
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣( األنفال سورة
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

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

 ال  : أي ،]سـورة األنفـال   ) ٢[( } يتَوكَّلُون وعلَى ربِهم {:  في تفسير قوله تعالى    - تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   
  وال يرغبـون إال ، وال يطلبون الحـوائج إال منـه  ،يرجون سواه وال يقصدون إال إياه وال يلوذون إال بجنابه 

 وال معقـب  ، وأنه المتصرف في الملك وحده ال شريك له، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ،إليه
  . التوكل على اهللا جماع اإليمان:  ولهذا قال سعيد بن جبير،ابلحكمه وهو سريع الحس

   ينبه تعالى بذلك على أعمالهم  ]سورة األنفال) ٣([} الَِّذين يِقيمون الصالَةَ وِمما رزقْنَاهم ينِفقُون{: وقوله
 وقال ، وهو حق اهللا تعالى وهو إقامة الصالة، وهذه األعمال تشمل أنواع الخير كلها،بعدما ذكر اعتقادهم

  . المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها: الصالةةإقام: قتادة
 ، وتمام ركوعها وسجودها، وإسباغ الطهور فيها،إقامتها المحافظة على مواقيتها: وقال مقاتل بن حيان
 م واإلنفاق مما رزقه، إقامتها هذا-صلى اهللا عليه وسلم- والتشهد والصالة على النبي ،وتالوة القرآن فيها

 فأحبهم إلى اهللا ، والخلق كلهم عيال اهللا،اهللا يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب
  .أنفعهم لخلقه

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
   إلى ربه أمره العبد أن يفوضمعنى التوكل ]سورة األنفال) ٢[( }يتَوكَّلُونوعلَى ربِهم {: -تبارك وتعالى-قوله ف

  .ال يرجو غيره وال يخاف غيرهو -سبحانه وتعالى- فيركن إلى جنابه ،ثقة به
 فالمؤمنون ال ،يفيد الحصر ]سورة األنفال) ٢[( }وعلَى ربِهم يتَوكَّلُون{ :وتقديم الجار والمجرور في قوله

ومن هذه اآلية وأمثالها من اآليات أخذ طائفة من أهل العلم أن التوكل من األمور وكلون إال على اهللا، يت
أنا متوكل عليك : فال يجوز أن يقول العبد ،ال يجوز أن يتوجه بها إلى غير اهللاو -عز وجل-المختصة باهللا 

  .أنا متوكل على اهللا ثم عليك: قولوال يجوز له أن ي ،يا فالن
 مواضع في جميع ]سورة األنفال) ٣([} الَِّذين يِقيمون الصالَةَ وِمما رزقْنَاهم ينِفقُون{: -تبارك وتعالى– قوله

، }الَِّذين يِقيمون الصالَةَ{ ،}وَأِقيمواْ الصالَةَ{:  الصالة ويأمر بها يقول-عز وجل- اهللا حينما يذكرالقرآن 
فالصالة ، يؤدون الصالة: ولم يقل ]سورة العنكبوت) ٤٥([ }ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَِروَأِقِم الصلَاةَ {

 يجب لها من شروط يأتي بمافالمؤثرة المطلوبة التي يثنى على صاحبها هي الصالة التي يقيمها المصلي، 
   . ومستحباتوأركان وواجبات

 اإلنفاق ال يكون لكل المال، وإنما  باعتبار أنللتبعيض" نِم" ]سورة األنفال) ٣[( } ينِفقُونوِمما رزقْنَاهم{: قال
قبل منه أن ينفق كل ما يملك حسب حال اإلنسان، فمن الناس من يبيكون لبعضه، وإنفاق جميع المال يختلف 
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 من ال يقبل منه هذا، فالذي  ومن الناس-هرضي اهللا عن– من أبي بكر -صلى اهللا عليه وسلم–كما قبل النبي 
ينفق كل ماله ثم يتعلق قلبه بالناس ويتطلع إلى ما في أيديهم ال يجوز له أن ينفق كل ماله، ومن كان إيمانه 

  .فال بأس أن ينفق جميع ماله وال يتطلع إلى ما في أيدي الناس اً كبير-تبارك وتعالى– وتوكله على اهللا اًقوي
 المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق :أي ]سورة األنفال) ٤([ }مْؤِمنُون حقاُأولَِئك هم الْ{: وقوله
  .اإليمان

 يشعر "ُأولَِئك" واإلشارة بالبعيد ، يفيد تقوية مدلول هذه الجملة"هم"الفصل بين طرفي الكالم بضمير الفصل 
  .هم ورفعتهموعلو بمنزلة المؤمنين

: كما قال تعالى منازل ومقامات ودرجات في الجنة، : أي]سورة األنفال) ٤[( } ربِهملَّهم درجاتٌ ِعند{: وقوله
}لُونمعا يِبم ِصيرب اللِّه واللّه اتٌ ِعندجرد مةٌ{، ]سورة آل عمران) ١٦٣([ }هغِْفرميغفر لهم السيئات :أي }و 

  .ويشكر لهم الحسنات
وهذا يدل على  على أنها مغفرة عظيمة،دليل  ]سورة األنفال) ٤[(} ةٌ وِرزقٌ كَِريمومغِْفر{:  في قولهتنكير المغفرة

 يغفر له الذنوب -عز وجل- فإن اهللا  وأنفق في سبيل اهللا-عز وجل-توكل على اهللا وأن من حقق اإليمان 
وَأِقِم {:  يقول-لعز وج-على أن الحسنات تمحو السيئات، واهللا وهذا دليل ويرفع منزلته ودرجته في الجنة، 

ى ِللذَّاِكِرينِذكْر َئاِت ذَِلكيالس نذِْهبنَاِت يسالْح ِل ِإناللَّي نلَفًا مزاِر وفَِي النَّهالَةَ طَروقد  ]سورة هود) ١١٤([}الص
  .)١())الحسنة تمحهاالسيئة وأتبع ((: -صلى اهللا عليه وسلم–قال النبي 

يا رب "؛ ألن العبد إذا نادى ربه  ليس من معنى المغفرة،"ويشكر لهم الحسنات": - اهللارحمه-قول ابن كثير و
أن يستره، وأن يقيه شؤم المعصية فال يعذب عليها، وكلمة الغفر تدل على هذين يطلب من ربه  فإنه" اغفر لي
  .يقيه الضرب بالسالحو؛ ألنه يستر رأس البسه  بهذا االسمالمغفر سمي  ومنه،المعنيين

إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-وفي الصحيحين أن رسول اهللا 
 ،؟يا رسول اهللا تلك منازل األنبياء ال ينالها غيرهم:  قالوا،))ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء

 وفي الحديث اآلخر الذي رواه ،)٢())بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا المرسلين((: فقال
     قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-اإلمام أحمد وأهل السنن من حديث عطية عن أبي سعيد 

إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق ((: -صلى اهللا عليه وسلم-
  .)٣())ماًع وإن أبا بكر وعمر منهم وأنْ،السماء

}ونلَكَاِره ْؤِمِنينالْم نفَِريقاً م ِإنقِّ وِبالْح ِتكيِمن ب كبر كجا َأخْرا * كَمكََأنَّم نيا تَبمدعقِّ بِفي الْح اِدلُونَكجي
وننظُري مهِت ووِإلَى الْم اقُونسى الطَّاِئ*يدِإح اللّه كُمِعدِإذْ يكَِة وذَاِت الشَّو رغَي َأن وندتَوو ا لَكُمِن َأنَّهفَِتي

                                                
وحـسنه  ، )٢١٣٥٤(، بـرقم  )٢٨٤ / ٣٥(وأحمـد  ، )١٩٨٧(، برقم )٤/٣٥٥( رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس         - 1

 ).١٠٢ / ٣(األلباني في مشكاة المصابيح 
كتاب الجنة وصفتها وأهلها،  باب ، ومسلم، )٣٠٨٣(، برقم )٣/١١٨٨(، ي صفة الجنة وأنها مخلوقة كتاب بدء الخلق، باب ما جاء ف     ،رواه البخاري  - 2

 .)٢٨٣١(، برقم )٤/٢١٧٧ (ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء
صحيح ، وصححه األلباني في )١١٩٣٩(، برقم )٤٢٢ / ١٨(أحمد و )٣٦٥٨(، برقم )٦٠٧ / ٥(، والترمذي  )٩٦(، برقم   )٣٧ / ١(رواه ابن ماجه     - 3

 .)١٦٨ / ١ (هسنن ابن ماج
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 الْكَاِفِرين اِبرد قْطَعياِتِه وقَّ ِبكَِلمِحقَّ الحَأن ي اللّه ِريديو لَكُم تَكُون * كَِره لَواِطَل وِطَل الْببيقَّ وِحقَّ الْحِلي
ونِرمجنفالسورة األ) ٨-٥[( }الْم[.  

هم ربهم ؤه به في الصالح للمؤمنين اتقابشُ:  فقال بعضهم،]سورة األنفال) ٥[( }كَما َأخْرجك ربك{: قوله
كما أنكم لما اختلفتم في :  ومعنى هذا أن اهللا تعالى يقول، وطاعتهم هللا ورسوله،وإصالحهم ذات بينهم

 -صلى اهللا عليه وسلم- إلى قسمه وقسم رسوله  فانتزعها اهللا منكم وجعلها،المغانم وتشاححتم فيها
داء من  وكذلك لما كرهتم الخروج إلى األع، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم،فقسمها على العدل والتسوية

 فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن ،خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم  وهم النفير الذين،قتال ذات الشوكة
كُِتب {:  كما قال تعالى، رشداً وهدى ونصراً وفتحاً،م وبين عدوكم على غير ميعاد وجمع به بينك،قدره لكم

 اللّهو لَّكُم شَر وهًئا وواْ شَيى َأن تُِحبسعو لَّكُم رخَي وهًئا وواْ شَيهى َأن تَكْرسعو لَّكُم هكُر وهالِْقتَاُل و كُملَيع
  .]سورة البقرة) ٢١٦([ } تَعلَمونيعلَم وَأنتُم الَ
  . لطلب المشركين}وِإن فَِريقاً من الْمْؤِمِنين لَكَاِرهون{: قال السدي

كَما {: التي في قوله" الكاف" اختلف علماء التفسير في الجالب لهذه ]سورة األنفال) ٥[( }كَما َأخْرجك ربك{: قوله
كجه بإخراج اهللا نبيه وما الذي شُ، }َأخْرمن بيته بالحق-صلى اهللا عليه وسلم-ب .  

. شُبه به في الصالح للمؤمنين، اتقاؤهم ربهم، وإصالحهم ذات بينهم، وطاعتهم اهللا ورسوله: فقال بعضهم
صلى اهللا -وأصلحوا ذات بينكم، فإن ذلك خير لكم، كما أخرج اهللا محمدا : يقولاهللا أن معنى ذلك : وقالوا

وقد ربطها بقوله   في هذه اآلية-رحمه اهللا–، وهذا كالم ابن جرير  من بيته بالحقّ، فكان خيرا له-ه وسلمعلي
يسَألُونَك عِن اَألنفَاِل قُِل اَألنفَاُل ِللِّه والرسوِل فَاتَّقُواْ اللّه وَأصِلحواْ ذَاتَ ِبيِنكُم وَأِطيعواْ اللّه { -تبارك وتعالى–

سروْؤِمِنينِإن كُنتُم م سورة األنفال) ١([ }ولَه[.  
كما أنكم لما : ومعنى هذا أن اهللا تعالى يقول: " فقد قال-رحمه اهللا–وهذا الكالم فيه مغايرة لكالم ابن كثير 

صلى اهللا عليه -اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها، فانتزعها اهللا منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله 
فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم، وكذلك لما كرهتم الخروج إلى  -وسلم

خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتكم  األعداء من قتال ذات الشوكة، وهم النفير الذين
  "للقتال بأن قدره لكم، وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد

صلى - وقسم رسوله -عز وجل-وقسم اهللا  الغنائم من أيديكم  أن انتزاع-رحمه اهللا– كثير فمعنى كالم ابن
لو ف ، ذات الشوكة لكم على كره منكم خير لكم وكتب كما أن إخراجكم لقتال عدوكم، خير لكم-اهللا عليه وسلم

  .الختاروا النصر والفتح ،بين العير والفتح المجيدخيروا بعد المعركة 
مثل إخراج ربك لك   األنفال ثابتة لكم]سورة األنفال) ٥[( }كَما َأخْرجك ربك{: معنى قوله: ل العلموقال بعض أه
  . خروجاً متلبساً بالحق:، أيمن بيتك بالحق

 ،الكاف بمعنى الواوو ،الذي أخرجكقسم وتقديره و ]سورة األنفال) ٥[( }كَما َأخْرجك ربك{: قوله: وقال بعضهم
خالف الظاهر  ويه وهذا وإن قال به بعض أهل اللغة إال أنه أبعد من سابق، اسم موصول بمعنى الذي"ما"و

  . واهللا أعلم،المتبادر
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كَما َأخْرجك ربك ِمن بيِتك ِبالْحقِّ {، ]سورة األنفال) ١([ }وَأِطيعواْ اللّه ورسولَه ِإن كُنتُم مْؤِمِنين{: وقال بعضهم
ِإنوونلَكَاِره ْؤِمِنينالْم نال تدرون العواقب فليس لكم إال أن تطيعوا وأن تذعنوا  ف]سورة األنفال) ٥[( } فَِريقاً م

  . يصرفكم بما فيه الخير-عز وجل- واهللا ،وتسلموا
اتٌ ِعند ربِهم ومغِْفرةٌ لَّهم درج{ : متعلق بقوله،]سورة األنفال) ٥[( }كَما َأخْرجك ربك{:  قوله:وقال بعضهم
قٌ كَِريمِرزوهذا هو اختيار أبي ، هذا الوعد ثابت حق للمؤمنين كما أخرجك ربك:يعني ]سورة األنفال) ٤[( }و 

  .-رحمه اهللا-عبد اهللا القرطبي 
  .لجيش ككراهتهم للخروج ابتداء أو مالقاة ا،ويحتمل أن يكون المقصود التشبيه بحال كراهتهم للتنفيل

 . وابن كثير هما أقرب األقوال ابن جريرقوالو
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