ الطرفان على القتال مما أدى إىل نصر املسلمني }وإذ يريكموهم
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أي يف  {أي يف زمان لقائكم وإايهم يف ساحة القتال }يف أعينكم {املؤمنون، الكافرين }إذ التقيتمأيها 
 فكان الكفار يف نظر املسلمني قليلني ِلما عندهم من اإلرادة والقوة.  {نظركم }قليالً 

ومن املعلوم أن احلاالت النفسية تؤثر يف حواس اإلنسان الظاهرة، وقد كان هذا إبرادة هللا 
أيها املؤمنون  {سبحانه حيث قونى نفوس املسلمني حىت يروا الكافرين قليلني فيطمعوا فيهم }ويقلنلكم

أي أعني الكافرين، فقد أراد هللا سبحانه أن يقلل املؤمنني يف نظر الكافرين لئالن ينسحبوا  {}يف أعينهم
افرين فقد كان أبو جهل يقول عن قتاهلم، فال ينال املؤمنون منهم نياًل، وقد كان ذلك سبب غرور الك

 ألصحابه: خذوا املسلمني ابأليدي أخذاً وال تقاتلوهم. 
وإمنا فعل ذلك سبحانه، أبن قلنل كل جانب يف نظر اجلانب اآلخر }ليقضي هللا أمرًا كان 

أي ينفذ إرادته يف غلبة املسلمني، اليت كانت قد ُقدنرت. وقد كررت هذه اجلملة أتكيداً،  {مفعوالً 
فإن األمور   {ادة أن النصر كما كان من عند هللا، كان التقليل من عنده أيضاً }وإىل هللا ترجع األموروإلف

كما كانت بقدر هللا وقضائه، كذلك تكون مصائر األمور إليه، فبيده املبدأ واملعاد، وهذا التشجيع 
 سبحانه.  للمسلمني يف أن يقدموا، فإن املبدأ واملنتهى بيد انصرهم ومعينهم وهو هللا

[ وحيث بنين سبحانه كيف أنه نصر املؤمنني يف موقعة بدر مع كون القوى املادية كانت 46]
جبانب الكافرين، أمر املسلمني أن يثبتوا أمام كل مشكلة، فإن هللا جبانبهم دائماً }اي أيها الذين آمنوا إذا 

وال تنهزموا أمامهم، فإن الثبات  {ثبتواكافرًة أو خمالفًة، ممن عيت عن أمر هللا سبحانه }فا  {لقيتم فئةً 
مستعينني به يف  {يوجب النصر، وابلعكس االهنزام والفرار يوجبان الفشل واخلسران }واذكروا هللا كثرياً 

احلرب والدعوة، فإن ذكر هللا سبحانه يشجنع اإلنسان ويقوني فيه العزمية، كيف واإلنسان بتكرار الذكر، 
قوى الكونية، هذا ابإلضافة إىل أن نصرة هللا سبحانه توجب قوة وطاقة تتكون فيه ملكة االتصال ابل

أي لكي تنجحوا وتظفروا وتفوزوا خبري  {خارقة يف النفس، كما ثبت يف علم النفس }لعلكم تفلحون
 الدنيا واآلخرة. 

 



 
اْصِِبُوا ِإنم هللَا َمَع الصماِبرِيَن َوَأِطيُعوا هللَا َوَرُسوَلُه َواَل تَ َنازَُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرَُيُكْم وَ 

وَن َعْن َسِبيِل هللِا َوهللُا بَِ ٤٧) ا ( َواَل َتُكونُوا َكالمِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدََيرِِهْم َبَطرًا َوِرََئء النماِس َوَيُصدُّ
ْيطَاُن َأْعَماََلُْم َوَقاَل الَ ٤٨يَ ْعَمُلوَن حمُِيٌط ) َغاِلَب َلُكُم اْليَ ْوَم ِمَن النماِس َوِإّن ِ َجاٌر  ( َوِإْذ زَيمَن ََلُُم الشم

ا تَ َراءِت اْلِفئَ َتاِن َنَكَص َعَلى َعِقبَ ْيِه َوَقاَل ِإّن ِ بَِريٌء ِمْنُكْم ِإّن ِ َأَرى َما اَل تَ َرْوَن إِ  ُُ هللَا َلُكْم فَ َلمم ّن ِ َأَخا
ُقوَن َوالمِذيَن ِف قُ ُلوِِبِْم َمَرٌض َغرم َهُؤاَلِء ِدينُ ُهْم َوَمْن يَ تَ وَكمْل ( ِإْذ يَ ُقوُل اْلُمَنافِ ٤٩َوهللُا َشِديُد اْلِعَقاِب )

( َوَلْو تَ َرى ِإْذ يَ تَ َوَّفم المِذيَن َكَفُروا اْلَمالَِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم ٥٠َعَلى هللِا َفِإنم هللَا َعزِيٌز َحِكيٌم )
َمْت أَْيِديُكْم َوَأنم هللَا َلْيَس ِبَظاَلٍم ِلْلَعِبيِد )٥١رِيِ  )َوَأْدَِبرَُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب احلَْ  (  ٥٢( َذِلَك ِبَا َقدم

يٌّ َشِديُد َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالمِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكَفُروا ِِبََيِت هللِا َفَأَخَذُهُم هللُا ِبُذنُوِِبِْم ِإنم هللَا َقوِ 
 (٥٣اْلِعَقاِب )
 
فيما بنين لكم ـ وقد مرن مكرراً أن قرن اسم الرسول  {فيما أمركم }ورسوله {}وأطيعوا هللا[ 4٧]

بنين ـ }وال تنازعوا )صلى هللا عليه وآله( ابسم هللا سبحانه للتعظيم، وألنه
ُ
فيما بينكم فيقول  {هو امل

ابإلضافة إىل  فإن التنازع يوجب تبديد القوى املعنوية {بعض: نقدم، ويقول بعض: حنجم }فتفشلوا
أي دولتكم، فإن الريح مبعىن الدولة لغًة، أو هو من  {تبديده وإضاعته للقوى املادية }وتذهب رحيكم

هبت ريح »ابب التشبيه، فإن الدولة تشبنه ابلريح هلبوهبا وسيطرهتا على األشياء ونفوذ أمرها، يقال: 
 إذا نفذ أمره. « فالن

جياب فقط، بل فوق ذلك ُيضعف القوى اإلجيابية. فلو والتنازع، ال جُيزئ القوى إىل سلب وإ
فرضنا أن طاقة زيد تُقدنر أبلف مقاتل، فإذا خالفه عمرو ُقدنرت طاقته خبمسمائة، حىت أنه لو كان وحده 
بدون خمالف لقدرت طاقته أبلف، وذلك ألن املخالف حيدن من النشاط وُيضعف من القوى، خبالف 

فية إىل األلفني. ولذا ثبت يف علم النفس أن اإلنسان إذا رأى خالفاً التجمع فإنه يزيد الطاقة األل
 فاألفضل أن يصمن عن املخالف حىت يبقى على قواه الذاتية، وال حتد من نشاطه الطاقة املناوئة. 

والفرق بني الثبات والصرب، أن الصرب يالئم حالة اهلزمية والنصر، وهو مقابل اجلزع،  {}واصربوا
 {االهنزام، ومن الواضح أن الصابر يصل إىل مطلبه ولو اهنزم وقتيًا }إن هللا مع الصابرين والثبات مقابل

 ابلنصر والظفر، وليس املراد املعية اجلسمية، كما هو واضح. 
 {من أهل مكة }بطراً  {أيها املؤمنون }كالذين خرجوا من دايرهم {[ }وال تكونوا48]

ألنه يشق اللحم « البيطار»، ومنه «شق»يعين « بطر»من اخلروج من موجب النعمة ابلكفر، « البطر»
فإهنم ملا خرجوا ُملئوا خوفًا ورعباً  {ابملبضع، فقد خرج الكفار من مكة ابملعازف والطبول }ورائء الناس



من املسلمني، ولكن خرجوا ليظهروا أهنم ال يبالون ابملسلمني ويُظهروا شوكتهم }ويصدون عن سبيل 
املنع عنه، حيث كانوا يقفون دون « الصد»م أهنم أوىل ابلبيت من املسلمني. واملراد بـهذا مقابل قوهل {هللا

 إحاطة علم وقدرة فيجازيهم مبا عملوا.  {تبليغ األحكام }وهللا مبا يعملون حميط
قال ابن عباس: أنه ملا رأى أبو سفيان أنه أحرز عريه، أرسل إىل قريش أن ارجعوا، فقال أبو 

رجع حىت نرد بدرًا ـ وكان بدر موسم من مواسم العرب جيتمع هلم هبا سوق كل عام ـ جهل: وهللا ال ن
فنقيم هبا ثالاًث ننحر اجلزور ونطعم الطعام ونسقى اخلمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فال 

 . (3)يزالون يهابوننا أبداً 
دبني آبداب هللا سبحانه حىت وإىل هذا أشارت اآلية الكرمية، فإن املسلمني جيب أن يكونوا مؤ 

 يف حالة احلرب. 
[ يف موقعة بدر جاء إبليس إىل كفار مكة يف صورة سراقة بن مالك فقال هلم: إين جار 49]

)صلى هللا عليه  لكم ادفعوا إيلن رايتكم. فدفعوها إليه وجاء بشياطينه يهول هبم على أصحاب الرسول
فقال ألصحابه:  )صلى هللا عليه وآله( ة فنظر إليه رسول هللاوأقبلت قريش يقدمها إبليس معه الراي وآله(

اي »غضوا أبصاركم وعضوا على النواجذ وال تسلنوا سيفًا حىت آذن لكم. مث رفع يده إىل السماء فقال: 
مث أصابه الغشي فُسري عنه وهو  (4)«رب إن هتلك هذه العصابة مل تعبد، وإن شئت ال تعبد، ال تعبد

هه وهو يقول: هذا جربائيل قد أاتكم يف ألف من املالئكة مردفني. فنظروا فإذا يسلت العرق عن وج
وقائل يقول: أقدم )صلى هللا عليه وآله( بسحابة سوداء فيها برق المع قد وقع على عسكر رسول هللا 

خذ حيزوم، أقدم حيزوم. ومسعوا قعقعة السالح من اجلو ونظر إبليس إىل جربائيل فرتاجع ورمى ابللواء فأ
منبه بن احلجاج مبجامع ثوبه مث قال: ويلك اي سراقة تفت يف أعضد الناس، فركله إبليس ركلة يف صدره 

 وقال: إين بريء منكم. 
أي يف وقت حسنن الشيطان أعمال  {قد كان ذلك }إذ زين هلم الشيطان أعماهلم {}و

معمواًل لفعل مقدنر هو « ذإ»املشركني يف نظرهم أبن شجنعهم على قتال املسلمني، وحيتمل أن يكون 
أي اليغلبكم أحد من الناس  {الشيطان للكفار: }ال غالب لكم اليوم من الناس {}وقال« اذكر»

من اإلجارة، انصر لكم على  {لكثرتكم وقوتكم فاهنضوا لقتال املسلمني ـ يف بدر ـ }وإين جار لكم
الشيطان أي رجع }على  {فرين }نكصأي التقت، فرقتا املسلمني والكا {عدونكم }فلما تراءت الفئتان

أي متقهقرًا منهزماً، فإن اإلنسان إذا أراد أن يتقهقر اعتمد على عقب رجليه، وهذا تشبيه  {عقبيه
 إلفادة الفرار مع اجلنب، فإن اجلبان ال يُدبر خوفاً من أن يلحقه الطلب. 
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ا ضمنت لكم من فال صلة بيننا، وال أيف مب {الشيطان للكفار: }إين بريء منكم {}وقال
فقد رأى الشيطان املالئكة وكان يعرفهم، وعلم أنه ال طاقة له  {اإلجارة والنصر }إين أرى ما ال ترون

أبن يعذبين على أيدي املالئكة }وهللا  {هبم، كما أن املالئكة كانت تعرف الشيطان }إين أخاف هللا
 ال يُطاق عذابه.  {شديد العقاب

الشيطان هبذا العمل ـ أي تشجيع الكفار ـ ألن هللا سبحانه شاء  ويف بعض التفاسري: وإمنا قام
 أن خيرجهم إىل حرب املسلمني، فتنكسر شوكتهم وتذهب رحيهم ويتحطم كربايؤهم. 

ومن االهنزامية املادية أن ُُنونل هذه اآلية كسائر اآلايت املبينة ملا وراء املادة، بتأويالت ال تنايف 
يل إمنا يصح إذا دل عقل أو نقل قطعي على خالف الظاهر، أما إذا مل يدل األمور املادية، فإن التأو 

دليل ومل تكن هناك قرينة، فأي مربنر ألن نرتك الظاهر مبجرد أنه يالئم األمور املادية، ولو فتح هذا الباب 
 للزم أن نقول بذلك حىت يف القرآن احلكيم نفسه، إذ هو أيضاً أمر خارج عن طوق املادة. 

أي يف حال  {ان تزيني الشيطان للمشركني قتاهلم مع املسلمني }إذ يقول املنافقون[ ك٥0]
صدور هذه املقالة عن املنافقني، واملراد هبم إما الكفار، فإن الكافر ابعتبار أنه يعلم الواقع ويظهر خالفه 

راد أحد اللفظني إما عطف بيان، أو ي {يسمى منافقاً، وإما املسلمون املنافقون }والذين يف قلوهبم مرض
املسلمون املنافقون، وابلتايل الكفار، واملراد ابملرض مرض االحنراف عن املنهج املستقيم، فإن البدن كما 
يصاب ابألمراض اجلسمية، كذلك الروح تصاب ابألمراض اخللقية، فالبخل واحلسد واجلنب وما أشبه 

ا مع قلنتهم وصمنموا على قتال الكفار أي غرن املسلمني دينهم حىت خرجو  {أمراض }غرن هؤالء دينهم
فُيسلم أمره إليه ويثق به }فإن  {ليس األمر كذلك فإنه }من يتوكل على هللا {األقوايء عددًا وعدنة }و

فيما يفعل، يضع األمور مواضعها، فال  {ال يُغلب، وكذلك ال يُغلب املتوكلون عليه }حكيم {هللا عزيز
رهم على الكافرين، فإنه له القوة مينحها املتوكلني عليه، وله احلكمة يرتك املسلمني وال خيذهلم، بل ينص

 يدبنر هبا األمور. 
[ إن الكافرين كان مبدأ أمرهم ـ يف مقابلة املسلمني ـ االهنزام، فلننظر إىل مصريهم }ولو ٥1]

أي تقبض  {اي رسول هللا، أو املراد كل من تتأتى منه الرؤية }إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة {ترى
أي يضربوهنم من األمام ومن اخللف،   {املالئكة أرواح الكفار عند موهتم }يضربون وجوههم وأدابرهم

 أي العذاب الذي حُيرق.  {يقال هلم: }ذوقوا عذاب احلريق {كما ُيضرب اجملرم الكثري اإلجرام }و
احاهتم ابلنار وقد روي أن املالئكة كانت تضرب قتلى املشركني يف بدر ابملقامع فتلهب جر 

لتصوير املشهد كأنه جمسنم أمام املخاطب، وهو من « ذوقوا». واإلتيان بصيغة األمر يف (٥)وتزهق أرواحهم
 ابب اإللفات، كما ذكر يف علم البالغة. 
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متم وفعلتم من الكفر  {العقاب لكم أيها الكفار }مبا قدمت أيديكم {[ }ذلك٥2] أي مبا قدن
يد، للتغليب، فإن كثريًا من األعمال أتيت بواسطة اليد }وأن هللا ليس بظالنم واملعاصي، وإمنا نسب إىل ال

 صيغة للنسبة، ال مبالغًة، كتمنار مبعىن املنسوب إىل التمر. قال ابن مالك: « ظالنم» {للعبيد
 يف نسب أغىن عن اليا فقبل   ومع فاعل، وفعنال، َفِعل 

سبحانه لو كان ظاملاً لكان كثري الظلم ألن كل  ومن احملتمل أن تكون مبالغة، وذلك إلفادة أنه
صفة تصحن فيه تعاىل ال بد وأن تبلغ شأاًن كثرياً، فنفي املبالغة نفي لألصل، واملعىن: إن العقاب ليس إال 

 بسبب جناية العبد، ال أنه اعتباطي منه سبحانه. 
ؤالء املشركني يف الدأب: العادة، والكافر للتشبيه، أي أن عادة ه {[ }كدأب آل فرعون٥3]

من أقوام  {، كعادة آل فرعون وهم قومه وأتباعه }والذين من قبلهم)صلى هللا عليه وآله(الكفر مبحمد 
األنبياء، يف الكفر ابلرسل وتكذيبهم، فليس تكذيب هؤالء جديداً، فإن السابقني عليهم أيضًا }كفروا 

أبن عاقبهم وأنزل عليهم أنواع العذاب }إن  {موما أنزل على األنبياء }فأخذهم هللا بذنوهب {آبايت هللا
 {ال يقدر أحد على التمرد عليه، فإذا أراد أخذ أحد أخذه أخذ عزيز مقتدر }شديد العقاب {هللا قوي

 وليس عقابه يسرياً هينناً حىت ال خُيشى منه. 
 



 
ًا نِْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْومٍ   يٌع  َذِلَك ِبَِنم هللَا َلَْ َيُك ُمَغريِ  ُوا َما ِِبَنْ ُفِسِهْم َوَأنم هللَا َسَِ َحَّتم يُ َغريِ 
بُوا ِِبََيِت َرِبِ ِْم َفَأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوِِبِْم َوَأْغَرق ْ ٥٤َعِليٌم ) َنا آَل ( َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالمِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكذم

َوابِ  ِعْنَد هللِا المِذيَن َكَفُروا فَ ُهْم اَل يُ ْؤِمُنوَن )( ِإنم شَ ٥٥ِفْرَعْوَن وَُكلٌّ َكانُوا ظَاِلِمنَي ) ( المِذيَن ٥٦رم الدم
ُقُضوَن َعْهَدُهْم ِف ُكلِ  َمرمٍة َوُهْم اَل يَ ت مُقوَن ) ُهْم ُثُم يَ ن ْ ( َفِإمما تَ ثْ َقَفن مُهْم ِف احْلَْرِب َفَشر ِْد ٥٧َعاَهْدَت ِمن ْ

( َوِإمما ََتَاَفنم ِمْن قَ ْوٍم ِخَيانًَة َفاْنِبْذ ِإَلْيِهْم َعَلى َسَواٍء ِإنم هللَا اَل ٥٨لمُهْم يَذمكمُروَن )ِِبِْم َمْن َخْلَفُهْم َلعَ 
ُتْم ( َوَأِعدُّوا ََلُْم َما اْسَتَطعْ ٦٠( َواَل ََيَْسََبم المِذيَن َكَفُروا َسبَ ُقوا ِإن مُهْم اَل يُ ْعِجُزوَن )٥٩َيُِبُّ اْْلَائِِننَي )

ٍة َوِمْن رَِِبِط اْْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوم هللِا َوَعُدومُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوِِنِْم اَل تَ ْعَلُمونَ هُ  ُم هللُا يَ ْعَلُمُهْم ِمْن قُ وم
ُم ِإَلْيُكْم َوأَنْ ُتْم اَل ُتْظَلُموَن ) َجَنُحوا ِللسمْلِم َفاْجَنْح ََلَا  ( َوِإنْ ٦١َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِف َسِبيِل هللِا يُ َو

 (٦٢َوتَ وَكمْل َعَلى هللِا ِإنمُه ُهَو السمِميُع اْلَعِليُم )
 
العقاب الذي حلن أبولئك وهؤالء، ليس اعتباطًا وابتالًء من هللا سبحانه بال  {[ }ذلك٥4]

أي  {وم حىت يغريوا ماسبب عملهم، لـ }أن هللا مل يُك مغريًا نعمة أنعمها على ق {استحقاق بل }بـ
إن الصحة والرخاء واألمن والغىن أحوال الصقة أبنفس الناس،  {احلالة الصحيحة اليت كانت }أبنفسهم

وا ما طلب منهم ابلنسبة إليها، أبن صرفوا تلك  منحها هللا إايهم، وطلب أن يعملوا برضاه فيها، فإذا غرين
لصحة مرضاً، والرخاء ضنكاً، واألمن اضطراابً، والغىن فقراً. النعم إىل املعاصي، غرين هللا تلك النعم فأبدل ا

وهذا ابإلضافة إىل كونه مرتبطًا مبا وراء املادة، مرتبط ابملادة أيضاً، فإن الصحة تنحرف ابستعمال 
احملرمات الضارة، والرخاء ينحرف بعدم التعاون والعداء مما يسبب تفكك اجملتمع فال يزرع مبقدار ما كان 

يسببه، وهكذا، واألمن ينحرف إذا نوى كل إنسان الشر أبخيه، والغىن ينحرف إذا كسل الناس  التعاون
 عن العمل أو عملوا أعماالً غري مثمرة ال تفيد مااًل. 

ومن املعلوم أنه ال يلزم أن يكون الناس مؤمنني مث يكفرون، بل هنالك مناهج بشرية عامة قرنرها 
وها تغريت النعمة، مثاًل الظلم والقتل قبيحان، سبحانه إذا سادت اجملتمع كانوا يف  أمن ورفاه، فإذا غرين

والتعاون واإلحسان حسنان، أما ابلنسبة إىل من بدنل اإلميان كفرًا ومناهج الشريعة أهواًء، فذلك أوضح 
كلمات بضمائرهم، فإذا رأى تغيرياً يف النيات، واحنرافاً يف ال {يسمع أقوال الناس }عليم {}وأن هللا مسيع

 غرين ما أعطاهم من نعمة وما تفضنل عليهم من أمن وراحة. 
 {أي أن عادة هؤالء الكفار كعادة آل فرعون }والذين من قبلهم {[ }كدأب آل فرعون٥٥]

من سائر األمم. وإمنا كرنر لتأكيد أن احلالة هي احلالة، فإن كثريًا من الناس ال يصدقون أن ما جرى يف 
هذه األمة، ولذا حيتاج األمر إىل تركيز وتقرير، وذلك اليكون إال ابلتكرار  األمم السابقة جتري يف



فلم ميوتوا ميتة طبيعية،  {دالئله وحججه }فأهلكناهم بذنوهبم {والتذكري مرة فمرة }كذبوا آبايت رهبم
على األعم من « اآلل»مع فرعون نفسه، فإنه قد يطلق  {وإمنا أُخذوا ابلعذاب }وأغرقنا آل فرعون

من تلك  {، }وكل  (6)شخص للتغليب، كما تقدم يف قوله: )ِإنَّ هللَا اْصطََفى آَدَم َونُوحًا َوآَل إِبْـرَاِهيَم(ال
وختصيص الكالم آبل فرعون، ألن كفرهم وعقوبتهم كانت ظاهرة  {األمم اليت أهلكناهم }كانوا ظاملني

 واضحة لدى السامعني. 
على وجه األرض، لكن املنصرف منها احليوان،  الدابة: كل ما يدبن  {[ }إن شر الدواب٥6]

« الفاء» {واستمروا على كفرهم }فهم ال يؤمنون {يف حكمه }الذين كفروا {وشرن اجلميع }عند هللا
لعطف مجلة على مجلة. وال يقال: إن الدواب ال شر فيها، فكيف جيعل الكافر شرًا منها، ألنه جياب 

ة واملؤذايت. واليت ليس فيها شر، يُعدن شرًا ابعتبار أهنا ال عنه: أبن من الدواب ما فيها شر كالسام
 هتتدي طريقاً، وليس املراد ابلشر هذا املعىن فقط. 

عهد  {[ مث بنين سبحانه املصداق الظاهر لذلك بقوله: الكفار }الذين عاهدت منهم٥٧]
أي كلنما  {مرنة حسِن اجلوار أبن تكون يف أمن منهم، وهم يف أمن منك }مث ينقضون عهدهم يف كل

هللا وال خيافون عقابه، أو ال يتقون نقض العهد.  {عاهدوا نقضوا العهد ومل يفوا به }وهم ال يتقون
 والظاهر من اآلية أن ذلك كان دأب بعض الكفار. 

)صلى هللا عليه  عن جماهد أنه أراد به يهود بين قريظة فإهنم قد عاهدوا النيب«: اجملمع»ويف 
يضرنوا به وال ميالئوا عليه عدواً، مث مالئوا عليه األحزاب يوم اخلندق وأعانوهم عليه على أن ال  وآله(

 . (٧)ابلسالح، وعاهدوا مرة بعد أخرى فنقضوا
[ وما هو جزاء هذه الفئة اليت هي شرن من الدواب وال تلتزم حىت ابلعهود؟! }فإما ٥8]

، أي إن ظفرت هبم اي رسول هللا }يف مبعىن: ظفر« ثقف»زائدة، و« ما»الشرطية و« إن» {تثقفننهم
هو التفريق، أي نكنل هبؤالء تنكياًل وفرنقهم تفريقًا حىت يتعثنر « التشريد» {احلرب فشرند هبم من خلفهم

هبم من هم ورائهم من الذين عاهدوا معك، حىت خيافوا فال ينقضوا العهد. فتكون اآلية دالنة على أمرين: 
للعهد. الثاين: إلقاء الرعب يف قلوب اآلخرين لئالن ينقضوا عهدهم األول: أتديب هؤالء الناقضني 

أي يتذكرون أن نقض العهد يوجب مثل هذا التأديب فال  {أي لعلن من خلفهم }يذنكنرون {}لعلهم
يقدموا على مثله، فإن نقض العهد من أسوأ األعمال، إذ يدل ذلك على أن املعاهدة كانت للضعف، 

ين سبياًل إىل نقضه نقضه، وهذا يوجب سقوط قيمة املعاهدات، وأن ال يكون فكلنما وجد أحد املعاهد
 املتعاهدون بعضهم يف أمن من بعض. أما اخلدعة يف احلرب فليست قبيحة إذ تلك بعد أتهنب كل فريق. 
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الزائدة، أتيت للتوسع يف معىن « ما»الشرطية و« إن»مركنبة من « إمنا» {[ }وإما ختافن٥9]
لو كان االحتمال ضعيفاً، إن مل تدخل نون التأكيد، وإالن أفادت التأكيد يف الشرط، أبن الشرط، يعين: و 

أي إن خفت اي رسول هللا من قوم من هؤالء املعاهدين خيانة،  {يكون االحتمال قواًي }من قوم خيانة
اهدة بينك أي ألِق املع {أبن خيونوا عهدك وحياربوك فجأة بعد إبرام امليثاق }فانبذ إليهم على سواء

وبينهم، إلقاًء منتهيًا إليهم، مبعىن أعلمهم عن إلقاءك للعهد، حىت يكون كال الطرفني على سواء يف 
األمر، ال أن يكونوا هم بصدد املباغتة وأنتم يف أمن ودعة منهم، فإن اإلنسان إذا علم أن خصمه يف 

خياف خيانته، فإنه يف اضطراب عهد أيمن، أما إذا علم أنه يف حرب يستعد، أما أن يبقى متزلزاًل 
وارتباك، والعهد يف نظر العرف ليس مما إذا أُبرم دام، بل معلق بنقضه من الطرفني مع اإلعالم }إن هللا ال 

أي فال ختنهم اي رسول هللا ابلقتال فجأة بدون إعالم، بل أعلمهم النقض مث إذا أردت  {حيب اخلائنني
 قتاهلم، فقاتلهم بعد اإلعالم. 

عض املفسرين: إن اآلية نزلت يف بين قينقاع من اليهود، فإنه كان بني النيب وبني أولئك وعن ب
ذلك، ولذا حلن  )صلى هللا عليه وآله( معاهدة، وحيث أن اليهود كان من طبعهم اخليانة خاف الرسول

 . (8)احملاربةيف أمن منهم. مث صارت بينهم  )صلى هللا عليه وآله( العهد الذي بينهم، لئالن يباغتوه وهو
[ إن الكفار بنقضهم العهد دون اإلعالم، وخيانتهم وغدرهم ـ كما صدر من بين قريظة ـ 60]

اي  {يظنون أهنم قد سبقوا، وأدركوا فرصة ذهبية سببت عجز املسلمني، لكنه ليس كذلك }وال حيسنب
باغتة والسبق }إهنم واستفادوا من فرصة امل {بنقضهم العهد وغدرهم }سبقوا {رسول هللا }الذين كفروا

أي أن هؤالء الكفار ال يُعجزون املسلمني، مبعىن أهنم بغدرهم ال يسببون عجز املسلمني،  {ال يعجزون
بل هللا سبحانه انصرهم، فإن هللا سبحانه يف عون الويفن ال الغادر، ولذا ذهب بنو قريظة أدراج خيانتهم، 

 بينما غلبهم املسلمون. 
أي للكفار }ما  {سلمون، واإلعداد هو التهيئة قبل وقوع األمر }هلمأيها امل {[ }وأعدوا61]

دفاعية وهجومية، بتهيئة وسائل احلرب، حىت تكونوا دائمي  {ما قدرمت عليه }من قوة {استطعتم
االستعداد، سواًء هامجتم أو هومجتم. ولعل إطالق القوة يشمل مجيع أحناء القوى املادية واملعنوية وغريها 

أي ختونفون  {أي ربط اخليل واقتناءها للجهاد واحلرب }ترهبون به {طعتم }من رابط اخليلما است {}و
فإن الكافر عدو هللا ملخالفته له، وعدو املسلمني كما  {بسبب إعداد ما استطعتم }عدو هللا وعدوكم

هبون به  أي تر  {هو واضح. ولعل املراد هبم: أهل مكة، فإهنم كانوا ظاهري العداوة }وآخرين من دوهنم
كفاراً آخرين دون أولئك يف العداوة، أي أن عداوهتم أضعف، أو دون أولئك يف احملل كبين قريظة الذين  
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 {أي التعلمون أيها املسلمون أهنم أعداء لكم }هللا يعلمهم {كانوا قريبني من املدينة }ال تعلموهنم
 حيث يعلم ما بطن من األمور. 

 {عدو لئالن يُباغتوا }وما تنفقوا من شيء يف سبيل هللا وهذا درس للمسلمني أبن يستعدوا ألي
أي  {فإن احلرب حتتاج إىل اإلنفاق، ولذا يقرن غالبًا اجلهاد ابإلنفاق يف اآلايت الكرمية }يوفن إليكم

ال يظلمكم هللا  {يرجع إليكم يف الدنيا ابلغنيمة وشبهها، ويف اآلخرة ابلثواب اجلزيل }وأنتم ال تظلمون
 يعطيكم أقل مما أخذ منكم. تعاىل أبن 
اجلنوح: امليل، ومنه جناح الطائر ألنه مييل به يف أحد طرفيه، أي إن مال  {[ }وإن جنحوا62]

مؤنث مساعي، ولذا « السلم»أي ِمْل إليها واقبلها منهم، و {وعدم احلرب }فاجنح هلا {الكفار }للسلم
يه، فال ختف أن تفوتك الفرصة، فإن السلم أي فونض أمرك إل {جيء ابلضمري مؤنثًا }وتوكنل على هللا

ألقوال الطرفني  {سبحانه }هو السميع {أحرى أن تلني القلوب فيه ويكفي مؤونة أتعاب احلرب }إنه
بنياهتم، فال يفوته غدر غادر وسلم مسامل. ومن املعلوم أن اجلنوح للسلم إذا كان من مصلحة  {}العليم

 ، هذه اآلية، بل كل  يف مقام املصلحة. (9)اْلُمْشرِِكنَي(املسلمني فال ينسخ قوله: )َقاتُِلوا 
 

                                                             

 .36سورة التوبة:  (9)



 
( َوأَلمَف ٦٣َوِإْن يُرِيُدوا َأْن ََيَْدُعوَك َفِإنم َحْسَبَك هللُا ُهَو المِذي أَيمَدَك بَِنْصرِِه َوِِبْلُمْؤِمِننَي ) 

يعاً َما أَلمفْ  نَ ُهْم ِإنمُه َعزِيٌز َحِكيٌم بَ نْيَ قُ ُلوِِبِْم َلْو أَنْ َفْقَت َما ِف األْرِض َجَِ َت بَ نْيَ قُ ُلوِِبِْم َوَلِكنم هللَا َألمَف بَ ي ْ
( ََي أَي َُّها النمِبُّ َحرِ ِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى ٦٥( ََي أَي َُّها النمِبُّ َحْسُبَك هللُا َوَمِن ات مبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننَي )٦٤)

ْشُروَن َصابُِروَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ نْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة يَ ْغِلُبوا أَْلفًا ِمَن المِذيَن  اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم عِ 
( اآَلَن َخفمَف هللاُ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنم ِفيُكْم َضْعفاً َفِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة ٦٦َكَفُروا ِِبَن مُهْم قَ ْوٌم اَل يَ ْفَقُهوَن )

( َما َكاَن ٦٧يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ نْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يَ ْغِلُبوا أَْلَفنْيِ ِبِِْذِن هللِا َوهللُا َمَع الصماِبرِيَن ) َصاِبَرةٌ 
نْ َيا َوهللُا يُرِيُد اآَلِخَرَة وَ  هللُا َعزِيٌز ِلَنِبٍ  َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحَّتم يُ ْثِخَن ِف األْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ

( َفُكُلوا ِمما َغِنْمُتْم ٦٩( َلْواَل ِكَتاٌب ِمَن هللِا َسَبَ  َلَمسمُكْم ِفيَما َأَخْذُتُْ َعَذاٌب َعِظيٌم )٦٨َحِكيٌم )
 (٧٠َحاَلاًل طَيِ باً َوات مُقوا هللَا ِإنم هللَا َغُفوٌر رَِحيٌم )

 
أبن جيدوا فرصة لتهيئة العدنة  {دعوكأولئك الذين جينحون للسلم }أن خي {[ }وإن يريدوا63]

هو يكفيك شرهم، ويتوىل أمورك، فإنه كما كفاك سابقًا يكفيك  {للغدر بك وقتالك }فإن حسبك هللا
أي أيدك  {أي النصرة اليت أنزهلا عليك }وابملؤمنني {أي قوناك }بنصره {اآلن }هو الذي أيدك

 م األعداء. ابملؤمنني الذين التفوا حولك، فتمكنت أن تبارز هب
املتنافرة حىت يكونوا قوة واحدة يف وجه األعداء، فإن وحدة الكلمة  {[ }وألنف بني قلوهبم64]

من أهم أسباب النصر، وقد كانوا قبل اإلسالم يف أشد حالة من العداوة والبغضاء حىت أنه كان بني 
ض مجيعًا ما ألنفت بني األوس واخلزرج عداوة وقتال دام أكثر من مائة سنة }لو أنفقت ما يف األر 

فإن املال يزيد العداوة، فإنه يكون وقودًا هلا، وإمنا أزال هللا سبحانه الضغائن بتصفية القلوب  {قلوهبم
 {هبدايتهم لإلسالم املطهنر للعداوة عن األفئدة }إنه {وتطهري أدران النفوس }ولكن هللا ألنف بينهم

 حبكمته وتدبريه يُدبنر األمور ويُديرها.  {اً أوجده }حكيمغالب على أمره، فإذا أراد شيئ {سبحانه }عزيز
 {أي يكفيك يف مقابلة األعداء }ومن اتبعك من املؤمنني {[ }اي أيها النيب حسبك هللا6٥]

لئالن ينظر إىل كثرة  )صلى هللا عليه وآله( فإهنم كافون ابلنسبة إىل القوى الظاهرة، وهذا تشجيع للرسول
 ادة يف احلروب العادية. األعداء، كما جرت الع

 . (10)قال بعض املفسرين: نزلت يف البيداء قبل الشروع يف القتال يف وقعة بدر
بذكر فوائده وآاثره وأهنم  {أي رغنب }املؤمنني على القتال {[ }اي أيها النيب حرنض66]

}عشرون أيها املؤمنون  {يسودون بسببه وحيوزون األجر والثواب يف اآلخرة ألجله }إن يكن منكم
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من الكفار فكل واحد من املؤمنني يف قبال عشرة من الكافرين  {على القتال }يغلبوا مائتني {صابرون
وذلك ألن اإلميان والتضحية طاقتان عظيمتان  {}وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفًا من الذين كفروا

سبب }أهنم قوم ال  {تبدنالن اإلنسان العادي إىل شخص شجاع مقدام، وذلك الضعف يف الكفار }بـ
أي ال يفهمون، فمن حيارب عن معرفة وإميان يُزوند مبا اليُزوند به اإلنسان اخللين من العقيدة  {يفقهون

والدين، وإن من عرف أنه إن قُتل دخل اجلنة وإن قَتل دخل اجلنة، كان قوي القلب يف مقابل من ال 
 يفقه ذلك. 
اإلميانية فيها قوية جداً، وذلك ألهنا تتقونى حىت [ إن الفئة إذا كانت قليلة كانت الطاقة 6٧]

تتمكن من مقابلة القوي، وهذا أمر بنين يف علم النفس، فالنفس القوية أتيت مبا حتري العقول فيه، إما إذا  
كثرت الفئة فإن روح االتكالية تقوى فيهم، ومبقدار ارتفاع نسبة االتكالية، تنخفض القوة والطاقة، ولذا 

ل تكونهنا أنشط منها يف أواسط حياهتا، فكيف أبواخرها، وهذا هو السبب يف أن خفنف نرى األمم أو 
يف لزوم  {وبعد أن كثرمت أيها املؤمنون }خفنف هللا عنكم {هللا احلكم عن املؤمنني بعد أن كثروا، }اآلن

لى ال ع« اآلن»عطف على  {هللا }أن فيكم ضعفاً  {مقابلة الواحد منكم لعشرة من الكفار }وعلم
أيها املسلمون }مائة  {واملراد ابلضعف: ضعف الطاقة، ال ضعف اجلسد }فإن يكن منكم« خفف»

 {صابرين }يغلبوا ألفني {من الكفار }وإن يكن منكم ألف {تصرب على املكاره }يغلبوا مائتني {صابرة
ن اإلميان، وإرادته حيث أراد لكم أن تكونوا أقوى من عدوكم مبا وهب لكم م {من الكفار }إبذن هللا

فإن الرجل منكم يعادل رجلني من العدو، فإنه وإن كان أضعف من احلكم السابق ولكنه أيضًا إبذنه 
 ينصرهم ويعينهم.  {سبحانه }وهللا مع الصابرين

ولعل احلكمني اتبعان حلالة نفوس املسلمني يف كل دور، فمىت رأوا قوة من أنفسهم كان العشرة 
 ف من أنفسهم كان العشرة منهم بعشرين، فال نسخ يف البني، وهللا العامل. منهم مبائة، ومىت رأوا الضع

منهم ثالثة، وخاف )صلى هللا عليه وآله( [ أسر املسلمون يوم بدر سبعني أسرياً فقتل النيب 68]
قد أبخذ الفداء منهم رغبًة يف املال، و  )صلى هللا عليه وآله( املسلمون أن يقتلهم مجيعًا فتقدموا إىل النيب

يعلم أن قتل بعضهم أصلح، كما كان كذلك شأن األنبياء قبله، وذلك  )صلى هللا عليه وآله( كان النيب
 ألن رؤوس املؤامرات إذا أُطلقوا عاثوا يف األرض فسادًا وعادوا إىل اجملتمع أبكثر قتاًل وفتكاً، لكن النيب

ف أصحابه مبا يعود أبكثر ضرراً، قبل طلب هؤالء ألمر أصلح وهو أن ال خيتل )صلى هللا عليه وآله(
 فنزلت هذه اآلية توبيخاً للمسلمني: 

أبن أيخذ األسري  {أي ليس له، ومل يكن يف عهد هللا إليه }أن يكون له أسرى {}ما كان لنيب
اإلثخان: التغليظ، أي حيمل األرض ثقاًل  {مث يطلقه َمنناً، أو يف مقابل الفدية }حىت يثخن يف األرض

املعىن: حىت يغلب يف األرض ليخاف الكفار سطوته، فإهنم إن علموا أهنم إن وقعوا أسرى ابلقتلى، أو 



وا وحترروا، جرنأهم ذلك على االستمرار يف املؤامرة واملكايدة، لكنهم إن عرفوا أن وراءهم القتل، قلت  ُفدن
 جرأهتم، وسلمت الدولة من شرهم. 

صا ح الدنيوية، ومسي عرضاً ألنه ال يبقى، أي امل {أيها املسلمون }عرض الدنيا {فهل }تريدون
فإنكم إن صرفتم النظر عن املال ألجل ثواب هللا  {واملراد به هنا: املال املأخوذ فدية }وهللا يريد اآلخرة

يدبر األمور  {ذو قوة ومنعة، فاعملوا أبوامره حىت يقويكم }حكيم {سبحانه، كان خرياً لكم }وهللا عزيز
 أيمر به هو املصلحة دون ما تظنون. حبكمته البالغة، فما 

أي لوال أن هللا سبحانه كتب سابقاً أن ال يعذب الناس حىت  {[ }لوال كتاب من هللا سبق69]
َعَث َرُسواًل( ِبنَي َحىتَّ نـَبـْ أيها املسلمون }فيما  {، }ملسنكم(11)يبنين هلم، كما قال سبحانه: )َوَما ُكنَّا ُمَعذِن

مل يكن عليه غضاضة ألنه الحظ  )صلى هللا عليه وآله( . إن النيب{يممن الفدية }عذاب عظ {أخذمت
األصلح من توحيد كلمة أصحابه حيث قبل أخذ الفدية ُمكرهاً، أما املسلمون فقد استحقوا العقوبة 

 . )صلى هللا عليه وآله( حيث رجنحوا املال على ما فيه خريهم ورغبة نبيهم
ربعني أوقية من الفضة، كل أوقية أربعني مثقااًل، إالً وقد ورد يف احلديث: أن الفدية كانت أ

 . (12)حيث أُخذ منه مائة أوقية)صلى هللا عليه وآله( العباس عم النيب 
من  {ال أبس يف أكلكم هلا فـ }كلوا مما غنمتم {[ أما إذا انتهى األمر وأخذمت الفدية }فـ٧0]

معىن عدم نُفرة الطبع منه يف مقابل احلالل الذي والطيب إذا قورن ابحلالل أفاد  {الكفار }حالاًل طيباً 
قد غفر ذنبكم يف أخذكم الفدية  {فال ختالفوا أوامره }إن هللا غفور {ينفر منه الطبع }واتقوا هللا

يرمحكم فيما بعد بلطفه، مقابل بعض الكبار الذين إذا غفر ذنب املذنب، ينتهي األمر عند  {}رحيم
 ذلك، فال يرمحه بعد ذلك. 
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ًا ِمما ََي َأي َُّها النمِبُّ ُقْل ِلَمْن ِف أَْيِديُكْم ِمَن األْسَرى ِإْن يَ ْعَلِم هللُا ِف قُ ُلوِبُكْم َخرْيًا يُ ْؤِتُكْم َخريْ  

ْبُل َفَأْمَكَن ( َوِإْن يُرِيُدوا ِخَيانَ َتَك فَ َقْد َخانُوا هللَا ِمْن ق َ ٧١ُأِخَذ ِمْنُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم َوهللُا َغُفوٌر رَِحيٌم )
ُهْم َوهللُا َعِليٌم َحِكيٌم ) ( ِإنم المِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبَِْمَواَلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم ِف َسِبيِل هللِا ٧٢ِمن ْ

وا َما َلُكْم ِمْن َوالَيَِتِهْم ِمْن َوالمِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَك بَ ْعُضُهْم َأْوِلَياُء بَ ْعٍض َوالمِذيَن آَمُنوا َوَلَْ يُ َهاِجرُ 
نَ هُ  َنُكْم َوبَ ي ْ يِن فَ َعَلْيُكُم النمْصُر ِإاَل َعَلى قَ ْوٍم بَ ي ْ ْم ِميثَا ٌٌ َشْيٍء َحَّتم يُ َهاِجُروا َوِإِن اْستَ ْنَصُروُكْم ِف الدِ 

َنٌة ِف األْرِض ( َوالمِذيَن َكَفُروا بَ ْعُضُهْم َأْوِليَ ٧٣َوهللُا ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي ) اُء بَ ْعٍض ِإاَل تَ ْفَعُلوُه َتُكْن ِفت ْ
( َوالمِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف َسِبيِل هللِا َوالمِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَك ُهُم ٧٤َوَفَساٌد َكِبرٌي )

يَن آَمُنوا ِمْن بَ ْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم َفُأوَلِئَك ( َوالمذِ ٧٥اْلُمْؤِمُنوَن َحق ًا ََلُْم َمْغِفَرٌة َوِرْز ٌٌ َكِرمٌي )
 (٧٦ِمْنُكْم َوُأوُلو األْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوىَل بِبَ ْعٍض ِف ِكَتاِب هللِا ِإنم هللَا ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم )

 
هنا تكون أل« اليد»أي حتت استيالئكم، وذكر  {[ }اي أيها النيب قل ملن يف أيديكم٧1]

مجع أسري، واملراد هبم أسرى بدر الذين أسرهم املسلمون }إن يعلم  {اآلخذة لألشياء غالباً }من األسرى
أي يعطيكم  {أبن مل تكن قلوبكم حمشوة ابحلقد والعداوة بل طاهرة نظيفة }يؤتكم {هللا يف قلوبكم خرياً 

 {محًة ال استحقاقًا وعوضًا }ويغفر لكممن الفداء، وإمنا يعطيكم ذلك لطفًا ور  {}خريًا مما أخذ منكم
وقد كان العباس بن عبد املطلب  {ذنوبكم. ومن املعلوم أن ذلك مشروط ابإلميان }وهللا غفور رحيم

يقول: نزلت هذه اآلية يفن ويف أصحايب، كان معي عشرون أوقية ذهبًا فُأخذت مين فأعطاين هللا مكاهنا 
 أدانهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية. عشرين عبداً كل منهم يضرب مبال كثري و 

[ مث سلنى هللا سبحانه نبينه حول إطالق األسرى ابلفداء نزواًل عند رغبة أصحابه، أبنه ال ٧2]
 {أي يريد الطلقاء }خيانتك {يهمنه ما لعل الطلقاء يقومون به من مؤامرة جديدة ضده }وإن يريدوا

هللا  {يف قصة خروجهم إىل بدر }فأمكن {مرة }فقد خانوا هللا من قبلأبن يكون يف نينتهم جتديد املؤا
فقتلوهم وأسروهم، وهللا قادر على أن مُيكنن املسلمني منهم اثنيًة إن خافوا منهم.  {املسلمني }منهم

ومسى خروجهم إىل بدر خيانًة ابعتبار وجوب شكر املنعم، ال ابعتبار سبق معاهدة، فإنك إذا أنعمت 
 {إبرادهتم اخليانة وعدمها }حكيم {ى أحد، مث قام ضدك يقال: أنه خانك }وهللا عليموتفضلت عل

 يدير األمور حسب احلكمة، فهم يف قبضة علمه وإرادته ال يتمكنون من اإلضرار بك. 
[ ومبناسبة ذكر احلرب وعالقة املسلمني ابملشركني، أييت ذكر عالقة املسلمني بعضهم ٧3]

)صلى  ابهلل ورسوله ومبا جاء به الرسول {ان والعقيدة واهلجرة }إن الذين آمنواببعض، وأهنا عالقة اإلمي
أبن بذلوها يف  {أي حاربوا الكفار }أبمواهلم {من مكة إىل املدينة }وجاهدوا {}وهاجروا هللا عليه وآله(



حركة  يف كل مناسبة للتنبيه على أن« سبيل هللا»وأييت ذكر  {سبيل اجلهاد }وأنفسهم يف سبيل هللا
أي األنصار من أهل املدينة الذين جعلوا للرسول  {املسلمني ليست إال إلعالء كلمة هللا }والذين آووا

واملهاجرين مأوًى أبن أسكنوهم يف منازهلم، فإن املهاجرين مل يكن هلم مسكناً حني وردوا املدينة فأسكنهم 
ن على أعدائهم }أولئك بعضهم أولياء أي نصروا الرسول واملهاجري {األنصار معهم يف بيوهتم }ونصروا

 وليست هنالك والية بني املسلم وقريبه الكافر، والوالية كلمة عامة تشمل أقسام الوالية والنصرة.  {بعض
أي ليس لكم أيها  {إىل املدينة، بل بقوا يف مكة اختيارًا }ما لكم {}والذين آمنوا ومل يهاجروا
الفوا أمر الرسول وأضعفوا ـ ببقائهم يف مكة ـ كيان املسلمني ألهنم خ {املسلمون }من واليتهم من شيء

أي طلب املؤمنون غري املهاجرين منكم أيها  {كما هاجرمت }وإن استنصروكم يف الدين  {}حىت يهاجروا
ومن املعلوم أن النصرة  {املهاجرون أن تنصروهم على أعدائهم الكفار، يف األمور الدينية }فعليكم النصر

املطلقة، ألن املسلمني يف املدينة كان ينصر بعضهم بعضاً، ويسكن أحدهم اآلخر يف داره، غري الوالية 
وجيتمعون يف السلم واحلرب، وأخذ الغنائم، ويتفقد أحدهم اآلخر، كأهل بيت واحد، خبالف النصر 

 اجملرند على الكافر الذي قرنره سبحانه للمسلمني يف مكة. 
فإذا استنصركم املسلمون يف  {ن املهاجرون }وبينهم ميثاقأيها املسلمو  {}إال على قوم بينكم

مكة على كفار معاهدين معكم، فال خترقوا املعاهدة، وال تنصروا املسلمني، ألن املسلم ال يغدر بعهده، 
فال ترتكوا مواالة املهاجرين، وال تتولوا  {وال ينقض ميثاقه وإن كان مع الكافر }وهللا مبا تعملون بصري

 رين. غري املهاج
ليسوا لكم أبولياء وإن كانوا أقرابؤكم ابلنسب أو ابللغة أو ابلوطن بل  {[ }والذين كفروا٧4]

الكفر كله ملة »ينصر بعُضهم بعضًا ضدكم وإن اختلفوا. وهبذا املعىن ورد:  {}بعضهم أولياء بعض
ر الكفار كلهم ملنة واحدة، أي إن مل تفعلوا ما أُمرمت به من والية املؤمنني، واعتبا {}إالن تفعلوه« واحدة

ألن يف ذلك تعزيزًا للكفر  {أبن عاديتم املؤمنني أو واليتم الكافرين }تكن فتنة يف األرض وفساد كبري
وإذالاًل لإلسالم، وقد دلن منطق التاريخ أن كل وقت اختذ فيه املسلمون الكافرين أولياء، ضعفت 

أعداًء، واختذوا سائر املسلمني أولياء، قويت  شوكتهم وذهبت رحيهم، وابلعكس كل وقت اختذوهم فيه
 شوكتهم وهبت رحيهم. 

إلعالء كلمته  {من مكة إىل املدينة }وجاهدوا يف سبيل هللا {[ }والذين آمنوا وهاجروا٧٥]
من أهل املدينة الذين أعطوا املسلمني مأوًى ونصروهم على  {وتطبيق حكمه }والذين آووا ونصروا

من هللا لذنوهبم }ورزق   {لقيامهم جبميع شرائط اإلميان }هلم مغفرة {منون حقاً أعدائهم }أولئك هم املؤ 
أي مع الكرامة يف الدنيا ويف اآلخرة، فإن املؤمنني إذا ما عملوا بشرائط اإلميان متنت عليهم بركات  {كرمي

 من السماء واألرض. 



)صلى هللا  يف زمن النيب يف املستقبل ـ حىت ال يُظن أن األمر متن  {[ }والذين آمنوا من بعد٧6]
واهلجرة ابقية مهما كان اإلنسان يف دار الكفر مما ال يتمكن معه من إظهار  {ـ }وهاجروا عليه وآله(

ولو بنحو املعية املعنوية أبن كان جهادهم مع املؤمنني ويف مجاعتهم  {معامل اإلسالم }وجاهدوا معكم
أي ذوو األرحام والقرابة }بعضهم  {أولوا األرحاميف األجر والثواب وخري الدنيا }و  {}فأولئك منكم

أي يف حكم هللا. وهذا أخص من احلكم األول، فالقريب املسلم اجلامع  {أوىل ببعض يف كتاب هللا
للشرائط أوىل بقريبه املسلم اجلامع للشرائط من البعيد املسلم اجلامع للشرائط يف مجيع اجلهات اليت منها 

فما يذكره من  {األقرب من الرحم أوىل من األبعد }إن هللا بكل شيء عليم اإلرث. ويفهم من اآلية أن
 األحكام إمنا هو حسب احلكمة واملصلحة، ألنه يصدر عن علم واطالع. 

فإن  « أُولَِئَك بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعض  »ويف بعض التفاسري: إن هذه اآلية نسخت اآلية السابقة 
دل على ذلك فهو، وإال فظاهر اآليتني غري متناف  حىت حنتاج إىل كان هناك دليل صحيح يف الدين ي

 .(13)القول ابلنسخ، وهللا العامل
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 سورة التوبة

 (١٢٩) آَيهتا/مدنية
 

( َفِسيُحوا ِف األْرِض َأْربَ َعَة َأْشُهٍر ١بَ َراءٌة ِمَن هللِا َوَرُسوِلِه ِإىَل المِذيَن َعاَهْدُتُْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )
ُر ُمْعِجِزي هللِا َوَأنم هللَا ُُمِْزي اْلَكاِفرِيَن )َواعْ  ( َوَأَذاٌن ِمَن هللِا َوَرُسوِلِه ِإىَل النماِس يَ ْوَم ٢َلُموا أَنمُكْم َغي ْ

ٌر َلُكْم َوِإْن تَ َولم  ُتْم فَ ُهَو َخي ْ ُتْم َفاْعَلُموا أَنمُكْم احلَْجِ  األْكَِبِ َأنم هللَا بَِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َوَرُسوُلُه َفِإْن تُ ب ْ ي ْ
ِر المِذيَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب أَِليٍم ) ُر ُمْعِجِزي هللِا َوَبشِ  ُقُصوُكْم ٣َغي ْ ( ِإاَل المِذيَن َعاَهْدُتُْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ُثُم ََلْ يَ ن ْ
( فَِإَذا اْنَسَلَخ ٤ِإىَل ُمدمهِتِْم ِإنم هللَا َيُِبُّ اْلُمتمِقنَي ) َشْيئًا َوَلَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحدًا َفَأِتُّوا ِإَلْيِهْم َعْهَدُهمْ 

ُعُدوا ََلُْم ُكلم َمرْ  تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدُِتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواق ْ َصٍد َفِإْن األْشُهُر احْلُُرُم َفاق ْ
( َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ٥َكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنم هللَا َغُفوٌر رَِحيٌم )ََتبُوا َوَأَقاُموا الصماَلَة َوآتَ ُوا الزم 

 (٦اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحَّتم َيْسَمَع َكاَلَم هللِا ُثُم َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك ِِبَن مُهْم قَ ْوٌم اَل يَ ْعَلُموَن )
 

 :سورة التوبة
ألهنا تبتدئ هبذه الكلمة، كما تسمى ابلتوبة، لكثرة « سورة براءة» تسمى هذه السور بـ 

ألهنا نزلت « بسم هللا الرمحن الرحيم»اشتماهلا على مشتقات هذه الكلمة. ومل تبتدئ هذه السورة بـ
اليت حتمل يف معناها الرمحة والسالم. وملا « البسملة»إلعالن احلرب على الكفار واملنافقني، وذلك ينايف 

مت سورة األنفال بعالقة املسلمني بعضهم مع بعض ابتدأت هذه السورة بعالقة املسلمني اختت
 ابلكافرين.
أي هذه براءة، على أهنا خرب مبتدأ  {[ }براءة من هللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني1]

« برأ يربأ من فالن» ومعىن الرباءة: انقطاع العصمة، يقال:«. إىل الذين»مبتدأ خربه « براءة»حمذوف، أو 
إذا قطع ما بينهما من الصلة. واملعىن: أن ال عصمة بني املسلمني وبني الذين عاهدوهم من املشركني، 

وبني املشركني معاهدات، لكنهم غدروا، ولذا أجنلهم الرسول  )صلى هللا عليه وآله( فقد كان بني الرسول
أنه يبقى  )صلى هللا عليه وآله( دة أعلمه الرسولأربعة أشهر، فمن كان له معاه)صلى هللا عليه وآله( 

 حرب عليه فليتخذ حذره.  )صلى هللا عليه وآله( على املعاهدة إىل أربعة أشهر، مث هو
بل نقضًا منهم، ولذا قال سبحانه: )ِإالَّ  )صلى هللا عليه وآله( ومل يكن هذا نقضًا من الرسول

ُقُصوُكْم َشْيئًا َوملَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحدًا فََأمتُّوا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَل الَِّذيَن َعاَهْدمتُْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي  مثَّ ملَْ يـَنـْ



هِتِْم( . وقد شاء هللا سبحانه أن يطهر اجلزيرة اليت أصبحت عاصمة اإلسالم عن رجس الشرك (14)ُمدَّ
 اجلانب ليفرغوا إىل الروم والفرس. والنفاق لتتوحد فيها الكلمة ويكون للمسلمني دولة مرهوبة 

« ساح»السري، يقال: « السيح»معىن  {أيها الكفار }يف األرض أربعة أشهر {[ }فسيحوا2]
إذا سار على مهل. أي: أنتم يف ُمهلة أبن تسريوا آمنني وتتصرفوا يف حوائجكم بكل أتن  وطمأنينة إىل 

 العاشر من ربيع اآلخر، فإذا انقضت هذه املدة أربعة أشهر من ابتداء اإلعالن، وهو من يوم النحر إىل
أيها الكفار }أنكم غري  {فليس لكم عهد وال أمان، واحملاربة معكم ال تعترب غدرًا ومباغتًة }واعلموا

أي التتمكنون من أن تُعجزوه وتغلبوه، بل هو القادر على أن خيزيكم أبيدي املسلمني،  {معجزي هللا
النكال، أي أنه سبحانه ينكل هبم « اخلزي» {مني }وأن هللا خمزي الكافرينفال تفكروا يف حماربة املسل

 وينتصر عليهم. 
إىل أيب بكر ليذهب  )صلى هللا عليه وآله( روى املفسرون أنه ملا نزلت سورة براءة دفعها الرسول

)صلى  ولإىل الرس )عليه السالم( إىل احلج فيقرأها على املشركني، فلما مضى بعض الطريق جاء جربئيل
)صلى هللا  وقال له: إن السورة اليبلغها إال أنت أو رجل من أهل بيتك، فأمر الرسول هللا عليه وآله(

وقرأ السورة  )عليه السالم( عليًا أن خيرج وأيخذها من أيب بكر، فرجع أبو بكر وذهب علي عليه وآله(
عشر، والثاين عشر منه، فكان خيرط  على الكفار يف مىن ثالثة أايم، يوم العاشر من ذي احلجة، واحلادي

سيفه ويقول: ال حيج بعد عامنا هذا مشرك، وال يدخل البيت إال مؤمن، وال يطوف ابلبيت عراين، ومن  
 . (1٥)كانت بينه وبني رسول هللا مدة فإن أجله إىل أربعة أشهر

خطراً، حيث  وملا أعلم الكفار بذلك، أظهروا تربؤهم، فلم تبق صلة بينهم، وقد كان هذا العمل
أن الكثرة الغالبة من احلجاج كانوا مشركني، فاالصطدام هبم هبذه الصورة اخلشنة كان مظنة اإليقاع 

لكن هللا سبحانه عصمه عن ذلك، وقد كان نزول سورة براءة يف السنة التاسعة  )عليه السالم( ابإلمام
حجة الوداع، وملا أن رجع  عليه وآله( )صلى هللا من اهلجرة، بعد فتح مكة، ويف العام القابل حج الرسول

 عن احلج نصب علياً خليفة يف غدير خم، وقبض يف شهر صفر من تلك السنة. 
من املسلمني واملشركني }يوم  {أي إعالم منهما }إىل الناس {[ }وأذان من هللا ورسوله3]

رب ألن أعماله أكثر، وهو يوم النحر، مقابل احلج األصغر الذي هو العمرة، ومسي ابألك {احلج األكرب
وإمنا كان يوم النحر يوم احلج األكرب ألن طواف احلج الذي هو أعظم أعماله أييت فيه، وحيتمل أن يراد 
بذلك مجيع أايم احلج، كما يقال: يوم اجلمل، ويوم صفني، ويراد به احلني والزمان الذي وقعت فيه هذه 

فال عالقة له هبم،  {الوقت }أن هللا بريء من املشركنياحلوادث. واملعىن أن هللا ورسوله يُعلنان يف هذا 
أيضًا بريء منهم. وقد تقدم أن ذكره سبحانه هو األصل، وذكر الرسول  {وال عهد له معهم }ورسوله
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يف  {أي رجعتم عن الشرك أيها املشركون }فهو خري لكم {لالحرتام وألنه املنفنذ املواجه }فإن تبتم
أي أعرضتم عن اإلميان وبقيتم على الشرك  {رفهني }وإن توليتمدنياكم حيث تسودون وتبقون م

أي التتمكنون من أن  {أنكم يف معرض عقاب هللا وعذابه و }أنكم غري معجزي هللا {}فاعلموا
اي رسول هللا }الذين كفروا بعذاب  {تعجزوه وتغلبوه، بل هو ينتصر عليكم ويهلككم وخيزيكم }وبشر

سمية اإلنذار بشارة، من ابب االستهزاء، وذكر الضد مكان الضد، كما يف الدنيا واآلخرة. وت {أليم
يسمى الزجني: كافوراً، واألعمى: بصرياً، ولبيان أن العذاب أييت مكان انتظار البشارة، فإن الكفار كانوا 

 ينتظرون أبعماهلم عاقبة حسنة فإذا هبا عذاب ونكال. 
انتهاء معاهدهتم إىل أربعة أشهر، املعاهدين [ مث استثىن سبحانه من براءته من املشركني و 4]

بل بقوا  {أيها املسلمون معهم }من املشركني مث مل ينقصوكم شيئاً  {الذين وفوا ابلعهد }إال الذين عاهدمت
أي مل ينضموا إىل أعدائكم حىت يكونوا ظهريًا هلم  {أوفياء على عهودهم }ومل يظاهروا عليكم أحداً 

كأن اإلمتام يبتدئ من املسلمني وينتهي إىل « إليهم»وإمنا قال:  {مون }إليهمأيها املسل {عليكم }فأمتوا
 {املضروبة هلم، فهم يف مدة عهدهم آمنون ال حُيارَبون }إن هللا حيب املتقني {أولئك }عهدهم إىل مدهتم
 الذين يتقون نقض العهد. 

وبين محزة، وقد كانت  وقد كان مجاعة من املشركني كذلك بقوا أوفياء على عهودهم كبين كنانة
)صلى هللا عليه  مدهتم تسعة أشهر، وكأهل هجر والبحرين وإيلة ودومة اجلندل الذين كانت للرسول

 معهم مصاحلات.  وآله(
أي مضت األشهر األربعة اليت أبيح للناكثني أن يسيحوا  {[ }فإذا انسلخ األشهر احلرم٥]

ألول. ومعىن االنسالخ: املضي، كما ينسلخ اجللد عن فيها، واليت تنتهي ابنتهاء عشرة أايم من ربيع ا
الشاة، فتبدو عارية ظاهرة، تشبيهًا لألشهر احلرم ابجللد الواقي ملا بعدها من األايم }فاقتلوا املشركني 

فقد رُفعت اهلدنة والعهد مبا نقضوا من العهود. وليس املراد قتل كل فرد فرد، بل املراد  {حيث وجدمتوهم
أينما كانوا يف حلن  أو يف حرم، فإن « حيث وجدمتوهم»ة، وأهنم يف حكم احملارب، واملراد من وقوع املقاتل

أي خذوا من متكنتم من أخذه،  {احلرم حمرتم ملن احرتمه، أما من مل حيرتمه فليس مبحرتم فيه }وخذوهم
}اقعدوا هلم  امنعوهم عن التصرف يف حوائجهم و  {واألخذ للقتل أو احلبس أو االسرتقاق }واحصروهم

عن كفرهم  {كل حمل للرصد والتطلع كقلل اجلبال، واملضايق، وقوارع الطرق }فإن اتبوا  {كل مرصد
أي التزموا بشرائط اإلسالم، فإن إظهار جمرد اإلميان بدون الرضوخ  {}وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة

دعوهم  {لسان }فخلوا سبيلهم لألحكام واالستعداد المتثال أوامر هللا والرسول، ال يُعدن إال لقلقة
يتصرفون يف البالد، هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني، ألهنم أصبحوا من زمرهتم }إن هللا 

 هبم يتفضنل عليهم بلطفه.  {لذنوهبم }رحيم {غفور



أي  {الذي أمرتك بقتاله بعد انسالخ األشهر احلرم }استجارك {[ }وإن أحد من املشركني6]
 {وأعطه األمان }حىت يسمع كالم هللا {ن طلب األمان منك ليسمع دعوتك }فأجرهاستأمنك، أب

)صلى  ، كان كالمه(16)وحيث أن كالم الرسول هو الوحي، كما قال سبحانه: )ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى(
أي  {ه مأمنهإن أسلم، كان له ما للمسلمني، وإن مل ُيسلم فـ }أبلغ {كالم هللا تعاىل }مث  هللا عليه وآله(

أرجعه إىل حمل أمنه، أبن يكون يف محايتك حىت يبلغ مكانه، لئالن يُغدر به يف الطريق، وهذا كان كافراً 
 {حربياً، بعد عدم قبوله اإلسالم إالن أنه حيث جاء لغرض صحيح، الجيوز قتله حىت يبلغ مأمنه }ذلك

ريد فهم اإلسالم }بـ
ُ
حقيقة اإلسالم، فهذا األمان سبب  {سبب }أهنم قوم ال يعلمون {األمان مل

 لدخول بعضهم يف اإلسالم. 
 

                                                             

 .٥سورة النجم:  (16)



 
ِم َكْيَف َيُكوُن ِلْلُمْشرِِكنَي َعْهٌد ِعْنَد هللِا َوِعْنَد َرُسوِلِه ِإاَل المِذيَن َعاَهْدُتُْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلََرا  

( َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم اَل يَ ْرقُ ُبوا ِفيُكْم ٧اْلُمتمِقنَي )َفَما اْستَ َقاُموا َلُكْم َفاْسَتِقيُموا ََلُْم ِإنم هللَا َيُِبُّ 
َواِهِهْم َوَتَََْب قُ ُلوبُ ُهْم َوَأْكثَ ُرُهْم فَاِسُقوَن ) ( اْشتَ َرْوا ِِبََيِت هللِا ََثَنًا َقِليالً ٨ِإاًل َواَل ِذممًة يُ ْرُضوَنُكْم ِبَِف ْ

( اَل يَ ْرقُ ُبوَن ِف ُمْؤِمٍن ِإاًل َواَل ِذممًة َوُأوَلِئَك ُهُم ٩َساء َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ) َفَصدُّوا َعْن َسِبيِلِه ِإن مُهمْ 
يِن َونُ َفصِ ُل اآَلََيِت ِلَقْوٍم ١٠اْلُمْعَتُدوَن ) ( فَِإْن ََتبُوا َوَأَقاُموا الصماَلَة َوآتَ ُوا الزمَكاَة َفِإْخَوانُُكْم ِف الدِ 
َة اْلُكْفِر ِإن مُهْم اَل ( وَ ١١يَ ْعَلُموَن ) ِإْن َنَكُثوا َأْْيَانَ ُهْم ِمْن بَ ْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا ِف ِديِنُكْم فَ َقاتُِلوا أَئِمم

تَ ُهوَن ) ْم بََدُءوُكْم ( َأاَل تُ َقاتُِلوَن قَ ْومًا َنَكُثوا َأْْيَانَ ُهْم َوََهُّوا ِبِِْخَراِج الرمُسوِل َوهُ ١٢َأْْيَاَن ََلُْم َلَعلمُهْم يَ ن ْ
ُتْم ُمْؤِمِننَي ) ُ َأَح ُّ َأْن ََتَْشْوُه ِإْن ُكن ْ  (١٣َأومَل َمرمٍة َأََتَْشْونَ ُهْم َفاَّللم

 
[ مث بنين سبحانه وجه تربؤ الرسول من العهود بعد أربعة أشهر بقوله: }كيف يكون ٧]

العهد يبقى مع ذلك؟ وقد كان وقد غدروا وظاهروا األعداء، وهل  {للمشركني عهد عند هللا وعند رسوله
ضرب املدة أربعة أشهر من مساحة اإلسالم، وإالن فقد استحق الغادرون أن جُيهز عليهم فور غدرهم }إالن 

فإهنم مل يغدروا، وكان استثناؤهم وحدهم دون سواهم، وقد   {معهم }عند املسجد احلرام {الذين عاهدمت
ظاهر السابق إىل الذهن، واملراد أبولئك: هم قبائل بكر، بنو ال« الفرد»كانوا كثريين ـ كما عرفت ـ ألهنم 

خزمية وبنو مدجل وبنو محزة، فقد دخلوا يف عهد قريش يوم احلديبية ـ اليوم الذي عاهد رسول هللا قريش 
إبمتام مدهتم وفاًء للعهد }فما  )صلى هللا عليه وآله( قرب احلرم ـ وهؤالء مل ينقضوا العهد، فأمر الرسول

أي مدة استقامة املشركني الذين مل ينقضوا العهد معكم، أبن مل تظهر منهم أمارات الغدر  {موا لكماستقا
الذين يتقون نقض العهد  {وابقوا على عهدكم معهم }إن هللا حيب املتقني {واخليانة }فاستقيموا هلم

 وخلف الوعد. 
 {م }إن يظهروااحلال أهن {يكون للمشركني عهد، وتتورعون عن قتاهلم }و {[ }كيف8]

أي ال حيفظوا وال يرعوا فيكم قرابًة وال  {ويتمكننوا منكم }ال يرقبوا فيكم إالًّ وال ذمة {ويظفروا }عليكم
مبعىن احللف، أي تذهب احملالفات « اإلل»مبعىن العهد، أو « الذمة»مبعىن القرابة، و« اإلل»عهداً، فإن 

فيتكلمون بكالم  {ؤالء املعاهدون }أبفواههمه {والعهود مبجرد أن يتمكن هؤالء منكم }يرضونكم
خارجون عن  {حبكم ووالءكم، بل هي مليئة بغضًا وعداوًة }وأكثرهم فاسقون {املوالني }وأتىب قلوهبم

 العهود واملواثيق، فإن الفسق مبعىن اخلروج عن احلق. 



ان هبا }مثناً اليت كان املفروض اإلمي {مقابل }آايت هللا {هؤالء الناكثون }بـ {[ }اشرتوا9]
أي منعوا الناس }عن  {فقد أعرضوا عن الدين يف مقابل دنيا قليلة زائلة حتفظوا عليها }فصدوا {قليالً 
 أي بئس عملهم ذلك.  {أي سبيل هللا تعاىل }إهنم ساء ما كانوا يعملون {سبيله

سبق، أي  وهذا أتكيد ملا {ال يراعون وال حيفظون }يف مؤمن إالًّ وال ذمة {[ }ال يرقبون10]
الكفار  {أهنم ال يراعون قرابة املؤمنني وال عهدهم، بل إن ظفروا هبم قتلوهم وانتقموا منهم }وأولئك

 اجملاوزون للحد، حيث مل يراقبوا العهود.  {الناقضون للعهد }هم املعتدون
خضعوا ألوامره أبن }أقاموا الصالة وآتوا  {عن الكفر وقبلوا اإلسالم }و {[ }فإن اتبوا11]

أيها املسلمون، هلم ما لكم، وعليهم  {هم }إخوانكم يف الدين {ابلنسبة إىل من متكن منها }فـ {الزكاة
أي ألهل العلم، فإهنم هم الذين يستفيدون  {منينزها ونبيننها }لقوم يعلمون {ما عليكم }ونفصنل اآلايت

 منها ال اجلهلة الذين ال يعرفون شيئاً. 
أي عهودهم واألميان اليت حلفوها بعدم االعتداء  {مياهنمأي نقضوا }أ {[ }وإن نكثوا12]

معكم، وهذا كالتذكري ببشاعة عملهم، وإال فكل نكث يكون بعد العهد  {عليكم }من بعد عهدهم
 {أيها املسلمون }أئمة الكفر {أي أخذوا يقدحون ويعيبون دينكم }فقاتلوا {}وطعنوا يف دينكم

وإمنا خصنهم ابلذكر ألهنم املضلون ألتباعهم الذين إن اسُتأصلوا  مجع إمام، وهم قادة الكافرين،« أئمة»
 ذهبت شوكة الكافرين. 

أي أن  {ويستفاد من اآلية: أن األوىل قصد مراكز انتشار الكفر ومعادنه }إهنم ال أميان هلم
وا عن أي قاتلوهم لكي ينته {أئمة الكفر ال حيفظون العهود واألميان وال وفاء هلم هبا }لعلهم ينتهون

 الكفر. 
أي هالن تقاتلون }قومًا نكثوا  {[ مث حثن سبحانه املؤمنني بقتاهلم بقوله: }أال تقاتلون13]

فإن معىن ذلك: أهنم ال حيفظوها، ومعىن هذا أهنم « ال أميان هلم»ونقضوها، وهذا ال ينايف قوله:  {أمياهنم
حني آتمروا يف دار الندوة  {خراج الرسولعقدوها. واحلاصل أهنم عقدوا األميان ولكن نقضوها }ومهنوا إب

من مكة. ولعل ذكر ذلك مع أهنم مهنوا بقتله أيضاً، أوقع يف النفس، وأبلغ  )صلى هللا عليه وآله( إلخراجه
يف التحريض واحلث، ألن اإلخراج الذي قصده املتآمرون كان أسوأ من القتل، فإهنم قصدوا إخراجه حىت 

والطعام، أو املراد ابإلخراج: إخراجه من بني أظهرهم ابإلثبات أو القتل أو  ميوت يف بيداء خالية من املاء
 فإهنم ابتدءوا بقتال املسلمني وإيذائهم والصد عن سبيل هللا.  {النفي }وهم بدءوكم أول مرة

 {إن كل هذه األمور الثالثة مما يبيح لكم قتاهلم، فلماذا ال تقاتلوهنم أيها املسلمون؟ }أختشوهنم
فإنكم إن تركتم قتال  {ختشون هؤالء الكفار أن تصيبكم منهم أذية؟ }فاهلل أحق أن ختشوهأي هل 

ابهلل ومبا جاء به الرسول،  {هؤالء عذنبكم هللا سبحانه، فهو أحق ابخلشية من هؤالء }إن كنتم مؤمنني
 أما غري املؤمن فال يعتقد بعقاب هللا سبحانه ولذا ال خيشاه. 



 



 
( ١٤بْ ُهُم هللُا ِِبَْيِديُكْم َوَُيْزِِهْم َويَ ْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَ ْوٍم ُمْؤِمِننَي )َقاتُِلوُهْم يُ َعذ ِ  

ُتْم َأْن تُ ت ْرَُكوا َوَلمما ١٥َويُْذِهْب َغْيَظ قُ ُلوِِبِْم َويَ ُتوُب هللُا َعَلى َمْن َيَشاُء َوهللُا َعِليٌم َحِكيٌم ) ( َأْم َحِسب ْ
ِبرٌي ِبَا  المِذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَلَْ يَ تمِخُذوا ِمْن ُدوِن هللِا َواَل َرُسوِلِه َواَل اْلُمْؤِمِننَي َوِليَجًة َوهللُا خَ يَ ْعَلِم هللاُ 

وَلِئَك ( َما َكاَن ِلْلُمْشرِِكنَي َأْن يَ ْعُمُروا َمَساِجَد هللِا َشاِهِديَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم ِِبْلُكْفِر أُ ١٦تَ ْعَمُلوَن )
َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد هللِا َمْن آَمَن ِِبَّللِم َواْليَ ْوِم اآَلِخِر َوَأَقاَم ١٧َحِبَطْت َأْعَماَُلُْم َوِف النماِر ُهْم َخاِلُدوَن ) ( ِإَّنم

( َأَجَعْلُتْم ِسَقايَةَ ١٨يَن )الصماَلَة َوآَتى الزمَكاَة َوَلَْ ََيَْش ِإاَل هللَا فَ َعَسى ُأوَلِئَك َأْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتدِ 
تَ ُووَن ِعْنَد هللِا احْلَاجِ  َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد احْلََراِم َكَمْن آَمَن ِِبَّللِم َواْليَ ْوِم اآَلِخِر َوَجاَهَد ِف َسِبيِل هللِا اَل َيسْ 

ا َوَجاَهُدوا ِف َسِبيِل هللِا ِبَِْمَواَلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم ( المِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُرو ١٩َوهللُا اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظماِلِمنَي )
 (٢٠َأْعَظُم َدرََجًة ِعْنَد هللِا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفائُِزوَن )

 
ابلقتل  {أي قاتلوا الكفار أيها املسلمون، إن تقاتلوهم }يعذنهبم هللا أبيديكم {[ }قاتلوهم14]

حىت تكون كلمتكم هي العليا وتكون  {كتهم }وينصركم عليهمأي يُذهلم وحيطنم شو  {واألسر }وخُيزهم
فإن صدور املؤمنني كانت ممتلئة غيظًا وكمداً، وكل من انتصر  {الغلبة لكم }ويشف صدور قوم مؤمنني

 شفي صدره وذهبت فرحة النصر بغيظه. 
لم الذي جتمع فيها من كثرة ما رأوا من االضطهاد والظ {هللا }غيظ قلوهبم {[ }ويذهب1٥]

من هؤالء الكفار إذا آمنوا مع فرط تعدنيهم وعتونهم، فإن اإلسالم جيبن ما  {}ويتوب هللا على من يشاء
فأمره عن حكمة  {ابملصلحة حيث أيمركم بقتال هؤالء، فال أيمر اعتباطًا }حكيم {قبله }وهللا عليم

 ودراية. 
هذه اجلملة على قوله: أداة استفهام وعطف، فقد عطفت « أم» {[ }أم حسبتم أن ترتكوا16]

أي: هل ظننتم أيها املسلمون أن ترتكوا آمنني يف دايركم من دون أن ُتكلنفوا اجلهاد يف « أال تقاتلون»
حرف نفي مع تقريب وقوع الفعل الذي « ملنا» {سبيل هللا سبحانه؟ }وملنا يعلم هللا الذين جاهدوا منكم

اهدين، فإنه مل يصدر منكم جهاد، حىت يكون علم هللا مل يقع بعد، أي مل يتعلق علم هللا سبحانه ابجمل
واقعًا خارجياً، فإن العلم إمنا يكون خارجياً، إذا وجد متعلقه، فإذا علم اإلنسان أن زيدًا سيجيء غداً، 

ملنا يعلم هللا الذين }مل يتخذوا من دون  {يقال: ملنا يعلم فالن جميء زيد، مبعىن أنه مل يقع متعلق علمه }و هي البطانة اليت خيفي اإلنسان لديها أسراره، كأنه يلج « الوليجة» {ال رسوله وال املؤمنني وليجةهللا و 
فيها بسره، فإن حبن الشخص ال مُيتحن يف أايم الرخاء، وإمنا مُيتحن يف أايم الشدة والبالء، فالصديق ال 

 يتنخذ غري صديقه وليجة، خبالف ضعيف الصداقة. 



ملسلمني اختذوا الوالئج، وبدت ضمائرهم السيئة عند اجلهاد }وهللا ولذا نرى أن كثريًا من ا
أيها املسلمون. واحلاصل أنه ال بد من امتحانكم أيها املسلمون ابجلهاد  {أي عليم }مبا تعملون {خبري

 ليتبني اجملاهد منكم من غريه، ويتبني الذي خُيلص يف النية هلل والرسول، من غريه. 
وا أسرى بدر، ووبنخ علي[ روي أن املسلمني 1٧] العباس بن عبد املطلب  )عليه السالم( عرين

بقتال رسول هللا وقطيعة الرحم. فقال العباس: تذكرون مساوئنا وتكتمون حماسننا. فقالوا: أَولكم حماسن؟ 
. فنزلت هذه (1٧)قالوا: نعم، إان نعمر املسجد احلرام، وحنجب الكعبة، ونسقي احلجيج، ونفك العاين

سواء املسجد احلرام أو غريه حال كوهنم }شاهدين  {}ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد هللا اآلايت:
أي حال شهادهتم بكفر أنفسهم، فكيف جيتمع اإلذعان هلل والكفر آبايته، إنك  {على أنفسهم ابلكفر

احملاسن؟ إن أهنت شخصاً وعمنرت داره كان تعمري داره سيئة ال حسنة، فكيف ميكن االفتخار أبنه من 
أنه ليس هلم ذلك. ولعلن وجه االرتباط أنه ملنا هُني املشركون عن زايرة البيت بنين «: ما كان»ومعىن 

 سبحانه السبب، أبن الشرك وعمارة املسجد ـ مادايً ومعنوايً ـ الجيتمعان. 
أي بطلت فال قيمة حلسناهتم اليت يزعمون أهنا  {الذين كفروا }حبطت أعماهلم {}أولئك

أبد اآلبدين، مبعىن أهنم  {، فإن احلسنة ال تقبل إالن مع اإلسالم واإلخالص }ويف النار هم خالدونحسنة
 لو ماتوا كافرين مل تنفعهم احلسنة يف جناهتم من النار. 

أبن  {بناءها وإقامة العبادة فيها }من آمن ابهلل واليوم اآلخر {[ }إمنا يعمر مساجد هللا18]
بيوم القيامة، إنه هو الذي جيوز له تعمري املسجد، وهو الذي يُقبل منه }وأقام أقرن ابلوحدانية واعرتف 

مبعىن التزم بشرائع اإلسالم، فإن االعرتاف اللفظي بدون اخلضوع واالنصياع ألوامر اإلسالم ال  {الصالة
وع أي خشية من ن {ابلنسبة إىل من وجدها }ومل خيش إال هللا {يعدن إال لقلقة لسان }وآتى الزكاة

اخلشية التوحيدية، فإن املشرك خيشى من إهلني، واملؤمن خيشى من إله واحد. وليس النفي مطلقاً كما هو 
أي  {، }فعسى أولئك(18))َوخَتَْشى النَّاَس(  )صلى هللا عليه وآله(واضح، قال سبحانه ابلنسبة إىل النيب 

أي يف زمرهتم، وإمنا قال  {نوا من املهتدينلعلن الذين آمنوا ابهلل واليوم اآلخر والتزموا بشرائطه }أن يكو 
ألن املرء ال يعرف مستقبله، فرمبا كان مؤمنًا عاماًل، مث ينقلب كافراً، فال يكون من املهتدين ـ « فعسى»

 مبا للكلمة من معىن ـ . 
مبعىن القاصد إىل « احلاج»مصدر سقي املاء، و« السقاية» {[ }أجعلتم سقاية احلاج19]

تعمريًا ابلبناء، أو ابلعبادة،  {ن يف اللغة مبعىن مطلق القصد }وعمارة املسجد احلراممكة، بعد ما كا
أي ليس « أهل سقاية»االستفهام إنكاري، ويف الكالم حذف تقديره  {واألول هنا أقرب }كمن آمن

أما وذلك ألن اإلميان هو أصل الفضائل،  {الساقي العامر للمسجد احلرام كاملؤمن }ابهلل واليوم اآلخر
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السقاية والعمارة فهما أمران شكليان، إذا مل تنضم إليهما روح اإلميان لن ينفعا شيئًا }وجاهد يف سبيل 
فإن  {أولئك وهؤالء }وهللا ال يهدي القوم الظاملني {إلعالء كلمته سبحانه }ال يستوون عند هللا {هللا

 ىت يرتتب عليه فضل. من ظلم نفسه ابلكفر ال يكون مهدايً، فال يكون عمله عن اهتداء ح
فقال: مباذا )عليه السالم( روي أن العباس وشيبة أهنما تفاخرا، فمر هبما أمري املؤمنني علي 

تتفاخران؟ فقال العباس: لقد أُوتيت من الفضل ما مل يُؤت أحد، سقاية احلاج. وقال شيبة: أُوتيت 
فقد أُوتيت على صغري ما مل ُتؤتيا. : استحييت لكما، )عليه السالم(عمارة املسجد احلرام. فقال علي 

فقاال: وما أُوتيت اي علي؟ قال: ضربت خراطيمكما ابلسيف حىت آمنتما ابهلل ورسوله، فقام العباس 
وقال: أما ترى إىل ما يستقبلين به  )صلى هللا عليه وآله( مغضبًا جيرن ذيله حىت دخل على رسول هللا
: ما محلك على ما استقبلت به )صلى هللا عليه وآله(الرسول  علي؟ فقال: ادعوا يل علياً فدعي له، فقال

)عليه  عمك فقال: اي رسول هللا صدمته ابحلق فمن شاء فليغضب ومن شاء فلريض. فنزل جربائيل
فقال «. أجعلتم سقاية احلاج..»فقال: اي حممد إن ربك يقرأ عليك السالم ويقول: اتل عليهم  السالم(

 . (19)«ث مراتثال»العباس: إان قد رضينا 
وقد كانت سقاية احلاج عبارة عن هتيئة دالء وأواين قبل املوسم فُتمأل ماًء من بئر زمزم، فإذا 

 جاء احلجاج ُسقوا منها، حيث أن البئر كانت ال تتحمل اجتماع خلق كثري عليها. 
هدوا من مكة إىل املدينة ألجل اإلسالم }وجا {ابهلل وبرسوله }وهاجروا {[ }الذين آمنوا20]

فبذلوا املال والنفس إلعالء كلمة هللا سبحانه  {أبن حتملوا املشاق }أبمواهلم وأنفسهم {يف سبيل هللا
من الذين مل يفعلوا ذلك، وإن سقوا احلجيج وعمروا املسجد }وأولئك هم  {}أعظم درجة عند هللا

 الظافرون املفلحون.  {الفائزون
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ُرُهْم رَب ُُّهْم ِبَرمْحٍَة مِ   ( َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدًا ِإنم ٢١ْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنماٍت ََلُْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم )يُ َبشِ 

( ََي أَي َُّها المِذيَن آَمُنوا اَل تَ تمِخُذوا آَِبءُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْوِلَياء ِإِن اْسَتَحبُّوا ٢٢هللَا ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم )
ُْم ِمْنُكْم َفُأوَلِئَك ُهُم الظماِلُموَن )اْلُكْفَر َعَلى اإِلْيَ  ( ُقْل ِإْن َكاَن آَِبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم ٢٣اِن َوَمْن يَ تَ َوَلم

ُتُموَها َوِِتَارٌَة ََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن ت َ  تَ َرف ْ ْرَضْونَ َها َوِإْخَوانُُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوَأْمَواٌل اق ْ
اْلَقْوَم ِإَلْيُكْم ِمَن هللِا َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِف َسِبيِلِه فَ تَ َربمُصوا َحَّتم َيَِْتَ هللُا ِبَِْمرِِه َوهللُا اَل يَ ْهِدي  َأَحبم 

فَ َلْم تُ ْغِن َعْنُكْم ( َلَقْد َنَصرَُكُم هللُا ِف َمَواِطَن َكِثريٍَة َويَ ْوَم ُحنَ نْيٍ ِإْذ َأْعَجبَ ْتُكْم َكثْ َرُتُكْم ٢٤اْلَفاِسِقنَي )
ُتْم ُمْدِبرِيَن ) ( ُثُم أَنْ َزَل هللُا َسِكينَ َتُه َعَلى َرُسوِلِه ٢٥َشْيئًا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم األْرُض ِبَا رَُحَبْت ُثُم َولمي ْ

 (٢٦َزاُء اْلَكاِفرِيَن )َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي َوأَنْ َزَل ُجُنوداً ََلْ تَ َرْوَها َوَعذمَب المِذيَن َكَفُروا َوَذِلَك جَ 
 
لتعظيم قدر البشارة « منه»أي من عنده. واإلتيان بكلمة  {[ }يبشرهم رهبم برمحة منه21]
أي رضاه سبحانه عنهم، وهو أعظم بشارة، فإن اإلنسان إذا علم أن امللك ـ مثاًل ـ راض عنه   {}ورضوان

ه كان ابلعكس، وإن أغدق عليه يف كان مراتح الضمري مسرور اخلاطر، أما إذا علم أنه غاضب علي
 دائم ال يزول وال يتحول.  {أي يف تلك اجلنات }نعيم مقيم {العطاء }وجنات هلم فيها

فاجلنات والنعيم كالمها خالدان إىل ما ال هناية }إن هللا عنده أجر  {[ }خالدين فيها أبداً 22]
 فلريغب الراغبون فيه.  {عظيم

اد يف سبيله، واهلجرة من دار الكفر ألجله، بنين أنه [ وحيث ذكر سبحانه وجوب اجله23]
جيب أن يتجرند اإلنسان من أقرب العالقات إىل نفسه ألجله تعاىل فقال: }اي أيها الذين آمنوا ال 

أبن تتولنوهنم والًء صادرًا من األعماق، وإن اسُتحبنت معاشرهتم يف  {تتخذوا آابءكم وإخوانكم أولياء
نْـَيا َمْعُروفاً(الظاهر لقوله سبحانه:  ُهَما يف الدُّ أي آثروا  {، }إن استحبوا الكفر على اإلميان(20))َوَصاِحبـْ

م واليتهم على والية هللا والرسول  {أي اآلابء واإلخوان }منكم {الكفر واختاروه }ومن يتوهلنم فيقدن
 وعذاب اآلخرة. الذين ظلموا أنفسهم حيث أوجبوا هلا خزي الدنيا  {واملؤمنني }فأولئك هم الظاملون

)صلى هللا  فإن الرسول (21)«حاطب بن أيب بلتعة»ويف بعض األحاديث: إن اآلية وردت يف 
ملا أراد فتح مكة، أمر أصحابه بكتمان األمر حىت يفاجئ املسلمون الكفار وال تراق الدماء،  عليه وآله(

ع هللا رسوله ابخلرب، فوبخ وأطل )صلى هللا عليه وآله( فكتب حاطب إىل أهل مكة خيربهم خبرب الرسول
الذي كان بيده الكتاب، فكان كما أراد الرسول  )صلى هللا عليه وآله( حاطباً مث عفا عنه، وأرجع الرسول
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من عدم وصول اخلرب إليهم، وقد قال حاطب معتذرًا أن له أهاًل يف مكة فخاف أن تكون الدائرة على 
 ه من عقاهبم وعذاهبم. املسلمني، فيكون له يد على الكفار، ويسُلم أهلُ 

[ مث بنين سبحانه ميزان اإلميان الصحيح، وأنه ال يكون إال أبن يرجنح املؤمن كفنة اإلميان 24]
واللفظان  {اي رسول هللا للمسلمني: }إن كان آابؤكم وأبناؤكم {على مجيع الشؤون واالعتبارات }قل

الاليت عقدمت عليهن  {أزواجكماألعم من األخوات }و  {يشمالن األجداد واألحفاد }وإخوانكم
مجعتموها  {أقاربكم غري َمن ذُكروا، كاألعمام واألخوال ومن أشبههما }وأموال اقرتفتموها {}وعشريتكم

ختشون أن تكسد وال تُدار، إن اشتغلتم بطاعة هللا سبحانه  {وكسبتموها }وجتارة ختشون كسادها
وأقرب إىل  {ت بالدًا أو بيواًت }أحب إليكمأبن حتبون املقام فيها، سواء كان {}ومساكن ترضوهنا

أي  {أحب إليكم من }جهاد يف سبيله {من طاعته وطاعة رسوله }و {نفوسكم }من هللا ورسوله
سبيل هللا، فإذا دار األمر بني ترجيح رضاه سبحانه أو رضا رسوله وبني ذلك احملبوب لديكم من مال 

ا هتديد، أي انتظروا العقاب فإنكم لستم من هللا يف شيء. انتظروا. وهذ {وقرابة قدمتموه عليها }فرتبصوا
م تلك األمور على أمر هللا تعاىل }حىت أييت هللا أبمره فإنكم ال  {وكيف يدنعي اإلنسان اإلميان وهو يقدن

إن كنت ال تفعل هذا فانتظر حىت أييت غريك »خري فيكم، وإمنا أييت أبمر هللا غريكم، كما يقال: 
 سبحانه غين عنكم فهو القادر على أن ينفذ أوامره بواسطة أانس غريكم }وهللا ال ، فإن هللا«ليفعله

فإن من خرج عن طاعة هللا ابلفسق، بعد العلم والعرفان، يُطبع على قلبه فال  {يهدي القوم الفاسقني
 يلطف به سبحانه ألطافه اخلاصة. 

بعد ما اختار املسلمون احلياة، [ مث بنين سبحانه مصداقًا من مصاديق إتيان هللا أبمره، 2٥]
اليت كانت قريبة إىل مشاعرهم وأفكارهم عند نزول هذه السورة. « حنني»وفرنوا من هللا والرسول، يف وقعة 

ملا فتح مكة خاف الكفار الذين كانوا  )صلى هللا عليه وآله( وقصة هذه الغزوة ابختصار: أن الرسول
على آخرهم فاجتمع هناك مجوع كثرية من هوازن  هللا عليه وآله( )صلى مبثوثني يف اجلزيرة أن أييت الرسول

« أوطاس»وغريها رمبا بلغ عددهم ثالثني ألفاً، وساقوا معهم أمواهلم ونساءهم وذراريهم ومروا حىت بلغوا 
خرب اجتماعهم هناك، فجمع  )صلى هللا عليه وآله( فبلغه )صلى هللا عليه وآله( يريدون قتال الرسول

رغنبهم يف اجلهاد ووعدهم النصر وأن هللا وعده أن يغنمهم أمواهلم ونساءهم وذراريهم، فرغب القبائل و 
 وخرج )عليه السالم( الناس وخرجوا كل قبيلة وفئة حتت راية، وعقد اللواء األكرب لإلمام أمري املؤمنني

نني واجلو ال زال يف اثين عشر ألف رجل. فلمنا صلنى الغداة احندر يف وادي ح )صلى هللا عليه وآله(
مظلماً، وقد كانت هوازن قد سبقوا املسلمني من الليل وكمنوا يف أطراف اجلبال، وحنني واد كثري 

يف الوادي، وقد كان أول من احندر بنو سليم  )صلى هللا عليه وآله( االحندار، فلما احندر جيش الرسول
هبم يُرشقون ابلسهام كقطر املطر من كل  معهم خالد بن الوليد، وكانوا غافلني عن اختفاء هوازن، وإذا

جانب دون أن يروا أحدًا وظهرت كتائب هوازن من كل انحية، فاهنزم بنو سليم، وكسرت ابنكسارهم 



)صلى هللا عليه  وفروا صعداً يف اجلبال والوداين، وبقي الرسول )صلى هللا عليه وآله( سائر جيوش الرسول
 ابألصابع من أوالد العباس وغريهم. وأمري املؤمنني ومجاعة يعدون  وآله(

ينادي: اي معشر األنصار إيلن وأان رسول هللا. وقد التفت   )صلى هللا عليه وآله( وأخذ الرسول
 كتائب هوازن به يريدون قتله واإلمام يضرب ابلسيف مينة ويسرة، فلم يبق من املسلمني أحد فقال

اي أصحاب بيعة »و« اي أصحاب سورة البقرة»د: للعباس: اصعد هذا الطرب وان )صلى هللا عليه وآله(
)صلى هللا عليه إىل أين تفرون هذا رسول هللا؟ وقد كان العباس رفيع الصوت، مث رفع يده فقال « الشجرة

: اللهم لك احلمد، وإليك املشتكى، وأنت املستعان، فنزل جربائيل فقال: دعوت مبا دعا به موسى وآله(
شاهت »ه من فرعون، مث أخذ كفاً من حصى فرماه يف وجوه املشركني قائاًل: حيث فلق هللا له البحر وجنا

الوجوه، مث رفع رأسه إىل السماء وقال: اللهم إن هتلك هذه العصابة مل تُعبد، وإن شئت أن ال تعبد ال 
، فلما مسعت األنصار نداء العباس عطفوا وكسروا جفون سيوفهم وهم يقولون: لبيك، ومروا برسول «تعبد
 واستحيوا أن يرجعوا إليه. فالتحقوا ابلراية ونزل النصر من السماء واهنزمت هوازن وكانوا يسمعون هللا

قعقعة السالح يف اجلو، وملا فر الكفار غنم املسلمون غنائم كثرية من أمواهلم ونسائهم وذراريهم، وقسمها 
 . (22))صلى هللا عليه وآله( الرسول

 إشارة إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة: « قرةأصحاب سورة الب»أقول: املراد بـ
)أملَْ تـََر ِإىَل اْلَمأِل ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى(

ا ُكِتَب »، الذين طلبوا جهاد الكفار مث (23) َلمَّ
أن « ة الشجرةأصحاب بيع»يعين: أنكم أيها املسلمون صرمت كأولئك، واملراد بـ (24)«َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تـََولَّْوا

حني صلح احلديبية اتكأ على شجرة وابيع املسلمني من جديد، ليمتثلوا  )صلى هللا عليه وآله( الرسول
 . (2٥)أوامره، كأنه ما كانت كما قال سبحانه: )ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك حَتَْت الشََّجرَِة(

كانت مثانني }ويوم يف بعض األخبار أهنا   {أيها املسلمون }يف مواطن كثرية {}لقد نصركم هللا
أي: ونصركم يف يوم حنني، وختصيصه ابلذكر ألنه لوال نصرة هللا سبحانه مل يكن هلم نصر  {حنني

فإنه مل يتفق جليش املسلمني أن يكونوا اثين  {حسب الظاهر بعد فرارهم واهنزامهم }إذ أعجبتكم كثرتكم
ا رأوا من كثرهتم املدهشة يف اجليش عشر ألفًا قبل ذلك، وقد قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة، مل

أي برحبها  {أي مل تفدكم الكثرة }وضاقت عليكم األرض مبا رحبت {الكثرة }عنكم شيئاً  {}فلم تغن
مبعىن مع، أي مع كوهنا وسيعة فسيحة ضاقت عليكم، فإن اإلنسان إذا خاف، يرى « الباء»وسعتها، و

موضعًا للفرار، الحتمال وجود العدو يف كل مكان  يف نفسه ضيق األرض، ابإلضافة إىل أهنم مل جيدوا

                                                             

 .149، ص21حبار األنوار: ج (22)
 .24٧سورة البقرة:  (23)
 .24٧البقرة:  سورة (24)
 .19سورة االفتح:  (2٥)



أي اهنزمتم من عدوكم، وأعطيتم أدابركم للعدو، وقد كان اخلطأ من املسلمني أهنم مل  {}مث وليتم مدبرين
يثبتوا أول األمر، فإن الثبات أول األمر خليق أبن يكشف النازلة، كما أهنم أخطأوا حني اغرتوا بكثرهتم، 

رأى كثرة من معه تقوى فيه روح االتكالية، وذلك خليق ابهنزامه. مث إن مقدمة اجليش مل فإن اإلنسان إذا 
تتخذ احتياطاهتا الالزمة، فإن دخول مثل هذا املوضع مما حييط به اجلبال حيتاج إىل إرسال بعض القوات 

 االستطالعية. 
وف معه، فإن أي السكون النفسي الذي يزول اخل {[ }مث أنزل هللا سكينته على رسوله26]

أقوى أسباب اهلزمية يف كل ميدان، تزلزل النفس وعدم اطمئناهنا ابلنصر، أما إذا قويت النفس على حتمنل 
الذين بقوا معه ومل ينهزموا. فقد بقي مع الرسول  {املكروه كان اإلنسان خليقًا ابلنصر }وعلى املؤمنني

كما بقي ابن أم أمين وقد قتل يف ذلك اليوم، أو  )عليه السالم( تسعة من بين هاشم أوهلم أمري املؤمنني
املراد: املؤمنني حني رجوعهم إىل الرسول، فإن اجليش الذي يفر إذا فكر يف العاقبة تقوى نفسه إبذن هللا 

فقد أنزل هللا سبحانه أفواجًا من املالئكة لنصرة املؤمنني. وهذا ليس  {سبحانه }وأنزل جنودًا مل تروها
قال  )صلى هللا عليه وآله( بحانه بنصرة املالئكة لكل من استقام فكيف ابلنيببغريب، فقد وعد س

 . (26)سبحانه: )الَِّذيَن َقاُلوا رَبُـَّنا هللاُ مثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالَِئَكُة(
والرجال  وقد ورد: أن رجاًل من املشركني قال للمؤمنني، وهو أسري يف أيديهم: أين اخليل البلق

عليهم الثياب البيض، فإمنا كان قتلنا أبيديهم وما كنا نراكم فيهم إال كهيئة الشامة. قالوا: تلك املالئكة 
الذين يكفرون ابهلل  {العذاب }جزاء الكافرين {ابلقتل واألسر }وذلك {هللا }الذين كفروا {}وعذب
 وآايته. 

 

                                                             

 .31سورة فصلت:  (26)



 
َا ٢٧َمْن َيَشاُء َوهللُا َغُفوٌر رَِحيٌم ) ُثُم يَ ُتوُب هللُا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعَلى  ( ََي أَي َُّها المِذيَن آَمُنوا ِإَّنم

َُ يُ ْغنِ  َلًة َفَسْو يُكُم هللُا ِمْن اْلُمْشرُِكوَن ََنٌَس َفاَل يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احْلََراَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا َوِإْن ِخْفُتْم َعي ْ
( َقاتُِلوا المِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللِم َواَل ِِبْليَ ْوِم اآَلِخِر َواَل َُيَر ُِموَن ٢٨َعِليٌم َحِكيٌم )َفْضِلِه ِإْن َشاء ِإنم هللَا 

ْن يٍَد َوُهْم َما َحرمَم هللُا َوَرُسوُلُه َواَل يَِديُنوَن ِديَن احْلَ ِ  ِمَن المِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحَّتم يُ ْعُطوا اجلِْْزيََة عَ 
( َوَقاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن هللِا َوَقاَلِت النمَصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن هللِا َذِلَك قَ ْوَُلُْم ِبَِفْ َواِهِهْم ٢٩اِغُروَن )صَ 

َُذوا َأْحَبارَُهْم َورُ ٣٠ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل المِذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل َقاتَ َلُهُم هللُا َأَّنم يُ ْؤَفُكوَن ) ْهَبانَ ُهْم َأْرَِبًِب ( اَتم
نَُه َعمما يُْشرُِكوَن ِمْن ُدوِن هللِا َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا ِإاَل ِليَ ْعُبُدوا ِإََلًا َواِحدًا اَل ِإَلَه ِإاَل ُهَو ُسْبَحا

(٣١ ) 
 
لموا، من الكفار إذا أس {بعد متام األمر }يتوب هللا من بعد ذلك على من يشاء {[ }مث2٧]

إلفادة أن التوبة ليست واجبة، أو املراد: من يشاء من املنهزمني، فإن الفرار من « على من يشاء»وذكر 
يسرت الذنوب  {الزحف كبرية موبقة، وقد شاء سبحانه أن يتوب على املؤمنني دون املنافقني }وهللا غفور

 يتفضنل ابلرمحة عليهم.  {}رحيم
النجاسة يف الشريعة هي القذارة اليت توجب  {املشركون جنس[ }اي أيها الذين آمنوا إمنا 28]

الغسل للشيء الذي يباشره برطوبة، وهذه النجاسة قد تكون ألضرار خارجية كالبول والغائط، وقد 
تكون ألضرار معنوية كالكافر، فإنه وإن كان نظيف اجلسم إال أن معتقده الباطل أوجب احلكم 

 من أن يتلوثوا بعقيدته، فإهنم إذا عرفوه جنسًا حىت أنه جيب بنجاسته. وذلك خري وقاية للمسلمني
االجتناب عنه يف املأكل وامللبس وأنه مهما ابشر شيئًا برطوبة تنجس فورًا منه، اجتنبوا عنه، فال يتعدنى 
إليهم ما انطوى عليه من العقيدة الباطلة، وهو ـ بدوره ـ إذ يعرف أنه عند املسلمني جنٌس ال بد وأن 

عن السبب ويريد إزالة هذه الوصمة، ولدى حتقيق ذلك تظهر له خرافة معتقده مما يدعوه أن  يسأل
 يرتكها ويعتقد ابلعقيدة الصحيحة. 

وهناك بعض املتفلسفني يقولون: كيف حيكم بنجاسة إنسان، ولزوم االجتناب عنه، جملرد 
 احنراف عقيدة، وهذا مناف حلرية اآلراء؟ 

الجتناب عن إنسان جملرد أنه مصاب ابجلذام وحنوه، جملرد احنراف واجلواب: إنه كيف حيكم اب
مزاج، وهذا مناف لكرامة اإلنسان، فإذا كان اخلوف على اجلسم يبيح االجتناب فاخلوف على الروح 

 أوىل ابإلابحة. 



 واملراد: عدم دخوله، واملسجد احلرام من ابب املورد، فإن علياً  {}فال يقربوا املسجد احلرام
 . (2٧)«ال حيج بعد هذا العام مشرك»أن ينادي:  )صلى هللا عليه وآله( أُمر حبكم الرسول ه السالم()علي

 ؟  )صلى هللا عليه وآله( وإن قيل: فكيف دخل وفد جنران مسجد الرسول
نقول: إنه قبل نزول هذا احلكم، فإن األحكام نزلت تدرجياً، أما القول أبن النصارى ليسوا 

ا يُْشرُِكوَن( مبشركني. فهو خالف ، وقوله: )َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ هللَا اَثِلُث (28)قوله تعاىل: )ُسْبَحانَُه َعمَّ
ُذوين َوأُمِنَي ِإهَلنَْيِ((29)َثالَثَة (  . (30)، وقوله: )َءأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ

، فقد كان املنع عن املشركني أي فقراً  {يف السنني املقبلة }وإن خفتم عيلة {}بعد عامهم هذا
يضر ابقتصاد أهل مكة حيث أن كثرياً من وارداهتم كانت من احلجاج املشركني }فسوف يغنيكم هللا من 

وقد وىف سبحانه مبا وعد، فقد أسلم أهل اليمن ومحلوا إليهم املرية والطعام عوض املشركني، كما  {فضله
من إغناء املشركني. أما هذه األايم فإن آابر الذهب  أسلم أهل اآلفاق وحجوا وأغنوا أهل مكة أكثر

للداللة على أن األمور بيده  {األسود قد أوصلت مستواهم االقتصادي إىل علون مدهش }إن شاء
 سبحانه، ولسوقهم إىل رجائه والسؤال منه واخلضوع والضراعة إليه. 

يضع األمور  {علم }حكيمابملصا ح، فإن منعه عن حج املشركني إمنا هو عن  {}إن هللا عليم
 يف مواضعها وأيمر هبا حسب املصا ح الكامنة، وإن مل يعرف الناس تلك املصا ح فوراً. 

إمياانً صحيحاً، وإن آمنوا به إميان شرك  {أيها املسلمون }الذين ال يؤمنون ابهلل {[ }قاتلوا29]
نحرفاً، كأهل الكتاب الذين قالوا: )َلْن إميااًن صحيحاً، وإن آمنوا به إميااًن م {وحنوه }وال ابليوم اآلخر

مًا َمْعُدوَدًة( َنا النَّاُر ِإالَّ أايَّ املراد ابلرسول: إما األعم، فإهنم ال  {، }وال حيرمون ما حرنم هللا ورسوله(31)مَتَسَّ
)صلى هللا عليه  ، أو األخص يعين حممداً )عليه السالم(حيرنمون احملرمات اليت أتى هبا موسى وعيسى 

 {أي ال يتخذونه ديناً، واملراد به اإلسالم }من الذين أوتوا الكتاب {}وال يدينون دين احلق له(وآ
« العقدة»مثل « جزى جيزي»من « فعلة»هي  {}حىت يُعطوا اجلزية« الذين ال يؤمنون»وصف لـ

 ، وهي عطية خمصوصة، كأهنا جزاء هلم على بقائهم على الكفر، أو جزاء للمسلمني عوض«اجللسة»و
أي  {محايتهم هلم، فإن الذمي يف بالد اإلسالم يكون حمرتم املال والنفس موفنر احلرمة والكرامة }عن يد

 «. الصغار»أي أذالء من  {}وهم صاغرون« كلمته وجهاً بوجه»يسلموهنا أبيديهم، كما يقال: 

                                                             

 .400ص 13وسائل الشيعة: ج (2٧)
 .31سورة التوبة:  (28)
 .٧4سورة املائدة:  (29)
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 .81سورة البقرة:  (31)



إن أهل الكتاب حيث احنرفت عقيدهتم حىت جعلوا اخلرافة يف معتقدهم، وحيث حرفوا كتبهم 
حىت نسبوا الزان والكفر وشرب اخلمر والقسوة وشبهها إىل أنبيائهم، وحيث هدموا نظم هللا سبحانه 

احلق، فإن ليجعلوا مكاهنا أنظمة خمرتعة، استحق اإلسالم أن يشعرهم بشيء من الذلة ليرتكوا الباطل إىل 
اإلنسان ال يرضى أن يبقى ذلياًل، لكنه احرتمهم حيث أقرن هبم ومسح هلم ابلبقاء حتت ظله، ابحرتام اسم 
الكتاب، وهذا اإلذالل ال ينايف احلرية يف شيء، أرأيت من ينحرف يف سلوك أو أخالق هل يستحق ما 

 املادة والروح واقعاً، هو النظر إىل يستحقه املستقيم؟ وليس امليزان يف تقييم اإلنسان الذي يراعي جهيت
 صورته البشرية، بل الصورة والسرية، فمن احنرفت سريته مل تنفعه صورته. 

فهرب بعض املفسرين ومن إليهم عن احلكم على طبق هذه اآلية أو ما أشبهها خروج عن 
طاً يف تقييم اإلنسان كما الواقع اإلسالمي، كما هو خروج عن املوازين البشرية الرفيعة اليت جتعل للروح قس

 أن للبدن قسطاً. 
[ مث بنين سبحانه طرفًا من أقوال أهل الكتاب وافرتاءاهتم على هللا سبحانه }وقالت اليهود 30]

وهبذا االحنراف خرجوا عن زمرة املوحندين، فإن هللا ال  {عزير ابن هللا وقالت النصارى املسيح ابن هللا
مًا يلد، كما وصف تعاىل نفسه بقوله: )ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد * هللُا ميكن أن يكون له ولد إذ ليس جس

إن ألسنتهم اخرتعت هذا  {}ذلك قوهلم أبفواههم (32)الصََّمُد * ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد * َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحٌد(
أي  {عىن: الفم }يضاهئون، مب«فوه»مجع « أفواه»القول بال استناد إىل كتاب منزل أو دليل مبني. و

الذين جيعلون هلل شريكاً، فإن كال  {يشبه قول هؤالء اليهود والنصارى، يف هذه املقالة }قول الذين كفروا
القولني تشبيه ال يليق جبالل هللا سبحانه، فإن من له شريك إمنا هو كمن له ولد يف أنه خملوق ليس إبله، 

ارك شبهه يف أمر جامع ويفرتق عنه يف أمور مميزة، وبذلك يكون وإمنا كان التشبيه شركًا ألن الشبيه يش
وهذا توبيخ هلم، فإن األنبياء أيتون لقلع جذور الكفر فإذا ارتدت  {مركباً، واملركب ليس إبله }من قبل

األمة إىل مقالة الكفار الذين جاء األنبياء حملقهم، كانت ُمعرضة عن األنبياء، وتبنين أن كالم األنبياء مل 
دعاء عليهم ابهلالك، فإن املفسد يُدعى عليه ابملوت ليسرتيح الناس من شره  {يؤثر فيهم }قاتلهم هللا

 أي كيف ُيصرفون عن احلق إىل اإلفك الذي هو الكذب.  {}أىن يؤفكون
[ مث بنين سبحانه سببًا آخر لكفرهم، أهنم أعطوا حق التشريع أي التحليل والتحرمي إىل 31]

م أن هذا احلق خاص ابهلل سبحانه )َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْـَزَل هللُا َفُأولَِئَك ُهُم علمائهم، مع العل
 {وهو العامل }ورهباهنم« حرب»مجع  {أي اختذ اليهود والنصارى }أحبارهم {، }اختذوا(33)اْلَكاِفُروَن(

وإن  « من دون»عربن عنه أي مع هللا، فإن أخذ الغري يُ  {وهو العابد }أراباًب من دون هللا« راهب»مجع 
 كان مع األصل. 

                                                             

 .٥-2سورة اإلخالص:  (32)
 .4٥سورة املائدة:  (33)



قال عدي بن حامت: أتيت رسول هللا ويف عنقي صليب من ذهب، فقال يل: اي عدي اطرح هذا 
اختذوا أحبارهم »الوثن من عنقك، قال: فطرحته مث انتهيت إليه وهو يقرأ من سورة براءة هذه اآلية: 

لسنا نعبدهم. فقال: أليس حيرمون ما أحل هللا حىت فرغ منها. فقلت له: إان « ورهباهنم أرابابً..
 . (34)فتحرمونه، وحُيلنون ما حرم هللا فتستحلونه؟ قال فقلت: بلى قال: فتلك عبادهتم

أقول الشرك على أربعة أقسام: الشرك يف ذات هللا، والشرك يف صفاته، والشرك يف أفعاله، 
فاته لغريه، أو أن قسماً من اخلَلق لسواه، أو أنه والشرك يف أمره وهنيه. فمن قال: إن له شريكاً، أو أن ص

 حيق األمر والنهي لغريه، فهو مشرك. 
ال شريك  {راًب من دون هللا }وما أمروا إال ليعبدوا إهلًا واحداً  {اختذوا }املسيح ابن مرمي {}و

أي أنزهه  {هأي ليس يف الكون إله غريه }سبحان {له، فقد كان أنبياؤهم أيمروهنم بذلك }ال إله إال هو
 أي عن شركهم، وجعلهم هلل شريكاً.  {تنزيهاً }عما يشركون

 

                                                             

 .98، ص9حبار األنوار: ج (34)



 
َواِهِهْم َوَيَََْب هللُا ِإاَل َأْن يُِتمم ُنورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  ( ُهَو ٣٢) يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر هللِا ِبَِف ْ

يِن ُكلِ ِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن )المِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِِبَْلَُدى َوِديِن احلَْ  ( ََي أَي َُّها ٣٣ ِ  ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِ 
وَن عَ  ْن َسِبيِل هللِا المِذيَن آَمُنوا ِإنم َكِثريًا ِمَن األْحَباِر َوالرُّْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النماِس ِِبْلَباِطِل َوَيُصدُّ

ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَِليٍم )َوالمِذيَن َيْكِنُزوَن الذم  ( يَ ْوَم َُيَْمى ٣٤َهَب َواْلِفضمَة َواَل يُ ْنِفُقونَ َها ِف َسِبيِل هللِا فَ َبشِ 
َها ِف ََنِر َجَهنمَم فَ ُتْكَوى ِِبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوظُُهورُُهْم َهَذا َما َكنَ ْزُتُْ ألَنْ ُفِسُكْم َفذُ  ُتْم َعَلي ْ وُقوا َما ُكن ْ

ُهوِر ِعْنَد هللِا اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا ِف ِكَتاِب هللِا يَ ْوَم َخَلَ  السمَمَواِت َواألْرَض ٣٥ْكِنُزوَن )تَ  َة الشُّ ( ِإنم ِعدم
يُن اْلَقيِ ُم َفاَل َتْظِلُموا ِفيِهنم أَنْ ُفَسُكْم َوَقاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافم  َها َأْربَ َعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِ  ًة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم  ِمن ْ

 ( ٣٦َكافمًة َواْعَلُموا َأنم هللَا َمَع اْلُمتمِقنَي )
 
القرآن الكرمي أو أحكامه. ومسي  {[ ومن صفات هؤالء أهنم }يريدون أن يطفئوا نور هللا32]

النور  نورًا ألنه كما يُهتدى ابلنور يف الظلمات، كذلك يُهتدى ابلقرآن يف دروب احلياة املظلمة، فإن
ظهر لغريه، كذلك أحكام هللا سبحانه وكتابه احلكيم، ومعىن إرادهتم إطفائه، أهنم يريدون 

ُ
الظاهر لنفسه امل

فكما يُطفأ النور ابلفم بسبب النفخ، فإهنم يريدون إبطال   {أن ينطفئ فال يضيء العامل به }أبفواههم
أي مينع هللا ذلك إال أن يظهر أمره، وذلك  {كتاب هللا مبا يتقولون عليه }وأيىب هللا إالن أن يتمن نوره

 أي حىت مع كرههم وعدم إرادهتم.  {إبظهار الكتاب واإلسالم يف مجيع اجملاالت }ولو كره الكافرون
[ وكيف يتمكن هؤالء من إطفاء نور اإلسالم والقرآن واحلال أن هللا سبحانه }هو الذي 33]

أي مع اهلداية واإلرشاد، فإن الرسول حامل  {}ابهلدى )صلى هللا عليه وآله( أي حممداً  {أرسل رسوله
فيكون هو الدين  {الذي هو اإلسالم }ليظهره على الدين كله {بـ }دين احلق {مشعل اهلدى }و

 الوحيد الذي له الغلبة واحلجة على سائر األداين. 
ميأل األرض الذي  )عليه السالم( ويف األحاديث: إن أتويل هذه اآلية عند خروج اإلمام املهدي

 . (3٥)قسطاً وعداًل بعد أن مُتأل ظلماً وجوراً 
أبن كرهوا إعالء  {ويكون عند ذلك اإلسالم وحده دين العامل الدين سواه }ولو كره املشركون

 هذا الدين على سائر األداين. 
[ مث بنين سبحانه بعض الصفات الذميمة األخرى ألهل الكتاب بقوله: }اي أيها الذين 34]

قون بذلك، أما سائر أهل الكتاب فإهنم يكذبون اخلرب، وإن و  {آمنوا جنه الكالم إليهم ألهنم الذين يصدن
وهم ُعبنادهم }ليأكلون  {وهم علماء أهل الكتاب }والرهبان {علموا به ابطنًا }إن كثريًا من األحبار

                                                             

 .٥0، ص٥1ر: جحبار األنوا (3٥)



غلب على سائر  التصرف، فإن معظم التصرف ملا كان ابألكل« األكل»املراد بـ {أموال الناس ابلباطل
ابلرشوة وحنوها مما ال حيق هلم أكل األموال بتلك الصور « الباطل»التصرفات بعالقة اجلزء والكل، واملراد بـ

)صلى هللا عليه فال يرتكون الناس أن ُيسلموا ويُؤمنوا ابلرسول  {أي مينعون }عن سبيل هللا {}ويصدنون
 . وآله(

لفضة فليحذر املسلمون أن يكونوا مثلهم فُيجازوا مث إن األحبار والرهبان يكنزون الذهب وا
أي جيمعوهنا وال يؤدون حقوقهما ـ ال الكنز  {ذلك فإن }الذين يكنزون الذهب والفضة {جبزائهم }و

كما أمر من إعطاء الزكاة واخلمس }فبشرهم   {أي الكنوز }يف سبيل هللا {املصطلح ـ }وال ينفقوهنا
 لبشارة مكان اإلنذار استهزاًء من استعمال الضد يف ضده. أي مؤمل موجع، وأتى اب {بعذاب أليم
أي يوقد على تلك الكنوز،  {أي ذلك العذاب إمنا هو يف يوم }حيمى عليها {[ يف }يوم3٥]

فهي يف النار وتوقد عليها  {فإن الشيء إذا أريد انصهاره إما يوقد حتته أو يوقد فوقه }يف انر جهنم
 {}وجنوهبم« جبهة»مجع  {أي بتلك الكنوز احملماة }جباههم {وى هباالنار، حيث تنصهر متاماً }فتك

، وإمنا ُخصنصت هذه املواضع ألن اجلبهة حمل الوسم، واجلنب «ظهر»مجع  {}وظهورهم« جنب»مجع 
حمل األمل، والظهر حمل احلدود. وقيل: ألن صاحب املال إذا رأى الفقري قبض جبهته وطوى عنه كشحه ـ 

 هره. أي جنبه ـ ووالنه ظ
هذا جزاؤه، حيث مل  {ويقال هلم يف حال الكي تعنيفًا وتوبيخاً: }هذا ما كنزمت ألنفسكم

 أي ذوقوا عقابه ووابله وعاقبته.  {تنفقوها يف سبيل هللا }فذوقوا ما كنتم تكنزون
[ وملا أوجب سبحانه قتال الكفار وأهل الكتاب الذين احنرفوا، بنين أنه ال حيل القتال يف 36]

ر احلرم اليت هي: ذو القعدة، وذو احلجة، وحمرم، ورجب. فقد قرنر هللا سبحانه السالم يف هذه األشه
األشهر ليسرتيح الناس فيها وليكونوا يف أمن، كما قرر السالم يف احلرم ليكون مكااًن للسالم، وقد قدم 

حسب أمره  {هللاعلى ذلك مقدمة هي عدة الشهور، وأهنا مرتبطة بدورة الفلك }إن عدة الشهور عند 
حمرم، وصفر، وربيع األول، وربيع الثاين، ومجادى األوىل، ومجادى اآلخرة،  {وتقديره }اثنا عشر شهراً 

أي ما كتبه وقرره، وذلك  {ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو احلجة }يف كتاب هللا
كانت الكتابة }يوم خلق طبق انموس خلق الكون حيث دورة الفلك وسري الشمس والقمر، وقد  

ين املعدلني للشهور والسنوات. والظاهر من األشهر،  {السماوات واألرض فإنه من ذلك اليوم أجرى النرين
 األشهر القمرية، ألهنا املتبادر لدى الشرع واملتشرعة. 

ه مُسني الشهر حراماً، حلرمة القتل والقتال فيه، وملا ل {أي من تلك األشهر }أربعة حرم {}منها
من االحرتام، وقد كان كذلك قبل اإلسالم أيضاً، حىت أن ويل الدم لو رأى قاتل أبيه مل يهجم عليه بسوء 

أي الطريقة القومية  {الرتتيب لألشهر، واحلرم منها }الدين القيم {حىت ينقضي الشهر احلرام }ذلك
ين، وألن السالم ال  بد وأن يسود فرتة من الزمن، حىت املستقيمة، ألهنا مطابقة لناموس اخللق وحركة النرين



هتدأ النفوس، وتزول اهلموم منها، فإن فرتة األشهر بغري ذلك فإهنا ال تالئم الفطرة واخللق }فال تظلموا 
 خبرق حرمتها، فإن خرق حرمتها يوجب عقاابً ونكااًل.  {يف تلك األشهر احلرم }أنفسكم {فيهن

« كافة»ن غري فرق بني أقسامهم وأصنافهم، وم {أيها املسلمون }املشركني كافةً  {}وقاتلوا
وهي حرفه، وإذا انتهى الشيء إىل ذلك كفن عن الزايدة، « كافة الشيء»مبعىن اإلحاطة، مأخوذة من 

أي أن قتالكم هلم إمنا هو  {منصوبة على املصدر }كما يقاتلونكم كافة« كافة»وأصل الكف: املنع، و
فال تفعلوا يف احلرب ما ينايف التقوى، فإن هللا سبحانه  {مع املتقني يف مقابلة قتاهلم لكم }واعلموا أن هللا

 مع الذين يتقون معاصيه، وميتثلون أوامره. 
 



 
َا النمِسيُء زََِيَدٌة ِف اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه المِذيَن َكَفُروا َيُِلُّونَُه َعاماً َوَُيَر ُِمونَُه َعاماً ِليُ وَ  َة َما ِإَّنم اِطُئوا ِعدم

( ََي أَي َُّها المِذيَن ٣٧َحرمَم هللاُ فَ ُيِحلُّوا َما َحرمَم هللاُ زُيِ َن ََلُْم ُسوُء َأْعَماَلِِْم َوهللاُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن )
قَ ْلُتْم ِإىَل األْرِض َأَرِضيُتمْ  نْ َيا ِمَن اآَلِخَرِة  آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِف َسِبيِل هللِا اَّثم ِِبحْلََياِة الدُّ

نْ َيا ِف اآَلِخَرِة ِإاَل َقِليٌل ) ْبُكْم َعَذاًِب َأِليمًا َوَيْستَ ْبِدْل قَ ْوماً ٣٨َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ ( ِإاَل تَ ْنِفُروا يُ َعذِ 
رَُكْم َواَل َتُضرُّوُه َشْيئًا َوهللُا َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر ) ( ِإاَل تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه هللُا ِإْذ َأْخَرَجُه المِذيَن  ٣٩َغي ْ

َسِكينَ َتُه َعَلْيِه َوأَيمَدُه  َكَفُروا ََّثّنَ اثْ نَ نْيِ ِإْذ َُهَا ِف اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل ََتَْزْن ِإنم هللَا َمَعَنا َفأَنْ َزَل هللاُ 
ْفَلى وََكِلَمُة هللِا ِهَي اْلُعْلَيا َوهللاُ َعزِيٌز َحِكيٌم )ِبُُنوٍد ََلْ تَ َرْوَها َوجَ   ( ٤٠َعَل َكِلَمَة المِذيَن َكَفُروا السُّ

 
[ ملا بنين سبحانه حرمة أشهر احلرم األربعة، ذكر ما كان يفعله اجلاهليون حيث كانوا 3٧]

يستحلون احملرم، مث إذا انقضت يؤخرون حترمي الشهر احلرام إىل صفر حيثما شاءوا ذلك، فيحرمون صفر و 
حاجتهم أرجعوا احلرام إىل احملرم، وكان يقوم بذلك رجل من كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة، وكان رئيس 
املوسم، فيقول: أان الذي ال أُعاب وال أُجاب وال يُردن يل قضاء. فيقولون: نعم صدقت، أنسئنا شهرًا أو 

وأحل احملرم. فيفعل ذلك، فإهنم بذلك يريدون القتال يف احلرم،  أخنر عنا حرمة احملرم واجعلها يف صفر،
 مبعىن أتخري الشهر احلرام عن وقته. « النسيء»مبعىن أخنر، و« أنسأ»فإن « نسيئاً »وهذا العمل يسمى 

فإن املشركني كانوا كفارًا حسب عقائدهم حول اإلله. واليوم  {}إمنا النسيء زايدة يف الكفر
م وحترمي احلالل، زايدة يف الكفر، ألن التشريع هلل وحده، فمن شرع يف قبال هللا اآلخر فتحليل احلرا

. ومن املعلوم أن الكفر واإلميان (36)سبحانه فهو كافر )َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْـَزَل هللُا فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن(
ب هذا النسيء الكفار، أما غري الكفار أي يضل بسب {قابالن للزايدة والنقصان }يضل به الذين كفروا

ـ ابلبناء للمفعول ـ أن « ُيَضلن »فإهنم اليتبعون إال شريعة هللا سبحانه فال ضالل هلم ابلنسيء، ومعىن 
يف عام فيجعلون  {أي حيلون الشهر احلرام }عاماً  {النسيء يسبب احنرافهم عن جادة اهلدى }حُيلنونه

يمشون على األصل يف حترمي شهر حمرم، وذلك حني حيتاجون إىل القتال ف {احملرم حالاًل }وحيرمونه عاماً 
يف احملرم حيلنلونه، وجيعلون صفر بدله حراماً، وحني ال حيتاجون إىل القتال يكون احملرم على حاله يف 

 يف الشعر، إذا قال بيتني« واطأ»أي ليوافقوا، يقال:  {التحرمي، وإمنا يقدمون احلرام ويؤخرونه }ليواطئوا
أي ليكون تعداد احلرام بقدر  {}عدة ما حرم هللا فيحلوا ما حرم هللا« أوطأ»على قافية واحدة، ومثله 

تعداد احلرام الذي جعله هللا، فإهنم ال حيلون الشهر احلرام، إال وجعلوا مكانه شهرًا آخر حراماً، وهذان 
فقد زين الشيطان يف نظرهم األعمال  {عصياانن: حتليل احلرام، وحترمي احلالل }زُينن هلم سوء أعماهلم

                                                             

 .4٥سورة املمائدة:  (36)



الذين يصرنون على الكفر بعد تبنين احلق،  {السيئة فالزموها وافتخروا هبا }وهللا ال يهدي القوم الكافرين
 فإنه سبحانه ال يلطف هبم لطفه اخلاص. 

[ ويف سياق حكم اجلهاد مع األعراب أييت دور الكالم حول جهاد الروم، فإنه ملا رجع 38]
 من الطائف أمر ابجلهاد لغزو الروم، وذلك يف زمان إدراك الثمار فأحبوا املقام يف مساكنهم رسول هللا

أن خيفي الغزوة  )صلى هللا عليه وآله( وقريبًا من أمواهلم، وشق عليهم اخلروج إىل القتال، وكان من عادته
ولذا كان إذا أراد اخلروج حنو غزوة اليت يريدها غالباً، لئالن يعرف العدو فيتخذ أهبته منها فيكثر القتلى، 

يف الشمال ذهب مقداراً حنو اجلنوب مث احنىن صوب قصده إال يف هذه الغزوة حيث كانت الشقة بعيدة 
أخرب أصحابه بذلك ليتأهبوا وأيخذوا حذرهم، وتسمى هذه  )صلى هللا عليه وآله( والعدو كثري، فإنه

أن الروم قد مجعوا له أطراف اجلزيرة ابلشام وأن  عليه وآله( )صلى هللاوقد بلغ رسول هللا « تبوك»الغزوة بـ
هرقل قد رزق أصحابه رزق سنة، وانضمت إليهم خلم وجذم وعاملة وغسان من قبائل العرب وقدموا 
مقدماهتم إىل البقاء. فاستنفر املسلمني جلهادهم، وهنا وجد املنافقون فرصتهم إلظهار نواايهم فأخذوا 

فقد كان اهلواء حاراً، وقالوا: إن السفر بعيد، فال طاقة لنا « ال تنفروا يف احلر»قائلني: خيذلون املسلمني، 
 به، والعدو الروم فال ِقَبل لنا هبم، إىل غري ذلك من األعذار الواهية. 

: أين نفع وفائدة تعود إليكم يف التخلنف والعصيان؟ }إذا قيل  {}اي أيها الذين آمنوا ما لكم
وهي من بالد « تبوك»اخرجوا إىل جماهدة املشركني يف  {لرسول: }انفروا يف سبيل هللاقال لكم ا {لكم

أبدلت اتؤه اثًء، على القاعدة « التفاعل»من تثاقل، من ابب « ااثقل» {البلقاء }ااثقلتم إىل األرض
تم إىل البقاء مث جيء ابهلمزة الستحالة االبتداء ابلساكن. أي: ِمل« التفعنل»و« التفاعل»املشهورة يف اتء 

يف األرض، وعدم اخلروج، كأن اجلسم قد ثقل أزيد من وزنه العادي فكلما رُفع جذبه ثقله حنو األرض 
مبعىن البدل، أي: هل رضيتم أيها « من»االستفهام إنكاري، و {}أرضيتم ابحلياة الدنيا من اآلخرة

 {رة }فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرةاملسلمون وآثرمت احلياة الفانية القريبة بدل احلياة الباقية اآلخ
فإن الدنيا قليلة، واآلخرة كثرية، فال ترجنحوا القليل على الكثري، وإذا تركتم  {ابلنسبة إليها }إال قليل

 اجلهاد فاتتكم تلك املنافع الدائمة اخلالدة. 
هللا  {بكمأي: إن ال خترجوا إىل القتال الذي دعاكم إليه الرسول }يعذن  {[ }إالن تنفروا39]

بكم }قوماً  {مؤملًا موجعًا يف الدنيا من قبل الكفار، ويف اآلخرة ابلنار }ويستبدل {}عذااًب أليماً 
فيأيت مبسلمني آخرين مكانكم وبدلكم ينصرون الرسول ويطيعون أوامره، فإن هللا على كل شيء  {غريكم

، فإنه غين عنكم وعن العاملني، وإمنا ال تضروا هللا بقعودكم عن القتال شيئاً  {قدير }وال تضروه شيئاً 
فيقدر أن يستبدل بكم غريكم، كما يقدر أن ينصر  {تضرون أنفسكم }وهللا على كل شيء قدير

بدونكم، كما نصره من ذي قبل حيث مل تكونوا مسلمني أنتم ـ أيها  )صلى هللا عليه وآله( الرسول
 املتخلفون ـ . 



ول بدوهنم، بضرب مثل قريب، وهو نصرته على [ مث بنين سبحانه إمكانية نصر الرس40]
أي إن مل تنصروا الرسول يف  {الكفار يف مكة حيث أرادوا قتله فأجناه منهم وأعزه، وأذهلم }إالن تنصروه

من  {من ذي قبل، وهو قادر على نصره اآلن }إذ أخرجه الذين كفروا {غزو الروم }فقد نصره هللا
فقد كان  {وا السبب حني أرادوا قتله ففر من أيديهم }اثين اثننيمكة، ونسبة اإلخراج إليهم ألهنم كان

فيلحقه )صلى هللا عليه وآله( حني الفرار هو وأبو بكر، إذ رآه يف الطريق فأخذه كيال خيرب الناس خبربه 
)صلى هللا عليه  لبيان أنه« اثين اثنني»الطلب، فإن من عادة اإلنسان أن يفشي األنباء اهلامة، وذكر 

 كان هبذه الغربة حىت أنه مل يكن معه إال نفر آخر.   وآله(
فاهلل القادر على نصره وهو بتلك الغربة والوحدة، قادر على أن ينصره اآلن. ولبيان ذلك جيء 

أيب  {الرسول }لصاحبه {هو الثقب يف اجلبل }إذ يقول« الغار» {ابلقيدين اآلخرين }إذ مها يف الغار
طنلع علينا، فاإلنسان الفار الالجئ إىل ثقب جبل ال أحد معه إال م {بكر: }ال حتزن إن هللا معنا

شخص واحد خيشى وخياف وحيزن فيزيده كآبة، كيف نصره هللا على أعدائه، إن هللا قادر على أن ينصره 
 اآلن كما نصره سابقاً. 

على  وقد استدل بعض على فضيلة أيب بكر هبذه اآلية، لكن ال خيفى ما فيه، فإهنا مل تدل إال 
كونه أحد الشخصني، وأنه صاحب، وأنه حزن، وأن هللا معهما، وال داللة يف شيء من ذلك، فإن 

حكاية العدد، وليس فيما يقتضي الفضل يعد، والصاحب يطلق على كل « واثين اثنني»االثنني عدد 
)صلى هللا عليه هه الرسول ، واحلزن مل يكن صحيحًا وإال مل ين(3٧)مصاحب )فَـَقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو حُيَاِورُُه(

، وهللا سبحانه مع كل بر وفاجر )َما َيُكوُن (38))َأاَل ِإنَّ َأْولَِياَء هللِا اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْزَنُوَن(  وآله(
سبحانه: ، بل رمبا قيل: إن اآلية دلت على خالف الفضيلة إذ قال (39)ِمْن جَنَْوى َثالَثَة  ِإالَّ ُهَو رَابُِعُهْم(

 . (40)بينما قال يف مكان آخر )َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي(« أيده»و « عليه»
إن هذا البحث له موضع غري هذا املوضع، وإمنا املقصود اإلشارة إىل عدم حسن أن يقحم يف 

هان. فقد ورد الذم القرآن احلكيم ما ليس منه مث جرن اآلايت إىل األنظار واألفكار جرنًا بدون داللة أو بر 
 ملن فسنر القرآن برأيه. 

، أي ألقى يف قلبه ما سكن )صلى هللا عليه وآله(أي على الرسول  {}فأنزل هللا سكينته عليه
 {من املالئكة }مل تروها {أي قونى الرسول ونصره }جبنود {به، وعلم أنه سبحانه ينصره عليهم }وأيده
 م أجساماً حىت يروا. أي ما رأت الكفار إايها، مبعىن عدم كوهن

                                                             

 .3٥سورة الكهف:  (3٧)
 .63سورة يونس:  (38)
 .8سورة اجملادلة:  (39)
 .26سورة توبة:  (40)



)صلى هللا عليه  اقتفى مع املشركني أثر الرسول« أبو كرز»ورد أنه كان رجل من خزاعة يقال له 
هي وهللا أخت القدم  )صلى هللا عليه وآله( حىت وقف هبم على الغار فقال هلم: هذه قدم حممد وآله(

هذا املكان، إما أن يكونوا قد صعدوا السماء  اليت يف املقام، وقال: هذه قدم أيب قحافة أو ابنه ما جاوزوا
أو دخلوا يف األرض. وجاء فارس من املالئكة يف صورة اإلنس فوقف على ابب الغار وهو يقول هلم: 
اطلبوه يف هذه الشعاب، وكانت العنكبوت نسجت على ابب الغار، وأرسل هللا زوجًا من احلمام حىت 

الكفار: لو دخل الغار أحد النكسر حتمًا البيض وتفسخ  ابضا يف أسفل الثقب فقال سراقة وكان مع
فعميت أبصارهم عن « اللهم اعم أبصارهم»قائاًل:  )صلى هللا عليه وآله( بيت العنكبوت. ودعا النيب

 . (41)دخوله وجعلوا يضربون مييناً ومشااًل حول الغار ويئسوا أخرياً فرجعوا
إذ حتطمت  {للرسول وشوكتهم }السفلى وكيدهم {هللا تعاىل }كلمة الذين كفروا {}وجعل

املرتفعة املنصورة، وهذا إخبار أبن كلمته  {وفشلت فكانت يف الدرجة السفلى }وكلمة هللا هي العليا
وقوله دائمًا يكوانن كذلك. ومن الواضح يف التاريخ أن كلمة هللا عالية وأنصارها األعلون، وإن كانت 

لو كانت سيوفهم مع السلطات الباطلة كانت قلوهبم مع أهل الغلبة لكلمة الكافرين، حىت إن الناس 
 يف تدبريه.  {غالب }حكيم {احلق ورأوا أن احلق عندهم }وهللا عزيز

 

                                                             

 .12٧، ص1مناقب آل أيب طالب: ج (41)



 
تُ  ٌر َلُكْم ِإْن ُكن ْ ْم اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا ِبَِْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم ِف َسِبيِل هللِا َذِلُكْم َخي ْ

( َلْو َكاَن َعَرضًا َقرِيبًا َوَسَفرًا َقاِصدًا الَت مبَ ُعوَك َوَلِكْن بَ ُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّقمُة َوَسَيْحِلُفوَن ٤١) تَ ْعَلُمونَ 
ْنَك َلَ ( َعَفا هللُا عَ ٤٢ِِبَّللِم َلِو اْسَتَطْعَنا َْلََرْجَنا َمَعُكْم يُ ْهِلُكوَن أَنْ ُفَسُهْم َوهللُا يَ ْعَلُم ِإن مُهْم َلَكاِذبُوَن )

( اَل َيْسَتْأِذُنَك المِذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللِم ٤٣َأِذْنَت ََلُْم َحَّتم يَ تَ بَ نيمَ َلَك المِذيَن َصَدُقوا َوتَ ْعَلَم اْلَكاِذِبنَي )
َا َيْسَتْأِذُنَك المِذيَن اَل  (٤٤َواْليَ ْوِم اآَلِخِر َأْن ُُيَاِهُدوا ِبَِْمَواَلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َوهللُا َعِليٌم ِِبْلُمتمِقنَي ) ِإَّنم
( َوَلْو َأرَاُدوا اْْلُُروَج اَلَعدُّوا ٤٥يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللِم َواْليَ ْوِم اآَلِخِر َواْرََتَبْت قُ ُلوبُ ُهْم فَ ُهْم ِف رَْيِبِهْم يَ تَ َردمُدوَن )

ًة َوَلِكْن َكرَِه هللُا اْنِبَعاثَ ُهْم فَ ثَ بمَطُهْم َوقِ  ُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن )َلُه ُعدم ( َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ٤٦يَل اق ْ
َنَة َوِفيُكْم ََسماُعوَن ََلُْم َوهللاُ َعِليٌم ِِبلظماِلِمنيَ  ُغوَنُكُم اْلِفت ْ  ( ٤٧ )ِإاَل َخَبااًل َواَلْوَضُعوا ِخالََلُكْم يَ ب ْ

 
« خفيف»مجع  {وا إىل اجلهاد }خفافاً إذا خرج مسرعاً، أي اخرج« نفر»من  {[ }انفروا41]

، واخلفة تطلق على قليل العيال، قليل السن والنشيط، وقليل املشاغل، كما أن «ثقيل»مجع  {}وثقاالً 
الثقل عكس ذلك كله، واملراد: جاهدوا واخرجوا ألجل احلرب كيفما كنتم يف خفة أو ثقل }وجاهدوا 

 سبيل إعالء كلمة اإلسالم، واجملاهدة ابلنفس: الذهاب واجملاهدة ابملال: بذله يف {أبموالكم وأنفسكم
« كم»ذلك إشارة، و {ويسمى جهاداً، ألنه من اجلهد والتعب }ذلكم {للحرب }يف سبيل هللا

من تركه، فإنه فيه ِعزن الدنيا وسعادة اآلخرة }إن   {للخطاب، أي أن اجلهاد ـ أيها املسلمون ـ }خري لكم
مل تعلموا مل يكن خريًا لكم، بل املعىن إن كنتم تعلمون، لعلمتم أنه خري ليس املعىن إن  {كنتم تعلمون

 لكم. 
فإهنا كانت مسافة بعيدة بني « إن السفر بعيد»[ كان املنافقون يُرجفون ابملسلمني قائلني: 42]

 ما دعوهتم إليه اي رسول هللا {فال تذهبوا إىل اجلهاد. فرد عليهم سبحانه }لو كان« تبوك»املدينة وبني 
أي غنيمة سهلة التناول، فإن أموال الدنيا تسمى أعراضاً ابعتبار كوهنا زائلة فانية }وسفراً  {}عرضاً قريباً 

ألنه يسهل  {أي سفرًا متوسطًا يف البعد والقرب، أبن سهل عليهم الذهاب واخلروج }التبعوك {قاصداً 
ىن القطعة من األرض اليت يشق أي املسافة، فإن الشقة مبع {عليهم ذلك }ولكن بعدت عليهم الشقة

على إنسان السري فيها لبعدها، ولذا أيتون ابألعذار الواهية فرارًا }وسيحلفون ابهلل لو استطعنا خلرجنا 
فإهنم كانوا حيلفون أبهنم ال يقدرون على اخلروج الشتغاهلم وأن هلم أعذارًا مشروعة }يهلكون  {معكم

عقاب يف اآلخرة، والنكال يف الدنيا، فإن ترك اجلهاد يوجب هؤالء املعتذرون ابستحقاقهم ال {أنفسهم
 يف ادعائهم أهنم ال يستطيعون اخلروج.  {الذلة والصغار للفرد واجلماعة }وهللا يعلم إهنم لكاذبون



يف تركهم اخلروج إىل تبوك،  )صلى هللا عليه وآله( [ استأذن مجاعة من املنافقني الرسول43]
وقد كان هذا اإلذن كسائر أوامر الرسول وكلماته ابلوحي بدليل   عليه وآله()صلى هللا فأذن هلم الرسول

، لكن االستئذان من القوم كان نفاقاً (42)قوله سبحانه: )َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى(
 فاستحقوا العقاب. 

إفهام غريه، فإذا أ حن الشخص املتظاهر ومن البالغة أن يوجه اإلنسان العتاب إىل أحد وهو يريد 
ابلفقر، فأشرت إىل ولدك إبعطائه املال، تقول له ـ معاتباً ـ وأنت تريد إفهام اآلخذ: مل أعطيته املال؟ مع 
أن إعطاءه كان أبمرك ولكنك تريد توبيخ اآلخذ بصورة بليغة، وهذا كما يظهر يف الكالم يظهر يف 

ريه أمام اآلخذ مظهراً غضبك عليه، تريد إفهام اآلخذ بسوء صنيعه يف العمل، فقد أتخذ بيد الولد لتقص
 . )عليهما السالم(األخذ، كما تقدم يف قصة موسى وهارون 

يف جواب أسئلة املأمون عن عصمة  )عليه السالم( وهذا هو املعىن من قول اإلمام الرضا
إايك أعين »، هذا مما نزل بـ« عنك..عفا هللا: »)صلى هللا عليه وآله(األنبياء. وأنه كيف قال للرسول 

 . (43)«وامسعي اي جارة
ال يريد أنه فعل خالف األوىل، حىت  )صلى هللا عليه وآله( اي رسول هللا. إنه {}عفا هللا عنك

يستحق العفو أو العتاب، بل يريد إفهام املتخلفني أهنم فعلوا فعاًل قبيحًا حىت إن اإلذن هلم يف القعود 
يف أهنم  {يف البقاء وعدم اخلروج إىل اجلهاد }حىت يتبني لك الذين صدقوا {أذنت هلم يستحق العفو }مل

 أي حىت تعلم ومتينز بني الصادق والكاذب، وقد كان الرسول {ال يستطيعون اخلروج }وتعلم الكاذبني
ن هذا ميينز ويعلم، كيف وأحدان يعلم الصادق والكاذب من أصحابه وأصدقائه؟ لك )صلى هللا عليه وآله(

 الكالم لتنبيه املتخلفني الكاذبني، وأنه عرف كذهبم وسوء قصدهم. 
إميااًن صادقاً، كيف واملؤمن يعلم أنه  {[ }ال يستأذنك الذين يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر44]

سواء َغلب أو ُغلب كان له األجر العظيم والعاقبة احملمودة عند هللا سبحانه، ولذا ال يطلب اإلذن يف 
يف أن جياهدوا، واملعىن ال يستأذنوا للتخلنف يف أمر اجلهاد، ال  {ف }أن جياهدوا أبمواهلم وأنفسهمالتخلن 

 الذين يتقون عصيان هللا، ويعملون حسب أوامره.  {أن املعىن ال يستأذنون للجهاد }وهللا عليم ابملتقني
ابهلل واليوم  ويطلب إذنك يف القعود عن اجلهاد }الذين ال يؤمنون {[ }إمنا يستأذنك4٥]

مبعىن الرتدند، أي « الريب»أي شكنت، من  {إميااًن صادقًا عن عقيدة ورسوخ }واراتبت قلوهبم {اآلخر
فتارة ترجح  {وشكنهم حول املبدأ واملعاد }يرتدندون {شكنوا يف صدق األمر وحقيقته }فهم يف ريبهم

ا مل يستيقنوا يستأذنوك للتخلنص من عندهم العقيدة، وأخرى يرجح عندهم اإلنكار. وهلذا فإن هؤالء ملن 
 الصعوبة. 

                                                             

 .٥و 4سورة النجم:  (42)
 .83، ص11حبار األنوار: ج (43)



[ مث بنين سبحانه عالمة نفاقهم وأهنم امتازوا عن املؤمنني أبن مل يستعدوا للجهاد فقد نووا 46]
وا له {من أول األمر عدم اخلروج }ولو أرادوا اخلروج للجهاد  {إىل اجلهاد، كما أراد سائر املؤمنني }ألعدن

ةً  االنبعاث هو االنطالق بسرعة  {دة واألهبة واآللة نظائر }ولكن كره هللا انبعاثهمأُهبة، فإن الع {}ُعدن
القائل هو هللا سبحانه ـ  {أي أوقفهم عن اجلهاد ابلتزهيد فيه فرغبوا عنه }وقيل {يف األمر }فثبنطهم

بقوا يف  النساء والصبيان والعجزة الذين {بلسان احلال ـ أو إخواهنم املنافقون: }اقعدوا مع القاعدين
 املدينة ومل خيرجوا للجهاد. 

إن أمر اجلهاد كان متوجهًا إليهم مع صفاء النية وخلوص القصد، أما أهنم انفقوا وكانوا لو 
خرجوا ألقوا التشويش واالضطراب ـ كما هو شأن املنافق يف كل حركة ـ ابلنميمة بني املسلمني، وكان 

، فاهلل سبحانه كره ذهاهبم للغزو هلذه اجلهة فلم يوفنقهم الضرر يف خروجهم أكثر، فاألحرى أن ال خيرجوا
للجهاد. وقد مرن مكررًا أنه تصحن نسبة الفعل إليه سبحانه ابعتبار أنه مل يزل العائق تكويناً، كما يقال: 

 ، فيما إذا مل يزل العائق أمامهم. «إن امللك عونق ذهاب اجليش ومل يدعهم يذهبوا»
أي خرج هؤالء املنافقون إىل  {كره هللا انبعاثهم بقوله: }لو خرجوا[ مث بنين سبحانه سبب  4٧]

هو الفساد، أي كان « اخلبال» {أي يف ضمنكم أيها املسلمون }ما زادوكم إال خباالً  {اجلهاد }فيكم
خروجهم معكم سببًا للفساد واالضطراب، فإن املنافق دائم النقد للحركات، كثري التخذيل مما يوجب 

مبعىن « اخلالل»اإلسراع يف السري، و« اإليضاع» {اًب وتشويشًا }وألوضعوا خاللكمفسادًا واضطرا
أي يطلبون لكم  {، أي أسرعوا يف الدخول بينكم ابلفساد والنميمة واإلفساد }يبغونكم«البني»

أيها املسلمون  {يكونون }فيكم {واختالف الكلمة واالنشقاق ـ كما هو شأن املنافق ـ }و {}الفتنة
يسمعون أقوال الكفار ـ املفهوم من الكالم ـ فيصبح هؤالء املنافقون جواسيس وعيوانً  {ن هلم}مسناعو 

للكفار، أو املراد: إن كانوا معكم كان من املؤمنني البسطاء أشخاص يسمعون ألولئك املنافقني، فعدم 
روج، فُيجازيهم مبا الذين ظلموا أنفسهم ابلنفاق وعدم اخل {جميئهم كان أنفع لكم }وهللا عليم ابلظاملني

 عملوا. 
 



 
َنَة ِمْن قَ ْبُل َوقَ لمُبوا َلَك األُموَر َحَّتم َجاء احْلَ ُّ َوَظَهَر َأْمُر هللِا َوُهْم َكارِهُ  وَن َلَقِد ابْ تَ َغُوا اْلِفت ْ

َنِة َسَقُطوا َوِإنم ٤٨) ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن ِل َواَل تَ ْفِتينِ  َأاَل ِف اْلِفت ْ ( ٤٩َجَهنمَم َلُمِحيَطٌة ِِبْلَكاِفرِيَن ) ( َوِمن ْ
ْم َفرُِحوَن ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة يَ ُقوُلوا َقْد َأَخْذََن َأْمَرََن ِمْن قَ ْبُل َويَ تَ َولمْوا َوهُ 

( ُقْل َهْل ٥١َعَلى هللِا فَ ْليَ تَ وَكمِل اْلُمْؤِمُنوَن )( ُقْل َلْن ُيِصيبَ َنا ِإاَل َما َكَتَب هللُا َلَنا ُهَو َمْواَلََن وَ ٥٠)
ْو ِِبَْيِديَنا تَ َربمُصوَن بَِنا ِإاَل ِإْحَدى احْلُْسنَ يَ نْيِ َوََنُْن نَ تَ َربمُص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم هللُا ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَ 

ُتْم قَ ْوماً ( ُقْل أَ ٥٢فَ تَ َربمُصوا ِإَنم َمَعُكْم ُمتَ َربِ ُصوَن ) ْنِفُقوا َطْوعًا َأْو َكْرهًا َلْن يُ تَ َقبمَل ِمْنُكْم ِإنمُكْم ُكن ْ
ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإاَل أَن مُهْم َكَفُروا ِِبَّللِم َوِبَرُسوِلِه َواَل َيَُْتوَن الصم ٥٣َفاِسِقنَي ) اَلَة ِإاَل ( َوَما َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ

 ( ٥٤يُ ْنِفُقوَن ِإاَل َوُهْم َكارُِهوَن ) َوُهْم ُكَساىَل َوالَ 
 
يف  {والفساد بني املسلمني }من قبل {وطلب هؤالء املنافقون }الفتنة {[ }لقد ابتغوا48]

من حجة الوداع حيث أرادوا قتله )صلى هللا عليه وآله( أحد ويف حنني وعند الثنية عند رجوع النيب 
تصريف الشيء على غري « التقليب» {}وقلبوا لك األمور ودبروا مؤامرة خبيثة لتشتيت مشل املسلمني

الظفر  {وجهه، فقد احتال املنافقون ألن يقلبوا وحدة املسلمني تشتتاً، وصفاءهم ُكدورة }حىت جاء احلق
 {}و )صلى هللا عليه وآله( دينه واإلسالم وحقيقة الرسول {الذي وعد هللا سبحانه }وظهر أمر هللا

جملرد احلق وظهور أمر هللا، فإن يثريوا الفنت اآلن ابلنفاق، فقد كانوا سابقاً   {احلال أن }هم كارهون
 كذلك، فال يهمنك أمرهم اي رسول هللا، وال تُعريهم اباًل. 

اي رسول هللا  {أي من املنافقني املتخلنفني يف غزوة تبوك }من يقول ائذن يل {[ }ومنهم49]
نة، أبن أتمرين فال أُليبن الطلب، أو املراد: ال تفتين ببنات ال ُتوقعين يف الفت {يف التخلنف }وال تفتين

 األصفر. 
فقد ذكر املفسرون: أن رسول هللا ملا استنفر الناس إىل حرب الروم يف تبوك قال: انفروا لعلكم 
تغنمون بنات األصفر، فقام جد بن قيس أخو بين سلمة فقال: اي رسول هللا ائذن يل وال تفتين ببنات 

إين أخاف أن أفتنت هبن، فقال: قد أذنت لك، فنزلت اآلية. وُيسمنى الروم بنوا األصفر، ألن األصفر، ف
حبشياً غلب على انحية الروم وكان له بنات قد أخذن بياض الروم وسواد احلبشة فُكنن ُصفراً لعساً ـ كما 

 عن الفراء ـ . 



قال لبين سلمة: َمن سيدكم؟ جزى هذا الرجل بصنيعه فقد  )صلى هللا عليه وآله( مث إن الرسول
: وأي داء أدوى من البخل، بل )صلى هللا عليه وآله(قالوا: جد بن قيس إال أنه خبيل جبان. فقال 

 . (44)سيدكم الفىت األبيض اجلعد بشر بن الرباء بن املعرور
م إهنم أظهروا بتخلفهم الفرار عن الفتنة، فقد سقطوا يف الفتنة بتخلفه {}أال يف الفتنة سقطوا

حتيط هبم فال خملنص هلم  {عنك وعصياهنم لك، فإن اإلذن عن ُكره كعدمه }وإن جهنم حمليطة ابلكافرين
منها. ولعل هذا التعبري مبناسبة أهنم أظهروا الفرار من الفتنة، لكن املنافق ال يفرن من فتنة إالن ويسقط يف 

 فتنة أخرى، ألنه من أهل النار وهي حميطة به، فكيف يفر منها. 
[ وكيف يكون هؤالء املنافقون مسلمني، واحلال أن صفاهتم صفات الكافرين }إن ٥0]

أي حيزن املنافقون من أجلها  {تصل إليك غنيمة أو خري }تسؤهم {اي رسول هللا }حسنة {تصبك
املنافقون: }قد أخذان أمران من  {شدة وآفة يف النفس أو املال أو غريمها }يقولوا {}وإن تصبك مصيبة

وأصحابه يف هذه البلية }ويتولوا وهم  )صلى هللا عليه وآله( خذان حذران من قبل وقوع الرسولأ {قبل
رجعوا إىل بيوهتم فرحني مبا أصاب املؤمنني من الشدة. وقد كان من عادة املؤمنني عكس ذلك،  {فرحون

 فإهنم إذا رأوا الرسول يف شدة اجتمعوا حوله ليواسوه أبنفسهم. 
فلم يكن ما أصابنا شر  {هللا هلؤالء: }لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنااي رسول  {[ }قل٥1]

لنا، كما زعمتم، بل إن هللا سبحانه كتب هذه البالاي لنا ألن ترفع درجاتنا يف اآلخرة، وينصران على 
به أوىل بنا من أنفسنا، فما كت {أعدائنا يف النهاية، وحنن مسلمون ألمر هللا منقادون إلرادته }هو موالان

أبن يِكلوا أمرهم إليه، ويرضوا بقضائه، فليس ذلك  {لنا كان خلريان وصالحنا }وعلى هللا فليتوكل املؤمنون
 إال للخري والسعادة. 

االنتظار، أي: هل « الرتبص» {اي رسول هللا هلؤالء املنافقني: }هل تربنصون {[ }قل٥2]
الدنيا، وإما الشهادة يف سبيل هللا وفيها خري  إما النصر والظفر وخري {تنتظرون }بنا إال إحدى احلسنيني

ننتظر أن تقعوا يف أحد الشرين }أن {اآلخرة، فال يعود تربنصكم بشر لنا أو خري لكم }وحنن نرتبنص بكم
بوا يف اآلخرة }أو أبيدينا {يصيبكم هللا بعذاب من عنده أبن ننتصر عليكم فتصبحوا  {أبن هتلكوا فُتعذن

أي انتظروا. وهو هتديد يف صورة األمر كقوله: )اْعَمُلوا َما  {مقهورين }فرتبصوا أذالء يف الدنيا خاسرين
ُتْم(  أي منتظرون، حىت نرى ملن العاقبة احلسنة، وملن العاقبة السيئة.  {}إان معكم مرتبصون ،(4٥)ِشئـْ

لينجوا بذلك عن « تبوك»[ قد كان بعض املنافقني عرضوا أمواهلم ملساعدة اجملاهدين يف ٥3]
لذهاب أبنفسهم وال يقعوا موقع لوم املسلمني أبهنم انفقوا، ومل يشرتكوا يف اجلهاد مع اجملاهدين، لكن هللا ا

أموالكم  {اي رسول هللا هلؤالء املنافقني: }أنفقوا {سبحانه أخرب عن نيتهم وأن إنفاقهم ال ينفع شيئاً }قل
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أي إن أنفقتم طائعني أو مكرهني ال  {كمطائعني أو مكرهني }لن يُتقبنل من {للجهاد }طوعًا أو كرهاً 
 يتقبل هللا منكم اإلنفاق. فاللفظ أمر واملعىن الشرط. 

خارجني عن طاعة هللا سبحانه، والفاسق ال  {مث بنين السبب بقوله: }إنكم كنتم قومًا فاسقني
ا يـَتَـَقبَُّل هللاُ يتقبل منه اإلنفاق، ألن قبول األعمال مشروط ابلتقوى وهو منفي عنهم، قال سبحانه: )ِإمنََّ 

 . (46)ِمَن اْلُمتَِّقنَي(
: أين شيء منع قبول إنفاقهم واإلاثبة عليه؟ إنه   {[ }وما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم٥4]

فإن الكفر الباطين مانع عن قبول األعمال، وإن أظهر اإلسالم  {كفرهم }إال أهنم كفروا ابهلل وبرسوله
متثاقلني، فإن املؤمن حيث امتأل إميااًن يقدم على الطاعات بكل  {}وال أيتون الصالة إال وهم كساىل

شوق ورغبة، خبالف املنافق الذي مل يذعن قلبه لشيء، فإنه ال أييت الصالة وسائر الطاعات إالن متثاقاًل  
لإلنفاق، ألهنم اليدفعون املال عن  {كسالاًن فإنه يريد بذلك إراءة الناس }وال ينفقون إال وهم كارهون

عقيدة وإخالص، وإمنا يدفعون للتسرت ابإلسالم والتحفنظ على أنفسهم من ألسنة املؤمنني، لئالن يظهر ما 
 ينوون من الكفر والنفاق. 
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نْ َيا َوت َ  بَ ُهْم ِِبَا ِف احْلََياِة الدُّ َا يُرِيُد هللُا ِليُ َعذِ  أَنْ ُفُسُهْم  ْزَه َ َفاَل تُ ْعِجْبَك َأْمَواَُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم ِإَّنم

ُهْم قَ ْوٌم يَ ْفَرُقوَن )٥٥َوُهْم َكاِفُروَن ) ( َلْو ُيَُِدوَن ٥٦( َوََيِْلُفوَن ِِبَّللِم ِإن مُهْم َلِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َوَلِكن م
َخاًل َلَولمْوا ِإَلْيِه َوُهْم َُيَْمُحوَن ) ُهْم َمْن ٥٧َمْلَجًأ َأْو َمَغارَاٍت َأْو ُمدم يَ ْلِمُزَك ِف الصمَدَقاِت َفِإْن ( َوِمن ْ
َها ِإَذا ُهْم َيْسَخُطوَن ) َها َرُضوا َوِإْن َلَْ يُ ْعَطْوا ِمن ْ ( َوَلْو أَن مُهْم َرُضوا َما آََتُهُم هللُا َوَرُسوُلُه ٥٨ُأْعُطوا ِمن ْ
َا الصمَدَقاُت ِلْلُفَقَراِء ٥٩هللِا رَاِغُبوَن )َوَقاُلوا َحْسبُ َنا هللُا َسيُ ْؤتِيَنا هللُا ِمْن َفْضِلِه َوَرُسوُلُه ِإَنم ِإىَل  ( ِإَّنم

َها َواْلُمَؤلمَفِة قُ ُلوبُ ُهْم َوِف الر َِقاِب َواْلَغارِِمنَي َوِف َسِبيِل هللِا وَ  ِبيِل َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ ِاْبِن السم
ُهُم المِذيَن يُ ْؤُذوَن النمِبم َويَ ُقوُلوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخرْيٍ ( َومِ ٦٠َفرِيَضًة ِمَن هللِا َوهللُا َعِليٌم َحِكيٌم ) ن ْ

 ََلُْم َعَذاٌب أَِليٌم َلُكْم يُ ْؤِمُن ِِبَّللِم َويُ ْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِننَي َوَرمْحٌَة ِللمِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالمِذيَن يُ ْؤُذوَن َرُسوَل هللاِ 
(٦١) 

 
أي ال أيخذ بقلبك ما تراه من كثرة  {اي رسول هللا }أمواهلم وال أوالدهم {[ }فال تعجبك٥٥]

أموال هؤالء املنافقني وأوالدهم، وال تنظر إليهم بعني اإلعجاب، فإن األموال واألوالد قد تكون نعمة 
وخريًا حينما يشكر اإلنسان وجودها ويصرب وحيتسب لفقدها، أما إذا مل تكن كذلك، فهي ابلعكس 

فإن  {هبذه األموال واألوالد }يف احلياة الدنيا {اًل على اإلنسان }إمنا يريد هللا ليعذهبم هباتصبح واب
النفس غري املطمئنة تكون دائمة القلق على مصري األموال واألوالد ألهنا دائمة اخلوف عليهما، أما املؤمن 

الثواب، فال يكون خائفاً فإن بقيت أمواله وأوالده شكر وإن ذهبت صرب، وعلم أن ذلك موجب لألجر و 
 قلقاً. 

قال أحد الكافرين: إن أعجب ما رأيت من شيخ مسلم أنه كان صاحب أغنام تُعدن ابأللوف 
وكان مجيع كيانه هبا وإذا به يفاجأ ذات يوم ـ وأان عنده ـ أبن خيربه آت  قائاًل: إن األغنام ذهب هبا 

ي ذهب كل كيانه بذهاب أغنامه، وإذا به يقول: السيل، قال: وكنت أترقب انقالاًب يف حال الشيخ الذ
وكأن أمرًا مل « إان هلل وإان إليه راجعون، وماذا نصنع؟ نتوكل على هللا، ونصرب، فهو خري للصابرين»

 حيدث. 
هتلك وتذهب ابملوت بصعوبة، فهم قد عاشوا يف الدنيا بصعوبة وقلق،  {}وتزهق أنفسهم

فقد  {ن خترج، خترج بصعوبة، فيموتون بكل صعوبة }وهم كافرونوهاهم ميوتون، وحينما تريد أرواحهم أ
إما استئنافية، وإما « تزهق»عاشوا أشقياء، وماتوا أشقياء وحيشرون أشقياء إذ ماتوا كافرين. مث إن مجلة 

وإرادة هللا ذلك، إمنا كانت بسبب أهنم أعرضوا عن احلق فرتكهم هللا سبحانه يف  «. ليعذهبم»عطف على 
 و معىن إرادته أن ميوتوا كافرين. كفرهم. وه



[ وقد كان هؤالء املنافقني يريدون اللعب على حبلني، فحيث أن السلطة بيد املسلمني ٥6]
يريدون إرضاءهم إبظهار أهنم منهم، وحيث أن قلوهبم كانت منكرة كانوا مع الكافرين ابطناً وعماًل، لكن 

يقسمون ابهلل إهنم مثلكم يف اإلميان واإلخالص  {نكمهللا سبحانه أبدى نواايهم }وحيلفون ابهلل إهنم مل
مبعىن خاف، أي خيافون وجيتنبون « فرق»من  {ليسوا مثلكم }ولكنهم قوم يفرقون {}وما هم منكم

 القتل والقتال، وكيف يكون من جينب مثل غريه من املسلمني األقوايء القلوب؟! 
حصناً، وُيسمنى احلصن  {ء }ملجأً أي لو وجد هؤالء املنافقون اجلبنا {[ }لو جيدون٥٧]

إذا دخل، « غار يغور»، من «مغارة»مجع  {بذلك، ألن اإلنسان يلجأ عند اخلوف إليه }أو مغارات
من ابب االفتعال « تدنخل»أصله أو « ادنخل»من  {مبعىن النقب يف اجلبل }أو مدخالً « الغار»ومنه 

لساكن، واملراد به النفق وشبهه، أي: لو وجد قلبت اتؤه دااًل، وجيء هبمزة الوصل لتعذر االبتداء اب
أي فروا منكم  {هؤالء املنافقون اجلبناء حمل فرار سواًء كان حصنًا أو غارًا أو ثقبًا يف األرض }لولنوا إليه

مبعىن املضي مسرعني حبيث ال يردهم « اجلموح»من  {ومن القتال إىل ذلك املخبأ }وهم جيمحون
 شيء. 

إذا عابه، قال سبحانه: « ملز الرجل»يقال:  {ملنافقني }من يلمزكأي من ا {[ }ومنهم٥8]
أي يف تقسيم الصدقات وهي الغنائم وما أشبهها، مما فرضه  {، }يف الصدقات(4٧))َوْيٌل ِلُكلِن مهَُزَة  ُلَمزَة (

 وقالوا إن حممداً  {هللا سبحانه إلقامة املصا ح، أي يطعنون عليك يف تقسيمك }فإن أُعطوا منها رضوا
يغضبون  {عدل وأعطى احلق يف موضعه }وإن مل يُعطوا منها إذا هم يسخطون )صلى هللا عليه وآله(

 ويعيبون، فليسوا معرتفني بك وأن أعمالك إمنا تصدر عن الوحي، بل هم طالب دنيا. 
)صلى هللا عليه  ورد أن هذه اآلية نزلت ملا جاءت الصدقات وجاء األغنياء وظنوا أن رسول هللا

وملزوه وقالوا:  )صلى هللا عليه وآله( يقسمها بينهم، فلما وضعها يف الفقراء تغامزوا على رسول هللا (وآله
حنن الذين نقوم يف احلرب وننفر معه ونقوني أمره، مث يدفع الصدقات إىل هؤالء الذين ال يعينونه وال 

 يغنون عنه شيئاً. 
 لعدالة، بل غضباً ألهنم مل ينالوا منها. إهنم قالوا هذا القول وطعنوا يف الرسول، ال حباً ل

أي ما أعطاهم الرسول حبكم هللا سبحانه }وقالوا  {[ }ولو أهنم رضوا ما آاتهم هللا ورسوله٥9]
فإن مل يقسم لنا من هذه الصدقة قسم لنا من غريها  {كافينا }سيؤتينا هللا من فضله  {حسبنا هللا
نرغب إليه  {ل ألنه املقسم واملعطي }إان إىل هللا راغبونذكر هللا ألنه اآلمر، وذكر الرسو  {}ورسوله

فإنه ُحذف للداللة « لو»هذا هو جواب « لكان خريًا هلم»ونطلب منه سبحانه أن يوسع علينا. أي 

                                                             

 .2سورة اهلمزة:  (4٧)



على العموم والتوسعة، فإن املذكور إمنا هو لفظ واحد خبالف احملذوف، ولذا قالوا: إن حذف املتعلق 
 يفيد العموم. 

نين سبحانه مصرف الصدقات، وأهنا جيب أن ُتصرف يف املصارف املذكورة ال أن [ مث ب60]
املراد ابلصدقات الزكاة ـ كما أمجع املفسرون عليه ـ  {تعطى لألغنياء والطامعني }إمنا الصدقات للفقراء

وهي تؤخذ بنسبة الُعشر ونصف العشر وربع العشر، من أموال تسعة، بعنوان الوجوب، ومن غريها 
ان االستحباب ـ كما ُفصنل يف الفقه ـ واألموال التسعة هي: اإلبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، بعنو 

 واحلنطة، والشعري، والتمر، والزبيب. بشرائط خمصوصة، وتعطى لثمانية أصناف، منهم: 
 الفقراء الذين ال جيدون قوت سنة ألنفسهم ولعياهلم حسب شأهنم، ال قوًة وال فعاًل. 

وهم أسوأ حااًل من الفقري، كأن الفقر أسكنه األرض فلم يقدر على التحرك،  {ساكني}وامل
وحيث أهنم يف اجملتمع صنفان متمايزان، إذ هناك صنف تعسنرت أموره وإن كان ظاهره ال أبس به، 
وصنف داخل يف العجزة كالعميان والزمىن ومن إليهم، ذكرهم سبحانه صنفني، وإن كان امليزان يف 

 ني واحداً، وهو عدم متكنهم من مؤونة سنة فعاًل وقوة. الصنف
ولعل وجه تقدمي الفقراء: أن إعطاءهم من الزكاة أبعد يف النظر ولذا جيء هبم أواًل، تداركًا هلذا 
البعد، كما أنك إذا أردت أن تعدن من أاتك تذكر األبعد يف نظر السامعني، كما أن ذكر املساكني مع 

اء لعلة، وذلك لدفع احتمال أن مثل هؤالء ال بد وأن يعيشوا على إحسان احملسنني أهنم داخلون يف الفقر 
من الذين يتصدقون ابلصدقات املستحبة لدفع البالء، كما جرت العادة، ال أن يكون هلم رزق يف خزينة 

 الدولة. 
إهنم أي الذين يعملون ألجل مجع الزكوات، وجبايتها، ولو كانوا أغنياء ف {}والعاملني عليها

ألجل أن العامل يقتطع من أموال الناس، فهو شبيه ابلضرر، فإنه « على»أيخذون حق العمل، ولفظة 
 يعمل ألجل الفقري، على الغين. 

أي الكفار الذين يُراد أتليف قلوهبم ابملال ليميلوا حنو اإلسالم أو حنو  {}واملؤلفة قلوهبم
تقرنب الناس إىل األداين واملبادئ، وكذلك املسلمون املسلمني، فإن األموال تقرنب الناس إىل الناس، و 

 الذين أسلموا ولكن مل يدخل اإلسالم يف قلوهبم فُيعطوا من الزكاة لتقوى عقيدهتم، ويستحكم إسالمهم. 
واملراد هبا: اإلنسان، فإن الرقبة تستعمل يف اإلنسان بعالقة اجلزء « رقبة»مجع  {}ويف الرقاب

تعمل يف اجلاسوس هبذه العالقة، واملراد هبم: العبيد الذين هم حتت الشدة، تس« العني»والكل، كما أن 
 ُيشرتون من الزكاة ويُعتقون، وكذلك العبيد الذين كاتبوا مواليهم ومل يقدروا على دفع متام مال الكتابة. 

ل يف مبعىن استدان، واملراد هبم: الذين اقرتضوا مث أنفقوا املا« غرم»مجع غارم، من  {}والغارمني
 غري معصية، ومن غري سرف، فإهنم يعطون من الزكاة ليؤدنوا ديوهنم، أو تُدفع ديوهنم منها ولو بعد موهتم.

 وهي مجيع مصا ح املسلمني اليت من أظهرها: اجلهاد إلعالء كلمة هللا.  {}ويف سبيل هللا



حمله، وإن كان يف  وهو املسافر املنقطع به يف سفره، يُعطى من الزكاة لريجع إىل {}وابن السبيل
 {أي افرتض هللا سبحانه تقسيم الزكاة هبذه الصورة فريضة }وهللا عليم {بلده غنياً. }فريضة من هللا

عبادات »فيما فرض عليهم، وعلى من فرض. والكالم حول الزكاة طويل، راجع  {حباجة خلقه }حكيم
 حىت تعرف بعض أحكامها.  (48)«اإلسالم

فقني وعالمات النفاق وبعض ما صدر منهم مما يدل على احنرافهم [ كان الكالم حول املنا61]
 ونفاقهم، فمنهم من يلمز النيب يف الصدقات، ومنهم من يؤذي النيب، ومنهم من خيشى أن تنزل عليه

إيذاًء ابلقول، فقد كان  {سورة، تفضحه وتبني نفاقه }ومنهم الذين يؤذون النيب )صلى هللا عليه وآله(
فيسمع كالمه مث ينقله إىل  )صلى هللا عليه وآله( ل منافقاً، وكان يقعد إىل رسول هللاعبد هللا بن نفي

خبرب املنافق،  )صلى هللا عليه وآله( وأخرب رسول هللا )عليه السالم( املنافقني وينمن عليه. فنزل جربائيل
)صلى هللا  الرسولفأخربه بذلك فحلف أنه مل يفعل فقبل منه )صلى هللا عليه وآله(  فدعاه رسول هللا

ـ حسب الظاهر ـ وهناه أن يقعد مع أصحابه من بعد، فرجع إىل أصحابه وقال: إن حممداً  عليه وآله(
أخربه هللا أين أُنُن عليه وأنقل أخباره، فَقِبل، وأخربته: أين مل أفعل، فقبل، فأنزل هللا هذه اآلية: « أُُذن»

قبل، وال فطنة له أبن مُيينز بني الصحيح من الكالم أي يستمع إىل ما يقال له وي {}ويقولون هو أذن
 والسقيم. 

أُُذن كما  )صلى هللا عليه وآله( فإنه {اي رسول هللا هلؤالء املنافقني: إين }أذن خري لكم {}قل
قد يكون يف مساع كالم الشر يف أحد مث يرتنب األثر عليه، « األذن»قالوا، ولكن ليس كما قصدوا، فإن 

به، ولكنه ال يرتنب ما على اجملرم من العقاب، كيف ميكن أن وقد يكون خرياً  ، يسمع الكالم وال يُكذن
 يعاب عليه فعله هذا؟! لكن املنافق هو الذي يرى اإلحسان ـ حىت ابلنسبة إىل املنافق ـ إساءة. 

أي لنفع  {إميااًن من القلب، ويعلم أن هللا سبحانه صادق }ويؤمن للمؤمنني {}يؤمن ابهلل
، أي يرتب األثر الذي هو انفع «اإلميان له»إذ معناه تصديقه، و« اإلميان به»ني، وفرق بني املؤمن

صحة كالم جربئيل  )صلى هللا عليه وآله( للمؤمن، سواًء اعتقد بذلك أم مل يعتقد. فقد اعتقد الرسول
اقبه. وال خيفى أن املنزل من قبله سبحانه، كما رتنب أثر الصحة لنفع ذلك املؤمن ـ املنافق ـ حيث مل يع

له إطالقان: إطالق على كل مؤمن مقابل الكافر، وهو من أظهر اإلسالم، وإن مل يدخل يف « اإلميان»
، وإطالق على املعتقد يف مقابل املنافق، كما قال (49)قلبه، كما قال سبحانه: )اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا(

 واملراد هنا: اإلطالق األول.  (٥0)ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا(سبحانه: )قَاَلِت األْعرَاُب آَمنَّا 
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ولو إميااًن ظاهرايً، حيث أنه هداهم  {}رمحة للذين آمنوا منكم)صلى هللا عليه وآله( هو  {}و
وآخرة  دنياً  )صلى هللا عليه وآله( لألصلح حباهلم يف الدنيا، أما املؤمن احلقيقي فإنه سعد ابلرسول

ابلقول أو العمل، ال يظنون أهنم فاتوه حيث مل يعاقبهم وقبل عذرهم، فلم  {}والذين يؤذون رسول هللا
مؤمل موجع يف الدنيا واآلخرة، أما يف الدنيا فألن إيذاء  {يُرتنب على أذيتهم شيء، بل }هلم عذاب أليم

 عذاب أليم يف النار. الرسول له أثر وضعي يوجب اخلسران واخلزي، وأما يف اآلخرة فله 
 



 
( َأَلَْ يَ ْعَلُموا ٦٢ََيِْلُفوَن ِِبَّللِم َلُكْم ِليُ ْرُضوُكْم َوهللُا َوَرُسوُلُه َأَح ُّ َأْن يُ ْرُضوُه ِإْن َكانُوا ُمْؤِمِننَي ) 

( ََيَْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن ٦٣ْزُي اْلَعِظيُم )أَنمُه َمْن َُيَاِدِد هللَا َوَرُسوَلُه َفَأنم َلُه ََنَر َجَهنمَم َخاِلدًا ِفيَها َذِلَك اْلِْ 
( َوَلِئْن َسأَْلتَ ُهْم ٦٤تُ نَ زمَل َعَلْيِهْم ُسورٌَة تُ نَ بِ ئُ ُهْم ِبَا ِف قُ ُلوِِبِْم ُقِل اْستَ ْهزِئُوا ِإنم هللَا ُُمْرٌِج َما ََتَْذُروَن )

َا ُكنما ََنُوُض َونَ ْلَعُب ُقْل َأِبِ  ُتْم َتْستَ ْهزُِئوَن )َليَ ُقوُلنم ِإَّنم ( اَل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتُْ ٦٥َّللِم َوآََيتِِه َوَرُسوِلِه ُكن ْ
ْب طَائَِفًة ِِبَن مُهْم َكانُوا ُُمْرِِمنَي ) ( اْلُمَناِفُقوَن ٦٦بَ ْعَد ِإْيَاِنُكْم ِإْن نَ ْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم نُ َعذِ 

ُِ َويَ ْقِبُضوَن أَْيِديَ ُهْم َنُسوا هللَا  َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهْم ِمنْ  َهْوَن َعِن اْلَمْعُرو بَ ْعٍض َيَُْمُروَن ِِبْلُمْنَكِر َويَ ن ْ
( َوَعَد هللُا اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفماَر ََنَر َجَهنمَم ٦٧فَ َنِسيَ ُهْم ِإنم اْلُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن )

 ( ٦٨َها ِهَي َحْسبُ ُهْم َوَلَعنَ ُهُم هللاُ َوََلُْم َعَذاٌب ُمِقيٌم )َخاِلِديَن ِفي
 
حيث أنكم تقبلون عذرهم  {أي حيلف هؤالء املنافقون }لكم لريضوكم {[ }حيلفون ابهلل62]

أي يرضوا كل  {إذا أقسموا ابهلل أبهنم مل يقولوا ما قالوا، ومل يفعلوا ما فعلوا }وهللا ورسوله أحق أن يرضوه
حد منهما، ابإلميان الصحيح وعدم اإليذاء واقعًا ـ مما يريدون سرته ابحللف ـ أما الرتضية الظاهرية وا

واقعاً، واملعىن: إن كانوا مؤمنني واقعاً  {للرسول، فإهنا ال تنفعهم يف الباطن والواقع }إن كانوا مؤمنني
 لعلموا أن مرضاة هللا والرسول أوىل من الرتضية الظاهرية. 

جماوزة « احملادنة» {أليس يعرف هؤالء املنافقون }أنه من حيادد هللا ورسوله {أمل يعلموا[ }63]
فإن علموا ذلك فكيف حيادنون هللا والرسول  {احلد ابملشاقة واملخالفة }فأن له انر جهنم خالدًا فيها

 خزي فوقه. الذي ال  {أي اهلوان }العظيم {اخللود يف النار }اخلزي {ابلنفاق وإيذاء الرسول }ذلك
من القرآن }تنبنئهم مبا  {أي خيافون وخيشون }أن تنزنل عليهم سورة {[ }حيذر املنافقون64]
إلفادة أهنم كانوا خيفون نفاقهم، « تنبئهم»أي خُتربهم بنفاقهم، فتكون فضيحًة هلم، وقوله  {يف قلوهبم

  فكأهنم اليعلمون. وإمنا السورة املنزلة ختربهم حسب تظاهرهم ابلنفاق.
قال قوم من املنافقني فيما بينهم: « تبوك»إىل  )صلى هللا عليه وآله( ورد أنه ملا خرج رسول هللا

أيرى حممداً أن حرب الروم مثل حرب غريهم، ال يرجع منهم أحد أبداً. فقال بعضهم: ما أحرى أن خيرب 
س ـ قالوا هذا على حد االستهزاء ـ فقال هللا حممدًا مبا ُكننا فيه، ومبا يف قلوبنا، وينزل هبذا قرآاًن يقرأه النا

لعمار بن ايسر: إحلق القوم فإهنم قد احنرفوا، فلحقهم عمار فقال هلم: ما  )صلى هللا عليه وآله( رسول هللا
 قلتم؟ قالوا: ما قلنا شيئاً إمنا نقول ذلك على حد اللعب واملزاح. فنزلت هذه اآلية. 

أمر يف معىن الوعيد }إن هللا خمرج ما  {استهزئوااي رسول هللا هلؤالء املنافقني: } {}قل
 أي ُمظهر ما حتذرون ظهوره من نفاقكم وقولكم االستهزائي.  {حتذرون



اي رسول هللا! عن طعنهم يف الدين واستهزائهم بك وحبركاتك، وقلت  {[ }ولئن سألتهم6٥]
قدم يف املائع، من ماء أو هو دخول ال« اخلوض» {هلم: مل فعلتم ذلك؟ }ليقولن إمنا كننا خنوض ونلعب

طني، مث كثر استعماله يف الدخول فيها، يعين: على وجه اللهو دون اجلد، أي كان كالمنا جمرد لعب 
استفهام  {اي رسول هللا هلم: }أابهلل وآايته ورسوله كنتم تستهزئون {وهلو دون إرادة احلقيقة واجلد }قل

 إنكاري، أي كيف تستهزئون ابهلل وحججه ورسوله؟ 
هبذه األعذار الواهية الكاذبة }قد كفرمت  {[ قل اي رسول هللا هلؤالء املنافقني: }ال تعتذروا66]

الظاهري، فإهنم إبظهارهم اإلميان دخلوا يف زمرة املؤمنني، فاستهزاؤهم هذا كان كفراً ونقضاً  {بعد إميانكم
ل اإلميان قلبه، فقبل الرسول عذره لذلك اإلميان، وقد اعتذر بعضهم اعتذاراً صادقاً فرجع عن نفاقه ودخ

 وعفا هللا عنه. 
، ويسمى عبد الرمحن، وسأل هللا بعد توبته أن يقتل  ويف بعض التفاسري: إنه كان خمشي بن مُحَرين
شهيدًا ال يعلم أحد مكانه، فقتل يوم اليمامة ومل يوجد له أثر، ولذا قال سبحانه: }إن نعف عن طائفة 

مل  {بقوا على نفاقهم و }كانوا جمرمني {سبب }أهنم {}نعذب طائفة بـوهو التائب حقيقًة  {منكم
 ينفكوا عن اجلرمية. 

[ مث بنين سبحانه حقيقة املنافقني وصفاهتم بقوله تعاىل: }املنافقون واملنافقات بعضهم من 6٧]
كر، من أيمر بعضهم بعضاً إبتيان املن {أي أهنم من طبيعة واحدة وطينة واحدة }أيمرون ابملنكر {بعض

فإذا أراد أحدهم أن يعمل بطاعة هناه غريه }ويقبضون  {الكفر واملعاصي }وينهون عن املعروف
ميسكوهنا عن اإلنفاق، خبالف املؤمن الذي يبسط يده ابملال، أو املراد: قبض أيديهم عن كل  {أيديهم

املنسي، كذلك هؤالء  عملوا عمل الناسي وإن كانوا ذاكرين له، فكما أن الناسي يرتك {خري }نسوا هللا
هللا سبحانه أي تركهم وشأهنم ال يهديهم طريقًا وال يفعل هبم  {يرتكون أوامر هللا سبحانه }فنسيهم

الذين  {حقيقة، ألن هللا سبحانه ال ينسى }إن املنافقني هم الفاسقون« النسيان»صالحاً. وليس املراد 
ية عبارة عن اخلروج عن الطاعة. وهذه اآل« لفسقا»خرجوا عن طاعة هللا سبحانه، وإن أظهروا اإلميان، و

 ، وما أكثر أمثال هؤالء يف زماننا هذا. تُعطي ميزان النفاق إىل يومنا
وحيث كان الكالم حول املنافقني مفصاًل، أما  {[ }وعد هللا املنافقني واملنافقات والكفار68]

دائمني ال  {اقرتفوا من اآلاثم }خالدين فيهايعذهبم هبا جزاًء ملا  {الكفار فذِْكرُهم استطراٌد }انر جهنم
طردهم  {أي أن النار تكفيهم جزاًء لذنوهبم وكفرهم ونفاقهم }ولعنهم هللا {خيرجون منها }هي حسبهم

يقيم عليهم فال جيدون خالصًا منه.  {عن نعيمه ورضوانه، فإن اللعن مبعىن الطرد }وهلم عذاب مقيم
الدنيا واآلخرة، فإن النفاق ِخلة يكون صاحبها دائم التعب والنصب  ولعل املراد بذلك: العذاب العام يف

هني له، احلَِذر منه، وبني الكافر الذي ال يقبله ألنه مل يتمسك ابلكفر كما متسك 
ُ
ألنه بني املؤمن، امل

 الكافر الصريح بكفره. 



ًة َوَأْكثَ َر أَ  ْمَوااًل َوَأْواَلدًا َفاْسَتْمتَ ُعوا ِبَالَِقِهْم َكالمِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َكانُوا َأَشدم ِمْنُكْم قُ وم
َك َحِبَطْت َفاْسَتْمتَ ْعُتْم ِبَاَلِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع المِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم ِبَاَلِقِهْم َوُخْضُتْم َكالمِذي َخاُضوا ُأوَلئِ 

نْ َيا َواآَلِخَرِة َوُأوَلِئَك ُهُم اْْلَا ( َأَلَْ َيَْهِتِْم نَ َبُأ المِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم قَ ْوِم نُوٍح َوَعاٍد ٦٩ِسُروَن )َأْعَماَُلُْم ِف الدُّ
ُهْم ُرُسُلُهْم ِِبْلبَ يِ َناِت َفَما َكاَن هللاُ   ِلَيْظِلَمُهْم َوََثُوَد َوقَ ْوِم ِإبْ َراِهيَم َوَأْصَحاِب َمْدَيَن َواْلُمْؤَتِفَكاِت أَتَ ت ْ

ُِ ٧٠َيْظِلُموَن ) َوَلِكْن َكانُوا أَنْ ُفَسُهمْ  ( َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْوِلَياُء بَ ْعٍض َيَُْمُروَن ِِبْلَمْعُرو
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصماَلَة َويُ ْؤُتوَن الزمَكاَة َويُِطيُعوَن هللَا َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسيَ ْرمحَُ   ُهُم هللُا ِإنم هللاَ َويَ ن ْ

( َوَعَد هللُا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنماٍت َِتِْري ِمْن ََتِْتَها األنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ٧١َعزِيٌز َحِكيٌم )
 (٧٢َوَمَساِكَن طَيِ َبًة ِف َجنماِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن هللِا َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )

 
من الكفار واملنافقني الذين   {حال }الذين من قبلكم {قني حاهلم }كـ[ إن هؤالء املناف69]

كانوا يُظهرون اإلميان ابألنبياء ويُبطنون الكفر، أو حُيادنون األنبياء ويكفرون مبا أُنزل إليهم }كانوا أشد 
ـ   ه()صلى هللا عليه وآل فإن بعض األمم كانت قواهم املادية واجلسمية أكثر من أمة الرسول {منكم قوة

خلصوبة النسل فيهم وازدهار التجارة والعمران عندهم  {كما يشهد بذلك التاريخ ـ }وأكثر أموااًل وأوالداً 
النصيب، أي صرفوا نصيبهم من املال والقوة واألوالد يف االستمتاع « اخلالق» {}فاستمتعوا خبالقهم

)صلى هللا عليه  نتم ـ اي أمة حممدأ {وامللذات عوض أن يصرفوها يف شكر املنعم وما أمر به }فاستمتعتم
دون أن  {أي بنصيبكم }كما استمتع الذين من قبلكم خبالقهم {ـ أي املنافقون منهم }خبالقكم وآله(

يف الكفر واالستهزاء ومالذ الدنيا  {تعتربوا مبصريهم فتصرفوا نعم هللا سبحانه فيما أمر }وُخضتم
الذين صنعوا هذه الصنائع السيئة }حبطت  {أي كخوض أولئك األولني }أولئك {}كالذي خاضوا

َا يـَتَـَقبَُّل هللُا ِمَن  {أعماهلم احلسنة، ألن احلسنة ال تقبل مع الكفر والنفاق والعصيان، قال سبحانه: )ِإمنَّ
إذ مل ينتفعوا هبا، فإن االحنراف عن مناهج هللا  {. ومعىن احلبط ذهاب األجر }يف الدنيا(٥1)اْلُمتَِّقنَي(

جب املشاكل اليت ال تكافأ هبا األعمال، فمثاًل الثروة توجب رفاه اإلنسان، أما إذا كانت سبحانه يو 
فال ثواب ألعماهلم اخلرية  {مقرتنة ابالحنراف فإهنا توجب الضنك والضيق عوض الرفاه }واآلخرة

 الذين خسروا أنفسهم وكل شيء عندهم.  {}وأولئك هم اخلاسرون
أي خرب }الذين  {ري، أي أمل أيت إىل هؤالء املنافقني }نبأاستفهام إنكا {[ }أمل أيهتم٧0]
)عليه   قوم هود {حيث أهلكهم هللا ابلغرق }وعاد)عليه السالم(  {من األمم }قوم نوح {من قبلهم
)عليه   {أهلكهم ابلرجفة }وقوم إبراهيم )عليه السالم( قوم صا ح {أهلكهم هللا ابلريح }ومثود السالم(
 )عليه السالم( قوم شعيب {اعه، حيث سلب هللا ملكهم ونعمتهم }وأصحاب مدينمنرود وأتب السالم(
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مبعىن انقلب، أي البالد اليت انقلبت وهي بالد « ائتفك»من  {أهلكهم بعذاب يوم الظلة }واملؤتفكات
حيث أهلكوا، وذلك أن هللا سبحانه أمر جربائيل فقلب تلك املدن أبن جعل )عليه السالم( قوم لوط 

أي ابحلجج الظاهرة واألدلة البينة، لكنهم عصوا وأبوا ومتردوا  {سافلها }أتتهم رسلهم ابلبيناتعاليها 
فتعذيبهم أبنواع العذاب مل يكن  {أهلكهم هللا بذنوهبم و }ما كان هللا ليظلمهم {على هللا ورسله }فـ

عصياهنم، وهؤالء فقد عوقبوا بسبب مترندهم و  {ظلمًا منه سبحانه هلم }ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
الكفار واملنافقون حاهلم حال أولئك، إن متردوا وعصوا أُخذوا بذنوهبم، فليحذروا أن يصيبهم ما أصاب 

 َمن قبلهم. 
[ وملا بنين سبحانه صفات املنافقني وما فعل هبم كما فعل أبسالفهم، بنين صفات املؤمنني ٧1]

فإن كل واحد منهم ينصر  {ت بعضهم أولياء بعضوالعاقبة احلسنة اليت تنتظرهم }واملؤمنون واملؤمنا
 {صاحبه ويؤيده ويُعينه، ألهنم من عنصر واحد وأصل واحد وجتمعهم عقيدة واحدة }أيمرون ابملعروف

الذي  {أي األمور احلسنة اليت يعرفها الناس من واجب أو مندوب شرعًا وعقاًل }وينهون عن املنكر
يداومون على فعلها وحيثنون الناس  {عقاًل }ويقيمون الصالةينكره الناس من حرام أو مكروه شرعًا و 

أي احلق املفروض، أو مطلق الصدقة، فإن الزكاة تطلق عليهما }ويطيعون هللا  {عليها }ويؤتون الزكاة
إما املراد: رمحتهم  {املؤمنون الذين هذه صفاهتم }سريمحهم هللا {فيما أيمرهم وينهاهم }أولئك {ورسوله

إلفادة كون الرمحة إمنا أتيت بعد « السني»، وإما املراد: يف الدنيا، ودخول «السني»ا دخلت يف اجلنة، ولذ
مدة من استمرارهم يف العمل وجناحهم يف االمتحان، فال يتوقع املؤمن أن تشمله الرمحة فوراً مبجرد وقوعه 

متمكن من إنفاذ إرادته  غالب على أمره {يف مشكلة، وإمنا تؤخر عنه لالمتحان واالختبار }إن هللا عزيز
 يف تدبريه وفعله، فيفعل األشياء حسب املصلحة.  {}حكيم

ابإلضافة إىل اخلري يف هذه احلياة }جنات جتري من حتتها  {[ }وعد هللا املؤمنني واملؤمنات٧2]
وعدهم }مساكن  {دائمني ال يزولون عنها }و {من حتت قصورها وأشجارها }خالدين فيها {األهنار

 {يأة فيها األاثث والرايش، طيبة اهلواء واملرافق حبيث يطيب فيها العيش }يف جنات عدنمه {طيبة
إهنا أعلى اجلنان »العدن، واإلقامة واخللود، نظائر، أي أهنم يف جنات اخللود. وورد يف بعض األحاديث: 

ملؤمنني أكرب أي أن رضاه سبحانه على هؤالء ا {}ورضوان من هللا أكرب (٥2)«مما مل خيطر على قلب بشر
من كل ذلك، فإن اإلنسان إذا علم برضى الكبري منه اراتح ضمريه، فكيف به لو علم برضاه سبحانه 

 عنه. ومن املعلوم أن ارتياح الضمري أكرب من ارتياح اجلسد. 
الذي  {والنجاح }العظيم {النعيم اجلسدي والروحي للمؤمنني واملؤمنات }هو الفوز {}ذلك

 وز أكرب منه وأعظم. ال جناح فوقه وال ف
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( ٧٣ )ََي أَي َُّها النمِبُّ َجاِهِد اْلُكفماَر َواْلُمَناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنمُم َوبِْئَس اْلَمِصريُ  

َوََهُّوا ِبَا َلَْ يَ َناُلوا َوَما نَ َقُموا ِإاَل َأْن ََيِْلُفوَن ِِبَّللِم َما َقاُلوا َوَلَقْد َقاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروا بَ ْعَد ِإْساَلِمِهْم 
بْ ُهُم هللُا َعذَ  نْ َيا َأْغَناُهُم هللُا َوَرُسوُلُه ِمْن َفْضِلِه َفِإْن يَ ُتوبُوا َيُك َخرْيًا ََلُْم َوِإْن يَ تَ َولمْوا يُ َعذِ  اًِب أَِليمًا ِف الدُّ

ُهْم َمْن َعاَهَد هللَا َلِئْن آََتََن ِمْن َفْضِلِه ٧٤ِلٍ  َواَل َنِصرٍي )َواآَلِخَرِة َوَما ََلُْم ِف األْرِض ِمْن وَ  ( َوِمن ْ
َقنم َوَلَنُكوَننم ِمَن الصماحلِِنَي ) ( ٧٦( فَ َلمما آََتُهْم ِمْن َفْضِلِه ِبَُِلوا ِبِه َوتَ َولمْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن )٧٥َلَنصمدم

( َأََلْ يَ ْعَلُموا ٧٧ْم ِإىَل يَ ْوِم يَ ْلَقْونَُه ِبَا َأْخَلُفوا هللَا َما َوَعُدوُه َوِبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن )َفَأْعَقبَ ُهْم نَِفاقاً ِف قُ ُلوِبِِ 
ِننَي ِف ( المِذيَن يَ ْلِمُزوَن اْلُمطموِ ِعنَي ِمَن اْلُمْؤمِ ٧٨َأنم هللَا يَ ْعَلُم ِسرمُهْم َوََنَْواُهْم َوَأنم هللَا َعاَلُم اْلغُُيوِب )

ُهْم َوََلُْم َعَذاٌب أَِليمٌ  ُهْم َسِخَر هللاُ ِمن ْ  ( ٧٩) الصمَدَقاِت َوالمِذيَن اَل ُيَُِدوَن ِإاَل ُجْهَدُهْم فَ َيْسَخُروَن ِمن ْ
 
[ وحيث ذكر سبحانه أحوال الكفار واملنافقني وبنين صفاهتم الذميمة، أوجب اجلهاد ٧3]

ابملقاتلة واحملاربة وبيان  {}جاهد الكفار )صلى هللا عليه وآله( {لتخليص البشرية منهم }اي أيها النيب
 {عقائدهم السخيفة، فإن هذا اجلهاد نوع من أنواع احلرب الباردة ـ يف االصطالح احلديث ـ }واملنافقني

 وجهاد املنافقني ابلوعظ واإلنذار هلم، وإجراء احلدود عليهم، وختويف الناس من النفاق. وقد كان النيب
جياهدهم مرة إبظهار نفاقهم، واترة بضرب احلصار عليهم، كما قال سبحانه:  لى هللا عليه وآله()ص

 ، وأخرى بنهي املؤمنني عن أن يتصفوا خبلة النفاق. (٥3))َوَعَلى الثَّالَثَِة الَِّذيَن ُخلِنُفوا(
ار الودن للمسلم ومن احملتمل أن يراد ابملنافق هنا: الكافر املنافق، فإن بعض الكفار ينافق إبظه

 وأتليفه وهو ألد األعداء له، يف مقابل الكافر الصريح الذي يظهر عداءه وشحناءه. 
حىت يرتدعوا، فإن الغلظة يف الكالم والسلوك مع شخص خليق أبن يردعه  {}واغلظ عليهم

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر( « أوى»م، من أي حملهم ومصريه {، }ومأواهم(٥4)عن عمله، كما قال سبحانه: )َأِشدَّ
 أي بئس املرجع واملأوى هلم.  {إذا اختذ مكاانً }جهنم وبئس املصري

ويقولون عنه أشياًء، إذا  )صلى هللا عليه وآله( [ ومن املنافقني من يتآمرون على الرسول٧4]
 استنطقهم الرسول حلفوا ابهلل كذاًب أنه مل يصدر منهم شيء، فقد كان مجاعة منهم خرجوا مع الرسول

)صلى  وكانوا كارهني لذلك، فإذا خال بعضهم إىل بعض سبوا الرسول« تبوك»إىل  هللا عليه وآله( )صلى
فطلبهم وقال: ما هذا  )صلى هللا عليه وآله( إىل الرسول« حذيفة»وانتقصوه، فأبلغ ذلك  هللا عليه وآله(

ذه اآلية تفضحهم }حيلفون الذي بلغين عنكم. فأخذوا حيلفون ابهلل ما قالوا شيئاً، فأنزل هللا سبحانه ه
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)صلى هللا عليه وآله( أي أقسم هؤالء املنافقون ابهلل أبهنم مل يقولوا شيئًا ضد الرسول  {ابهلل ما قالوا
والطعن يف اإلسالم صاروا كفاراً  )صلى هللا عليه وآله( فإهنم بسبن النيب {}ولقد قالوا كلمة الكفر

ق إذا أظهر اإلسالم صار مسلماً، فإذا صدرت منه كلمة الظاهري، فإن املناف {}وكفروا بعد إسالمهم
 الكفر صار كافراً. 

 ال يقال: إهنم إن كفروا وجب عليهم حدن املرتد. 
ألان نقول: إهنم كانوا مرتدين عن ملنة، وال حُيدن مثلهم، وإمنا ُيستتابوا، وإنكارهم كان مبنزلة التوبة، 

 وإن كان توبة صورية ال حقيقية. 
فقد أرادوا إخفاء نور اإلسالم، وذلك يتحقق بكل ما يهتم به املنافق من  {مل ينالوا }ومهوا مبا

من املدينة، لكنهم مل  )صلى هللا عليه وآله( إرادة قتل النيب، وإجياد الفساد بني املسلمني، وإخراج الرسول
والرسول ارتفاعاً،  ينالوا ذلك ومل يقدروا على ما مهوا به، بل انعكس األمر فقد زاد اإلسالم علوناً،

 واملسلمون مسوناً. 
وأرادوا « غدير خم»وقد ورد يف بعض األحاديث: أتويل اآلية ابلذين خالفوا الرسول يف قصة 

 . (٥٥)إمخاد نور الوصي، وقالوا يف الرسول كالماً بذيئاً 
هم النقمة اإلنكار والغضب، أي أن هؤالء مل ينكروا على املسلمني }إال أن أغنا {}وما نقموا
فإن هللا سبحانه أغىن املسلمني وأنعم عليهم، بفضل إرشادات الرسول، فلم يكن  {هللا ورسوله من فضله

للمسلمني ذنب يستحقون به النقمة من املنافقني، ولكن املنافقني كرهوا ذلك حسداً، أو املراد: أن هللا 
طاهم الغنائم لكنهم جعلوا مكان أغىن هؤالء املنافقني، فكان من الالزم أن حيبوا هللا ورسوله حيث أع

 «. مل يكرهين فالن إال ألين أحسنت إليه»الشكر كفراانً، كما يقال: 
يف دنياهم ويف آخرهتم حيث  {عن نفاقهم ويرجعوا إىل احلق }يك خريًا هلم {}فإن يتوبوا

« خري»واضع يكونون كسائر املسلمني ال جُيتنب أحد منهم وال يكرههم املسلمون، ويقال يف مثل هذه امل
أي يستمروا على إعراضهم عن احلق  {مقابل ما يظن أنه خري، وإن مل يكن إال شرًا واقعًا }وإن يتولوا

ابجتناب املسلمني هلم،  {مؤملًا موجعًا }يف الدنيا {وسلوكهم سبيل النفاق }يعذهبم هللا عذااًب أليماً 
يف  {، }و(٥6)ذِْكرِي َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً( وتضييق العيش عليهم، كما قال سبحانه: )َوَمْن أَْعَرَض َعنْ 

 {يلي أمورهم وحيبهم }وال نصري {ليس هلم }يف األرض من ويل {ابلنكال والنار }وما هلم {}اآلخرة
ينصرهم، فليس كما ظنوا أن املنافقني ينصروهنم إذا وقعوا يف املشاكل، فإن املنافق حيث اختمر على 

 حىت أخاه وأقرب الناس إليه. طبيعة النفاق، ال ينصر 
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أعطاان  {أي عهد مع هللا }لئن آاتان من فضله {من املنافقني }من عاهد هللا {[ }ومنهم٧٥]
فيما أعطاان هللا فننفق  {نتصدق على الفقراء }ولنكونن من الصاحلني {هللا من كرمه وجوده }لنصدقن

 املال يف وجهه، وال نكون مفسدين مسرفني. 
أنه قال: هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عوف كان  )عليه السالم( الباقرروي عن اإلمام 

: اي رسول هللا! )صلى هللا عليه وآله(حمتاجاً فعاهد هللا، فلما آاته خبل به. ويف التفاسري: أنه قال للرسول 
لذي بعثك فقال: وا« قليل تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه»ادع هللا أن يرزقين مااًل. فقال: اي ثعلبة 

ابحلق لئن رزقين هللا مااًل ألعطني كل ذي حق حقه. فدعا له الرسول فاختذ غنماً، فنمت كما ينمو الدود 
حىت ضاقت هبا املدينة، فنزل واداًي وانقطع عن اجلماعة واجلمعة، وبعث رسول هللا املصدق ليأخذ 

اي ويح ثعلبة اي ويح : »عليه وآله()صلى هللا الصدقة، فأىب وخبل وقال: ما هذه إال أخت اجلزية. فقال 
 . (٥٧)«ثعلبة

ومل يدفعوا  {وجوده ما طلبوه }خبلوا به {أي أعطاهم هللا }من فضله {[ }فلما آاتهم٧6]
عن  {أي أعرضوا عن إعطاء حقه كما أمر هللا }وهم معرضون {حقه ومل يفوا مبا عاهدوا عليه }وتولوا

 ري. دين هللا وأحكامه وأوامر الرسول وأعمال اخل
فإن اإلنسان إذا أعرض  {فأورثهم خبلهم ونقضهم لعهد هللا }نفاقاً يف قلوهبم {[ }فأعقبهم٧٧]

 {عن أمر كبري ال بد وأن خيتلق لنفسه تربيرات وأعذاراً، ليربنر موقفه، وذلك هو النفاق }إىل يوم يلقونه
راد نفس البخل، بناًء على أي يلقون جزاء خبلهم، فالضمري عائد إىل البخل، وأريد به جزاءه، أو امل

إمنا هي يف القيامة « مالقاة هللا»جتسيم األعمال، أو الضمري عائد إىل هللا سبحانه املعلوم من السياق، و
 مبالقاة حسابه، فإنه سبحانه منزنه عن املكان والرؤية. 

 بسبب خلفهم للعهد الذي عاهدوا، من أن هللا {سبب }ما أخلفوا هللا ما وعدوه {وذلك }بـ
قوا وكانوا شاكرين }ومبا كانوا يكذبون  أي وبسبب كذهبم على الرسول {إذا أعطاهم من فضله تصدن

 . الصدقة أخت اجلزية ـ كما تقدم ـ أو املراد ابلكذب عليه: أن )صلى هللا عليه وآله(
 {استفهام إنكاري، أي أليس يعرف هؤالء املنافقون }أن هللا يعلم سرهم {[ }أمل يعلموا٧8]

اليت يتناجون هبا مع أمثاهلم من املنافقني؟ فإن املنافق ال بد وأن يتناجى  {في يف نفوسهم }وجنواهماملخ
مع أمثاله جلعل حلول ومربنرات ملوقفهم النفاقي، كما تدوراألسرار يف نفوسهم فيقلبون أوجه الرأي 

ر املختفية يف يعلم ما غاب عن احلواس، من األمو  {للخالص من مأزقهم }وأن هللا عالم الغيوب
 النفوس، والنجوى، وغريمها، فإذا علموا ذلك، فلماذا ال خيشون منه سبحانه وال يفعلون حسب مرضاته؟ 
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[ وكان من املنافقني من يرصدون للمسلمني ليعيبوهنم، فقد جاء رجل من املؤمنني بصاع ٧9]
حىت يُذكر يف املتصدقني. وجاء من متر للصدقة، فقال املنافقون: إن هللا غين عن صاعه، وإمنا جاء بذلك 

قل ابإلقالل، فنزل قوله 
ُ
كثر ابلرايء، وامل

ُ
رجل آخر بصرنة من دراهم، فقالوا: إنه جاء بذلك للرايء، فعابوا امل

أي معطي الصدقة  {هو الطعن، أي يطعنون }املطونعني« اللنمز» {تعاىل: املنافقون }الذين يلمزون
غمت التاء يف الطاء، وجيء هبمزة الوصل، لتعذر االبتداء ، أد«تطوع»، أصله «اطنوع»تطوعًا من 

ولعلن ذكر هذا للداللة على أن إميان املتطوع كان الالزم أن حيجز القائلني من  {ابلساكن }من املؤمنني
كما طعنوا فيمن أعطى الدراهم   {الطعن هبم، لكنهم منافقون ال يبالون ابإلميان واملؤمنني }يف الصدقات

أي إالن طاقتهم يف اإلنفاق والتصدق، كما عابوا من  {الذين ال جيدون إال جهدهميلمزون } {}و
أي جُيازيهم جزاء سخريتهم. وقد  {ويستهزئون هبم }سخر هللا منهم {أعطى الصاع }فيسخرون منهم

مؤمل  {م، }وهلم عذاب ألي(٥8)تقدم تفصيل الكالم يف سورة البقرة، يف قوله سبحانه: )هللُا َيْستَـْهزُِئ هِبِْم(
 موجع. 
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 ِِبَن مُهْم  اْستَ ْغِفْر ََلُْم َأْو اَل َتْستَ ْغِفْر ََلُْم ِإْن َتْستَ ْغِفْر ََلُْم َسْبِعنَي َمرمًة فَ َلْن يَ ْغِفَر هللُا ََلُْم َذِلكَ 

َُ َرُسوِل هللِا ( َفرَِح اْلُمَخلمفُ ٨٠َكَفُروا ِِبَّللِم َوَرُسوِلِه َوهللُا اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي ) وَن ِبَْقَعِدِهْم ِخاَل
َجَهنمَم َأَشدُّ َحر ًا َلْو   وََكرُِهوا َأْن ُُيَاِهُدوا ِبَِْمَواَلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم ِف َسِبيِل هللِا َوَقاُلوا اَل تَ ْنِفُروا ِف احْلَرِ  ُقْل ََنرُ 

( فَِإْن رََجَعَك هللاُ ٨٢وا َكِثريًا َجَزاًء ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن )( فَ ْلَيْضَحُكوا َقِلياًل َوْليَ ْبكُ ٨١َكانُوا يَ ْفَقُهوَن )
ُهْم َفاْسَتْأَذنُوَك ِلْلُخُروِج فَ ُقْل َلْن ََتُْرُجوا َمِعَي أَبَدًا َوَلْن تُ َقاتُِلوا َمِعَي َعُدو اً   ِإنمُكْم َرِضيُتْم ِإىَل طَائَِفٍة ِمن ْ

عُ  ُهْم َماَت أََبدًا َواَل تَ ُقْم َعَلى قَ ِْبِِه ٨٣ُدوا َمَع اْْلَاِلِفنَي )ِِبْلُقُعوِد َأومَل َمرمٍة َفاق ْ ( َواَل ُتَصلِ  َعَلى َأَحٍد ِمن ْ
َا يُرِيُد هللُا َأْن ٨٤ِإن مُهْم َكَفُروا ِِبَّللِم َوَرُسوِلِه َوَماُتوا َوُهْم َفاِسُقوَن ) ( َواَل تُ ْعِجْبَك َأْمَواَُلُْم َوَأْواَلُدُهْم ِإَّنم

نْ َيا َوتَ ْزَهَ  أَنْ ُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن ) بَ ُهْم ِِبَا ِف الدُّ ( َوِإَذا أُْنزَِلْت ُسورٌَة َأْن آِمُنوا ِِبَّللِم َوَجاِهُدوا ٨٥يُ َعذِ 
ُهْم َوَقاُلوا َذْرََن َنُكْن َمَع اْلَقاِعِديَن )  ( ٨٦َمَع َرُسوِلِه اْسَتْأَذَنَك ُأوُلو الطمْوِل ِمن ْ

 
يف حق املنافقني قالوا: اي رسول هللا استغفر لنا « الذين يلمزون»وي أنه عند نزول آية [ ر 80]

اي رسول هللا }أو ال  {ابالستغفار، فنزلت اآلية: }استغفر هلم)صلى هللا عليه وآله( فوعدهم النيب 
م أم مل تستغفر الصيغة األوىل لألمر، واملراد هبا املبالغة يف اإلايس، أي سواء استغفرت هل {تستغفر هلم

صيغة مبالغة يراد هبا  {فإهنم ال يستحقون الغفران، ولذا ال يغفر هللا هلم }إن تستغفر هلم سبعني مرة
ال يريد األلف، بل املراد أنه ال يقبل وإن قال فوق « لو قلت يل ألف مرة ما قبلت»الكثرة، كما يقال: 

واجلَْبل عليه اليفيده االستغفار، وهذا ليس إهانة ألهنم ُجبلوا على النفاق  {األلف }فلن يغفر هللا هلم
للرسول ـ كما ُزعم ـ بل أفرغ التوبيخ ألولئك يف هذا القالب، كما تقدم يف قوله: )َوَأَخَذ ِبرَْأِس َأِخيِه جَيُرُُّه 

 . (٥9)إِلَْيِه(
 وإن قيل: كيف جاز للرسول أن يعدهم مبا مل يفعل؟ 

أبس ألن االستغفار إمنا كان ألجل أن يغفر هللا، فإذا أخرب قلنا: إن ثبتت الرواية، مل يكن به 
سبحانه أبنه ال يغفر مل يبق لالستغفار جمااًل، كما لو وعد إنسان إبطعام زيد مث مات زيد. مث إنه كان 

االستغفار ابلشرط فلم يكن إخبارًا مطلقًا حىت يقال أنه يلزم جهله )صلى هللا عليه وآله( مراد الرسول 
َما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي »ل، وأنه تكلم من عند نفسه، وهذا ينايف قوله تعاىل: ابملستقب
 . (60)«يُوَحى
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سبب  {الذي تقدم من عدم قبول توبتهم وعدم فائدة االستغفار ابلنسبة إليهم }بـ {}ذلك
هروا اإلسالم }وهللا ال يهدي القوم كفرًا ابطناً، وإن أظ  {أي املنافقني }كفروا ابهلل ورسوله {}أهنم

فإنه سبحانه اليلطف هبم اللطف اخلفي بعد أن خرجوا عن طاعته وخالفوا أوامره عن علم  {الفاسقني
 وعمل. 

هو املرتوك خلف َمن « التفعيل»بصيغة املفعول من ابب « املخلنف» {[ }فرح املخلفون81]
مصدر »هو  {شخص آخر وأبقاه، كاملؤخنر، }مبقعدهممضى، ومُسني خملفاً ألنه ختلنف بنفسه، أو خلنفه 

أي  {أي أن من ختلفوا عن اجلهاد يف تبوك، فرحوا بقعودهم }خالف رسول هللا« القعود»مبعىن « ميمي
، فقد فرحوا أبهنم جنوا من تلك السفرة )صلى هللا عليه وآله(بعده، أو مبعىن: بقاؤهم خالفًا للرسول 

 {ترجيحًا للراحة على التعب }يف سبيل هللا {اهدوا أبمواهلم وأنفسهماملتعبة اخلطرة }وكرهوا أن جي
أي ال  {قال أولئك املخلنفون للمسلمني ولنظرائهم من املنافقني: }ال تنفروا {وإلعالء كلمته }وقالوا

اي رسول هللا هلؤالء:  {فإن وقت خروجهم كان مصادفًا للحر الشديد }قل {تذهبوا للجهاد }يف احلر
من هذه احلرارة اليت يالقيها اجملاهدون، فهي أوىل  {اليت جتب للمتخلنف }أشد حرناً  {م}انر جهن

أي يفهمون، واملعىن: أهنم لو فقهوا لعلموا أن انر جهنم أوىل  {ابالحرتاز من هذه }لو كانوا يفقهون
 ابالحرتاز والتجننب. 

الدائم، فالالزم أن [ إن الفرح الذي فرحه املخلفون بسبب بقائهم يوجب هلم العذاب 82]
هدند ال يضحك 

ُ
يضحكوا قلياًل ألنه مل يبق هلم جمال للضحك، فقد استحقوا بذلك العقاب، وامل

 {إنه ليس أمرًا ابلضحك وإمنا بيان لوجوب التقليل من ضحكهم }وليبكوا كثرياً  {}فليضحكوا قليالً 
 {حف }جزاًء مبا كانوا يكسبونحيث عملوا ما يستحقون به البكاء حيث اشرتوا النار بفرارهم من الز 

 . )صلى هللا عليه وآله(من النفاق والتخلنف عن الرسول 
ال  {اي رسول هللا من هذه الغزوة ـ غزوة تبوك ـ }إىل طائفة منهم {ـ }فإن رجعك هللا[ 83]

وا عن خصوصية للرجوع إىل الطائفة، وإمنا املقصود ترتيب األثر على تلك الطائفة من املنافقني الذين ختلف
هلم: }لن خترجوا  {معك إىل غزوة أخرى }فقل {أي طلبوا منك اإلذن }للخروج {تبوك }فاستأذنوك

فإان ُقطعنا عنكم وال صلة بيننا وبينكم }إنكم رضيتم  {إىل الغزوة }ولن تقاتلوا معي عدواً  {معي أبداً 
خيالفوننا، وكونوا معهم  الذين {يف غزوة تبوك }فاقعدوا مع اخلالفني {عن اجلهاد }أول مرة {ابلقعود

دائماً، إن الذي يرتك اإلنسان يف ساعة العسرة ال يصلح أن يكون معه، فطبعه طبع اهنزامي خُملد إىل 
الدعة، ولو خرج مل يزد إال خبااًل وخذالانً، فلذا كان الالزم أن جُيتنب عنه إطالقاً، ابإلضافة إىل أن 

 اد فليبق يف بيته ويكن مع اخلالفني. اإلسالم يف غىن عنه، وهو ال يستحق شرف اجله
[ مث هنى سبحانه نبيه عن الصالة على مثل هؤالء املنافقني ليحذر غريهم من النفاق، 84]

أي إذا مات أحد هؤالء املنافقني  {وألهنم ال يستحقون الرمحة والغفران }وال تصلن على أحد منهم مات



جتوز الصالة على َمن مل ُيَصلَّ عليه إىل آخر العمر ـ  أي إىل األبد، فإنه {فال تصلِن على ميتهم }أبداً 
أي ال تقف على قربه للدعاء كما هو  {على قول ـ لكن املنافق ال يستحق ذلك }وال تقم على قربه

 عادة الناس أن يقفون على قرب املسلم يدعون له ويستغفرون من أجله. 
إمنا حقن دماءهم وحفظ أمواهلم  وإسالمهم الظاهري {وذلك بسبب }إهنم كفروا ابهلل ورسوله

خارجون عن  {وأعراضهم، لكنه مل يُدخلهم يف زمرة املؤمنني الذين هلم الكرامة }وماتوا وهم فاسقون
ذلك، فال « الوقوف على قربه»طلب الرمحة له، كما أن املراد بـ« الصالة»طاعة هللا سبحانه. مث إن املراد بـ

بعبد هللا ابن أيبن املنافق الذي مات فصلنى الرسول عليه،  ليه وآله()صلى هللا ع ينايف ذلك ما فعله النيب
 ولعنه عقيب الرابعة. مث إنه قد اختلفت األقوال حول هذا املنافق مما ال يهمنا التعرنض له. 

 {اي رسول هللا، أي ال تنظر نظرة إعجاب ـ املستلزمة للتكرمي ـ }أمواهلم {[ }وال تعجبك8٥]
الكثرية، كيف قد ُمنحوا ذلك، وأهنا تدل على تكرمي هللا هلم، بل  {}وأوالدهم أي أموال املنافقني

« َزَهق النفس» {هبذه األموال واألوالد }يف الدنيا وتزهق أنفسهم {ابلعكس }إمنا يريد هللا أن يعذهبم هبا
بني عذاب فهم بني عذاب الدنيا للمال واألوالد من التبعة واهلموم، و  {عبارة عن هالكها }وهم كافرون

 اآلخرة حيث أهنم ميوتون مع الكفر. وقد مر تفسري اآلية فراجع. 
ولعل املقصود من تكرار اآلية: النهي عن هذا النوع من التكرمي الالشعوري للكفار واملنافقني، 

 فإن نظر اإلعجاب هو نظر التكرمي، فيختلف املقصود هنا من املقصود هناك. 
إما ابلنسبة إىل غري  {آن الكرمي تتضمن }أن آمنوا ابهللمن القر  {[ }وإذا أنزلت سورة86]

املؤمنني، وإما ابلنسبة إىل املنافقني، أي آمنوا إمياانً صحيحاً، وإما ابلنسبة إىل املؤمنني بقصد إبقائهم على 
إلسالم، إلعالء كلمة ا {}وجاِهدوا مع رسوله« اْهِداَن الصِنرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ »اإلميان واستقامتهم فيه حنو 

أي طلب منك اإلذن يف عدم اجلهاد }أولوا  {فآمنوا، وادعوا غريكم إىل اإلميان واجلهاد }استأذنك
أي دعنا }نكن مع  {من املنافقني }وقالوا ذران {أي أصحاب املال والقدرة والغىن }منهم {الطول

 الذين ليس عليهم جهاد، من النساء والصبيان والعاجزين.  {القاعدين
 



 
( َلِكِن الرمُسوُل ٨٧ِبَِْن َيُكونُوا َمَع اْْلََواِلِف َوطُِبَع َعَلى قُ ُلوِِبِْم فَ ُهْم اَل يَ ْفَقُهوَن ) َرُضوا

َراُت َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفلِ  ( َأَعدم ٨٨ُحوَن )َوالمِذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا ِبَِْمَواَلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َوُأوَلِئَك ََلُُم اْْلَي ْ
ُروَن ِمَن ٨٩ ََلُْم َجنماٍت َِتِْري ِمْن ََتِْتَها األنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )هللاُ  ( َوَجاء اْلُمَعذِ 

ُهْم َعَذاٌب أَ  ( ٩٠ِليٌم )األْعَراِب ِليُ ْؤَذَن ََلُْم َوقَ َعَد المِذيَن َكَذبُوا هللَا َوَرُسوَلُه َسُيِصيُب المِذيَن َكَفُروا ِمن ْ
 َلْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َواَل َعَلى اْلَمْرَضى َواَل َعَلى المِذيَن اَل ُيَُِدوَن َما يُ ْنِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوا هللِ 

َك ِلَتْحِمَلُهْم ( َواَل َعَلى المِذيَن ِإَذا َما أَتَ وْ ٩١َوَرُسوِلِه َما َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيٍل َوهللُا َغُفوٌر رَِحيٌم )
ْمِع َحَزَنً َأاَل ُيَُِدوا َما يُ ْنفِ  ُلُكْم َعَلْيِه تَ َولمْوا َوَأْعيُ نُ ُهْم َتِفيُض ِمَن الدم  (٩٢ُقوَن )قُ ْلَت اَل َأِجُد َما َأمحِْ

 
، وهي املرأة «خالفة»مجع  {أي رضي هؤالء املنافقني }أبن يكونوا مع اخلوالف {[ }رضوا8٧]

، «فوارس»جيمع على « فارس»فإن « اخلالف»لف عن اجلهاد، أو هو أعم من مسيت به ألهنا تتخ
فإهنم بسبب  {واملراد: كل من ختلف عن اجلهاد من النساء والصبيان والعاجزين }وطبع على قلوهبم

قبح عملهم وتركهم للجهاد، كشأن كل إنسان  {نفاقهم طبع عدم اإلميان على قلوهبم }فهم ال يفقهون
 ات واملفاسد، فإنه ال يعرف قبح عمله بل يراه حسناً. انغمر يف الشهو 

إبنفاقها يف سبيل  {إميااًن صادقًا }جاهدوا أبمواهلم {[ }لكن الرسول والذين آمنوا معه88]
يقاتلون الكفار وجيالدون  {هللا. ومسي جهادًا ألن بذل املال حيتاج إىل جهد النفس وتعبها }وأنفسهم

املنافع واألشياء اخلرية من خريات الدنيا واآلخرة، فإهنم حيرزون  {خلرياتاملردة الفجار }وأولئك هلم ا
 الفائزون الناجحون.  {حسن السمعة واملال يف الدنيا، والنعيم يف اجلنة }وأولئك هم املفلحون

أي من حتت أشجارها وقصورها، فهم  {[ }أعد هللا هلم جنات جتري من حتتها األهنار89]
أبدًا ال خروج هلم منها، وال زوال  {ارية، ويف ذلك لذة ومتعة }خالدين فيهاُمشرفون على األهنر اجل

 الذي ال شيء أعظم منه.  {اإلحراز للخريات وللجنات }الفوز العظيم {لنعيمها عنهم }ذلك
[ أمام احلركات ينقسم الناس إىل ثالثة أصناف: قسم أييت وينضم إىل احلركة، وقسم ال أييت 90]

أييت ويعتذر. وهكذا حدث يف غزوة تبوك، فاملؤمنون الصادقون انضموا إىل الرسول وال يعتذر، وقسم 
، واملنافقون بعضهم جاء ليعتذر بال مربنر، وبعضهم مل جيئ إطالقًا حىت لالعتذار )صلى هللا عليه وآله(

قيقة مبعىن: أبدى العذر بدون أن يكون ذا عذر يف احل« التفعيل»ابب « اعتذر»من  {}وجاء املعذنرون
إما املراد هبم: أهل البدو، وإما املراد: أهل احلضر، لكنهم ُشبنهوا ابألعراب يف عدم  {}من األعراب

  .(61)استحقاقهم التكرمي، كما قال سبحانه: )األْعرَاُب َأَشدُّ ُكْفراً َونَِفاقاً(
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جلهاد يف التخلنف عن ا )صلى هللا عليه وآله( أي أيذن هلم الرسول {جاء هؤالء }ليؤذن هلم
يف ابطنهم، وإن أظهروا التصديق يف الظاهر ـ كما هو  {املنافقون }الذين كذبوا هللا ورسوله {}وقعد

لالعتذار بل قعدوا يف مكاهنم وكأن أمراً مل  )صلى هللا عليه وآله( شأن املنافق ـ فإن هؤالء مل أيتوا إىل النيب
ؤمل موجع، وإمنا خصص مجاعة منهم م {من هؤالء }عذاب أليم {حيدث }سيصيب الذين كفروا منهم

 ألهنم مل يكفروا كلهم، فاملعذورون من األعراب غالباً ال ينطوون على الكفر، وإمنا يتخلنفون تكاساًل. 
 {[ مث بنين سبحانه أهل األعذار الذين يسقط عنهم اجلهاد بقوله: }ليس على الضعفاء91]

ز لعمًى أو زمانه أو ما أشبه ـ مما ال يسمنى كالشيخ الكبري، والضعيف البنية، والعاج« ضعيف»مجع 
وهم أصحاب األسقام والعلل املانعة عن اجلهاد }وال على « مريض»مجع  {مرضًا ـ }وال على املرضى
ضيق، فال جناح عليهم  {ليست معهم نفقة اخلروج وأسباب السفر }حرج {الذين ال جيدون ما ينفقون

أبن أخلصوا العمل من الفسق، وكانوا انصحني يف قرارة  {سولهيف التخلنف عن اجلهاد }إذا نصحوا هلل ور 
نفوسهم. وليس املعىن: وجود احلرج لغري الناصح ـ من جهة عدم اجلهاد ـ بل املراد: أن عدم احلرج املطلق 

 إمنا يرتتب على العاجز الناصح، أما العاجز املنافق فعليه حرج من جهة نفاقه. 
سبيل على تعذيبهم وال جناح عليهم، فإهنم حمسنون يف ال  {}ما على احملسنني من سبيل

أعماهلم. وال خيفى أن اآلية ال تدل على أن ُمريد اإلحسان ال جناح عليه وإن أساء، فإن الظاهر منها 
 هبم، فال حيمنلهم فوق طاقتهم.  {لذنوهبم }رحيم {أن احملسن حقيقًة ال جناح عليه }وهللا غفور

زائدة أتيت لتزيني الكالم، أي إذا « ما» {ى الذين إذا ما أتوكسبيل وجناح }عل {[ }وال92]
اي رسول هللا: }ال  {أي يسألونك مركبًا يركبون عليه ليجاهدوا }قلت {جاءوك اي رسوا هللا }لتحملهم

أي رجعوا }وأعينهم تفيض من الدمع  {فليس عندي مركب تركبونه }تولوا {أجد ما أمحلكم عليه
 ينفقونه ألجل هتيئة وسائل اجلهاد.  {دموع من حزهنم }أالن جيدوا ما ينفقونأعينهم تسيل ابل {حزانً 

ورد أن سبعة من األنصار جاءوا إىل الرسول يطلبون منه املركب لريافقوه يف غزوة ، فاعتذر منهم 
 . وفيهم نزلت اآلية. (62)أبنه ال جيد ما حيملهم، فرجعوا ابكني )صلى هللا عليه وآله( الرسول

يطلبون إذنك  {أي السبيل لعقاهبم ولومهم }على الذين يستأذنونك {ا السبيل[ }إمن93]
أي رضي  {قادرون على اجلهاد ونفقاته }رضوا {للتخلنف عن اجلهاد والبقاء يف املدينة }وهم أغنياء

 {من النساء والصبيان والعاجزين }وطبع هللا على قلوهبم {هؤالء املستأذنون }أبن يكونوا مع اخلوالف
أبن ختلنفهم عن اجلهاد يسبب هلم اخلزي والعار وعذاب النار، بل  {نفاقهم }فهم ال يعلمون بسبب

 يظنون أن ختلنفهم يعود عليهم ابلنفع. 
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