
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١(سورة األنفال 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
 كلماتها ، آياتخمس سبعون و آياتها، وهي مدنية:تفسير سورة األنفال: - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 واهللا ، حروفها خمسة آالف ومائتان وأربعة وتسعون حرفاً،ألف كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثالثون كلمة
  .أعلم

يِنكُم يسَألُونَك عِن اَألنفَاِل قُِل اَألنفَاُل ِللِّه والرسوِل فَاتَّقُواْ اللّه وَأصِلحواْ ذَاتَ ِب{ بسم اهللا الرحمن الرحيم
ْؤِمِنينِإن كُنتُم م ولَهسرو واْ اللّهَأِطيع١(سورة األنفال[ }و([.  

:  ثم روى عن سعيد بن جبير قال،المغانم: األنفال: -مارضي اهللا تعالى عنه-قال البخاري قال ابن عباس 
  .نزلت في بدر: سورة األنفال قال: -مارضي اهللا عنه-قلت البن عباس 

األنفال الغنائم كانت :  عن ابن عباس أنه قال عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحةقهأما ما علّ
 وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء ، خالصة ليس ألحد منها شيء،-صلى اهللا عليه وسلم-لرسول اهللا 

 وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها ،والضحاك وقتادة
هو :  وقيل،النفل ما ينفِّله اإلمام لبعض األشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم:  وقيل،المغانم

 وما شذ منهم ، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال،هو الفيء:  وقيل،الخمس بعد األربعة من األخماس
  .إلى المسلمين من دابة أو عبد أو متاع

:  قال}يسَألُونَك عِن اَألنفَاِل{: بلغني في قوله تعالى: ي قالي حوروى ابن جرير عن علي بن صالح بن
  . ومعنى هذا ما ينفِّله اإلمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش،السرايا

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

نه يستثنى منها إ: وإن قال من قال، -رحمه اهللا- كما قال الحافظ ابن كثير  بجميع آياتها،مدنية، هذه السورةف
وما بعدها بنحو  ،])٣٠(سورة األنفال[}وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَرواْ ِليثِْبتُوك َأو يقْتُلُوك{: -تبارك وتعالى-قوله 

، -صلى اهللا عليه وسلم- بهذا المكر بالنبي ست آيات، ومستندهم في هذا هو أنهم الحظوا المعنى، فما يتعلق
ال يكفي للحكم بأن هذه اآلية مكية أو مدنية، وأن األصل في لكن هذا ليقتلوه أو يخرجوه إنما كان بمكة، 

السورة المكية أن تكون جميع اآليات نازلة بمكة، وأن السورة المدنية تكون جميع اآليات نازلة في المدينة إال 
وِإذْ يمكُر ِبك {: -تبارك وتعالى-قوله معنى يذكر من جهة المعنى فحسب فهذا ال يكفي، ولدليل، وأما ما 

واذْكُرواْ ِإذْ َأنتُم قَِليٌل {: -عز وجل- كما قال اهللا ،واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا: أي }الَِّذين كَفَرواْ
هذه فرهم بشيء مضى، ذكِّتُ] )٢٦(سورة األنفال[ }كُم النَّاس فَآواكُممستَضعفُون ِفي اَألرِض تَخَافُون َأن يتَخَطَّفَ

   .-واهللا تعالى أعلم-السورة بجميع آياتها مدنية، 
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 لم يـذكر    }يسَألُونَك عِن اَألنفَالِ  { هذا السؤال سؤال استعالم،      }يسَألُونَك عِن اَألنفَالِ  {: -تبارك وتعالى -وقوله  
 في هذه اآلية المسئول عنه على سبيل التحديد والتفصيل، وإنما أبهمه كما فـي سـائر                 -تبارك وتعالى -ربنا  

 كانـت   فقـد ،؟يسألونك عن حكم األنفال، هل هي حالل أو حـرام   : ولم يقل المواضع الذي ورد فيها السؤال،      
تحـرق هـذه    جمع في مكان واحد بعد المعركة، ثم تنزل نار من السماء ف           تُفكانت  محرمة على األمم السابقة،     

وأحلـت لـي   ((:  في ذكر خصائصها-صلى اهللا عليه وسلم -، وهذه األمة كما قال النبي       -الغنائمأي  -األنفال  
 لم يحدد فيه المسئول عنه من حيث أنه الحكـم فـي أصـل    }يسَألُونَك عِن اَألنفَالِ { :، وهذا السؤال  )١())الغنائم

ويـسَألُونَك  {: -عز وجـل  - كيفية التقسيم، وهي كقول اهللا    وال  ، أو لمن تكون،     هي حالل أو حرام   األنفال هل   
، أو ؟ الـدم   يحتمل أن يكون السؤال عن سبب المحيض، لماذا يأتي المـرأةَ           ،])٢٢٢(سورة البقرة [ }عِن الْمِحيضِ 

 أو عن هذا المحيض ما األحكام التي تتصل بالمرأة مـن الـصالة   ،؟عن هذا المحيض هل هو نجس أو طاهر    
قُْل هـو َأذًى فَـاعتَِزلُواْ      {، وهو المراد    ؟ ومخالطة الرجل ومؤاكلته، أو عن الجماع في حال الحيض         وغيرها،

 جاء في قراءة ليست متواترة، قرأ بها بعض الصحابة كسعد بـن    وقد ])٢٢٢(سورة البقرة [ }النِّساء ِفي الْمِحيضِ  
 يطلبونك األنفـال؛ ألنهـم      :هذه القراءة أي  معنى  و ،}يسألونك األنفال {، وغيره   -رضي اهللا عنه  -أبي وقاص   

 -صلى اهللا عليه وسـلم    - النبي   -رضي اهللا تعالى عنه   -سعد  سأل  ف ،-صلى اهللا عليه وسلم   -طلبوا من النبي    
صـلى  -سيفاً أعجبه، وكانت هذه أول معركة تحصل بها غنائم للمسلمين، واختلفوا فيها ولم ينزل على النبي                 

طائفـة بقيـت    : ألنهم كانوا على ثالث طوائف    ،  اختلفوا فيها لمن تكون   ف ،ذلك شيء في حكم     -اهللا عليه وسلم  
، وطائفة ذهبوا يطاردونهم، وطائفة عكفوا على جمع الغنائم، فلما رجـع           -صلى اهللا عليه وسلم   -تحرس النبي   

: قـالوا  وهؤالء   ،نحن قبضناها :  تنازعوا، هؤالء قالوا   -صلى اهللا عليه وسلم   -  رسول اهللا  دأولئك واجتمعوا عن  
نحن كنا رفداً لكم لـو أنكـم انهزمـت          : نحن الذين ذهبنا نطارد العدو فنحن أولى بها منكم، واآلخرون قالوا          

تبـارك  - ونحوطه، فـنحن أحـق بهـا، فـاهللا     -صلى اهللا عليه وسلم-النحزتم إلينا، بقينا نحرس رسول اهللا  
 يحكم   وليس لهم،  ،-صلى اهللا عليه وسلم   -ا هللا ولرسوله     فجعل حكمه  }قُِل اَألنفَاُل ِللِّه والرسولِ   {:  قال -وتعالى

صـالة النافلـة،    : مثلالذي يصلح منها هنا هو الزيادة،        ،عدٍةجمع نفل، ويأتي لمعان     : فيها بأمر اهللا، واألنفال   
 ])٧٢(سورة األنبياء [}ةًووهبنَا لَه ِإسحقَ ويعقُوب نَاِفلَ    {باعتبار أنها زائدة على الفريضة، وولد الولد يقال له نافلة           

ألنها زيادة لهذه األمة، أحلت لهذه األمـة ولـم تحـل     أنفال؛  :الغنائم قيل لها  ولد الولد زيادة على الولد، وهذه       
 ألنها زيادة في حظ المجاهد، فوق األجر الذي يحصل له بـسبب هـذا الجهـاد،                 :قيل لها ذلك  أو  ألحد قبلها،   

هو المـشهور الـذي   القول هذا . المغانم: األنفال: قال ابن عباس: لبخاريقال ا: -رحمه اهللا- ابن كثير    يقولو
عليه الجمهور، األنفال هي الغنائم، والعلماء رحمهم اهللا اختلفوا كثيراً في األنفال وفي الفيء أيضاً، ما المـراد                  

ا في أمر األنفـال،  ن هذه نزلت في بدر، وذلك حينما تنازعوإ: كر هنا عن ابن عباس أنه قال  ذُو،  ؟بهذه األنفال 
قُِل اَألنفَاُل ِللِّه   {:  خالصة ليس ألحد منها شيء، بمعنى أن قوله        -صلى اهللا عليه وسلم   - كانت لرسول اهللا     وأنها

  جعلهـا لرسـوله   -عز وجل- المراد بأنها هللا والرسول، بأن اهللا :قيل أن حكمها هللا والرسول،  :أي }والرسوِل
                                                

، ))جعلت لي األرض مسجدا وطهورا    : ((، كتاب الصالة، باب قول النبي صلى اهللا عليه و سلم          )٤٢٧( البخاري برقم    رواه - 1
 .، كتاب المساجد ومواضع الصالة)٥٢١(ومسلم برقم 
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له، وليست القضية تتعلق بحكمها، وليست للمقاتلين، هذا في أول األمر، ثـم   فهي حق    -صلى اهللا عليه وسلم   -
، وارتفـع   -عز وجـل  - بعد ذلك حينما اطمأنت نفوسهم، وانقادوا لحكم اهللا          -تبارك وتعالى -نسخها قول اهللا    

 ِللِّه خُمسه وِللرسوِل وِلـِذي  واعلَمواْ َأنَّما غَِنمتُم من شَيٍء فََأن   { :-عز وجل -الشقاق والنزاع بينهم أنزل اهللا      
 }واعلَمـواْ َأنَّمـا غَِنمـتُم   { من أهل العلم، وعلى هذا تكون هذه اآلية       هذا جمع قال   ])٤١(سورة األنفال [ }الْقُربى

  حديث علـي    ، بدليل  قسم غنائم بدر وخمسها    -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  ف،   في بدر، وهذا هو األقرب     تنزل
 والقـصة فـي     -رضي اهللا تعالى عنه   -أوفي الشارفين اللذين نحرهما حمزة       ، في الشارف  -رضي اهللا عنه  -

 وأن اآلخر أعطاه    ، ذكر أن أحدهما وقع له في سهمه في الغنيمة         -رضي اهللا تعالى عنه   -، فعلي   )٢(الصحيحين
نها إ: -رحمه اهللا - ابن كثير     الخمس، فدل على أنها خمست، ولذلك قال        إياه من  -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  

 علىهي الغنائم،   التي   أن األنفال    :أي خالصة ليس ألحد منها شيء،       -صلى اهللا عليه وسلم   -كانت لرسول اهللا    
  جملة ممن قال بـه     -رحمه اهللا - وقد ذكر ابن كثير   المشهور، وهو األقرب، وهو الذي عليه عامة أهل العلم،          

أن األنفال ما يعطيه اإلمام لبعض األشخاص من سـلب أو نحـوه             : و قوالً آخر وه   الجمهور، وذكر  قول   وهو
 من الغنيمة قبل    شيئاً أعطاه أمير    -رضي اهللا تعالى عنه   -هذه هي األنفال، أنس     : بعد قسم أصل المغنم، فقالوا    

ـ             )٣(حتى تقسم : أن تقسم فأبى وقال    ار ، فاألمير قد يعطي زيادة بعد القسم لبعض الناس، لبالئه وشدته على الكف
الغنيمة تقسم، فأربعة أخماس للمقـاتلين،      أن   هو الخمس بعد األربعة من األخماس، يعني         : وقيل ،وما أشبه هذا  

الفارس له سهمان سهم له وسهم لفرسه، وغير الفارس ممن يركب البعير أو الحمار أو البغل أو على قدميـه                    
:  أقسام، كقسم الفيء، فهذا القول يقـول       األخماس تعطى لهم، والخمس يقسم إلى خمسة      ربعة  األله سهم واحد،    

  }يسَألُونَك عِن اَألنفَاِل قُِل اَألنفَاُل ِللِّه والرسـولِ       {: هو المقصود بقوله  وهو الخمس بعد األربعة من األخماس،       
 في أصل الغنيمة حينمـا حـصلت   وإنما حصل النزاع إلى آخره، لكن هذا فيه بعد؛ ألنهم ما تنازعوا في هذا،            

هو الفيء وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال، وما شذ منهم إلى المسلمين من دابـة أو عبـد أو                 : ، وقيل لهم
فَِللَِّه وِللرسوِل وِلـِذي    {:  في سورة الحشر   -عز وجل - قال اهللا    أمة أو متاع، وقد جعله على خمسة أقسام كما        

 ألن الذي اختلفوا فيه لم يكن       ؛لكن هذا فيه إشكال    ،])٧(سورة الحشر [ }يِلالْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن وابِن السبِ    
عـز  -قد حصل من غير قتال، الذي حصل لهم إنما كان بقتال وانتصار ساحق على الكفار، الفيء نزعه اهللا                   

سـورة  [ }يسلِّطُ رسلَه علَى من يـشَاء فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب ولَِكن اللَّه      {: قال  من أيديهم،  -وجل
 واإليجـاف هـو   ، لم توجفوا عليه:أيويكون المعنى ، يعني ما نافية، }وجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍلما أَ { ،])٦(الحـشر 

 فـي   يعني لم يحصل لكم فيه قتال للعدو وإغارة؛ ألن الخيل ترمز لهذا، كمـا              }ِمن خَيٍل ولَا ِركَابٍ   {اإلسراع،  
ائتنـا بخبـر    ((: -رضي اهللا عنه  - لسعد بن أبي وقاص      -صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    وقعة أحد لما    

                                                
م ، كتاب األشربة، باب تحـري )١٩٧٩(واغ ، ومسلم برقم ، كتاب البيوع، باب ما قيل في الص   )١٩٨٣( رواه البخاري برقم     - 2

 .الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر

، كتـاب الـسير،     )٣٣٢٩٢(، برقم   )٦/٥٠٠(المصنف في األحاديث واآلثار     في   بكر بن أبي شيبة الكوفي       وإلمام أب رواه ا  - 3
: ، سـنة النـشر  ١ الريـاض، ط  - مكتبة الرشـد     كمال يوسف الحوت،  : باب في اإلمام ينفل قبل الغنيمة وقبل أن يقسم، تحقيق         

 .هـ١٤٠٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


، )٤())القوم إن ركبوا اإلبل وجنبوا الخيل فهو الظعن، وإن ركبوا الخيل وجنبوا اإلبل فهي الغارة على المدينـة          
مـا   :، أي }وجفْـتُم ما أَ {:  يقول لهم  -عز وجل -  فالخيل تستعمل لإلغارة، واإلبل تستعمل للسفر الطويل، فاهللا       

هـذا  وقع وبهذا الفيء، ال بإغارة على العدو وال بسفر طويل،  وال كد وال تعب     إسراع  أي  حصل منكم إيجاف    
الفيء ليس للمقاتلين منه شـيء، ولـذلك   و، ، ووقع لبعض أهل القرى النضيربني   و ،قريظةبني  مع اليهود في    

ـ      ض أعطى الفيء الذي حصل من بني الن       -ه وسلم صلى اهللا علي  -النبي   ر ير أعطاه جميعاً للمهاجرين؛ ألنه خي
 بينكم، يعني ما حصل من بني النـضير، وإن     المهاجرون في أرضكم وقسمته   إن شئتم بقي    : قال لهم فاألنصار  

هللا، يبقون في   ال يا رسول ا   : واشئتم خرجوا من أرضكم وقسمته بينهم؛ ألنهم كانوا فقراء تركوا كل شيء، فقال            
ويْؤِثرون علَى َأنفُـِسِهم ولَـو كَـان ِبِهـم          {:  فيه -عز وجل -أرضنا وتقسمه بينهم دوننا، فهذا الذي قال اهللا         

ممـا  { ،الحاجة هي الحـسد و ،}ولَا يِجدون ِفي صدوِرِهم حاجةً مما ُأوتُوا  {:  وقال ،])٩(سورة الحشر [ }خَصاصةٌ
، فالفيء يخمس خمسة أقسام كما في آية الحشر، والغنيمة أربعة            مما أوتيه إخوانهم من المهاجرين     :يأ }ُأوتُوا

يـسَألُونَك  {: بلغني في قوله تعالى: أخماس للمقاتلين، والخمس يقسم كقسمة الفيء، ومعنى قول علي بن صالح         
هم مع بقية الجـيش، بمعنـى   معلى قسرايا زيادة ما ينفِّله اإلمام لبعض الس: هي السرايا، أي:  قال}عِن اَألنفَالِ 

ل لهم من أصل الغنيمـة التـي   أن الجيش قد ينبعث منه سرية ويحصل لها ظفر، فيعطون زيادة على ما يحص  
والراجح  ، يقسم هللا وللرسول   وخمس الخمس المقصود به خمس الخمس،     :  وبعضهم قال  ل عليها الجيش،  تحص 

 يأخـذ منـه نفقتـه    -صلى اهللا عليه وسلم- واحد، كان النبي -عليه وسلمصلى اهللا -أن سهم اهللا وسهم النبي    
إعداد الجـيش، وشـراء الـسالح،       كفي المصالح العامة    و ،ونفقة أهله لمدة سنة، والباقي يصرفه في الكراع       

 وأسباب النزول الـواردة فـي       ،ومصالح المسلمين العامة، وهذا أيضاً بعيد؛ ألن النزاع كان في أصل الغنيمة           
 يعطى لبعض الناس  ما  :  اختار أن المراد به    -رحمه اهللا -ابن جرير   ة جداً تدور حول هذا المعنى، و      ية كثير اآل

 : -رضي اهللا عنـه  - سعد بن أبي وقاص      قالزيادة على السهم، وهذا يؤيده بعض الروايات في سبب النزول،           
إن هذا السيف ليس لي وال    ((:  قال  يا رسول اهللا إن اهللا قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف،               "

 فظننـت أنـه     ،أجب:  بالئي، فبينما أنا إذ جاءني الرسول فقال       ، فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبلِ        ))لك
 إنك سألتني هذا السيف، وليس هو لـي  ((: -صلى اهللا عليه وسلم - شيء بكالمي فجئت فقال لي النبي        نزل في
إلـى آخـر     }يسَألُونَك عِن اَألنفَاِل قُِل اَألنفَاُل ِللِّه والرسولِ      {: ، ثم قرأ  ))هو لك  وإن اهللا قد جعله لي ف      ،وال لك 
 أهـل   قال بعـض  ،  )٦())من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه       ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -وكذلك قوله    ،)٥("اآلية
النظـر  وله ، والخمس لإلمام أو للقائد -أعلمواهللا  - الذي يظهر أن األنفال هي الغنائم،وهذا هو المراد،    : العلم

                                                
 ).٢٩٨(مغازي لإلمام الواقدي ال - 4

 حديث حـسن صـحيح،      هذا: وقال،  )٣٠٧٩(، كتاب الجهاد، باب في النفل، والترمذي برقم         )٢٧٤٠( رواه أبو داود برقم      - 5
صححه األلباني في صحيح أبي داود بـرقم     و،  كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، باب ومن سورة األنفال             

)٢٣٧٨( . 

كتاب الخمس، باب من لم يخمس األسالب ومن قتل قتيال فله سلبه من غير أن يخمس وحكم                 ) ٢٩٧٣(رواه البخاري برقم     - 6
 .، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل)١٧٥١(اإلمام فيه، ومسلم برقم 
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 فلـه سـلبه، ولـه أن     من قتل قتيالً فله سلبه، ومن أسر أسيراً   :في إعطاء بعض الحوافز مثل أن يقول للناس       
واهللا -، وهذا ما أظنـه أقـرب    على سهمه   بالئه زيادة  شخصاً لشدة ويمكن له أن يعطي     ،  همانيعطي فوق الس  

 . -تعالى أعلم
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