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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )24(تفسير سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هللا رب العالمين

م ِفي الْمنَاِفِقين ِفَئتَيِن واللّه َأركَسهم ِبما فَما لَكُ{ :في تفسير قوله تعالى -تعالىرحمه اهللا -قال المفسر 
ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ * كَسبواْ َأتُِريدون َأن تَهدواْ من َأضلَّ اللّه ومن يضِلِل اللّه فَلَن تَِجد لَه سِبيالً

ماء فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمنْهوس اءفَتَكُونُونِليثُ   َأويح ماقْتُلُوهو ماْ فَخُذُوهلَّوِبيِل اللِّه فَِإن تَوواْ ِفي ساِجرهي تَّىح
وكُم ءِإالَّ الَِّذين يِصلُون ِإلَى قَوٍم بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ َأو جآ* وجدتَّموهم والَ تَتَِّخذُواْ ِمنْهم وِليا والَ نَِصيرا

 فَلَم لُوكُمتَزفَِإِن اع فَلَقَاتَلُوكُم كُملَيع ملَّطَهلَس شَاء اللّه لَوو مهمقَاِتلُواْ قَوي َأو قَاِتلُوكُمَأن ي مهوردتْ صِصرح
س ِهملَيع لَكُم َل اللّهعا جفَم لَمالس كُماْ ِإلَيَألْقَوو قَاِتلُوكُمنُواْ * ِبيالًيْأميو نُوكُمْأمَأن ي ونِريدي آخَِرين ونتَِجدس

 مفَخُذُوه مهِدياْ َأيكُفُّويو لَمالس كُملْقُواْ ِإلَييو تَِزلُوكُمعي ا فَِإن لَّمواْ ِفِيهِكساْ ِإلَى الِْفتِْنِة ُأرودا ركُلَّ م مهمقَو
 ماقْتُلُوهِبينًاولْطَانًا مس ِهملَيع لْنَا لَكُمعج لَِئكُمُأوو موهثُ ِثِقفْتُميسورة النساء) 91-88([} ح[.  

لف في سبب ذلك فروى اإلمام  واختُ،يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختالفهم في المنافقين على قولين
حد فرجع  خرج إلى ُأ-صلى اهللا عليه وسلم-ل اهللا أن رسو -رضي اهللا تعالى عنه-أحمد عن زيد بن ثابت 

 ،نقتلهم:  فرقة تقول، فيهم فرقتين-صلى اهللا عليه وسلم- فكان أصحاب رسول اهللا ،ناس خرجوا معه
صلى اهللا -فقال رسول اهللا  ]سورة النساء) 88([ }فَما لَكُم ِفي الْمنَاِفِقين ِفَئتَيِن{ : فأنزل اهللا،ال: وفرقة تقول

  .]أخرجاه في الصحيحين[ )) وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد،إنها طيبة((: -ه وسلمعلي
 نزلت في قوم كانوا بمكة وقد تكلموا باإلسالم :-مارضي اهللا تعالى عنه-وقال العوفي عن ابن عباس 

 محمد فليس علينا إن لقينا أصحاب: وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا
 اركبوا إلى الجبناء :منينمن مكة قالت فئة من المؤوإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا  ،منهم بأس

 -أو كما قالوا- سبحان اهللا:  وقالت فئة أخرى من المؤمنين،فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم
هم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم  أمن أجل أن،أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به

فَما لَكُم { : من الفريقين عن شيء فأنزل اهللاً والرسول عندهم ال ينهى واحد،لك فئتين فكانوا كذ؟وأموالهم
  . رواه ابن أبي حاتم]سورة النساء) 88([ }ِفي الْمنَاِفِقين ِفَئتَيِن

  : أما بعد،الة والسالم على رسول اهللالحمد هللا والص، بسم اهللا الرحمن الرحيم
 يظهر ]سورة النساء) 88([ }فَما لَكُم ِفي الْمنَاِفِقين ِفَئتَيِن واللّه َأركَسهم ِبما كَسبواْ{ :هذه اآليات المبتدأة بقولهف
ذه ست هليبعينها و عموماً فال يختص ذلك بطائفة تتحدث عن قضية المنافقينا  أنه-واهللا تعالى أعلم-

 موقفاً حصل ألهل اإليمان مع المنافقين -عز وجل-وإنما ذكر اهللا  ،ى تلك الطائفةاألوصاف جميعاً تنطبق عل
بعض األمور المتعلقة بالمنافقين ومنها ما  -عز وجل- ثم ذكر اهللا ،قين في واقعة معينةأو مع بعض المناف
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م على نسق واحد وأن ذلك يتحدث عن طائفة فهم الكالمن أراد أن يفإن ، ولذلك يتوجه إلى طوائف منهم
 إذا  أعني، األمر في كثير من المواضع في القرآن وهذا،هتتصف بجميع هذه الصفات فإن المعنى سيشكل علي
  . عليك فهذا سيشكل تلك األوصاف في طائفة محددةأردت أن تأخذ السياق من أوله إلى آخره على أن

 على هذا إنكار ]سورة النساء) 88([ }ِفي الْمنَاِفِقين ِفَئتَيِن فَما لَكُم{ : هنا-عز وجل- يقول اهللا وعلى كل حال
واللّه َأركَسهم ِبما { آراؤكم فيهم تختلفريقين  إلى ف في المنافقينتنقسمونلماذا :  يقول لهمأهل اإليمان

  .]سورة النساء) 88([ ؟}كَسبواْ
 أنها -رضي اهللا عنه-حديث زيد بن ثابت :  األول، لنزول اآليةهنا سببين -رحمه اهللا–وقد ذكر ابن كثير 

 المجاهدون فيهم فاختلف -حيث رجع بثلث الجيشعبد اهللا بن أبي ومن معه - في أولئك الذي رجعوا من أحد
  .نتركهم:  يقولنقتلهم وقائل:  يقولفقائل؟ نقتلهم أو نتركهم فبهمإذا رجعنا إليهم هل نؤد: فقالوا

 نزلت في قوم كانوا بمكة وقد تكلموا باإلسالم": -مارضي اهللا عنه- أثر ابن عباس -ه اهللارحم– ذكر ثم
 فإننا أول ما ننظر إلى الثبوت باب النزولأنه إذا تعددت الروايات في أس ومعلوم "وكانوا يظاهرون المشركين

اهللا رضي - ابن عباس أثر وهنا نجد أن ،ثم ننظر إلى العبارة فنقتصر على الصريح ،فنقتصر على الثابت
ي هو ف ف-رضي اهللا عنه-األثر الذي ذكره عن زيد بن ثابت أما  و،من طريق العوفي ال يصح؛ ألنه -ماعنه

ة، ولذلك نخلص إلى أن سبب نزول هذه لكنها ضعيفروايات كثيرة في سبب النزول  قد وردت و،الصحيحين
   ابة اختلفوا في أولئك الذي رجعوا من أحد أن الصح  وهو-رضي اهللا عنه-هو حديث زيد بن ثابت اآلية 

  تشتطون مع هؤالءلماذا:  ويقول فاهللا ينكر على أهل اإليمان هذا االختالف فيهم،-عبد اهللا بن أبي ومن معه-
  .]سورة النساء) 88([ ؟}َأتُِريدون َأن تَهدواْ من َأضلَّ اللّه{ تختلفون فيهمويشغلكم أمرهم و

 قال ابن عباس ،هم وأوقعهم في الخطأرد: أي ]سورة النساء) 88([ }اللّه َأركَسهم ِبما كَسبواْو{ :وقوله تعالى
  .أوقعهم:  أركسهم أي:-مارضي اهللا تعالى عنه-

 وإن شئت ، الركس والنكس يأتي بمعنى قلب الشيء]سورة النساء) 88([ }واللّه َأركَسهم ِبما كَسبواْ{ :قوله تعالى
، ، هذا هو المعنى اللغوي للنكس والركس وأول الشيء إلى آخرهيأتي بمعنى رد آخر الشيء إلى أوله: لفق

 هل  لكن،من إباحة دمائهم وأموالهمإلى أحكام أهل الكفر  أي ردهم: -رحمه اهللا-ابن جرير ومن هنا قال 
 -صلى اهللا عليه وسلم-كان النبي هل والهم؟ أعني هم إلى أحكام الكفر بإباحة دمائهم وأمرد هو المراد المعنى

صلى اهللا - وهل نقل عن النبي ؟إظهار اإلسالمم كان يأخذهم بظاهرهم من يستبيح دماء المنافقين وأموالهم أ
صلى اهللا -نقل عن النبي ؟ لم ي رجع إلى المدينة عاقب المنافقين الذين رجعوا من أحد أن أنه بعد-عليه وسلم
إن هذا هو المعنى :  ال يصح أن يقال ولذلك، عليهم أحكام الكفار الظاهرين أبداًجِر فهو لم ي، هذا-عليه وسلم

 وهذا "أوقعهم: أركسهم أي":  نجده يقول-رضي اهللا عنهما–، لكن إذا نظرنا إلى قول ابن عباس المراد
انحراف  وأوقعه في ضاللأن جرمه  أي ،فالن مرتكس بجرمه:  تقول، أوقعهم بجرمهم فمعناه،المعنى قريب

  .شرو
  .وإتباعهم الباطل -صلى اهللا عليه وسلم-بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول  :أي }ِبما كَسبواْ{ :وقوله
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 }وِمنْهم من عاهد اللّه لَِئن آتَانَا ِمن فَضِلِه لَنَصدقَن{ :في سورة التوبة عن المنافقين قوله تعالىكه اآلية هذ
فََأعقَبهم ِنفَاقًا ِفي قُلُوِبِهم ِإلَى يوِم يلْقَونَه ِبما { : عنهم-عز وجل-قال اهللا  فعلوالما لم يف ]سورة التوبة) 75([
  .فالباء للسببية ]سورة التوبة) 77([} خْلَفُواْ اللّه ما وعدوهَأ

 ، ليست في المنافقين اآليةهذه و]سورة الصف) 5([ }فَلَما زاغُوا َأزاغَ اللَّه قُلُوبهم{ : قوله تعالىومن أمثلة ذلك
  يحكم عليه بالضالل-عز وجل- أو أن اهللا ،أن اإلنسان يعاقب بفعله وجرمه فيطبع على قلبهمقصود لكن ال

  .واالنحراف والكفر ويموت على ذلك عياذاً باهللا
} ِلِل اللّهضن يمو لَّ اللّهَأض نواْ مدَأن تَه ونِبيالًَأتُِريدس لَه ال طريق له : أي ]سورة النساء) 88([ }فَلَن تَِجد

  .إلى الهدى وال مخلص له إليه
أن  ومن ذلك ،ينبغي للناس أن يعتبروهاما  -التي ترد في مواضع شتى-هذه اآلية فيها من اآلداب القرآنية 

  إلى قسمينا على إثرهاألمةانقسمت  تحول إلى قضيةلم ي في المنافقين -مرضي اهللا عنه-اختالف الصحابة 
 هذا ثم يسري ال  هل هو جيد أمكتاب و أفي شخصان يختلف اثنين كما هو حال األمة اليوم حيث تجد

غير ذلك  ا باالنحراف أو النفاق أوهكل طائفة تضلل األخرى وتتهمطائفة فتنقسم إلى طائفتين الإلى االختالف 
تشرذم على تفرق و فتتمةتنقسم األ وهكذا -نسأل اهللا العافية-ر  األمهو هذاهم الشاغل  الناس وشغلويصير هم
كانوا  بل  ولذلك لم يتفرقوا قط؛إطالقاً لم يكونوا كذلكف -صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النبي  أما ،كل شيء
ينبغي أن  ى ذلكعل و-صلى اهللا عليه وسلم-تربية القرآن ألصحاب النبي  هيذا ك وه، أمة واحدةمجتمعين

  . حتى تكون أمة واحدة اليوم األمةربىتُ
هم يودون لكم الضاللة : أي ]سورة النساء) 89([ }ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُون سواء{ :وقوله

ياء فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمنْهم َأوِل{ : ولهذا قال، إال لشدة عداوتهم وبغضهم لكمكذا  وما،لتستووا أنتم وإياهم فيها
تَّىاْحلَّوِبيِل اللِّه فَِإن تَوواْ ِفي ساِجرهقاله العوفي عن ابن عباس ، أي تركوا الهجرة]سورة النساء) 89([ } ي 

  .أظهروا كفرهم:  وقال السدي-مارضي اهللا تعالى عنه-
 أيضاً كما  يقع في األفرادهذا التمني حتى إن ،ن مثلهاواآلخر ينحرف ال شك أن كل طائفة منحرفة تتمنى أن

  .اٍنوتود المرأة الزانية أن كل النساء ز:  أنه قال-رضي اهللا عنه-روي عن عثمان 
 أن  وذلك؛من ينشر مرض اإليدز أن النساء هن أكثر عن انتشار مرض اإليدزارير قرأت في بعض التققد و

ولذلك فهي  ؛ن الرجالم ر قدربتقم من أكأن تنحاول تعندها روح انتقام فصار  المرأة إذا وقع لها هذا المرض
 ، من الرجالعشرات أو مئات فربما نقلته المرأة الواحدة إلى ،اإلغراءتفنن في نقل هذا بينهم بصور من ت

كما قال  يودون كفر الناس جميعاً  فهم اآلخرين معمللهم وطوائفهمبجميع  أيضاً الكفار  عندحال الذاكوه
  .]سورة النساء) 89([ }رون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُون سواءودواْ لَو تَكْفُ{ :تعالى

توجه إلى  مالخطاب ]سورة النساء) 89([ }فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمنْهم َأوِلياء حتَّى يهاِجرواْ ِفي سِبيِل اللِّه{ :تعالىقوله و
اكتفى بذكر الهجرة دون  و،اهللا تعالى أعلم و، من المنافقين ممن كانوا خارج المدينة ولم يهاجروا إليهاطوائف

هذا الخطاب يدخل فيه المنافقون و، ما داموا يظهرون اإلسالم أحكام اإلسالم عليهم يتجراإليمان باعتبار أنهم 
   .م خارج المدينةهممن 
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 :أي ]سورة النساء) 90([ }م ميثَاقٌِإالَّ الَِّذين يِصلُون ِإلَى قَوٍم بينَكُم وبينَه{ :ثم استثنى اهللا من هؤالء فقال
 وهذا قول السدي وا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حكمكم كحكمهمئالذين لج

  .وابن زيد وابن جرير
  كما فسرها بعض السلف،، وكذلك بالنسببالحلف والجواروا وتحيزوا إليهم ئلج أي }يِصلُون ِإلَى قَوٍم{: قوله

  .لكن ال يختص بذلك فقط
  العهد هذافمثل هؤالء ال تقاتلونهم لوجودعهد   من الكفارقبيلةوالمعنى أن هؤالء المنافقين يكون بينهم وبين 

 النبي  فإن ولذلك، فال تقاتلون هذه القبيلة أيضاً قد دخلوا في حلف قبيلة أنتم وهم في عهدوايكونأن  أو بينهم،
 من أراد أن  فكان،ام الحديبية لما صالح المشركين فتح المجال أمام القبائل في ع-صلى اهللا عليه وسلم-

 فبعض ، له ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-ومن أراد أن يدخل في حلف النبي  فله ذلك، يدخل في حلف قريش
 تجييش الجيش لفتحل اًسبب التي كانت خزاعةكقبيلة  -صلى اهللا عليه وسلم-المشركين كانوا في حلف النبي 

  . واهللا أعلم،صلى اهللا عليه وسلم- فاستنجدوا بالنبي ،مكة؛ ألن قريشاً أعانت كنانة على خزاعة
 ومن أحب  أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهمفكان من: "وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية

  ". وأصحابه وعهدهم-صلى اهللا عليه وسلم-أن يدخل في صلح محمد 
فَِإذَا انسلَخَ اَألشْهر الْحرم { :نسخها قوله: أنه قال -ماضي اهللا تعالى عنهر-وقد روي عن ابن عباس 

موهدتُّمجثُ ويح شِْرِكينسورة التوبة) 5([  اآلية}فَاقْتُلُواْ الْم[.  
القول بالنسخ بإطالق ال يخلو  وعلى كل حال ،ينظر في صحته -رضي اهللا عنه-عن ابن عباس األثر هذا 

ذلك الوقت في  وإنما كانوا لم يكونوا صنفاً واحداً -صلى اهللا عليه وسلم-ل؛ ألن الذين حالفوا النبي من إشكا
فَِإذَا انسلَخَ { : من خالل قوله تعالىلك أن تتصور أصحاب العهود و،على أصنافحينما نزلت سورة براءة 

شِْرِكينفَاقْتُلُواْ الْم مرالْح ر{: وقوله ]بةسورة التو) 5([ }اَألشْه وكُمنقُصي لَم ثُم شِْرِكينالْم ندتُّم ماهع ِإالَّ الَِّذين
وَأذَان من اللِّه ورسوِلِه ِإلَى النَّاِس يوم الْحج اَألكْبِر َأن اللّه بِريء من {: وقوله ]سورة التوبة) 4([ }شَيًئا

ولُهسرو شِْرِكينٍر{: وقوله ] سورة التوبة)3([ }الْمةَ َأشْهعبِض َأرواْ ِفي اَألركانفالناس ]سورة التوبة) 2([ }فَِسيح  
 ،ى ثالثة أقسام وهؤالء ينقسمون إل، ومنهم من كان صاحب عهد مؤقت،صاحب عهد مطلق هو منهم من

  . واهللا أعلم،القه لو صحت فهذا ليس على إط-مارضي اهللا عنه-فالحاصل أن هذه الرواية عن ابن عباس 
ين عن  هؤالء قوم آخرون من المستثنَ]سورة النساء) 90([ اآلية }وكُم حِصرتْ صدورهمءَأو جآ{: وقوله

 مبغضين أن ،صدورهم أي ضيقة صدروهم رةٌالذين يجيئون إلى المصاف وهم حِصاألمر بقتالهم وهم 
  .مكعكم بل هم ال لكم وال علييقاتلوكم وال يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم م

}فَلَقَاتَلُوكُم كُملَيع ملَّطَهلَس شَاء اللّه لَوفَِإِن {  عنكمممن لطفه بكم أن كفه: أي ]سورة النساء) 90([ }و
لَمالس كُماْ ِإلَيَألْقَوو قَاِتلُوكُمي فَلَم لُوكُمتَزا{ أي المسالمة ]سورة النساء) 90([ }اعِبيالًفَمس ِهملَيع لَكُم َل اللّهعج { 

وهؤالء كالجماعة الذين خرجوا يوم  ،دامت حالهم كذلك فليس لكم أن تقتلوهم ما :أي ]سورة النساء) 90([
صلى - ولهذا نهى النبي ،ل وهم كارهون كالعباس ونحوهابدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القت

  .العباس وأمر بأسره يومئذ عن قتل -اهللا عليه وسلم
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 أيضاً تلقُلكن  ،باعتبار أنه خرج مكرهاً  عن قتل العباس وأمر بأسره-صلى اهللا عليه وسلم-نهى النبي 
 سيرة ابن هشاممن نظر في السير ك و،مجموعة ممن خرج في يوم بدر مع المشركين ممن كان يخفي إسالمه

  .يخفون إسالمهمكانوا وجد مجموعة سماهم ممن 
 قوم من المنافقين هذه صفتهمفي  هي ]سورة النساء) 88([ }فَما لَكُم ِفي الْمنَاِفِقين ِفَئتَيِن{هذه اآلية  ن أالحاصلو

  من َأقْطَاِرهاولَو دِخلَتْ علَيِهم{ :-عز وجل-كما قال اهللا  حملهم على النفاقيريدون السالمة وهذا هو الذي 
أي سئلوا : سئلوا الفتنة على أحد المعاني المشهورة فمعنى ]سورة األحزاب) 14([ }وهاثُم سِئلُوا الِْفتْنَةَ لَآتَ

نحن معكم وال نعترف بهذا :  أن يكفروا لقالوالب من هؤالء يعني لو دخل الكفار المدينة واحتلوها ثم طُ،الكفر
 ،حفظاً وإحرازاً ألموالهمحقناً لدمائهم و مع من غلب فهم -صلى اهللا عليه وسلم-الدين الذي جاء به محمد 

صدورهم أن  قد حصرت -صلى اهللا عليه وسلم- وال يريدون قتال النبي همال يريدون قتال فهم مع قومهم
  .يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم

ء في الصورة هؤال ]ءسورة النسا) 91([ اآلية }ستَِجدون آخَِرين يِريدون َأن يْأمنُوكُم ويْأمنُواْ قَومهم{ :وقوله
صلى اهللا -الظاهرة كمن تقدمهم ولكن نية هؤالء غير نية أولئك فإن هؤالء قوم منافقون يظهرون للنبي 

وألصحابه اإلسالم ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم ويصانعون الكفار في  -عليه وسلم
وِإذَا خَلَواْ { :الباطن مع أولئك كما قال تعالىالباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في 

 }كُلَّ ما ردواْ ِإلَى الِْفتِْنِة ُأرِكسواْ ِفِيها{ : وقال هاهنا]سورة البقرة) 14([ اآلية }ِنِهم قَالُواْ ِإنَّا معكْمِإلَى شَياِطي
  .]سورة النساء) 91([

 فهؤالء شرط اهللا ،صدورهم بقتالكم وال يريدون قتال قومهمالفرق بين الطائفتين أن الطائفة األولى تضيق 
سورة ) 90([ }فَِإِن اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاِتلُوكُم وَألْقَواْ ِإلَيكُم السلَم فَما جعَل اللّه لَكُم علَيِهم سِبيالً{: فقال فيهم شرطاً

بوجه ا وءجاوكم ءجاإن ، فيريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم فهمأما الطائفة الثانية  أي  يكفون عنكم، ]النساء
 فهؤالء ذكر اهللا صفتهم ،وأسمعوكم ما تحبون وإن ذهبوا إلى قومهم فهم معهم وعلى دينهم واعتقادهم الفاسد

) 91([ } ُأرِكسواْ ِفِيهاكُلَّ ما ردواْ ِإلَى الِْفتِْنِة{  حالهم أنهم وإنما،ما كفوا أيديهم وال ألقوا إليكم السلموبين أنهم 
  . هؤالء في كل مرة يقعون في سوء عملهمبل كأولئك الذين يكفون ويلقون السلمفهؤالء ليسوا  ]سورة النساء

الفتنة :  وقال السدي،أي انهمكوا فيها ]سورة النساء) 91([ }كُلَّ ما ردواْ ِإلَى الِْفتِْنِة ُأرِكسواْ ِفِيها{: وقوله هاهنا
  .هنا الشركها

 -صلى اهللا عليه وسلم- وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي 
 فأمر ،اهنا وهاهناه  يبتغون بذلك أن يأمنوافي األوثان فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون
 المهادنة والصلح }عتَِزلُوكُم ويلْقُواْ ِإلَيكُم السلَمفَِإن لَّم ي{ :بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا ولهذا قال تعالى

}مهِدياْ َأيكُفُّوي{ عن القتال :أي }ومفَخُذُوه{ ُأراءس }اقْتُلُوهوموهثُ ِثِقفْتُميح { أي أين لقيتموهم }م لَِئكُمُأوو
  .ناً واضحاًأي بي ]سورة النساء) 91([ }جعلْنَا لَكُم علَيِهم سلْطَانًا مِبينًا

تضيق صدورهم بقتالكم وال يريدون حالهم أنهم قوا إليكم السلم وخالصة األمر أن الطائفة األولى هم من أل
 هي أسوأ من الطائفة الطائفة الثانيةو ،زلون فهؤالء دعوهمت وال يريدون أيضاً قتال قومهم وإنما يع،ذلك
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حينما يحتدم الموقف  و،م بوجه فيلقوكم بوجه ويلقوه ويريدون أن يأمنوا قومهميريدون أن يأمنوكماألولى فهم 
 ،يشاركون قومهم ويعينونهم عليكم ويظهر كفرهم ونفاقهم فليسوا كالطائفة األولىف ،يقعون في سوء عملهم

كما هم عليكم لون وإن أظهروا اإلسالم وأسمعوكم ما تحبون فهم مع قوممثل هؤالء الذين لم يكفوا أيديهم يقاتَو
  . واهللا أعلم،]سورة النساء) 91([ }كُلَّ ما ردواْ ِإلَى الِْفتِْنِة ُأرِكسواْ ِفِيها{: قال سبحانه

  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
 


