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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ) ٢(تأمالت في سورة الحشر 

  ."ولوال أن كتب اهللا عليهم الجالء لعذبهم" :من قوله تعالى
  خالد بن عثمان السبت/ للشيخ

  
  . والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
  :أما بعد

لَولَا َأن كَتَب اللَّه علَيِهم و{:  يقول-تبارك وتعالى-فال زال حديثنا عن سورة النضير سورة الحشر، فاهللا 
صلى اهللا عليه -عرفنا أن النبي  ،]٣:سورة الحشر[ }الْجلَاء لَعذَّبهم ِفي الدنْيا ولَهم ِفي الْآِخرِة عذَاب النَّاِر

وا ِمن َأهِل الِْكتَاِب ِمن هو الَِّذي َأخْرج الَِّذين كَفَر{:  بذلك بقولههممن المدينة، وأن اهللا تمدح أخرجهم -وسلم
 جالء، فالجالء :الجالء هو إخراج خاص، وليس كل إخراج يقال لهف ،]٢:سورة الحشر[ }ِدياِرِهم ِلَأوِل الْحشِْر

لوا من ديارهم، فهو ج، ويكون للجماعة وال يكون للواحد، أجلي هؤالء من بالدهم، ُأعادة يكون باألهل والولد
 ،   تحولوا ،جلوا رحلوا من هذا المكان وأخرجوا منهُأبال عودة،  والولد، وهو خروج إخراج للجمع لألهل

ولَولَا {والولد من غير رجوع إليه، هو الخروج من الوطن باألهل : العربهذا يقولون في تفسيره في كالم 
مهذَّبلَاء لَعالْج ِهملَيع اللَّه لَا{ ومعلوم أن }َأن كَتَبلَو؛ لم يحصل التعذيب،امتناع أمرللوجود، يد االمتناع تف }و 

كتب اهللا أن  وهي كتابة أزلية، -جل جالله-لوجود هذه الكتابة من اهللا : الجالء، يعنيألن اهللا كتب عليهم 
جلون، هؤالء ي}مهذَّبلَاء لَعالْج ِهملَيع اللَّه لَا َأن كَتَبلَوعز -ذي كتبه اهللا  فظاهره أن ثبوت الجالء هذا ال}و

من يلزم منه نفي التعذيب، أن اهللا لم يعذبهم ألنه كتب عليهم الجالء، مع أن إخراجهم بهذه الصفة  -وجل
 هذا -يخرجون على بعير واحد بيوتوأهل كل ثالثة  ،يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين-ديارهم 

: قاللما ذكر معايب بني إسرائيل و من الديار،  قد قرن بين قتل النفوس واإلخراج-عز وجل-تعذيب، واهللا 
}كُمَأنفُس ُؤالء تَقْتُلُونه َأنتُم ن {يقتل بعضكم بعضاً، :  يعني]٨٥:سورة البقرة[ }ثُمنكُم مفَِريقاً م ونتُخِْرجو

هودي ال يقتل اليهودي ومع ذلك تقتلون  الي؛أنتم تتناقضون:  يقول}ِدياِرِهم تَظَاهرون علَيِهم ِباِإلثِْم والْعدواِن
 لألوس والبعض كان حليفاً للخزرج فتحصل المعارك بين األوس والخزرج، اًبعضكم؛ ألن بعضهم كان حليف

  .ودي يقتل أخاه اليهودي؛ ألنه في الفريق المعادي لهفاليه
}فَِريقاً م ونتُخِْرجو كُمَأنفُس ُؤالء تَقْتُلُونه َأنتُم اِنثُمودالْعِهم ِباِإلثِْم ولَيع ونرتَظَاه اِرِهمن ِدييقول، }نكُم م :
}مهاجِإخْر كُملَيع مرحم وهو موهى تُفَادارُأس أتُوكُمِإن يا  أنتم كتب عليكم أشياء منها فك األسير، وألّ:يعني }و

ولكنكم تطلقونهم إذا كانوا فأنتم تقتلونهم وتخرجونهم : ليقواليهودي، وأال يخرجه من بلده، يقتل اليهودي 
  .}َأفَتُْؤِمنُون ِببعِض الِْكتَاِب وتَكْفُرون ِببعٍض{، أسارى
       علَيِهم ه ولَولَا َأن كَتَب اللّ{: لم يعذبهم من قرأها أن اهللا بعضفهم منها أن هذه اآلية قد ي: فالشاهد

المنتفي   ولكن المقصود هنا بالتعذيب،الجالء تعذيبو ألن اهللا كتب الجالء، ؛فامتنع التعذيب }بهمالْجلَاء لَعذَّ
ست  أما الجالء فإن أبدانهم ما م}ا َأن كَتَب اللَّه علَيِهمولَولَ{القتل واألسر كما وقع لقريظة، بخاص هو تعذيب 
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 ،هذه نكبة مصيبةداني، كون اإلنسان يخرج من بلده  ولكنه تعذيب وجبشيء ال بقتل وال بجراح وال بضرب
ولَهم ِفي الْآِخرِة { : فقالوأثبت لهم عذاب اآلخرة} لَعذَّبهم ِفي الدنْيا{: واألسر؛ ولهذا قالولكن ليست كالقتل 

 وإنما لحكمة علمها، ،عندهفانتفى عنهم القتل واألسر؛ ألن اهللا لم يكتب عليهم ذلك ال لمكانة لهم  }عذَاب النَّاِر
معهم سيصيب المسلمين ما  فإنهم لو دخلوا في حرب ،ولعل من ذلك توفير قوى المسلمين لمعارك يستقبلونها

 وأصابهم ما أصابهم ،أو نحو ذلك، وقد عادوا حديثاً من رباط طويل على الخندقأو جراح يصيبهم من قتل 
هؤالء نة  مؤ-عز وجل- واإلرجاف، فكفاهم اهللا عبمن اإلنهاك والتعب، وبلغت القلوب الحناجر من الر

  .اليهود
وهذا وإن لم يعول عليه من جهة الرواية كما هو ير، في صفة خروج بني النضيذكر سير بعض أهل الو

نهم حينما إ :فهم يقولونال يعتمد،   وإن كان،للفائدة والعبرة يذكرمعلوم من حال المرويات في السير لكن 
في المدينة في وأظهروا تجلداً عظيماً فخرجوا في طريقهم وقد عرفنا موقعهم ، اء والذريةحملوا النسخرجوا 

خيبر، وبعضهم خرج خرجوا وجاءوا من أجل أن يتجهوا إلى ناحية الشمال، أن يتجهوا إلى جنوبها الشرقي، 
على م مروا  ث، الحارث من الخزرجيإلى أطراف الشام كما سبق، فمروا على بعض منازل األنصار مثل أب

، ثم شقوا المدينة -صلى اهللا عليه وسلم-ن مسجد النبي  كالجبيلة والجسر حتى مروا بالمصلى قريباً منواٍح
 وحلي الذهب والفضة والمعصفر، ونادى ، وعليهن الديباج والحرير وقطف الخز،وجعلوا النساء في الهوادج

لخفض األرض ورفعها، فإن تكن النخل قد ا نعده هذا مم:  ورفع جلد جمل وقالأبو رافع سالم بن أبي الحقيق
ومعهم القيان نهم كانوا يحملون الدفوف إ: ، ومروا يقال-يريد أن يتجلد-بخيبر، تركناها فإنا نقدم على نخل 

 لهم الناس ينظرون المذل المهين، وصفّ وهم قد أخرجوا بهذا اإلخراج ،حفلةيعزفن خلفهم تجلداً، 
اإلبل يربط فجعلوا يمرون قطاراً في إثر قطار، مجموعات به أهل اإليمان،  ألنه يوم يفرح ؛ويتفرجون

واحد، فتحملوا على ستمائة بعير، كل مجموعة من اإلبل  ويتجهون في خط ،فتكون مقطورة ببعض ضهابع
 لخروج هؤالء اليهود ؛سىواألظهر على المنافقين الحزن والكآبة مربوط بعضها ببعض، وفي هذا األثناء 

  .تصر لليهود على إخوانه المسلمينوين ، ويحامي عنهم،اآلن عن اليهودافع بعض المنافقين كما يد
 في الجاهلية في حروب نمحيث باق لبني قريظة من التجلد، مثل ما وقع للزبير بن حدثت  أشياء وهناك

لى تلك المنة ، فجاءه ثابت بن قيس يعرض عليه المكافأة ع-رضي اهللا تعالى عنه-بن قيس ثابت بعاث على 
عندي، وذكر له قدرته إن لك يداً : مثلك مثلي؟ قال ثابتوهل يجهل : هل تعرفني؟ فقال له: قال لهفالسابقة، 

اليوم، إن الكريم يجزي الكريم، وأحوج ما كنت إليك : بن باق اليهودياعلى أن يجزيه بها، فقال الزبير هذا 
فجاء إليه وأخبره  أن يهب له هذا اليهودي، فأعطاه إياه،  وطلب منه-صلى اهللا عليه وسلم-فجاء ثابت للنبي 

شيخ كبير ال أهل لي وال مال بيثرب ما :  قد وهبه له، فقال له الزبير هذا-صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي 
صلى اهللا - من النبي -رضي اهللا عنه-فاستوهبهم ثابت بن قيس  كأنه يريد ماله وولده، :يعنيأصنع بالحياة؟ 

أما يا ثابت :  وهبني ذلك، فقال له-صلى اهللا عليه وسلم-إن النبي : ، فوهبهم له، فرجع إليه وقال-سلمعليه و
عل بالذي كأن وجهه مرآة صينية تتراءى يا ثابت ما فُ:  وقد قضيت الذي عليك، ثم قال،أنت فقد كافأتني

فما فعل : تل، قالقُ:  قال؟وهو كعب بن أسد سيد قريظة ،لشدة جماله: عذارى الحي في وجهه، يعني
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بعد يا ثابت ما في العيش خير : قالقتلوا، :  قال؟ عمرو بن قريظةو كعب بن قريظة وبنوبن: أي ،المجلسان
فأخلد فيها بعدهم، ال حاجة لي في ذلك، ولكن يا ثابت انظر إلى  ، إلى دار قد كانوا حلوالً فيهاهؤالء، أرجع

 وأن يرد أموالهم، فطلب لهم اطلب إلى صاحبك فيهم أن يطلقهم ف،وولدي فإنهم جزعوا من الموت ،امرأتي
يا ثابت : قال الزبير هذا اليهودي وأعطاه ما طلب إال السالح، -رضي اهللا تعالى عنه-ذلك ثابت بن قيس 

فتلة دلو ناضح حتى ألقى فما أنا بسائر هللا اقتلني، : عندك إال ألحقتني بالقوم، يعنيأسألك بيدي التي كانت 
ألقى حتى  -لمجرد ما يستخرج الدلو من البئر ويصب ما فيه ثم يرجع-ما هو إال وقت يسير : يقولبة، األح

عنقه، وفي بعض كالمجلسين ونحوهما، فقدم وضربت  ومن قتل من اليهود ،كعب بن أسد األحبة وهو
رضي اهللا -بير بن العوام ال أبالي من قتلني، فقتله الز: ما كنت ألقتلك بيدي، فقال: أن ثابت قال له: الروايات

يلقاهم واهللا في نار : ألقى األحبة، قال: لما بلغه قوله -رضي اهللا عنه-أن أبا بكر الصديق : ، وجاء-عنه
  .جهنم خالداً مخلداً

قد شققها في كل ناحية قدر أنملة، من أجل أال يستفيد منها أحد، وهكذا حيي بن أخطب لما جيء به عليه حلة 
ما لمت نفسي في أما واهللا :  قال-صلى اهللا عليه وسلم-عنقه بحبل، فلما نظر إلى النبي إلى مجموعة يداه 

:  أقبل على الناس وقالثمالذي خذله اهللا البد أن يقع له الخذالن، : خذل، يعني يخذل اُهللامن ي ولكن ،عداوتك
  .فضربت عنقهرائيل، ثم جلس  كتاب وقدر وملحمة كتبها اهللا على بني إس،أيها الناس إنه ال بأس بأمر اهللا

الكفرة شرار الخلق قد يحصل عند الواحد منهم بعض إذا كان هؤالء : نقولفنعتبر،  لنا أنن اولو صحت لك
  .بالتجلدالتجلد فإن أهل اإليمان أولى 

رجل يحمل طفلته تنزف من ، ما عرفناه في تاريخنا المعاصر، أظهر إخواننا في غزة تجلداً ال نظير لهو
، ولم يتكدسوا على حدود وال غير ذلك هذا أمر عجيب، -عز وجل- وال تسمع منه إال الرضا عن اهللا الدماء

  .في الحروب، ما صارت أزمة إنسانية على الحدود وكما يحصل عادةكما يجري عادة 
من يشَاقِّ اللَّه فَِإن اللَّه ذَِلك ِبَأنَّهم شَاقُّوا اللَّه ورسولَه و{: ما سبق  معلالً كل-تبارك وتعالى-يقول اهللا و

، وقذف الرعب، وقع لهم هذا اإلخراج، وتخريب البيوت، وأخذ األموالف ،]٤:سورة الحشر[ }شَِديد الِْعقَاِب
شاقوا اهللا ورسوله، والمشاقة  كل هذا بأنهم شاقوا اهللا ورسوله، والباء للتعليل، بسبب أنهم والعذاب في اآلخرة
، مأخوذة من الشق، كأن هذا في شق وهذا في شق، مثل المحادة كأن هذا في حد معاداةهي المخاصمة وال

  .وهذا في عدوة وهذا في حد، والعداوة كأن هذا في عدوة
هنا  الذي وقع لهم بسبب المشاقة، ولو وقف }ومن يشَاقِّ اللَّه فَِإن اللَّه شَِديد الِْعقَاِب{: ثم جاء بالحكم العام

بسبب المشاقة، فكل من شاق فهو مستحق لهذه أن الذي وقع لهم : التعميم بالعلة، بمعنى ذلك لفهمنا من
 }ومن يشَاقِّ اللَّه فَِإن اللَّه شَِديد الِْعقَاِب{: في قوله قد صرح بذلك تصريحاً -عز وجل-العقوبة، ولكن اهللا 

كل من وقع في هذه المشاقة، كل ما ذلك يعم بهم، وإنال يختص بيهود بني النضير لمعنى يختص فهذا األمر 
، فهؤالء الكفار بجميع يجب أن يكون منا على بالمن شاق اهللا ورسوله فإن العذاب ينتظره، وهذا أمر 

   واإلمكانات ،عنهم ما يملكون من القوىغني ي، ولن -صلى اهللا عليه وسلم- ورسوله ،طوائفهم هم مشاقون هللا
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إذا جاء فإن ذلك يتالشى جميعاً  ويذكرون التصريحات واألرقام، ،ون بها الناسالتي يرهبدر واألسلحة والقُ
به  والثقة ، عنهم من التوكل عليه-تبارك وتعالى-بحال يرضاها اهللا وكان أهل اإليمان  -عز وجل-أمر اهللا 

هللا ورسوله هم أو أن يغلبهم؛ ألن الذين يشاقون اوإعداد ما يستطيعون من القوة، ولن يستطيع أحد أن يقهرهم 
قع في قلبه من ، دعك مما ي ولن يستطيع أن يصمد إطالقاً،فلن يتمالك -عز وجل- اهللا  اهللا، ومن يعاِديعادون

  .الرعب الذي يزلزله، فهو يفر بمجرد ما يسمع التكبير
 في فلسطين نالذي ليس اليهودماذا سيفعل وغواصات ودبابات أهل غزة لو كان عندهم طائرات وصواريخ 

 من هلعويموت، رعب ف وربما تأتيه جلطة أنفسهم وهم أحياء، ايقبروأن  يمكن في العالم؟ نالذيسب بل فح
ما استطاعوا أن يدخلوا عليهم، وال استطاعوا أن يواجهوهم، وال يقاتلوهم، حرب ثالثة أيام ، لزعناس ُأ

  .عظيمةفهذا أمر فيه عبرة تتحول إلى ثالثة أسابيع أو أكثر، 
ما قَطَعتُم من لِّينٍَة َأو تَركْتُموها قَاِئمةً علَى ُأصوِلها فَِبِإذِْن اللَِّه وِليخِْزي {: -تبارك وتعالى-هللا ثم يقول ا
هي النخلة، على قول عامة أهل العلم، وال يلتفت إلى غير ذلك من األقوال، ، اللينة ]٥:سورة الحشر[ }الْفَاِسِقين

 إنه في : كما يقول بعضهم،خاصلنخلة هل ذلك يقال لعموم النخل أو يقال لنخل مع صرف النظر عن هذه ا
 رحمه – الطبري بن جريرا، هذا قال به كثير من المفسرين، واختاره كبير المفسرين العجوةجميع النخل إال 

نخيل، وبعضهم يعمم ذلك في جميع ال،  وهو قول الخليل بن أحمد وطائفة من أئمة اللغة والتفسير،-اهللا 
من :  أي}ما قَطَعتُم من لِّينٍَة{: وبعضهم يقول غير هذا، لكن المقصود هناوبعضهم يخصه في كرام النخل، 

  .نخلة
}وِلهلَى ُأصةً عا قَاِئموهكْتُمتَر جذعها:يعني ،قائمة على ساقها: لم تقطعوها، يعني:  يعني}اَأو .  
لبني النضير كانت لهم حوائط خارج عالقة هذه القضية أنه في وقت الحصار  }ِسِقينفَِبِإذِْن اللَِّه وِليخِْزي الْفَا{

     وكان  المزارع فيها النخيل كما هو معلوم، :القرية المحصنة، حوائط في الخارج، وهذه الحوائط يعني
محبة النخل محبة لربما تعدل  وأهل زرع وحرث، ومعلوم أن أهل النخيل يحبون ،بنو قريظة أهل نخيل

 وقد تزيد عند بعضهم، وهذا النوع من التعلق يوجد عند بعض الناس إلى يومنا هذا، وقد ذكر ،األوالد
زراعة وهو من أهل العراق، والعراق من أكثر البالد - صاحب تفسير روح المعاني -رحمه اهللا-األلوسي 

: ال يشق عسيب نخلة، يعنييود لو أن إبهامه شقت وأنه :  عن بعض من سمع منه من أهل النخيل-للنخيل
يده وأطرافها من شدة محبته له، ولو نظرتم في حال بعض يخاف على عسيب النخلة أعظم مما يخاف على 

 يحصيها ويعرف ماذا حصل لها من نقص في كل ،بها عناية كبيرة فإنك تجد عندهم مثل هذاالذين يعتنون 
من أجل الضغط  ؛ قطعت-و عدد قليل جداًوه-بعض النخيل أن  قطع، فحصل في وقت الحصارومن  ،يوم

 فيرونها ،في كل يومسقيها في  فهم يرون من فوق الحصون، وهذه من أعز األموال تعبوا فيها و،على اليهود
أو للحاجة إلى جذوع من قد تكون قطعت في ناحية من أجل توسيع معابر  تقطع، فمن أجل الضغط عليهم

  .صونأجل التسلق على الحيطان والقالع والح
  



 ٥

التي  بعض النخيل وهي قليلة من تلك المزارع الواسعة ت ونحو ذلك، المهم أنه قطعمن أجل إيقاٍدقد يكون و
 إغاظة لهم، وفي هذا يقول ؛أنه أحرقت بعض النخيل: كانت تعرف بالبويرة، وفي بعض المرويات في السير

وا راجعين إلى مكة وتركوا اليهود للمشركين حينما انطلق يذكر ما وقع -رضي اهللا عنه-حسان بن ثابت 
  : المحتوميواجهون مصيرهم

تفاقدنهم توليس لهم ببلد ***  نصروا قريشاً  معشرصير  
  .يقصد النضير

  .ويرة مستطير بالبحريقٌ    ***  راة بني لؤي على سنوها                       
  :يقول بن الحارث فأجابه أبو سفيان

  ق في نواحيها السعيروحر *** أدام اهللا ذلك من صنيٍع
   أراضينا تضيروتعلم أي *** هزستعلم أينا منها بنُ

فأنتم الذين  ، والحريق هو في أطراف بلدتكم ومدينتكم وفي نواحيكم،في مكة بعداء عن هذانحن : يقول
  .متنزهون عنهتتضررون من هذا ونحن 

أرجف اليهود، لما حصل هذا التقطيع ف }ركْتُموها قَاِئمةً علَى ُأصوِلهاما قَطَعتُم من لِّينٍَة َأو تَ{: هذه اآليةف
 من اإلفساد في قطع النخيلو ،تدعو إلى الصالح واإلصالحأنت يا محمد : استخدموا سالح اإلعالم وقالوا

 اختلفوا -مرضي اهللا عنه-فالقرآن يعالج هذه القضايا على طريقته الفذة، فرد عليهم بأن الصحابة ، األرض
 ،إن هذه ستصير إلى المسلمين:  وقالوا، بل منع من ذلك،بعضهم قطع، وبعضهم امتنع: في قطع النخيل

وأنهم ال زالوا في الحصار وأن ذلك فيه نكاية للعدو،  والذين قطعوها يرون أن ذلك لم يحصل للمسلمين بعد
ما {:  وترد على اليهود، تعالج هذا الموقف واليهود أرجفوا وغاظهم هذا الفعل، فنزلت هذه اآلية،فاختلفوا

الْفَاِسِقين خِْزيِليا فَِبِإذِْن اللَِّه ووِلهلَى ُأصةً عا قَاِئموهكْتُمتَر ن لِّينٍَة َأوتُم مجعلولم ي معالجة رفيعة جداً، }قَطَع 
  .}فَِبِإذِْن اللَِّه{: اللوم على المسلمين وإنما قال

سيرة في أول ليلة اللما قتل ابن الحضرمي في الوقعة المعروفة في  في نظائره -رك وتعالىتبا-كما قال اهللا 
 لم يعلموا بدخول الشهر الحرام، فأرجف المشركون -مرضي اهللا عنه-وكان الصحابة من األشهر الحرم 

 -عز وجل- اهللا هذا يقول على دين إبراهيم ويدعو إلى ملة إبراهيم وهم ينتهكون الشهر الحرام، فرد: قالواف
 على اً، ثم قال رد]٢١٧:سورة البقرة[ }يسَألُونَك عِن الشَّهِر الْحراِم ِقتَاٍل ِفيِه قُْل ِقتَاٌل ِفيِه كَِبير{ :عليهم

بر ِمن الْقَتِْل والَ َأكْ{وهي الكفر،  }والْمسِجِد الْحراِم وِإخْراج َأهِلِه ِمنْه َأكْبر ِعند اللِّه والِْفتْنَةُ{: المشركين
 لَِئكفَُأو كَاِفر وهتْ ومن ِديِنِه فَيع ِمنكُم تَِددرن يمواْ وتَطَاعِإِن اس ن ِديِنكُمع وكُمدري تَّىح قَاِتلُونَكُمي الُونزي

 ابحَأص لَِئكُأوِة واآلِخرا ونْيِفي الد مالُهمِبطَتْ َأعحونا خَاِلدِفيه ممن  القضية التي تتعلق بالمسلمين }النَّاِر ه
لم  }يسَألُونَك عِن الشَّهِر الْحراِم ِقتَاٍل ِفيِه قُْل ِقتَاٌل ِفيِه كَِبير{: انتهاك حرمة الشهر الحرام رد عليها بكلمتين

 -عز وجل- باهللا تكفرونأنتم ف ،، لكن أفعالكمغرقت فيها كل الجهود واإلمكاناتتُتحول إلى شناعة است
ثيرها أعداء  عن المسجد الحرام وما إلى ذلك، هذه الطريقة الصحيحة في المعالجة للقضايا التي يونصدتو

  .اإلسالم على المسلمين
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 المواد ونيرمو ، النساء واألطفالوسءعلى ر من يأتي ويرمي األطنان  وهميتهمون المسلمين باإلرهاب
 ، عليهم بيوتهمون ويهدم،وس المساكينءوأنواع األسلحة التي تجرب على ر ،حارقةوالمواد ال ،المشعة
وأولى، فالمسلمون ينبغي أن يستفيدوا من طريقة هم أهل ذلك وأخص به و ، المساجد قاعاً صفصفاًونويجعل

كفار لهم أن  فيما أراد الايقعولويستفزونهم ويستخفونهم الكفار يجرونهم القرآن لمعالجة هذه القضايا ال أن 
ما يصموننا به  نصدق فال ببعض، فيتحول كل التفكير والجهد الذهني والبدني إلى اشتغال بعضهم ،يقعوا به

  .نشتغل بأنفسنا ثم بعد ذلك نحن ،وينسبوننا إليه
 منه استنبطوإذا كان هذا اإلذن الشرعي هنا يحتمل أن يكون اإلذن الشرعي،  اإلذن }فَِبِإذِْن اللَِّه{: هذا الردو

الحرب يجوز للمسلمين أن يخربوا  في أنه في حال الحصار مع العدو -رحمه اهللا-الفقهاء كاإلمام مالك 
 فالالحرب مع المشركين،  ولحصارهذا في حال او وما كان فيه نكاية وإغاظة، ،المرافق الحيوية للعدو

ينقل ف ،المصالح هنا وهناك ويضرب ،يتوهمه بعض الناس اآلن من أنه يريد أن يضرب المصالح الفالنية
 والكفار يجيدون الفرص في مثل ،جهل وضرره وفساده عائد إلى المسلمين فهذا ،الحرب إلى بالد المسلمين

حينما تكون حرب قائمة بين المسلمين والكفار، لكن هذا الذي وقع، وهذه التصرفات لمزيد من التسلط، 
وا المرافق الحيوية للكفار، من طرقات ومحطات كهرباء،  يضربحاصروا بلداً من بالد الكفار يجوز لهم أنو

الحروب في ف ،إلى غير ذلك من أجل شل حركة العدو، وهذا الذي يفعله الناس في الحصار إلى يومنا هذا
  . ويضرب كل شيء، وتضرب المياه، وتنطفئ الكهرباء،تضرب المرافق

ما كان فيه نكاية و المعنى في حال الحصار، وبعض أهل العلم هذا -اهللارحمه -اإلمام مالك استنبط منه ف
 -عز وجل-قدره اهللا اإلذن الكوني أن هذا أمر وقع وبالعدو، وإذا كان اإلذن هو من قبيل اإلذن الكوني، 

يشمل هذا  أن اإلذن في هذه اآلية -واهللا أعلم-هذا أمر لو شاء اهللا لم يكن، واألقرب و ،}فَِبِإذِْن اللَِّه{وقضاه 
وبما أنه واقع فقد حصل فيه  به لبين حكمه وأنكره، -عز وجل- ألنه لو لم يأذن اهللا ؛إذن شرعيفهو وهذا، 
  .الكوني، فاجتمع فيه اإلذن الكوني واإلذن الشرعياإلذن 

وكسر نفوسهم وإيالمهم، وهذا الفسق ليذلهم فيحصل به من إغاظتهم  }وِليخِْزي الْفَاِسِقين{: ثم ذكر تعليالً قال
شرعي؛ ألن ، وهذا يدل على أن هذا اإلذن إذن -جل جالله- به الفسق األكبر وهو الكفر باهللا المقصود

فما يحصل به إغاظتهم فإن أن يخزي الفاسقين، من أجل :  أي}وِليخِْزي{: الشارع قصده وأراده شرعاً، قال
  . يحبه ويأذن به لكن بضوابطه الشرعية-عز وجل-اهللا 

ففي غالبه ومجمله ئيس الذي تتحدث عنه هو وقعة النضير، وما يذكر بعد ذلك الحشر موضوعها الرسورة و
 وما نتج عنها وما يرتبطإن موضوع هذه السورة هو وقعة النضير : مما يتصل بها؛ ولهذا نستطيع أن نقول

م التي الغنائبها؛ ولهذا جاء الحديث عن الفيء؛ ألن هذا الفيء هو أول مال صار إلى المسلمين من غير قتال، 
واعلَمواْ َأنَّما غَِنمتُم من {:  حكمها في سورة األنفال-عز وجل-حصلت للمسلمين في وقعة بدر ذكر اهللا 

 فجعل ،]٤١:سورة األنفال[ }شَيٍء فََأن ِللِّه خُمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن وابِن السِبيِل
    وهي هذه التي ذكرها اهللا، جعله على خمسة أقسام:للمقاتلين، هذا في الغنائم، والخمسأخماس الغنيمة أربعة 
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 وسهم ، سهم اهللا}فََأن ِللِّه خُمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن وابِن السِبيِل{: -عز وجل-
وأما الفيء فإن حكمه يختلف عن حكم الغنيمة، فاهللا ذكر في اآلية احد،  و-صلى اهللا عليه وسلم-رسوله 

وما َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمنْهم فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب ولَِكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه {: األولى قال
وما َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه {: في قولهالضمير و، ]٦:سورة الحشر[ }يٍء قَِديرعلَى من يشَاء واللَّه علَى كُلِّ شَ

ميعني من الكفار من أعدائكم "منهم"وإن كان ذلك ليس بقاطع، وهو يحتمل  ،يهود النضيريرجع هنا إلى  }ِمنْه 
 ذلك هم يهود لذي ذكر قبلمن أعداء اإلسالم يحتمل، ولكن األصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وا

 الفيء فيه كالم }وما َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمنْهم فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب{: النضير، فهذه اآلية
ة آيكما في األرجح أنه يختلف عن مال الغنيمة، وأن مال الغنيمة يقسم ل وتفاصيل كثيرة ألهل العلم، وطوي

 ،فاء الظل:  تقول:عدوهم، فاءانتقل إليهم من : األنفال، وأما الفيء فهو المذكور هنا، فاء إلى المسلمين يعني
إذا صار إلى الناحية و فيء، : الزوال يقال لهدإذا انتقل بعوالفيء هو انتقال الظل من ناحية إلى ناحية، و

هذا هو الفيء، والغنيمة ما حصل عليه وير قتال، من غاألخرى، فهذا المال انتقل من الكفار إلى المسلمين 
  .لمسلمون من أموال الكفار بالقوة بالقتالا

                                         اإليجافو }فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب{:  يقول-تبارك وتعالى-هذه اآلية اهللا وفي 
سير البإيقاع، فهو  وجف الفرس إذا أسرع:  أو نوع من اإلسراع، يقال،لمشينوع من اهو اإلسراع، وهو 

بل التي والركاب المقصود بها اإل ، الخيل معروفة}فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب{سريع بإيقاع، ال
 ،ترمز إلى شيء -لى أعلمواهللا تعا-والخيل إلى اليوم، أعدت للركوب، وال زال الناس يطلقون عليها هذا 

 اإلغارة، وفي قصة والركاب ترمز إلى شيء آخر، فالخيل ترمز إلى اإلغارة على العدو؛ ألنها تستعمل في
 أن يتبع المشركين وينظر فإن جنبوا -رضي اهللا عنه-ا  علي-صلى اهللا عليه وسلم- أمر النبي حينحد ُأ

ن ركبوا الخيل فهم يريدون المدينة، فالخيل للهجوم واإلغارة؛  ركبوا اإلبل، وإيعنيالخيل فإنهم يريدون مكة، 
نخرج ونستخلص إذا أدركنا هذا المعنى وألنها تحسن الكر والفر، وأما الركاب فتستعمل للسفر الطويل، 

لم هذا المال الذي حصل لم يحصل بكدكم وال تعبكم، فإنه :  يقول لهم-عز وجل-كأن اهللا : بمعنىوبنتيجة 
  .تعباًوال بسفر طويل قطعتموه حتى حصل لكم ذلك، لم تبذلوا فيه تكم على عدو يحصل بإغار

كأن هذا  وال لقيتم حرباً وال مشقة، ،قةأو إليه شُلم تقطعوا عليه : يعني }فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب{
ء، فإنه يختلف عما عهدتم وعرفتم من اً في الفيال تنتظروا شيئف ،تمهيد لبيان حكم هذا الفيء أنه ليس كالغنيمة

  .أحكام الغنائم
إنها : }ولَِكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى من يشَاء واللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{: في قولهمن أهل العلم من يقول و

 فالحكم ،من بني النضير }ى رسوِلِه ِمنْهموما َأفَاء اللَّه علَ{:  قال-عز وجل-خاصة ببني النضير؛ ألن اهللا 
فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل {: ؛ ولهذا قال-صلى اهللا عليه وسلم-يختص ببني النضير فقط، فهي لرسول اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم-فالنبي ليس لكم منها شيء؛ ولهذا  }ولَا ِركَاٍب ولَِكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى من يشَاء
   ،]٧:سورة الحشر[ ،}فَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن{:  فيها لم يراِعاًقسمها بين المهاجرين، إذ
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 ببني النضير؛ ةخاصهي ال تتعلق بموضوع الفيء وأحكام الفيء، وإنما اآلية هذه : فمن أهل العلم من يقول
صلى -فجعلها لرسول اهللا  }فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب ولَِكن اللَّه{:  قال لهم-عز وجل-هللا ألن ا

: قسمها بين المهاجرين، وقيل: ألنصار قيل لم يقسمها بين ا، خاصة؛ ولهذا لم يعط األنصار-اهللا عليه وسلم
 بن أبي  سيفَ-رضي اهللا تعالى عنه- بن معاذ سعدعطى نه أإعطى ثالثة من األنصار لحاجة، وإنه أ

  .الحقيق
صلى اهللا عليه - وقد صحت بعض الروايات التي تدل على أن النبي  اآلية خاصة،يحتمل أن تكون هذهو

أن هذه اآلية خاصة  في اآلية التي بعدها، فهذا يؤيد -عز وجل-التي ذكرها اهللا الطريقة و لم يقسمها، -وسلم
ويحتمل أن يكون ذلك  يتصرف فيها كما شاء، -صلى اهللا عليه وسلم-ير، جعلها اهللا لرسوله ببني النض

فَما َأوجفْتُم {:  ألجل أال يتطلعوا إلى شيء من هذا الفيء، فقالمسهونفأراد أن يروض فتوطئة لما يذكر بعده، 
سلِّطُ رسي اللَّه لَِكنلَا ِركَاٍب وٍل وخَي ِه ِمنلَيشَاءعن يلَى مع ثم بين حكمها بعد ذلك أنها ليست بحق }لَه 

ما َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمن َأهِل {:  وهي اآلية التي بعدها، قال،لها طريق آخر في القسمةللمقاتلين وإنما 
، ثم ذكر األصناف الخمسة حكم الفيء عموماً هنا يبين }ِمن َأهِل الْقُرى{: هناو ،"منهم: "هناك قال }الْقُرى

    والعلماء  ،}لْمساِكيِن وابِن السِبيِلفَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتَامى وا{، مس الغنيمةالمذكورة في خُ
 جديد؟ هل هي متعلقة باآلية التي قبلها أو هذا ابتداء كالم:  تكلموا كثيراً على هذه اآلية، أوالً-رحمهم اهللا-
ما َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمن َأهِل {:  وهنا قال،}وما َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمنْهم{: هناك عطف بالواوف

د، هكذا قال طائفة من هذا ابتداء كالم جدي: قالواو بالواو،  يأتمل منهم، و:لم يقل، فذكر أهل القرى و}الْقُرى
، ؟م وما حقيقة الفيءيقسأن  ية وكيف، وأحكام الفيء،أهل العلم؛ ولهذا اختلفوا فيها اختالفاً كثيراً في أحكامها

 وأنه يختلف عن حكم الغنيمة لما ذكرت، ،لحكم الفيء أن هذه اآلية مبينة -واهللا تعالى أعلم-ولعل األقرب 
هنا  كما يقال للمقاتلين، كما هو في الغنيمة لهم أربعة أخماس، ،حق مكتسبفيقسم إلى أقسام خمسة ليس ذلك ب

ن اآلية السابقة وهذه اآلية كل إ : يقول-رحمه اهللا- في خمسة أقسام، والشافعي -عز وجل- جعلها اهللا ،ال
هللا  فجعلها ا، تلك في بني النضير فقط،ال: ذلك يتحدث عن الفيء وتلك مثل التوطئة لهذه، وبعضهم يقول

، وهذه تبين عموماً أحكام الفيء، واألمر في هذا يسير، لكن اإلشكال في -صلى اهللا عليه وسلم- لرسول اهللا
أو يخص ذلك بالجزية أو ن هذه اآلية منسوخة بآية األنفال، إ :ن الفيء هو الغنيمة، أو يقولإ :قول من يقول

هذه اآلية غير متعلقة باآلية التي :  يقولونالخراج فقط، فهذه األقوال على كل حال فيها إشكال، الجمهور
وهذا الذي قال به مالك واألحناف، جعلوا سبقت، لكن ما هي التفاصيل؟ يختلفون في ذلك اختالفاً كثيراً، 

ما َأفَاء {:  يقول-تبارك وتعالى-اهللا وا كانت،  وهذه في أحكام الفيء عموماً أي،األولى في بني النضير خاصة
 -صلى اهللا عليه وسلم- سهم اهللا وسهم النبي }ى رسوِلِه ِمن َأهِل الْقُرى فَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربىاللَّه علَ
في : والسالح، يعني والباقي يجعله في الكراع ، يأخذ نفقة أهله سنة-صلى اهللا عليه وسلم-كان النبي فواحد، 

يجعل في : يمكن أن نقول اآلنو والسالح، ،يركب الناس عليهاله الخيل واإلبل بالمراكب للحرب، يشترى 
   ،تصنع منه الطرقو ،الت الحربيةاآله بتشترى و ،مدارسوال ،مستشفياتاله ببنى  تُ،المصالح العامة للمسلمين
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واحد، سهم هذا ف، -صلى اهللا عليه وسلم-مصالح العامة، هذا سهم اهللا وسهم الرسول الإلى غير ذلك من 
أهل العلم اختلفوا ، و-صلى اهللا عليه وسلم-المقصود بهم قرابة النبي  }وِلِذي الْقُربى{: سهم األخرىألتبقى او

ال يختص بالفقراء، وإن كان القائل واألقرب أن ذلك ، ؟من الزكاةهل يختص ذلك بالفقراء منهم ألنهم حرموا 
األقرب أن وفي هذه التفاصيل، أن أدخل  وله مستند من النظر، ولكن ال أريد ،بأن ذلك يختص بهم له حجة

وذوي القربى وإن لم  -صلى اهللا عليه وسلم-قرابات النبي يعني  ،ةالفيء يعطى منه الخمس لذوي القراب
هناك ف موضع إشكال، وهوص بالفقراء منهم، م من فقد أباه وهو دون البلوغ، وهذا يختيواليتيكونوا فقراء، 

، وهذه  أطلق ذوي القربى هناك وهنا-تبارك وتعالى-اهللا  مع أن ،للفقراء : وهنا نقول، يشمل الجميع:قلنا
  .ختص بفقرائهمن القرابات أيضاً يإ :إذا قلتم ذوي القربى يختص بالفقراء فقولوا: من يقولحجة 

هنا،  فال يعطى، وأما المساكين فهم الفقراء؛ ألن اهللا أفردهمالفقراء منهم، أما إذا كان اليتيم غنياً فاليتامى 
   .معنىكر دخل فيه الفقير إال إذا اجتمع الفقير والمسكين فيكون لكل واحد إذا ذُومعلوم أن المسكين 

أو نحو ذلك، فإنه يعطى ما يكفيه  نفقته أو انتهت نفقته وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره، فقد
كون هذا في بلده من األغنياء ويركب قد يفلمثله، وهذا يختلف باختالف الناس، حتى يرجع مما يصلح 

على مستوى معين، ومع ذلك إال في فنادق على مستوى معين، وال يأكل إال طعاماً  وال يسكن ،الطائرات
 وتركب في أي مركب ،ما يسد الرمقنحن نعطيك :  يقال لهفاليهان، أن  يصلح لمثله ال ؛ ألنهفيعطى

من ويعطى تذكرة ركوب حافلة، ت عادته ركوب الحافالت يعطى ما يصلح لمثله، فمن كانبل  ،يوصلك، ال
من كان ال يسكن إال بفنادق و ،عطى ما يصلح لمثلهمتواضعة بسيطة ي مفروشة اًيسكن شققأن  عادته تكان

 هذا، عطى ما يصلح لمثله، ولو كان غنياً في بلده بحيث ال يحتاج، وال يكون ذلك على سبيل اإلقراريفخمة 
 يعتبر هذا ابن سبيل إال ال ف،ت السريعةالوالحوابطاقات، ال :يع أن يصل إلى ماله، أما اليومإذا كان ال يستط

 والمعلومات التعريفية، حتى لو ،إلى ماله، كأن يكون هذا اإلنسان فقد كل شيء حتى بطاقتهإذا تعذر وصوله 
 كل شيء، لك مثالً، فقدوال يستطيع أن يأخذ من حسابه وال غير ذجاءت حوالة ستطلب منه هذه األشياء، 

  . يعطى ما يصلح لمثله أنهفالشاهد
 وإنما بحسب حاجاتهم، قد -على األرجح-الذي ال يشترط فيه التساوي  هذا التقسيم -عز وجل-ثم علل اهللا 

 نصيب األسد من ايأخذوأن ممكن من ال فهؤالء ولكن عندنا أيتام كثر بعد الحرب،ال يوجد عندنا ابن سبيل 
  .ل، وهكذاهذه األموا

من التداول، فالشيء المتداول ذلك الذي يتداوله ولة بالضم والد }كَي لَا يكُون دولَةً بين الَْأغِْنياء ِمنكُم{: قال
في التصرف بالشيء، وإن كان في عرف االستعمال يقال ذلك ، والتداول هو التعاقد ولة د:المتداولون يقال له

  .ولة د:يتداوله الناس يقال لهفي خصوص المال، المال الذي 
األموال لتصل و فالشارع يفتت الثروة }كَي لَا يكُون دولَةً بين الَْأغِْنياء ِمنكُم{: -تبارك وتعالى-ثم قال اهللا 

 غنى ويزداد الفقراء بؤساً وفقراً؛ ا، فال تبقى األموال حكراً بيد األغنياء فيزدادوإلى أوسع نطاق في المجتمع
   ،الممتلكات إذا مات الميت ما تذهب إلى ولده األكبر مثالًو ،األموال الخاصةو ،ا تالحظون حتى الميراثولهذ
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 وشيء يذهب للبنات واألوالد، وهكذا ، وشيء يذهب لألب،أو إلى أوالده فقط من صلبه، شيء يذهب لألم
 وقل مثل ذلك فيما يجب من ،وزع مالهيمات من فتت هذا المال ويتوزع، كل يبالقسمة الشرعية المعروفة 

لإلنسان، فالشارع قصد أن يصل ذلك إلى آخرين من أجل  واألموال المشابهة التي تحصل ،مال الركاز مثالً
  .ثراء والبقية يعيشون في الحرمانمخصوصة محدودة معينة تزداد بأيد أال يبقى المال 

 والسياق هنا في العطاء المالي، ]٧:سورة الحشر[ }م عنْه فَانتَهواوما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَهاكُ{: ثم قال
 أو تطمح نفوسكم في أموال قد ال تصل ،ال تطلبوا شيئاً ليس لكم: يقول لهمووهنا يريد أن يروض نفوسهم 

  .إنما ما جاءكم من غير استشراف فخذوه، واألدلة على هذا كثيرةوإليكم، 
من :  يعني}وما نَهاكُم عنْه{ما أعطاكم من المال، :  يعني}اكُم الرسوُل فَخُذُوهوما آتَ{ :في قولهالسياق ف

أللفاظ القليلة باألن القرآن يعبر به ؛ واألمر والهدايات فخذوهما آتاكم من التشريع يدخل في ذلك والمال، 
فقابله بالنهي، فكأنه  }اكُم عنْه فَانتَهواوما نَه{:  قال-تبارك وتعالى-أن اهللا والدالة على المعاني الكثيرة، 

 ،فاآلية سياقها في األموال }وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا{ خذوه، ، عنه بالقبولهما أمركم به فافعلوا، تلقو: يقول
ما  و، والتشريع، والهدايات،وتشمل أيضاً ما آتاكم من األمر ،وهي صادقة على هذا المعنى في العطاء المالي

ما نهيتكم عنه ((: -صلى اهللا عليه وسلم-أشبه ذلك فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا؛ ولهذا يقول النبي 
الحديث المخرج في ، ومما يدل على صحة هذا الفهم )١())به فأتوا منه ما استطعتم وما أمرتكم ،فاجتنبوه

والمستوشمات، والنامصات،  لعن اهللا الواشمات،((: -رضي اهللا تعالى عنه-الصحيح حديث ابن مسعود 
 أم يعقوب :ا إلى آخره، فجاءت امرأة يقال له)٢())... المغيرات خلق اهللا،والمتنمصات، والمتفلجات للحسن
     لوجدتيه، ثم ذكر لها هذه هقرأتيأما إنك لو : ولم تجد ذلك فيه، فقال لهافذكرت أنها قرأت المصحف 

 رضي اهللا تعالى عنه- فهذا في قضايا التشريع، فهكذا فهم ابن مسعود ،}ذُوهوما آتَاكُم الرسوُل فَخُ{: اآلية
  .وأرضاه
كما هي العادة في القرآن حينما يبين لهم أحكام التشريع يذكر لهم  }واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّه شَِديد الِْعقَاِب{: ثم قال

 وما عنده من العقاب ، وما عنده من الثواب،-عز وجل-ما يحصل به لزوم تلك األحكام من التذكير باهللا 
صلى اهللا عليه - وأمر رسوله ، والقبول ألمر اهللا،الرقابة الذاتية في نفوسهم، ومن أجل تحقيق االنقيادلتوجد 
  .وسلم

ن فَضلًا من اللَِّه وِرضوانًا ِللْفُقَراء الْمهاِجِرين الَِّذين ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم وَأمواِلِهم يبتَغُو{: ثم بعد ذلك قال
اِدقُونالص مه لَِئكُأو ولَهسرو اللَّه ونرنصيهذه اآلية األرجح أنها تتعلق بأحكام الفيء،  ،]٨:سورة الحشر[ }و

 ئك أوال؟ ومن أحق الناس به،ن أولى الناس به ميبينفكذلك أيضاً ، فكما أن الفيء يوزع على هذه األقسام

                                     

 وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به -صلى اهللا عليه وسلم-يره قرواه مسلم، كتاب الفضائل، باب تو - ١
 ).١٣٣٧(تكليف وما ال يقع ونحو ذلك، برقم 

 ، والنامصة، والمستوشمة، والواشمة، والمستوصلة،مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلةرواه  - ٢
 ).٢١٢٥( والمغيرات خلق اهللا، برقم ، والمتفلجات،والمتنمصة
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 وتركوا وراءهم كل شيء، كان الرجل يأتي ليس عليه -صلى اهللا عليه وسلم-هاجروا إلى اهللا ورسوله الذين 
 فهؤالء ، وقد يكون صاحب ثروة،إال إزار، ما عنده شيء، ترك كل شيء الوطن واألهل والعشيرة والمال

ِللْفُقَراء الْمهاِجِرين {: ن فقال وأن يعطوا من هذه األموال التي تصير إلى المسلمي،أن يعوضواأولى الناس 
اِلِهموَأمو وا ِمن ِدياِرِهمُأخِْرج منهم الخروج وإال فإن الكفار ال يريدونفخروجهم كان بتسلل وخفية  ،}الَِّذين 

بمنزلة ال ينتشر اإلسالم، لكن لما اضطرهم الكفار إلى الخروج كان ذلك أ من أجل بل يريدون اضطهادهم
 }يخِْرجون الرسوَل وِإياكُم َأن تُْؤِمنُوا ِباللَِّه ربكُم{: -عز وجل-قال اهللا فهم الذين تسببوا فيه؛ ولهذا اإلخراج، 

م الذين أخرجوه؛ ألنهم تسببوا خفية، فجعلهم ه خرج -صلى اهللا عليه وسلم-مع أن النبي  ،]١:سورة الممتحنة[
  .ى المسلمينعلفي هذا اإلخراج بالتضييق الذي فرضوه 

}اِلِهموَأمو وا ِمن ِدياِرِهمأو القرية التي يسكنها ،أو مكان تسكن فيه القبيلةوالديار هي مكان القبيلة  }ُأخِْرج 
 ورسولَه ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم وَأمواِلِهم يبتَغُون فَضلًا من اللَِّه وِرضوانًا وينصرون اللَّه{ذلك،  أو نحو ،الناس

اِدقُونالص مه لَِئكملك البيوت فيها؛ ألن اهللا واآليات تتعلق بها جملة من األحكام، مثل أرض مكة هل تُ }ُأو
  .، إلى غير ذلك من األدلة التي يستدل بها؟إليهمب الديار سفن }ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم{: قال
   من اهللا  شهادة هوهذ }ِرضوانًا وينصرون اللَّه ورسولَه ُأولَِئك هم الصاِدقُونيبتَغُون فَضلًا من اللَِّه و{: قال
، لم -عز وجل-يريدون بها ما عند اهللا وسالمة نياتهم، وأن هجرتهم هذه  لهم بصحة مقاصدهم -عز وجل-

لدنيا يصيبها أو امرأة جرته ومن كانت ه((: يقول -صلى اهللا عليه وسلم-يهاجروا من أجل دنيا، والنبي 
وحسن نياتهم، بسالمة مقاصدهم لهم  -عز وجل-الء شهد اهللا  هؤ،)٣())ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

  .}وينصرون اللَّه ورسولَه{: هم يريدون ما عنده، قالوأن
 بين طرفي الكالم، وهذا "هم"ير الفصل جاء باسم اإلشارة للبعيد، وجاء بضم }ُأولَِئك هم الصاِدقُون{: ثم قال

وهذا فيه من الثناء على المهاجرين صفة الصدق بهم، كأنه ال صادق إال هؤالء، يشعر بالحصر، كأنه حصر 
  .م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه-الخلفاء األربعة ، وعلى رأسهم -مرضي اهللا تعالى عنه-

وا الدار والِْإيمان ِمن قَبِلِهم يِحبون من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجدون ِفي ءوالَِّذين تَبو{: -تبارك وتعالى-ثم قال اهللا 
 اآلية، هذا ثناء ]٩:سورة الحشر[} صدوِرِهم حاجةً مما ُأوتُوا ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو كَان ِبِهم خَصاصةٌ

فالذين تبوءوا نصار، فالمجتمع في المدينة كان ينقسم إلى مهاجرين وإلى أنصار، على الطائفة الثانية وهم األ
سكنوا الدار واستوطنوها، لكن هنا يرد : النزول والسكنى، تبوءوا الدار، يعني: بوء بمعنىالدار واإليمان، الت

وا الدار ءتَبو{ ؟سكناإليمان ير فهل معطوف على الداإن اإليمان :  إذا قلنا}وا الدار والِْإيمانءتَبو{: إشكال
انالِْإيماًوطن يسإليمان لالكن  ،الدار تسكنف }و هنا محذوف مقدر، : كثير من أهل العلم يقولونسكن، ففي

تبوءوا : بعضهم يقولوتحذف من الكالم ما يفهم من السياق، ، والعرب والذين تبوءوا الدار واعتقدوا اإليمان
                                     

م، ، ومسل)١(، برقم -صلى اهللا عليه وسلم- رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا  - ٣
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من األعمال، برقم ) إنما األعمال بالنية: (-صلى اهللا عليه وسلم-كتاب اإلمارة، باب قوله 

)١٩٠٧.( 
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، كما فكأنهم لزموا الدار ولزموا اإليمان السكنى، ،لفظة لزموا هذه يدل عليها التبوءفاإليمان، الدار ولزموا 
  :، والشاعر يقولشركاءكموادعوا : أي ]٧١:سورة يونس[ }فََأجِمعواْ َأمركُم وشُركَاءكُم{: -عز وجل-قال اهللا 

متقلداً سيفاً ورمحاً *** ك في الوغىورأيت زوج  
 قالدة يعني يلبس كالقالدة، والعجم يضعونه في ،بالعنقبرباط  السيف تربطيف معروف، العرب للستقلد ال

، ورأيت  وإنما يحملتقلدهذه طريقة األعاجم، لكن الرمح ما ي الحزام الذي في الوسط، ،السير الذي في الوسط
ن  والعرب تفهم ذلك ِم،ذوففي الحرب، متقلداً سيفاً وحامالً رمحاً، ففيه مقدر مح: زوجك في الوغى، يعني

ن خاطبهاخطاب م.  
هو النزول واالستقرار والتمكن، وأصله  }وا الدار والِْإيمانءوالَِّذين تَبو{: -تبارك وتعالى-قوله والتبوء في 

يرجع بعد انتشاره في حاجاته، : صاحبها، يعنيمن اتخاذ المباءة وهي المكان أو البقعة التي يبوء إليها 
 قال -عز وجل-وهذا يجيب على سؤال معروف أن اهللا أنهم آمنوا قبل مجيء المهاجرين إليهم، : المعنىو

 أليس ،ن أسلموا قبل األنصار ومعروف أن المهاجري}وا الدار والِْإيمان ِمن قَبِلِهمءوالَِّذين تَبو{: عن األنصار
  كذلك؟

رضي اهللا تعالى - مصعب بن عمير -صلى اهللا عليه وسلم-لنبي ثم انتقل اإلسالم المدينة، وبعث إليهم ا
سكنى المدينة مع اإليمان، كان ذلك قبل :  هو مجموع األمرين}ِمن قَبِلِهم{:  تعالىفالمراد بقوله، -عنه
العلم من أسماء أهل وقد اعتبر  ،المدينةالدار المقصود ب ،}وا الدار والِْإيمان ِمن قَبِلِهمءتَبو{هاجرين، الم

 في أصلها موضع القبيلة من ،طيبة وطابة والدار والمدينة، وأصل الدار تطلق على البالد أو موضع: المدينة
  .ى القرية أو المدينة أو نحو ذلكاألرض، وصارت تطلق عل

    في الفيء، وهذا الذي مشى عليه عمر بن الخطاب هؤالء لهم حق فاألرجح أنها معطوفة على ما قبلها، ف
  .وإن لم يكن هذا محل اتفاق، - وأرضاهرضي اهللا تعالى عنه-

وا الدار والِْإيمان ِمن ءتَبو{ : على هؤالء األنصار بهذه الصفات العجيبة-صلى اهللا عليه وسلم-ثم أثنى النبي 
ِهمِإلَي راجه نم ونِحبي ِلِهموربمانزوح اآلخرين إلى ديارهم، ون العادة أن القبائل أو أهل القرى يكرهو }قَب 

مقاربة  وعلى ، وعلى الماء، قاتلوهم على المرعى،إلى أرضهموإذا نزحت قبيلة إلى ناحيتهم حصل قتال 
وهذه  فكانوا يحبون من هاجر إليهم، -مرضي اهللا تعالى عنه-أما هؤالء من األنصار الديار التي يسكنونها، 

ملق أو نحو تة لم تكن عبارة عن مجامالت ومصانعة كاذبة أو نوع من ال أن المسأل-عز وجل-شهادة من اهللا 
يرة الذين يضيقون ذرعاً وبهذا نعرف ضيق العطاء عند كثير من الناس أصحاب النفوس الصغذلك، 

جاءوا للعمل  فأكثرهم ، الذين جاءوا من أجل أن يواسيهم إخوانهم ببعض ما في أيديهم:وابإخوانهم، ال يقول
 من أصحاب النفوس الضيقة اًكثيرهم، ويقدمون لهم أشياء تنفع المجتمع وتنفع األمة، ومع ذلك تجد بعرق جبين

أو  يتعامل مع هذه القضايا بأخالق تدل على لؤم، كأنهم جاءوا ليأخذوا ما في يده، أو كأن رزقه سيتحول إليهم
 هذه التربية اإليمانية القرآنية ت باإليمان، وما ترب-كما ينبغي-ولألسف هذه نفوس ما ارتاضت نحو ذلك، 
  في  ووالناس في قراهم ،؟هنا، وينبغي على اإلنسان أن يفتش نفسه هل هو كذلك -عز وجل- اهللا  التي ذكرها
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أخرى، هذا ا إليها من أماكن وونزحومناطقهم ونحو ذلك لربما يتبرمون إذا جاء آخرون  أراضيهم وديارهم
مجاعة أو نحو ذلك فنزحوا إليهم كيف به ضراء ومشكلة أو حرب أو  ممن نزلت فضالً عما لو جاءهم أحد

ببعض ما قام به لو قام أحد اليوم وة، شيء من المراجعالنفوس تحتاج إلى ووحالهم وأعمالهم؟ تكون أخالقهم 
هم في عقله، واجلس مع نفسك وفكر قليالً المهاجرين التُّ مع إخوانهم من -مرضي اهللا تعالى عنه-األنصار 

 }يِحبون من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجدون ِفي صدوِرِهم حاجةً مما ُأوتُوا{: هللا يقولذلك، امصداق نظر ستجد وا
يضيقوا علينا، وهؤالء جاءوا ليضايقونا، : والوولم يقيحبون هؤالء الذين جاءوا،  ،مع المحبةهذه صفة أخرى 

ئك هم أوالالمهاجرون ليسوا فقط و في بعض األوقات في المدينة، أكثر من األنصارار المهاجرون صوقد 
بعض و هم الذين جاءوا من سائر النواحي من غير المدينة، بعضهم من األعراب، ،الالذين جاءوا من مكة، 
  .المهاجرينبعض هؤالء من جهينة، كل هؤالء في عداد وهؤالء من بني سليم، 

ال يحسدون بمعنى الحسد، أن تكون كن هنا مممن الالحاجة  }م حاجةً مما ُأوتُواولَا يِجدون ِفي صدوِرِه{: قال
الذي بشيء من العطاء، وهم بحاجة إلى تعويض، ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم-المهاجرين إذا اختصهم النبي 

يرة أو الطمع، وال الغ وفاتهم من أموالهم في ديارهم، فاألنصار ال يجدون في نفوسهم شيئاً من دوافع ،تركوه
وتطلباً تطلعاً الحاجة، بمعنى أنه يجد في نفسه  ،نفسر الحاجة بمعناها المتبادرأن  حتى لو أردنا ،تمتد نفوسهم

الحسددفع للمهاجرين، ال يجدون في نفوسهم حاجة فضالً عن لهذا الشيء الذي ي.  
  .نة إلى المديوامما أوتيه هؤالء ممن هاجر: يعني }مما ُأوتُوا{ 
إن شئت أن تقول و ،هذه صفة أخرى ثالثة ]٩:سورة الحشر[ }ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو كَان ِبِهم خَصاصةٌ{

الغير اإليثار هو تقديم و }ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم{، }وا الدار والِْإيمانءووالَِّذين تَب{ :رابعة إذا اعتبرت األولى
: -عز وجل-؛ ولهذا قال اهللا اإليثار المحمود في األصل هووهذا  في حظوظها الدنيويةالنفس  على

أرضهم وفي هذه األشياء، وفي في العطاء وفي األموال  }ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو كَان ِبِهم خَصاصةٌ{
اإليثار والعلماء تكلموا على مسألة ، - جاللهجل- بالطاعات؛ ألن ذلك يؤذن بالزهد بما عند اهللا وليس اإليثار

للصف األول، أو هل يجوز لإلنسان أن يؤثر الكبير كالعالم أو الوالد أو اإلمام العادل أو نحو ذلك، كأن يقدمه 
من باب التوقير، لكن و وبعض أهل العلم أنه سائغ ال إشكال فيه، -رحمه اهللا-ر النووي هذا أمر ذكنحو ذلك 

كل واحد يقول ويريدون أن يصلوا أحياناً ناس فاتتهم الصالة فتجد  ، أحياناً في أشياء غير مناسبةما نفعله نحن
معاصي التظهر عليه عالمات : التدين، يعني أنت، وأحياناً يتقدم إنسان ال يظهر عليه سيما تفضل صلِّ: للثاني

 هيلع هللا ىلص- يبنلاوني تقدم أنت، في النهاية، كل واحد يقول للثامخالفات، وأحياناً هو الذي يتقدم وال
 إلى آخره، وإذا أراد اإلنسان أن يدخل المسجد ال سيما يوم )٤()..) أقرؤهم لكتاب اهللايؤم القوم(( :لوقي -ملسو

 في الخروج يخرجهو ،ؤثره بالدخول في قربة وطاعةييعني .. .تفضل أنت،: الجمعة كل واحد يقول للثاني
  .قبله على أن ذلك من قبيل اإلكرام، وهذا ليس بهذه الصورة التي قد نتوهمها

                                     

 ).٦٧٣(رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة؟، برقم  - ٤
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أما األمور األخروية فال إيثار فيها في األصل، وحديث اإليثار المحمود هو الذي يكون في الحظوظ الدنيوية، ف
ال أوثر بنصيبي ((: لفقا ودفعه إليه -صلى اهللا عليه وسلم-ه النبي لَّلما تَ: -رضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس 

ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو {:  وصفهم اهللا بهذه الصفة-مرضي اهللا تعالى عنه-األنصار ف ،)٥()) أحداًمنك
       خبر و، -م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه-لنا الروايات جملة من أخبارهم  وقد حفظت ،}كَان ِبِهم خَصاصةٌ

حينما يهاجر الواحد من المهاجرين إلى  احتاروا ، سعد بن الربيع لما هاجر، أوالًعبد الرحمن بن عوف مع
 يقرع بينهم قرعة -صلى اهللا عليه وسلم-المدينة يختصم عليه األنصار، كل واحد يقول عندي، فكان النبي 

فقال ، عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع بين -صلى اهللا عليه وسلم-وآخى النبي لحل المشكلة، 
زوجتان وأدنى ما أملك نعالي، فانظر إلى أيهما شئت أطلقها فإذا أغلى ما أملك : بن عوفسعد بن الربيع ال

لو أعطى نعالي خذ واحدة وأنا واحدة، وما بين ذلك هو بيننا، اآلن انقضت عدتها تزوجها، وأدنى ما أملك 
لو أن و،  ينتسبون إلى التدين والخير والصالحلربماو ه،أهلويعاتب من قبل إنسان زميله سيارته ربما يالم 
عطي من أجل أن يشتري به شيئاً في نهاره أو في مدرسته إن المال الذي ُأ: هذا الولد جاء من المدرسة وقال
أو لو أنه قسم مالبسه مع زميل فقير أو نحو ذلك و ربما يالم ويعاتب، شيءقسمه مع أحد زمالئه ليس معه 

مع رجل آخر فقير أو مع جار فقير أو نحو ذلك، أو عنده  فجاء وقسمها يملك أمواالً إنسان ، أودفع شيئاً
 ،األخرى وأنا همااحدإخذ ن ايتعندي أرضأو هذه لك اختر واحدة وأنا واحدة وخذها وكذا، : سيارتان فقال

يتهم في اآلن ربما فمن فعل هذا ،  في الثانية وأنا أسكن،وتسكن فيهاتان اختر واحدة وأنا أخرج منها عندي فلَّ
هذه السيارة فيها العيب الفالني والعيب الفالني : السيارات وقال لهمإلى معارض إنسان إذا ذهب وعقله، 

لموا أن الغفلة هم عضحك عليه، وما نه مغفل درويش يمكن أن يإفيتغامزون عليه ويقولون والعيب الفالني، 
 أصبح الذي يبين العيبف !؟المعاني، فكيف باإليثاره لألسف الشديد ضاعت كثير من هذو ،بها وأحرىأولى 

  . من الغفلة والدروشة وقلة الخبرةاًفي نظر كثير من الناس اليوم نوع
، -صلى اهللا عليه وسلم-ضيف رسول اهللا في الصحيح، مع  -رضي اهللا تعالى عنه-قصة أبي طلحة و

 في -صلى اهللا عليه وسلم-ولم يجد النبي  -صلى اهللا عليه وسلم-الرجل الذي نزلت به حاجة وجاء للنبي 
أبو طلحة إال طعام الصبية، ما وجد ف، -رضي اهللا تعالى عنه-بيت أزواجه شيئاً، فأخذه أبو طلحة األنصاري 

٦(وأن تطفئ السراج إذا وضعت الطعام فيتظاهر باألكل ،م الصبيةفأمر امرأته أن تنو(.  

                                     

، ومسلم، )٢٢٣٧(ب الحوض والقربة أحق بمائه، برقم ، باب من رأى أن صاح-الشرب- رواه البخاري، كتاب المساقاة  - ٥
 ).٢٠٣٠(كتاب األشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، برقم 

، ومسلم، كتاب األشربة، باب إكرام الضيف )٤٦٠٧(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحشر، برقم  -  ٦
 ).٢٠٥٤(وفضل إيثاره، برقم 
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أمواالً أو أرضاً في البحرين، قطع األنصار أن ي - عليه وسلمصلى اهللا-لما أراد النبي : في الصحيح أيضاًو
  . )٧(من المهاجرينإخواننا قطع إال أن تُ: قالواو، فأبوا -هو الساحلوالبحرين المقصود بها -

 األنصار -صلى اهللا عليه وسلم-جمع النبي أنه لما حصل مثل هذا الفيء : بل جاء في بعض الروايات
وإن شئتم موال، هذا الفيء، إن شئتم خرج المهاجرون من أرضكم وقسمته بينهم دونكم، األهذه : رهم قالوخي

 هذه أخالق ، واقسمه بينهم دوننا،ون في أرضناال يا رسول اهللا بل يبق: قالوابقوا في أرضكم وقسمته بينكم، 
  .األنصاريثار، الطمع خرج من النفوس، مع أن األرض في األصل هي أرض في قمة اإلعالية 

 ذكر -صلى اهللا عليه وسلم- النبي -قاسمهم األنصار األموال-ولما هاجر المهاجرون وقاسموهم أموالهم 
اقترح على األنصار أن يمسكوا األرض تبقى و ما يحسنون هذا، ،لألنصار أن المهاجرين ليسوا بأهل زرع

أصالً هذه أرضنا : ني ما قالوا، يعى أن يكون العمل لألنصار، فقبلوالألنصار، ويبقى الثمر بينهم علملكاً 
في التملك يعني وإنما نا األرض ننحن قبلنا بهذا أن نكون نحن الذين نعمل وال يقاسمو: والثمر كله لنا، قالوا

  .يقاسموننا الثمرة
تحولوا إلى هذا المستوى، وعندئذ تتأهل وفي فترة وجيزة لما كان الناس يتقاتلون على أتفه األشياء أصبحوا و

من منطلقات ضيقة جاهلية، ولربما بعضهم يتذكر نسمع اآلن في أحداث غزة من يتكلم لنصر، وال زلنا األمة ل
 ،ةاألولى االبتدائيالسنة  لطمه وهو في يفلسطين معلمكان أن فالناً : تفاهة تفكيرهأشياء حقيرة تافهة تدل على 

ردد في المجالس ولربما قال جد هذا ي هذا، فتالنفوس ينبغي أن تكون أكبر منوقرص أذنه أو نحو ذلك، أو 
ما في مكان يتبرع  ،أريد أن أتبرع بالدم لليهود: وبعضهم قالأنا أتبرع لليهود وال أتبرع لفلسطين، : بعضهم

  .امنها في مثل هذه المقاماتظهر بعض كوتأحياناً ، والنفوس ، هذا نوع نفاق؟دم لليهودبال
ليس من هم حينما يقاسمون ويفعلون هذه األشياء :  يعني}م خَصاصةٌولَو كَان ِبِه{: -عز وجل-يقول اهللا و

أفضل الصدقة ((: الصدقة، كما في الصحيحبل يفعلون ذلك مع الحاجة، وهذا هو أفضل كثرة مال عندهم 
قد اختص بحاجته وانفرد بها ، والخصاصة هي الحاجة التي تختل بها الحال، كأن هذا اإلنسان ))قلالمجهد 
كان من الخشب ويظهر خصاصة من خصاص الدار مثل السقف في السابق : وبعضهم يقولن الناس، من بي

ة، يعني فهنا هذا الرابط وهو الخلة، فهنا  خلّ:المسام فهي فرجة يقال لهافيه شيء من أشعة الشمس في بعض 
كان بهم فقر ولو : والمعنى يرجع إلى شيء واحد، لو كان بهم خصاصة، أي بمعنى الحاجة والفقر ةخل

كراسي فارغة وتقول وشدة، وهذا هو حقيقة اإليثار، أنت حينما تأتي وتجلس في مكان فيه عشرة وحاجة 
وتجلس على الكرسي اآلخر بجانبه، هذا ليس بإيثار، عندك تعال تفضل اجلس أنا أوثرك بهذا المكان : إلنسان

لذي في يدي ثم تأخذ قارورة أخرى، هذا ليس بهذا الماء اتفضل أنا أوثرك : ماء كثير متوفر وتقول إلنسان
ه ثم تأخذ ما هو أكثر منه، فهذا أوثرك بهذا الطعام الذي استدنيتَتفضل أنا : كثير وتقول لهبإيثار، هناك طعام 

الحاجة، ما في إال هذا الطعام، ما في إال هذا الشراب أو نحو ذلك، فهذا جدت ليس بإيثار، إنما اإليثار حيث و
                                     

اصبروا حتى تلقوني على : ( لألنصار- صلى اهللا عليه وسلم- رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي  - ٧
 ).٣٥٨٣(، برقم )الحوض



 ١٦

حفظت لنا سيرهم أشياء  أهل إيثار أيضاً، وقد -مرضي اهللا تعالى عنه-اإليثار، وكان المهاجرون هو حقيقة 
  .وأشياء من هذا القبيل ال أطول بذكرها

  .]٩:سورة الحشر[ }ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم الْمفِْلحون{:  ذلك بقوله-عز وجل-اهللا ثم عقب 
 ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى اهللا وسلم على نبينا  أن-عز وجل-أسأل اهللا 
  .آله وصحبهمحمد و


