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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ) ٣(سورة الحشر تأمالت في 

  ."ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون": من قوله تعالى
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

  :بعدو
ِهم يِحبون من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجدون ِفي وا الدار والِْإيمان ِمن قَبِلءوالَِّذين تَبو{ :-تبارك وتعالى-قوله 

لَى َأنفُِسِهمع ونْؤِثريا ُأوتُوا ومةً ماجح وِرِهمدةٌصاصخَص ِبِهم كَان لَوثم عقب اهللا  ،])٩(: سورة الحشر[}  و  
لما أثنى على  ،])٩(: سورة الحشر[ }م الْمفِْلحونومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك ه{:  ذلك بقوله-جل جالله-

ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم {:  وهي اإليثار جاء التعقيب بعده بقوله،وذكرهم بهذه الصفة الحميدةهؤالء 
ونفِْلح{:  بها-عز وجل-فدل ذلك على هذه األوصاف التي ذكرهم اهللا  ،}الْمه نم ونِحبلَا يو ِهمِإلَي راج

المهاجر من  فنفوسهم ال تتطلع إلى ما يعطاه )]٩: (سورة الحشر[ }يِجدون ِفي صدوِرِهم حاجةً مما ُأوتُوا
  .وال يتحاملون عليهم، فال يحسدونهم مإخوانهم دونه

}لَى َأنفُِسِهمع ونْؤِثريغيرهم على أنفسهم في الحظوظ فهم فوق ذلك يعطون ما في أيديهم، ويقدمون  }و
ومن يوقَ شُح نَفِْسِه {:  وخلصه من الشح- عز وجل -إال لمن وقاه اهللا الدنيوية، وهذا ال يتأتى وال يحصل 

ونفِْلحالْم مه لَِئكصفة نه أثر من آثار البخل، فالبخل إ: من أهل العلم من يقولففالشح وصف ذميم،  }فَُأو
  .اإلمساك ه الصفة وينتج عنهاه، يتأثر عن هذنفسانية والشح أثر
يبخل بما في يده، والشحيح أعظم منه فهو يتطلع إلى ما في أيدي الناس البخيل هو الذي : ومنهم من يقول

يتصدق ويتبرع ويطمح ويطمع بما في أيديهم، بل لربما ينزعج ويضيق صدره إذا رأى أحداً من الناس 
* عبدا ِإذَا صلَّى * َأرَأيتَ الَِّذي ينْهى {: -تبارك وتعالى–نقبض قلبه قال وييضيق فيحسن إلى اآلخرين، و

بل فهو ال يكتفي بإمساك بما في يده  )]١٢-٩: (سورة العلق[ }َأو َأمر ِبالتَّقْوى* َأرَأيتَ ِإن كَان علَى الْهدى 
  .أيضاً ال يريد من اآلخرين أن يبذلوا وأن يقدموا

هو أن يترك اإلنسان ما أوجب اهللا عليه من النفقات كالزكاة الواجبة، الشح ن إ: هل العلم من يقولومن أ
  .يكون قد تخلص من الشحفالذي يبذل ما وجب عليه في المال 

وزيادة، فالبخل فالن بخيل وفالن شحيح، فالشحيح بخيل : ، يقال الشح أشد من البخلوعلى كل حال الشك أن
ألنه في العد النازل، كما أن الكرم درجات والبذل درجات شئت أن تقول دركات؛ على درجات أو إن 

 على فعل ما وشدة الحرص تحمل اإلنسانالشح، وهو أشده، ، فالبخل دركات، فمن دركاته واإلحسان درجات
 حقاً ال يفوتيصارع وأن يعارك وأن يقاتل على أتفه األشياء، مستعد أن و ،ال يجمل وال يليق، فيقطع الرحم

وتتطلع إلى ما عند غيره وتتشوف لحيازته، وال يعفو عن قليل وال كثير وإنما ينقر حقه تنقيراً، بل تمتد نفسه 
فاستعمال اسم اإلشارة  }ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم الْمفِْلحون{:  يقول-جل جالله-هذا هو الشحيح، فاهللا 
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 وضع "ئك المفلحونأوال"، وضمير الفصل بين طرفي الكالم  فضلهموعظيمم لرفعة منزلته الذي هو للبعيد
الذي هو الفالح هؤالء هم المفلحون الفالح الحقيقي فإال هؤالء، ، كأنه ال مفلح يشعر بالحصر مما "هم"بينهما 

ؤمن  وهو مطلب لكل الناس الم،وبي إدراك المطلوب والنجاة من المرهواألكبر، وحقيقة الفالح هاألعظم 
 الرغائب األشياء وان يحصلألماذا يسعون؟ لوالكافر لو فتشت ونظرت في مطالبهم في هذه الحياة الدنيا 

هذين األمرين، المكاره، كل عمل الناس وكل سعي الناس في الدنيا واآلخرة يدور حول  واالمرغوبة أو يدفع
يظن أن القضية تحصيل المال وم اآلخر لكن كيف يتصورونها هذه مسألة ثانية، الذي ال يؤمن باهللا وال بالي

والشهوات والمتع بدفع األمراض واألوصاب والعلل التي تصيب اإلنسان في هذه الحياة الدنيا والمشكالت وما 
والنجاة  والسعادة األخروية والجنة -عز وجل-هو نيل رضا اهللا الفالح األكبر واألعظم  أما المؤمن فشابه،

 كيف علق الفالح }ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم الْمفِْلحون{ : يقول-اللهجل ج-من النار، فهنا اهللا 
  بالخالص من هذه الصفة الذميمة؟

فالشح هذا يحمله على كثير من يحصل له كل قبيح ومرذول من األقوال واألفعال، اإلنسان إذا ابتلي بالشح 
للمشكالت من كل  إلى الجيران والمعارف، هو باب مفتوح وقطيعة الرحم واإلساءةالمشكالت والمشاجرات 

بدريهمات قليلة؛ ولهذا حذر ناحية؛ ألنه ال يفوت حظا من حظوظ نفسه، مستعد أن يقاطع الجميع وأن يفاصل 
من الشح وأخبر أنه سبب الهالك لمن قبلنا، وأنه أمرهم بالقطيعة فقطعوا  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  .طخ عرضه ويتدنسلفيتيا والمدنسات االدن سبب الرتكابوب للعداوات، فهو سبأرحامهم، 
هناك أناس الدنيا هي أعظم  ،إذا نزل اإلنسان هبط معها، -أعزكم اهللا- تماماً الكلبمثل جيفة يا افالدن

ال  ،بارتكاب أمور مدنسة للعرضمطالبهم، فلربما تعاملت معه بمعاملة فال تستطيع أن تستخرج حقك منه إال 
  .ترات وأشياء بسبب الشحافي مهليق أن ينزل اإلنسان ويدخل مع هؤالء ي
  في بيعه وشرائه،أن يربح قليالً خلسة  يجعل اإلنسان يطفف في المكاييل والموازين من أجل  هو الذيالشحو

  .ل التعامل مع من يخدعهم، ولو كان بشيء قلينفلن يتعاملوا معه؛ ألنهم ال يحبوهذا  منه فإذا عرف الناس
كان يرغمهما وكان له جاريتان أسلمتا، و،  رئيس المنافقين رجل شحيح بن سلولعبد اهللا بن أبيوقد كان 

سورة [ }ولَا تُكِْرهوا فَتَياِتكُم علَى الِْبغَاء ِإن َأردن تَحصنًا{: -تبارك وتعالى-قول اهللا على الزنا، وفيه نزل 
يفعله من ال  وهذا الفعل  يتاجر بهذه الجواري،،دراهم قليلةأن يحصل ا من أجل م فكان يكرهه)]٣٣: (النور

  .خالق له
فيه رجال  يقحم بنته فتعمل في مكان -نسأل اهللا العافية للجميع-  لألسف عند بعض الناساًونسمع هذا واقع

 ويراودونها دنسة ويكلمونها ويطلبون منها أموراً مشونها ويبتزونهاوانأن هؤالء الرجال يت: وتخبره هذه البنت
، قد تكون ويكتبون لها عن طريق الوسائل المعروفة، وتخبر أباها بهذا، ويصر على أنها تعملعن نفسها، 

 العمل،  عندهيصر على هذا العمل، المهم وتخبره أنها مهددة بعرضها وهو هذه الوظيفة بثالثة آالف
 حتى في -عز وجل- التي جعلها اهللا ةأين الرجولة وأين الغيروأين الدين؟ فالعرض ليس له أهمية، و

  الحيوانات؟ 
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، واألخالقمن مقومات الدين على بذل كل ما عنده وتضييع عرضه، على اإلنسان فهذا الشح هو الذي يحمل 
ومن { :جل تحصيل شيء قليل من عرض الدنيا، ولذلك قال تعالىمن أما له من رصيد في نفوس الناس، و

نَفِْسِه فَُأو وقَ شُحيونفِْلحالْم مه ال ينزل مع النازلين، يترفع يحلق عالياً، وفالذي يوق شح نفسه يترفع  }لَِئك
 ال يقارف عمالً ولو كان مباحاً إذا كان هذا العمل مما -عز وجل-مما حرمه اهللا عن المدنسات، ال يأتي شيئاً 

ام وأخبر أنه كسب الحج -ليه وسلمصلى اهللا ع-كره النبي  ولو كان يكتسب فيه؛ ولهذا خل بالمروءاتي
كله كثيرون ولو أمما يخبيث، وقل مثل هذا اليوم في أنواع المكاسب في المضاربات والمساهمات وغير ذلك 

  .كان محرماً
وا ِمن ءوالَِّذين جا{: المهاجرين واألنصار بأعظم األوصاف، فقال سبحانه –تبارك وتعالى-ثم وصف اهللا 

سورة [ }ون ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا ِبالِْإيماِن ولَا تَجعْل ِفي قُلُوِبنَا ِغلا لِّلَِّذين آمنُوابعِدِهم يقُولُ
  .])١٠(: الحشر

مهاجرون، : والمقصود هم من أسلم بعد المهاجرين واألنصار، فصارت القسمة في أهل اإليمان ثالثية
جل -تركوا كل شيء ابتغاء ما عند اهللا  فقد  المهاجرين،هللا صفة، فقد ذكر اين جاءوا من بعدهمأنصار، الذ

 بهذه -مرضي اهللا عنه- بهذا وأثنى عليهم وأثبت إخالصهم، ثم ذكر األنصار ، وصدقهم اهللا-جالله
ةً مما ُأوتُوا ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو يِحبون من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجدون ِفي صدوِرِهم حاج{، األوصاف

   .)]٩: (سورة الحشر[ }كَان ِبِهم خَصاصةٌ
 سواء ،، جاءوا بعد المهاجرين واألنصار ممن أسلم بعد ذلك}وا ِمن بعِدِهمءوالَِّذين جا{ بقيت الطائفة الثالثة

إلى يومنا ممن جاء بعد ذلك بقرون   هجرة بعد الفتح، أوفال -صلى اهللا عليه وسلم-النبي كانوا في زمن 
هم، فلسنا من المهاجرين وال من ن بعد إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها، فنحن اليوم ممن جاء ِم،هذا

تَجعْل ِفي قُلُوِبنَا ِغلا لِّلَِّذين يقُولُون ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا ِبالِْإيماِن ولَا { ووصفهماألنصار، 
ئك ا ألوالويدعون اهللا أال يجعل في صدورهم غلفهم يستغفرون لهم، ويدعون لهم،  )]١٠: (سورة الحشر[ }آمنُوا

  .الذين سبقوهم باإليمان
لما م لو كانوا على غير منهاجهم وطريقتهم ودينهف ،على أنهم على منهاجهم وطريقتهمهذا الدعاء يدل ف

أنهم على و، هنفس على الطريق ولما أثنوا عليهم ولما دعوا لهم، فدل على أنهم ،استغفروا لهم ولما أحبوهم
الالحق للسابق، فهم متبعون لهم، كما أنه منهاجهم وسنتهم وطريقتهم ودينهم، هذا الذي يدل عليه دعاء 

 يكون هذا هو هديه وخلقه وحاله وعمله لكل من جاء بعدهم أن، و لنا-جل جالله-تعليماً من اهللا يتضمن 
، وقد عبر تبارك من الغل لهؤالءسبقوه باإليمان، يذكرهم بخير، يدعو لهم، يسلم قلبه ئك الذين وديدنه مع أوال

   . الذي يدل على التكرار واالستمرار،}يقُولُون{وتعالى بفعل المضارع 
} ا لِّلَِّذينْل ِفي قُلُوِبنَا ِغلعلَا تَجنُواوغل ف أمر ال يجوز،  في قلب المسلم إلخوانه المسلمين فوجود الغل}آم

 -هللا العافيةنسأل ا- هذا رباط يربط به القلب ،القلب كغل العنق، الرباط الذي يجعل في العنق يقاد به اإلنسان
  .فيقوده إلى المعاطب
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 يفور يغلي، در كأنه في ِقي قلبه،رم فط نار تض،هو صاحبهوثقوا أيها األحبة أن أول من يكتوي بنار الغل 
الشيخوخة واألمراض  ويحصل له من أعراض ، ويشيب قبل أوانه،وال تسأل عما يصيبه من اآلالم

، ومن كان في قلبه غل ثقوا أنه ال يمكن أن يسعد وال يأنس، إذا تذكر بسبب هذا الضغط النفسيالمستعصية 
أعظم لحظات األنس بدأ القلب يتحرك مباشرة اشتعلت النار حتى ولو كان في  الذي يتحامل عليه هذا اإلنسان

  .غص حياته كلهانتتو، يتنغص وجلس يعيد شريط الذكرياترمت، إذا كان يتهيأ للنوم طاض
حقاً على اآلخرين بحيث إذا خرج  وأال يرى لنفسه ،سالمة الصدر تحتاج إلى عفو وصفح وتجاوز وإعراضو

، صدر المجلس ويعطوه درعاًه ويعظموه ويكرموه ويضعوه في ويقدمأن ه يطلب من اآلخرين دائماً حضرتُ
وهذا ما ذكره في كذا، وهذا ما ه باسمه، هذا ما نوف اً،، سيتخذ من هذا موقف-أعانهم اهللا عليه-سيتحامل وإال 

حينما ذكر  سلم وهو جالس، وهذا ما وضعه في صدر المجلس، وهذا ما ذكره ، يعنيعليهقام وسلم 
هذا الكالم، والناس لربما ال يخطر في بالهم تصفيات حسابات، ، -حسبنا اهللا ونعم الوكيل-المشروع، 

  .ويتصرفون بعفوية
واخرج إليهم بهذا القلب، ومن أخطأ عليك التمس له ، اعرف حقوق الناس ال تجعل لنفسك حقاً على أحدف

 }لْيصفَحوا َألَا تُِحبون َأن يغِْفر اللَّه لَكُمولْيعفُوا و{: -عز وجل-فإن لم تجد عذراً فتذكر قول اهللا العذر، 
بهذه المواد المحرقة؟ تحرق القلب وتحرق البدن مأل لجعل القلب صندوقاً يفما الحاجة  )]٢٢: (سورة النــور[

ا فيه؛ ولذلك تجد من كانت ، اإلنسان إذا امتأل من الغيظ والغل اسود وجهه ويظهر هذوتحرق الروح والنفس
، إذا رأيته انقبضت، اللهم حوالينا وال  السواد رأيتَفي وجوههم، إذا رأيتَيظهر ذلك هذه سجيتهم وأخالقهم 

أحاديثه ، وإذا رأيت اإلنسان الذي يحمل مشاعر طيبة للمسلمين تستريح برؤيته وبالجلوس معه وبسماع علينا
  .، ونسأل اهللا العافية، لكن صاحب الغل الورؤية وجهه

 )]١٠: (سورة الحشر[ }ولَا تَجعْل ِفي قُلُوِبنَا ِغلا لِّلَِّذين آمنُوا{:  من قوله تعالى–رحمه اهللا–إلمام مالك وقد أخذ ا
أو كان في قلبه عليهم غل أو  كالرافضة -صلى اهللا عليه وسلم-أن من كان يبغض أحداً من أصحاب النبي 

وذكر األنصار في قسمة الفيء، ذكر المهاجرين  الكالم له حق في فيء المسلمين؛ ألنعلى أحد منهم أنه ليس 
يرى أن هذه اآلية أيضاً في الفيء، ويرى أن  -رضي اهللا عنه-وذكر الذين جاءوا من بعدهم، وكان عمر 

إلى راعي الغنم في جبل في سيأتي هذا المال  إذا عشتُ: ولهذا كان يقولالذين جاءوا من بعدهم لهم حظ؛ 
يعطى لكل واحد، وونفعهم في اإلسالم، يعطى للجميع على قدر بالئهم وسابقتهم فليه، صنعاء دون أن يسعى إ

رضي اهللا -كل بحسب بالئه ونفعه، وكان الصحابة من بيت المال يصرفها ، ير والكبير والرجل والمرأةالصغ
  .، كل بحسب سابقته يقسمون المال بهذه الطريقة-معنه

  .لهم فسبوهم، ثم قرأت هذه اآليةوا أن يستغفروا مرُأ: -ارضي اهللا عنه-وجاء عن عائشة 
 والذين ،األنصارو ،المهاجرون األولون: كان الناس على ثالث منازل: وابن أبي ليلى من التابعين يقول

  .المنزلةجاءوا من بعدهم، وأحسن ما يكون أن نكون بهذه  وهم الذين ،اتبعوهم بإحسان
فإن لم تستطع فكن كوكباً مضيئاً، فإن لم تستطع فكن  ،ع فكن قمراً فإن لم تستط،كن شمساً: ولهذا قال بعضهم

غير وهذا -ال أجد : كن مهاجرياً، فإن قلت: معنى هذا الكالموكوكباً صغيراً، ومن جهة النور ال تنقطع، 
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 واستغفر لهم ، فإن لم تستطع فأحبهمل كأعمالهمم، فإن لم تجد فاع-وهذا غير ممكن-فكن أنصارياً  -ممكن
  .عز وجل- أمرك اهللا كما

الناس على ثالث منازل فمضت منزلتان المهاجرون : -رحمه اهللا-بن أبي وقاص وقد قال مصعب بن سعد 
وا ِمن ءوالَِّذين جا{ :بقيت وهي، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي واألنصار وبقيت منزلة

  .)]١٠: (سورة الحشر[ }ا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا ِبالِْإيماِنبعِدِهم يقُولُون ربنَا اغِْفر لَنَ
صلى اهللا عليه  -يا ابن بنت رسول اهللا : لما جاءه رجل قال: وقال علي بن الحسين زين العابدين من التابعين

 )]٨: (سورة الحشر[ ؟}مهاِجِرين الِْللْفُقَراِء{: يا أخي أنت ممن قال اهللا فيهم: فقال لهما تقول في عثمان؟  -وسلم
وا الدار والِْإيمان ءوالَِّذين تَبو{: لئن لم تكن من أهل هذه اآلية فأنت من قوم قال اهللا فيهمفواهللا : ال، قال: قال

ِلِهممن اإلسالممن أهل هذه اآلية الثالثة لتخرجن فواهللا لئن لم تكن : ال، قال: ، قال)]٩: (سورة الحشر[ }ِمن قَب .
وا ِمن بعِدِهم يقُولُون ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا ِبالِْإيماِن ولَا تَجعْل ِفي قُلُوِبنَا ءوالَِّذين جا{: يعني

ر نَا ِإنَّكبنُوا رآم ا لِّلَِّذينِغلءِحيمعلى هذه ، ألن أهل اإليمان المنافقونقي إال ما ب ف])١٠(: سورة الحشر[ }وفٌ ر
  .الطوائف الثالث

 ثم -مارضي اهللا عنه-فسبوا أبا بكر وعمر  نفراً من أهل العراق جاءوا إليه أن: علي بن الحسينجاء عن و
 تبوءواأفمن الذين : ال، قال: أمن المهاجرين األولين أنتم؟ قالوا: قال لهم فأكثروا، ف-رضي اهللا عنه-مان عث

:  وأنا أشهد أنكم لستم ممن قال اهللا فيهم،قد تبرأتم من هذين الفريقين: فقالال، : الدار واإليمان من قبلهم؟ قالوا
ِبنَا ِغلا وا ِمن بعِدِهم يقُولُون ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا ِبالِْإيماِن ولَا تَجعْل ِفي قُلُوءوالَِّذين جا{

  .أخرجهم من مجلسهو اهللا بكم،  قوموا فعَل}لِّلَِّذين آمنُوا
، وهذا من األصول -صلى اهللا عليه وسلم- أصحاب النبي وجوب محبةتدل على على كل حال هذه اآلية و

فر لهم ، والكالم في هذه المسألة كثير، يجب أن نتوالهم وأن نحبهم وأن نستغالمقررة عند أهل السنة والجماعة
  .م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه- وأن نقدمهم على غيرهم وأن نقتدي بهم

وهو دعاء األنبياء ، "ربنا" :-كما تالحظون-في كثير من األدعية في القرآن  }وفٌ رِحيمءربنَا ِإنَّك ر{: قوله
أن العطاء والمنع والتدبير  -واهللا تعالى أعلم-في الغالب، سواء بصيغة المفرد أو بصيغة الجمع، وسر ذلك 

سن إذا ، فالرب هو الرازق المعطي الهادي، فيحوالتصريف والرزق والهداية كل ذلك هو من معاني الربوبية
  .ربي: دعا أن يقول

هي رحمة لكنها أخص من : والرأفة رحمة رقيقة، يعني ، بين الرأفة والرحمة-تبارك وتعالى– جمعوقد 
  .مطلق الرحمة

ن  وأن م–عز وجل–ن التخلص من الغل يحتاج إلى جهد ومجاهدة ودعاء واستعانة باهللا وهذا يدل على أ
  . اهللا به ورحمه فإنه يخلصه من الغللطفَ

هو الذي خلص من هذا العذاب فالمرحوم ؟ -عز وجل-ا نعتبر بها ونحن نسمعها في كتاب اهللا هذه المعاني ألَ
ونَزعنَا ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّ {: أهل الجنة قال نعيم -ز وجلع-دنيا قبل اآلخرة؛ ولهذا لما ذكر اهللا في ال

تَقَاِبِلينٍر مرلَى سانًا عغص وتكدر النعيم الذي فيها، نلتألن الجنة لو كان فيها غل ؛ ])٤٧(: سورة الحجر[ }ِإخْو
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مع ما وقع بينهم -مرضي اهللا تعالى عنه-نزع ذلك وتهذب تلك النفوس ويرتفع ما بها، فالصحابة لكن ي     
أرجو أن أكون أنا وطلحة :  يقول–رضي اهللا عنه–  كان علي-بسبب اجتهادات اجتهدوها طلباً للحق-

  .}ونَزعنَا ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّ{: ممن قال اهللا فيهموعثمان 
َألَم تَر ِإلَى الَِّذين نَافَقُوا يقُولُون { :أهل النفاقمن الطوائف وهم وهي األسوأ ثم ذكر هذه الطائفة الرابعة 

 ِإن قُوِتلْتُما ودا َأبدَأح ِفيكُم لَا نُِطيعو كُمعم نجلَنَخْر تُمُأخِْرج ِل الِْكتَاِب لَِئنَأه وا ِمنكَفَر الَِّذين اِنِهمِلِإخْو
  .])١١(: سورة الحشر[ }نَّهم لَكَاِذبونلَنَنصرنَّكُم واللَّه يشْهد ِإ

من فعل هؤالء المنافقين حيث وقفوا مع اليهود  -صلى اهللا عليه وسلم- يعجب نبيه -جل جالله-اهللا 
 ، والتقدير،فهذه الالم تدل على قسم محذوف مقدر} لَِئن ُأخِْرجتُم لَنَخْرجن معكُم{: قالواووعودهم بالنصر، بل 

  .}ِئن ُأخِْرجتُم لَنَخْرجن معكُم ولَا نُِطيع ِفيكُم َأحدا َأبدا وِإن قُوِتلْتُم لَنَنصرنَّكُملَ{واهللا 
 ،المصير متحد، الدم نشترك فيه معكم وال لوم الئم، إنما ال نسمع فيكم عذل عاذل }ولَا نُِطيع ِفيكُم َأحدا َأبدا{

  .نتحد معكم في المصير والهدم نشترك فيه معكم، نشترك فيه معكم،واإلخراج 
وهم إخوان ألنهم ة في الكفر، فهم يتآخون هذه أخوف }يقُولُون ِلِإخْواِنِهم{: -تبارك وتعالى-وانظر إلى قول اهللا 

 فهؤالء إخوة ،هم أهل اإليمان ومعاداة أهل اإليمان، فإذا كان العدو -عز وجل-مشتركون في الكفر باهللا 
  .ويتواطئون ويتآمرون، فهم بهذه المثابة، وهذا أمر يثير العجبقون يتف

ويذكر من أصحابه هؤالء رفاعة بن  وأصحابه، كعبد اهللا بن أبي منافقينالهؤالء أيها األحبة مجموعة من 
 فعبد اهللا بن أبيقوتل وسويد وداعس وغير هؤالء، تابوت وعبد اهللا بن نبتل وأوس بن قيضي ووديعة بن أبي 

، وأال يتركوا ديارهم وأموالهم، -صلى اهللا عليه وسلم-أمرهم أن يثبتوا، وأال يخرجوا، وأال يستجيبوا للنبي 
لوبهم ووعدهم بأن يستعين بحلفائه، ووعدهم بنحو أربعة ى قإلى التسليم، ولكنه قووكانوا في البداية قد مالوا 

تحصنوا واستعدوا للقتال، ووضعوا ف، اًيرب كاًيشالوقت يعتبر ج آالف مقاتل في ذلك  وأربعةُ،آالف مقاتل
، -صلى اهللا عليه وسلم-من التسليم للنبي ، ورجعوا عما كانوا عزموا عليه المتاريس وحصنوا الطرق

 إلى -كما يذكر بعض أهل السير- وجعلوا ينتظرون المدد، ولما بعثوا -عليه الصالة والسالم-فحاصرهم 
علسأبعث إلى حلفائنا ولم يف:  فقال،ده وجده يتعشىمن يذكره بوع عبد اهللا بن أبي.  

}اِنِهمِلِإخْو قُولُونوالالم للتبليغ، عن أمر مضى، استحضارا للصورة كأنك تشاهدها، عبر بالمضارع  }ي
الكتاب كفار، إلى أن أهل لسنا بحاجة إلى أن ننبه و، }يقُولُون ِلِإخْواِنِهم الَِّذين كَفَروا ِمن َأهِل الِْكتَاِب{

 يجادلون في كفر أهل الكتاب، ، ولكننا ابتلينا بهذا الزمان بقوم ال خالق لهم،والنصوص على هذا متضافرة
 : فيقول هؤالء كفار،:إذا قيليصيرون إلى الجنة، ويغضب الواحد منهم ويغار على هؤالء ويزعمون أنهم 

  .ان فاهللا المستع، كافر: اآلخر، ال تقل: قل، أهل الكتاب:قل
}ونلَكَاِذب مِإنَّه دشْهي اللَّهو نَّكُمرلَنَنص ِإن قُوِتلْتُما ودا َأبدَأح ِفيكُم لَا نُِطيعو كُمعم نجلَنَخْر تُمُأخِْرج سورة [ }لَِئن

  .])١١(: الحشر
وهذا يقوله من أن يفوا به، ن  بهذا الوعد ولكنهم أجبووعدواقالوا ذلك  وإنما ،هذه المقولة لم تصدر عن صدق

ما تنطوي عليه، فيخبرنا عن هذه  الذي يعلم ما تكنه الصدور، وهو الذي خلق هذه النفوس فيعلم عالم الغيوب
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لَِئن ُأخِْرجوا لَا {: -تبارك وتعالى- وأنه لو كان كيف يكون، فقال اهللا ،لم يكنالحقائق، بل يخبرنا عما 
 ])١٢(: سورة الحشر[ } قُوِتلُوا لَا ينصرونَهم ولَِئن نَّصروهم لَيولُّن الَْأدبار ثُم لَا ينصرونيخْرجون معهم ولَِئن

  .ينهزمون: يعني
 يعني ألنتم أشد ])١٣(: سورة الحشر[ }لََأنتُم َأشَد رهبةً ِفي صدوِرِهم من اللَِّه ذَِلك ِبَأنَّهم قَوم لَّا يفْقَهون{: ثم قال

الخفاء، وذلك أن هذه فيه إشارة إلى معنى ذكر الصدور هنا في صدورهم من اهللا، ويمكن أن يكون مرهوبية 
 كشفه -عز وجل-ولكن اهللا  ،خفونه في صدورهمقد ال يظهر ألهل اإليمان، يالرهبة أمر كامن في صدورهم 

؛ ألنهم ال يعرفون اهللا }ذَِلك ِبَأنَّهم قَوم لَّا يفْقَهون{من اهللا، المنافقين في صدور هؤالء  إخافةوبينه، فأنتم أشد 
 في -جل جالله-منه  وتعاظم هذا الخوف ،حقيقة المعرفة، لو عرفوه معرفة الئقة بجالله وعظمته لخافوه

 ال :، ولم يقل}هونلَّا يفْقَ{: بالفقه، فقال عبر ، وقدقلوبهم وهان المخلوق في أعينهم، لكن هؤالء ال فقه لهم
أنا : وهو أن الفقه يقال لألشياء التي من شأنها أن تخفى، ما تقوليعلمون، والفرق بين العلم والفقه ظاهر، 

فقهت أن : ما تقولأن الشمس طالعة، علمت أن زيداً قد تزوج، علمت : واهللا فقهت أن الشمس طالعة، تقول
  .وفي األشياء الدقيقة من شأنها أن تخفى، إنما يكون الفقه لألمور التيزيداً قد تزوج، 

معرضة عن ربها وخالقها وقلوبهم عامرة بالغفلة والجهالة،  ف-تبارك وتعالى–فهؤالء غفلوا عن قوة اهللا 
في أعينهم، وتجد رهبة عندهم شديدة من ، ال تنظر إال إلى األشياء الظاهرة فيتعاظم المخلوق ومعبودها
ألن  دائماً يالحظون الخلق؛اعون حدوده وال يقفون عند أوامره، وإنما  وال يرال يخافون من اهللا، المخلوقين

 فيتعاظم هذا ، كم عدد الطائرات، كم عدد الدبابات،مقاييس مادية، ينظر كم عدد الرجالالمقاييس عندهم 
  .وخافوه وهان عندهم شأن الخلقفلو كانوا يفقهون لعظموا اهللا في نفسه، المخلوق 

: سورة الحشر[ }لَا يقَاِتلُونَكُم جِميعا ِإلَّا ِفي قُرى محصنٍَة َأو ِمن وراء جدٍر بْأسهم بينَهم شَِديد{ :ثم قال تعالى
 في المنافقين؛ ألن الحديث عن المنافقين، فلشدة رهبتهم صاروا بهذه المثابة  اآليةأن هذهظاهر السياق  )]١٤(

ال يعرف في التاريخ أن المنافقين وقفوا في جيش يحاربون المسلمين، بل لذلك ال يجرءون على المواجهة؛ و
وعندهم اعتزاز بمبادئهم الباطلة وقفوا وماتوا دونها، الكفار الذين عندهم إرادة جازمة هم أذل وأخزى، 

 عليه صلى اهللا– النبي نتصرلما اتلو معارك، أما أهل النفاق فهم مع من غلب، اشتركوا في غزوات ومعارك 
، فدخلوا يكيدون له، اه فادخلوا فيه سرأرى هذا األمر قد توج:  ألصحابه في بدر قال عبد اهللا بن أبي-وسلم

سورة [} اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه ِإنَّهم ساء ما كَانُوا يعملُون{: فإذا سئلوا عن شيء حلفوا
تبارك - عند قوله  على آيات األحزاب؛ ولهذا سبق التعليق على هذه المسألة عند الكالم])٢(: المنافقون
: سورة األحزاب[ }ولَو دِخلَتْ علَيِهم من َأقْطَاِرها ثُم سِئلُوا الِْفتْنَةَ لَآتَوها وما تَلَبثُوا ِبها ِإلَّا يِسيرا{: -وتعالى

)١٤([.  
مجتمعين كجيش : أي }لَا يقَاِتلُونَكُم{، إذا فسر }كُم جِميعا ِإلَّا ِفي قُرى محصنٍَة َأو ِمن وراء جدٍرلَا يقَاِتلُونَ{

: والمعنىلكن، : ، بمعنىاًفهنا يكون االستثناء منقطع ،الجيوش المتحالفةكما هو شأن الجيوش التي تحارب أو 
 من الحصونمن داخل البيوت، و ،مواجهة فهم يقاتلون في بيوتهملكن في قرى محصنة؛ ألنهم ال يستطيعون ال

  .رجالوالرمي من بعيد دون مواجهة لل
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ن لما واليهود والمنافق: أيكلهم، : بمعنى }لَا يقَاِتلُونَكُم جِميعا{: -تبارك وتعالى-ويحتمل أن يكون قوله 
 فهم جبناء؛ }لُونَكُم جِميعا ِإلَّا ِفي قُرى محصنٍَةلَا يقَاِت{: -عز وجل- قال اهللا ،اليهود بالنصر والمددوعدوا 

مع المنافقين، مع أن هذه في كل الغزوات أن اليهود وقفوا في جيش، سواء بانفرادهم أو ولذلك لم يحصل 
 المنافقين معيحتمل أن يكون أراد به اليهود  }لَا يقَاِتلُونَكُم جِميعا{:  لكن قوله،عن المنافقيناآليات تتحدث 

قد  ، لكن هذاال يشتركون في قتال إال في قرى محصنة: االستثناء متصالً، يعنيعلى هذا المعنى، فيكون 
 ألنه المقصود به في هذه الغزوة،: قائل إال إذا قال م،يكون فيه شيء من البعد؛ ألن اهللا ذكر أنهم ال ينصرونه

، فهم ال ون ويهود فيشتركون معهم بلد وفيها منافقرحاص أن ي-على هذا المعنى-قد يكون في بعض الصور 
إال في قرى : اًناء حقيقيمعاً إال بهذه الصفة، وعلى هذا يكون االستثيستطيعون أن يقاتلوا على كل حال 

 }أو من وراء جدار{: المتواترة وفي القراءة األخرى }ِمن وراء جدٍر أو{ فيها قالع وأسوار، ،محصنة
  .والمعنى واحد }ِمن وراء جدٍر{: الجمهورواألولى هي قراءة 

 )]١٤: (سورة الحشر[ }بْأسهم بينَهم شَِديد تَحسبهم جِميعا وقُلُوبهم شَتَّى{:  صفاتهم قالثم ذكر صفة أخرى من
  .بينه بهذه الصفةلالهتمام باإلخبار عنه؛ ألنه افتتحت هذه الجملة بذكر البأس، 

تمعون لحربكم جهم يأن عداوتهم فيما بينهم شديدة، : أي} بْأسهم بينَهم شَِديد{: من قالمن أهل العلم 
: المنافقين واليهود، أو إذا قلنا:  ولكن بينهم من الشر والخالف ما اهللا به عليم، يعني،ويتعاضدون ويتآمرون

 ألن المنافق أصالً ليس همنفسأالمنافقين : يعني} يدبْأسهم بينَهم شَِد{فيكون إن الحديث ال زال عن المنافقين 
ش هاِر يوال يتخلق بأخالق، وإنما، وال يمكن أن يتأدب، هيتنازل عن حقأن  وال يمكن ،من طالب اآلخرة

م بينهف ،ذلك مع اليهود بأسهم بينهمقلوبهم متفرقة متشتتة، ويحتمل أن يكون ويقاتل على أتفه األشياء، ف
  .مشاكل، ولكنهم يجتمعون للتآمر على أهل اإلسالم بينهمو ،خالفات

، إذا امن هؤالء المنافقين ال حقيقة لهتسمع جعجعة فبالكالم والوعيد، : يعني} بْأسهم بينَهم شَِديد{: فقوله
ذا كالم كبير ما تحته شيء، هك التي تنتهي ببول، -أعزكم اهللا-ر جاءت الحقيقة فهي كما يقال مثل انتفاشة الِه

احد، وهذا يرجع ال يتفقون على أمر و:  يعني: وقال بعض أهل العلم بالوعيد وبالتهديد،:عض أهل العلمقال ب
  .إلى القول األول
إذا لم يلقوا عدواً نصبوا ألنفسهم البطوالت، وهكذا إذا انتهت المعركة كل واحد يضيف إلى : وبعضهم يقول

ر يحكي انتفاضة أو انتفاشة قتال، كالِه، أو حينما ال يكون  المزيفةأ تظهر البطوالت الكاذبة وتبد،أنه فعلنفسه 
 ،معاً ويستطيعيقاتل عشرة األسد، يضيفون ألنفسهم، فتجد الواحد منهم لربما يتحدث عن نفسه أنه يستطيع أن 

سيف فطعنه طعنة قطعته نصفين أو ضربه بالأو أنه يذكر أشياء مفبركة وكاذبة ال حقيقة لها أنه لقي رجالً 
  .!؟طع، وما أدري كيف تطلع أربع قطع من ضربة واحدةفقطعه أربع ق

عز - أشياء كاذبة، لكن إذا جاء الجد كما قال اهللا ،يضيف إلى نفسه بطوالت وأشياء وهميةأنه : فالشاهد
ففي حال  ،)]١٩: (سورة األحزاب[ }وِترَأيتَهم ينظُرون ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَِّذي يغْشَى علَيِه ِمن الْم{ -وجل

  .تتبخر إذا جاء الجدتسمع أشياء السالمة والعافية 



 ٩

بأن قلوبهم تنطوي  -عز وجل-أنه إخبار من اهللا } بْأسهم بينَهم شَِديد{: المراد بقولهأن  -واهللا أعلم-يظهر و
عز -أخبر اهللا ر قدره، وهذه حقيقة دما ال يقاوالمشكالت تالف، وبينهم من العداوات على التفرق واالخ

يرون هؤالء يرهبوا حينما  بها عن هؤالء األعداء، فينبغي على أهل اإليمان أن يدركوا ذلك، وأال -وجل
في تفكيك تلك ستغل ذلك عليهم، فهم بينهم من الشر ما اهللا به عليم، كما أنه ينبغي أن ياألعداء يجتمعون 

  . لذلكا جاهزةالقوى وتمزيقها وتفريقها ألنه
يعني انظروا ما هم في الظاهر، وهكذا األعداء،  )]١٤: (سورة الحشر[ }تَحسبهم جِميعا وقُلُوبهم شَتَّى{: ثم قال

 -صلى اهللا عليه وسلم- في سورة طه، لما قال لهم موسى  في خبر موسى والسحرة-عز وجل-ذكره اهللا 
 )]٦١: (سورة طـه[ }فْتَروا علَى اللَِّه كَِذبا فَيسِحتَكُم ِبعذَاٍب وقَد خَاب مِن افْتَرىويلَكُم لَا تَ{: تلك الكلمة الصادقة
سورة [ }فَتَنَازعوا َأمرهم بينَهم وَأسروا النَّجوى{، تصدعوتشقق في الصف وحصل فيهم هذه الكلمة أثرت 

 -صلى اهللا عليه وسلم-أال يطلع موسى  من أجل }روا النَّجوىوَأس{ بدأ يدب بينهم االختالف، ])٦٢(: طـه
ِإن هذَاِن لَساِحراِن يِريداِن َأن {: احد اتفقوا عليه وعبارة يقولونهابشعار و، ثم ظهروا على ذلك فيتقوى جانبه

فََأجِمعوا كَيدكُم ثُم اْئتُوا صفا وقَد َأفْلَح الْيوم مِن   *يخِْرجاكُم من َأرِضكُم ِبِسحِرِهما ويذْهبا ِبطَِريقَِتكُم الْمثْلَى
  .])٦٤- ٦٣(: سورة طـه[ }استَعلَى

ومقولة متحدة، وهكذا األعداء  على أمر -صلى اهللا عليه وسلم-ون أن يتفقوا في شأن النبي كما حاول المشرك
م وصلعلى نشر هذه الدعاية الكاذبة  وأنفقوا المليارات ،نمثالً باإلرهابيييحاولون أن يتفقوا بوصم المسلمين 

ال يمكن أن : يصرح ويقول يبطل كيدهم؛ ولهذا تجد بعض كبار هؤالء -عز وجل-بهذا، ولكن اهللا اإلسالم 
الدول الغربية كلها؛ ألن هذا اإلسالم يتجدد، خالل ألف وأربعمائة تغلب على اإلسالم ولو اجتمعت جيوش ي

  .مشاهدو ال زال يتجدد، وهذا صحيح وثالثين سنة
في : هذه في اليهود والمنافقين، وبعضهم يقول: بعضهم يقول }تَحسبهم جِميعا وقُلُوبهم شَتَّى{: فقوله

أن يكون المراد في المشركين وأهل الكتاب، لكن ينبغي : المنافقين؛ ألن السياق في المنافقين، وبعضهم يقول
ينتزع  فال يمكن أن ؛عم المنافقين؛ ألنهم مشركون في الباطن، والحديث عن المنافقينبالمشركين هنا أن ي

  .ذكرهم من هذا السياق
وِللَِّه {: -عز وجل-وكذلك لما ذكر اهللا ، )]١٤: (سورة الحشر[ }ِبَأنَّهم قَوم لَّا يعِقلُون{ :ثم علل تفرقهم بقوله

 }لَا تُنِفقُوا علَى من ِعند رسوِل اللَِّه حتَّى ينفَضوا{: لما قال ،)]٧: (سورة المنافقون[ }خَزاِئن السماواِت والَْأرِض
  .بحثوا عن بلد آخر ينتقلون إليهي، ال تتبرعوا ال تدفعوا من أجل أن بن أبي هذا عبد اهللا )]٧: (سورة المنافقون[

 ال يدرك هذا المعنى، فهو يمسك ما في يده؛ -جلعز و-، فالمحجوب قلبه عن اهللا فهذا أمر يحتاج إلى فقه
وِمن اَألعراِب من يتَِّخذُ ما ينِفقُ {: عن المنافقين في سورة براءة في هذا الباب -عز وجل-ولهذا قال اهللا 

اِئروالد ِبكُم صبتَريا ومغْرفهو إذا  )]٩٨: (سورة التوبة[ }ميعنياًا مغرمعتبر هذأنفق وهو كاره فإنه ي ، :
  .في اآلخرة، ويتربص بكم الدوائر ذهب بال رجعة وال عوض، ال يؤمن بالعوض ، من قلبهاًمقطوع

  



 ١٠

والتنازع يدركه مآل التشتت  ألن معرفة ؛}ذَِلك ِبَأنَّهم قَوم الَّ يعِقلُون{ - تبارك وتعالى –فذكر العقل في قوله 
فعبر بالفاء التي  ،)]٤٦: (سورة األنفال[ }تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب ِريحكُموالَ {:  يقول-عز وجل- واهللا ،كل أحد

للضعف  فالتنازع سبب لى ترتيب ما بعدها على ما قبلها،وتدل على التعليل وتدل عتدل على التعقيب المباشر 
  .على العقالءوالفشل، وال يخفى ذلك 

 )]١٥: (سورة الحشر[ }ِذين ِمن قَبِلِهم قَِريبا ذَاقُوا وباَل َأمِرِهم ولَهم عذَاب َأِليمكَمثَِل الَّ{: -عز وجل-ثم قال اهللا 
مثل : وما جرى لهم، وبعضهم يقولمثل هؤالء اليهود من بني النضير : المنافقين، وبعضهم يقوليعني مثل 

في النهاية والمآل هذه  لهم تية وحصلهذه القضفي  ألنهم اشتركوا ؛المنافقين مع اليهود من بني النضير
  .من قبلهمكانوا ئك الذين الهزيمة الساحقة، كمثل أوال

هذه اآليات نزلت بعد : خرجوا، وبعضهم يقولهم بنو قينقاع من اليهود ُأ: بعض العلماء يقول }قَِريبا{: قال
من بقي،  به -عز وجل-اهللا  فهذا خطاب يعظ ،خرجوا والنضير ،الذين بقواالنضير، إذن فهذا خطاب لليهود 

  .ال يخلو من البعدفبنو النضير قبل قريظة، وهذا 
}ِلِهمِمن قَب ثَِل الَِّذينوبعضهم يقولفي قريش وما وقع لهم في بدرهذه : وبعضهم يقول النضير، : يعني}كَم ، :

: قريب؛ ألن اهللا قالما ع لكن ليس في كل األمم وإنما ،اهللا منه قبل هذه الوقعةفي كل من انتقم هو عام 
  .رحمه اهللا-وهذا الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير  }قَِريبا{
}ِرِهماَل َأمبهو وخامة على كفرهم به، وأصل الوبال نالهم عقاب اهللا : كفرهم، يعنيجزاء : يعني }ذَاقُوا و

وي على تونحو ذلك قد يح وحسنه لخضرتهتطلب له الماشية وتقبل عليه المرعى، المرعى المستلذ الذي 
وبيل؛ ولهذا قال كأل وبيل ومرعى : هذه المواشي من اإلبل وغيرها فيقتلها، فيقالنباتات سامة، فترتع فيه 

بطن الدابة ينتفخ هو أن ط بالحو )١())مِلأو ياً طَ حبقتُلالربيع ليوإن مما أنبت ((: -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
  .يقتل حبطاًثم بعد ذلك تموت،  إذا أكلت كثيراً

                                     

، ومسلم، كتاب )٦٠٦٣: (، برقم)٥/٢٣٦٢(رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها  - ١
  ).١٠٥٢: ( برقم، )٢/٧٢٧(الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


