
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٦( األنفال سورة
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

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

م النُّعاس َأمنَةً منْه وينَزُل علَـيكُم       ِإذْ يغَشِّيكُ {:  في تفسير قوله تعالى    - اهللا تعالى وإياه   نارحم-قال المصنف   
                امتَ ِبِه اَألقْدثَبيو لَى قُلُوِبكُمِبطَ عرِليطَاِن والشَّي زِرج نكُمع ذِْهبيكُم ِبِه ورطَهاء لِّياء ممن السـوِحي   * مِإذْ ي

     فَثَب كُمعآلِئكَِة َأنِّي مِإلَى الْم كبنَـاِق   رقَ اَألعواْ فَوِربفَاض بعواْ الركَفَر ُألِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذيننُواْ سآم تُواْ الَِّذين
* لِْعقَاِب ذَِلك ِبَأنَّهم شَآقُّواْ اللّه ورسولَه ومن يشَاِقِق اللّه ورسولَه فَِإن اللّه شَِديد ا        * واضِربواْ ِمنْهم كُلَّ بنَاٍن     

يذكرهم اهللا تعالى بما أنعم به علـيهم مـن           ]سورة األنفال ) ١٤ -١١[(}ذَِلكُم فَذُوقُوه وَأن ِللْكَاِفِرين عذَاب النَّارِ     
 وكذلك فعـل  ، آمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم  ،إلقائه النعاس عليهم أماناً   

ثُم َأنزَل علَيكُم من بعِد الْغَم َأمنَةً نُّعاسا يغْشَى طَآِئفَةً منكُم وطَآِئفَـةٌ قَـد             {: تعالىتعالى بهم يوم أحد كما قال       
 مهَأنفُس متْهمولقد سقط  ،كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد     :  قال أبو طلحة   ، اآلية ]سورة آل عمران  ) ١٥٤[( }َأه 

  . ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف، ويسقط وآخذه،السيف من يدي مراراً يسقط وآخذه
 ولقد ،ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد":  قال-رضي اهللا عنه-علي وروى الحافظ أبو يعلى عن 

  .)١(" يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح-صلى اهللا عليه وسلم-رأيتنا وما فينا إال نائم إال رسول اهللا 
 وفي الصالة من ،النعاس في القتال أمنة من اهللا":  أنه قال-رضي اهللا عنه-عود وعن عبد اهللا بن مس

  .)٢("الشيطان
 وأمر ذلك مشهور ،أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد:  قلت، والنوم في القلب،النعاس في الرأس: وقال قتادة

 وكأن ذلك كائن ،أيضاً وهي دالة على وقوع ذلك ، وأما اآلية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر،جداً
 وهذا من فضل اهللا ورحمته بهم ونعمته ،للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر اهللا

 ولهذا جاء في ،]سورة الشرح ) ٦ -٥[( }ِإن مع الْعسِر يسرا*فَِإن مع الْعسِر يسرا {:  وكما قال تعالى،عليهم
رضي اهللا - لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق -صلى اهللا عليه وسلم-الصحيح أن رسول اهللا 

:  ثم استيقظ مبتسماً فقال، سنة من النوم-صلى اهللا عليه وسلم- وهما يدعوان أخذت رسول اهللا -عنه

                                                
وابن حبان في صحيحه، كتاب الصالة، باب إباحة بكاء المرء في ، )٢٨٠(، برقم )١/٢٤٢( يعلى وأبو)  ١٠٢٣(، برقم ) ١/١٢٥(رواه اإلمام أحمد  - 1

 أن البكاء في الصالة ال يقطـع  ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصالة، باب الدليل على)٢٢٥٧(، برقم )٦/٣٢(صالته إذا لم يكن ذلك ألسباب الدنيا       
 ).٨٩٩(، برقم )٢/٥٢(الصالة مع إباحة البكاء في الصالة  

 ).٤٢١٩(، برقم )٤٩٩ / ٢(، وعبد الرزاق في مصنفه )٩٤٥١(، برقم )٢٨٨ / ٩( رواه الطبراني في المعجم الكبير - 2
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:  ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى،)٣())..عالنقأبشر يا أبا بكر فهذا جبريل على ثنايا ((
}سربالد لُّونويو عمالْج مزهسورة القمر) ٤٥([ }ي[.  

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
إذ يغشاكم {وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو  ] سورة األنفال)١١[(} ِإذْ يغَشِّيكُم النُّعاس{: -تبارك وتعالى-قوله ف

النعاس فاعلوعلى هذه القراءة يكون }النعاس .  
النعاس في  أن -رحمه اهللا– أن اهللا يعشيكم النعاس، وقد نقل عن قتادة :أي ،}ِإذْ يغَشِّيكُم النُّعاس{أما قراءة 

والنعاس هو مقدمة النوم وما يعتري اإلنسان من الضعف الطبيعي بحيث ال يغيب الرأس والنوم في القلب، 
  .نة في الرأس والنعاس في العين، والنوم في القلبالس: كلية، ومن أهل العلم من يقولعن اإلدراك بال

ل على عباده  نز-تبارك وتعالى–وفي حالة الحرب والخوف يذهب النوم من اإلنسان من شدة الفزع، لكن اهللا 
زع، وحصل لهم  بذلك طمأنينة القلب وارتفاع عوارض الخوف والفمالمؤمنين النعاس أمنة منه فحصل له

  .راحة الجسد
 وقد قال بعض السلف فيمن ينام في مجالس ، من الشيطانالصالة وفي ، من اهللالحرب أمنة فالنعاس في

  .ذاك حمار في مسالخ إنسان: العلم
  .الحجف هي تروس يستظلون بها من المطر ،"م تحت الحجفوه": قال

رضي -قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس   ،] سورة األنفال)١١[( }وينَزُل علَيكُم من السماء ماء{: وقوله
 حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين المال -صلى اهللا عليه وسلم-نزل النبي :  قال-مااهللا تعالى عنه
تزعمون :  وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم، وأصاب المسلمين ضعف شديد،رملة دعصة
 فأمطر اهللا ،نتم تصلون مجنبينأ وقد غلبكم المشركون على الماء و، رسولهمهللا تعالى وفيكأنكم أولياء ا

عليهم مطراً شديداً فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب اهللا عنهم رجز الشطيان وثبت الرمل حين أصابه 
 والمؤمنين -صلى اهللا عليه وسلم- وأمد اهللا نبيه ، ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم،المطر

 وأحسن ما في هذا ما ،ئيل في خمسمائة مجنِّبةة وميكاجنِّب فكان جبريل في خمسمائة م،بألف من المالئكة
حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن : -رحمه اهللا-رواه اإلمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي 

 وأصحابه ما -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا  فأصاب رسول،بعث اهللا السماء وكان الوادي دهساً: الزبير قال
:  وقال مجاهد، ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معهاً وأصاب قريش، ولم يمنعهم من المسير،لبد لهم األرض
 طابت نفوسهم وثبتت به ،رض وتلبدت به األ، المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبارمأنزل اهللا عليه

  .أقدامهم
ويذِْهب عنكُم { ، وهو تطهير الظاهر، من حدث أصغر أو أكبر:أي ،] سورة األنفال)١١[(} م ِبِهلِّيطَهركُ{: وقوله

 كما قال تعالى في ، وهو تطهير الباطن، من وسوسة وخاطر سيئ: أي] سورة األنفال)١١[( }ِرجز الشَّيطَاِن
 } وحلُّوا َأساِور ِمن ِفضٍة وسقَاهم ربهم شَرابا طَهوراعاِليهم ِثياب سندٍس خُضر وِإستَبرقٌ{: حق أهل الجنة

                                                
هذا (( يوم أحد -صلى اهللا عليه وسلم-قال النبي :  قال-رضي اهللا عنهما-رواه البخاري من حديث ابن عباس و ، )٥٤ / ٣(دالئل النبوة، للبيهقى  - 3

  .)٣٧٧٣(، برقم )٤/١٤٦٨(رواه البخاري، كتاب المغازي، باب شهود المالئكة بدرا ))جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب
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 مطهراً لما :أي ]سورة اإلنسان) ٢١[( }وسقَاهم ربهم شَرابا طَهورا{ ، زينة الظاهرا فهذ]سورة اإلنسان) ٢١([
 :أي ] سورة األنفال)١١[( }لَى قُلُوِبكُموِليرِبطَ ع{ ،كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن وطهارته
وهو  ] سورة األنفال)١١[(}ويثَبتَ ِبِه اَألقْدام{ ،بالصبر واإلقدام على مجالدة األعداء وهو شجاعة الباطن

  . واهللا أعلم،شجاعة الظاهر
نكُم ِرجز الشَّيطَاِن وِليرِبطَ علَى قُلُوِبكُم ويثَبتَ ِبِه وينَزُل علَيكُم من السماء ماء لِّيطَهركُم ِبِه ويذِْهب ع{: قوله

امكُم ِبِه{ :ذكرت هذه اآلية فوائد نزول المطر على المجاهدين، فقوله ] سورة األنفال)١١[( }اَألقْدرطَهأي }لِّي :
 فوسوس إليهم ،لى الماء فاحتاجوا إ-رضي اهللا عنهم– فقد أجنب بعض الصحابة ، من الجنابةالطهارة
  كيف تزعمون أنكم على حق ولم تجدوا الماء؟ وكيف تلقون عدوكم غداً على غير طهارة؟، الشيطان

 فالشيطان يلقي ،أصل الرجز العذاب ]سورة األنفال) ١١[( }ويذِْهب عنكُم ِرجز الشَّيطَاِن{: -تبارك وتعالى–قال 
 إلى حد أنهم يتمنون الخالص من هذه  بالبعضاألمرتقلقه ويصل وساوس والخواطر وهي تزعج اإلنسان وال

من الناس من يجلس من صالة العصر إلى آذان المغرب في دورة المياه يعيد و ،يجد لشدة ما ،الحياة
  .، فهم في عذاب وشقاء بسبب الشيطانبكاء وبعضهم وصل به األمر إلى حاالت انهيار و،الوضوء

 وتطمئن القلوب ، ترتفع عنهم خواطر السوء: أي]سورة األنفال) ١١[( }طَ علَى قُلُوِبكُموِليرِب{: -عز وجل- قوله
  . قلوبكموليربط: ولم يقل ولهذا عبر بعلى ،مهيمناً عليهاو غالباً ويربط عليها حتى يصير الثبات

يرجع إلى ه  أن مع أنه يحتمل، نزل إلى المطر الذي الضمير يرجع]سورة األنفال) ١١[( }ويثَبتَ ِبِه اَألقْدام{: قال
إذا حصل له  وذلك أن القلب ،لربط على القلوب يكون سبباً لتثبيت األقدامويكون المعنى ا ،أقرب مذكور

،  وغلبة دواعي الخوف عليه، وإنما ينهزم لضعف قلبه،الثبات ثبت القدم في أرض المعركة فال ينهزم اإلنسان
  .رجع إلى المطر فقد كان سبباً في تثبيت األقدام في ساحة القتال أن الضمير ي-واهللا أعلم–والراجح 

وهذه نعمة  ]سورة األنفال) ١٢([ }ِإذْ يوِحي ربك ِإلَى الْمآلِئكَِة َأنِّي معكُم فَثَبتُواْ الَِّذين آمنُواْ{ :وقوله تعالى
 أوحى إلى المالئكة - وتبارك وتمجدتعالى وتقدس- وهو أنه ،خفية أظهرها اهللا تعالى لهم ليشكروه عليها

  . يوحي إليهم فيما بينه وبينه أن يثبتوا الذين آمنوا،الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين
 ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم :أي ]سورة األنفال) ١٢[(} سُألِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَرواْ الرعب{: وقوله

 ، بذلك سألقي الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي،م عن أمري لكمعلى أعدائه
 واحتزوا ،لقوهافَ فَ، اضربوا الهام:أي، ]سورة األنفال) ١٢[( }فَاضِربواْ فَوقَ اَألعنَاِق واضِربواْ ِمنْهم كُلَّ بنَاٍن{

 ]سورة األنفال) ١٢[( }فَوقَ اَألعنَاِق{:  وقوله،رجلهم وقطعوا األطراف منهم وهي أيديهم وأ،طعوهاقَ فَ،الرقاب
قاله الضحاك .  وهي الرقاب، على األعناق: أي}فَوقَ اَألعنَاِق{ وقيل معناه ،وسءاضربوا الر: قيل معناه

لَِّذين فَِإذا لَِقيتُم ا{:  ويشهد لهذا المعنى أن اهللا تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى،وعطية العوفي
كان الناس : وقال الربيع بن أنس ،]سورة محمد) ٤[( }كَفَروا فَضرب الرقَاِب حتَّى ِإذَا َأثْخَنتُموهم فَشُدوا الْوثَاقَ

  .نار قد أحرق به المالئكة ممن قتلوهم بضرب فوق األعناق وعلى البنان مثل سمة الىيوم بدر يعرفون قتل
معناه واضربوا من عدوكم أيها : قال ابن جرير ]سورة األنفال) ١٢[( }هم كُلَّ بنَاٍنواضِربواْ ِمنْ{: وقوله

 ، وقال العوفي عن ابن عباس،ة والبنان جمع بنان،المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم
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وهم الذي صنعوا فال تقتلوهم قتالً ولكن خذوهم أخذاً حتى تعر: فقال أبو جهل: فذكر قصة بدر إلى أن قال
َأنِّي معكُم فَثَبتُواْ الَِّذين آمنُواْ { فأوحى اهللا إلى المالئكة ،من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن الالت والعزى

 ]سورة األنفال) ١٢([ }سُألِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَرواْ الرعب فَاضِربواْ فَوقَ اَألعنَاِق واضِربواْ ِمنْهم كُلَّ بنَاٍن
 فوفى ذلك ،قتل صبراًف وأسر عقبة بن أبي معيط ، فقتل أبو جهل لعنه اهللا في تسعة وستين رجالً،اآلية

 ، خالفوهما فساروا في شق: أي}ذلك بأنهم شاقوا اهللا ورسوله{:  ولهذا قال تعالى،- قتيالًييعن-سبعين 
  .فرقتيناً من شق العصا وهو جعلها  ومأخوذ أيض،باعه في شقتّا الشرع واإليمان به وواوترك

 هو الطالب الغالب لمن خالفه :أي ]سورة األنفال) ١٣[( }ومن يشَاِقِق اللّه ورسولَه فَِإن اللّه شَِديد الِْعقَاِب{
َأن ذَِلكُم فَذُوقُوه و{ ال إله غيره وال رب سواه -تبارك وتعالى-وناوأه ال يفوته شيء وال يقوم لغضبه شيء 

 ، أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، هذا خطاب للكفار]سورة األنفال) ١٤([ }ِللْكَاِفِرين عذَاب النَّاِر
  .ن للكافرين عذاب النار في اآلخرةواعلموا أيضاً أ

  . مع المالئكة:أي ]نفالسورة األ) ١٢[( }ِإذْ يوِحي ربك ِإلَى الْمآلِئكَِة َأنِّي معكُم{ :-تبارك وتعالى–قوله 
جاء في بعض الروايات أن التثبيت كان بتكثير السواد، فكان   ]سورة األنفال) ١٢[( }فَثَبتُواْ الَِّذين آمنُواْ{ :قوله

يقاتلون معهم، وجاء في بعض الروايات أنه كان يأتي الواحد من وأهل اإليمان يرون رجاالً ال يعرفونهم 
 ،وشدوا علينا شدة النهزمناإنهم لو عزموا :  سمعت هؤالء يقولون:المسلمين فيقولالمالئكة إلى الرجل من 

  .لى القتالع ويقدم ،فيقوى عزمه
لك  ة المم ِلت وبقي-تبارك وتعالى–ة على قلب ابن آدم، وقد أذهبها اهللا مومما هو معلوم أن الشيطان له ِل

  .  فثبت أهل اإليمان
 في خمسمائة من -عليه الصالة والسالم-أنه رأى جبريل  أصحابه ب- وسلمصلى اهللا عليه–وقد أخبر النبي 

 ، الكفار قبل المعركة مصارع-صلى اهللا عليه وسلم–  وحدد، وميكائيل في خمسمائة من المالئكة،المالئكة
ابفكل مثل هذه األشياء تجعل اإلنسان يقدم على عدوه غير هي.  

  ات الموت ثم يخوضهايرى غمر  ***ال يكشف الغماء إال ابن حرة
هو الخوف الشديد : ، الرعب]سورة األنفال) ١٢[( }سُألِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَرواْ الرعب{: -عز وجل–قال 

: -صلى اهللا عليه وسلم-النبي وقد قال  ،اإلنسان الخائف ال يثبت في أرض المعركة و،الذي يمأل القلب
 بل ألتباعه من بعده حظ -صلى اهللا عليه وسلم- وهذا ال يختص بالنبي ،)٤())نصرت بالرعب مسيرة شهر((

هم ؤيخافهم أعداف ،تباع واإليمان واالستقامة على الصراط المستقيممن ذلك على قدر ما عندهم من اال
  . ما عندهم من االستقامةرويرهبون منهم على قد

 ، اضربوا الهام:أي": ]سورة األنفال) ١٢[( }عنَاِقفَاضِربواْ فَوقَ اَأل{: في قوله-رحمه اهللا–قال ابن كثير 
 وهذا من أحسن ما "طعوها، وقطعوا األطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهمقَ فَ،لقوها، واحتزوا الرقابفَفَ

 ،العنق ف،المعاني التي قالها السلف وهي التي تحتملها اآلية  ابن كثير هذه اآلية، فقد جمعت عبارةبهفسرت 
                                                

رواه مـسلم،  ، و)٤٢٧(، برقم )١/١٦٨(رض مسجداً وطهوراً  جعلت لي األ-صلى اهللا عليه وسلم-باب قول النبي ، كتاب الصالة،       رواه البخاري  - 4
 ).٥٢٣(، برقم )١/٣٧٢(كتاب المساجد، 
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وقال بعض ، ]سورة محمد) ٤[( }فَِإذا لَِقيتُم الَِّذين كَفَروا فَضرب الرقَاِب{:  يقول-عز وجل-واهللا  ،هي الرقبة
 بمعنى }فَاضِربواْ فَوقَ اَألعنَاِق{: ويحتمل أن يكون وسهم، ءاضربوا ر:  أي}فَاضِربواْ فَوقَ اَألعنَاِق{: السلف

واضع القتل الذريع والفتك الشديد بحيث إذا ضرب ذلك الموضع  ويحتمل أنه علمهم م،اضرب على العنق
، وعبارة ابن كثير قد جمعت بين كل  وذلك في أعلى الرقبة تحت العظم الذي تحت األذن،بالسيف طار الرأس

  .هذه األقوال، وهو اختيار ابن جرير
إذ يوحي :  ويكون المعنى، للمؤمنينموجهاًيحتمل أن يكون  }فَاضِربواْ فَوقَ اَألعنَاِق{: والخطاب في قوله

ربك إلى المالئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا أيها المؤمنون 
  . أن الخطاب للمالئكة-واهللا أعلم- واألقرب ،فوق األعناق

 فإذا قطعت األطراف انشلت حركة ،هي األطراف: البنان ]سورة األنفال) ١٢[( }واضِربواْ ِمنْهم كُلَّ بنَاٍن{: قوله
  .ال يستطيع أن يقاتلو ،اإلنسان

 }ذَِلك ِبَأنَّهم شَآقُّواْ اللّه ورسولَه ومن يشَاِقِق اللّه ورسولَه فَِإن اللّه شَِديد الِْعقَاِب{: -تبارك وتعالى–قال 
تركوا أمره وشرعه ودينه وحاربوا ف ، فصاروا في شقرسولهخالفوا اهللا و: شاقوا أي، ]سورة األنفال) ١٣([

  .]سورة األنفال) ١٣([ }ومن يشَاِقِق اللّه ورسولَه فَِإن اللّه شَِديد الِْعقَاِب{ ثم جاء بالحكم العام ،أولياءه
 ذوقوا العذاب والنكال في الدنيا من :أي ]فالسورة األن) ١٤([} ذَِلكُم فَذُوقُوه وَأن ِللْكَاِفِرين عذَاب النَّاِر{: قوله

  .قتل وضرب لألعناق، وتقطيع األطراف
}ارباَألد ملُّوهفاً فَالَ تُوحواْ زكَفَر الَِّذين نُواْ ِإذَا لَِقيتُمآم ا الَِّذينها َأيفاً * يرتَحِإالَّ م هربِئٍذ دموي لِِّهمون يمو

  .]سورة األنفال) ١٦- ١٥[( }و متَحيزاً ِإلَى ِفَئٍة فَقَد باء ِبغَضٍب من اللِّه ومْأواه جهنَّم وِبْئس الْمِصيرلِِّقتَاٍل َأ
اْ يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا لَِقيتُم الَِّذين كَفَرو{يقول تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك 

ومن يولِِّهم { ، تفروا وتتركوا أصحابكم:أي }فَالَ تُولُّوهم اَألدبار{ ،أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم: }زحفاً
 ، يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله: أي}يومِئٍذ دبره ِإالَّ متَحرفاً لِِّقتَاٍل

أي يتقدم على أصحابه ليرى :  وقال الضحاك، نص عليه سعيد بن جبير والسدي،يه في ذلكفال بأس عل
  .غرة من العدو فيصيبها

ويعاونونه، فيجوز له ذلك  يعاونهم  فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين:أي، }َأو متَحيزاً ِإلَى ِفَئٍة{
 عظم، دخل في هذه الرخصة، قال عمر بن الخطاب حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى اإلمام األ

 في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس، فقال -رضي اهللا عنه-
عن هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر، وفي رواية أبي عثمان النهدي .  لكنت له فئةلو تحيز إلي: عمر

أنا فئة كل مسلم، وقال : قال عمر:  فئتكم، وقال مجاهداأيها الناس أن: عمرلما قتل أبي عبيد قال : عمر قال
كم هذه اآلية فإنما كانت يوم بدر، وأنا فئة لكل مسلم، نأيها الناس ال تغر: عبد الملك بن عمير عن عمر

 حدثنا خالد بن سليمان: حدثنا حسان بن عبد اهللا المصري، قال: حدثنا أبي قال: وقال ابن أبي حاتم
إنا قوم ال نثبت عند قتال عدونا، وال ندري من الفئة : حدثنا نافع أنه سأل ابن عمر، قلت: الحضرمي قال
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م الَِّذين ِإذَا لَِقيتُ{: إن اهللا يقول:  فقلت-صلى اهللا عليه وسلم-إن الفئة رسول اهللا : ، فقال؟إمامنا أو عسكرنا
  .اآلية في يوم بدر ال قبلها وال بعدهاإنما أنزلت هذه :  اآلية، فقال}كَفَرواْ زحفاً

 وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم-المتحيز الفار إلى النبي  }َأو متَحيزاً ِإلَى ِفَئٍة{: وقال الضحاك في قوله
وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه، فأما إن كان الفرار ال عن سبب من هذه األسباب فإنه حرام 

قال :  قال-رضي اهللا عنه-لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة  ؛وكبيرة من الكبائر
الشرك ((:  قال؟يا رسول اهللا وما هن:  قيل))اجتنبوا السبع الموبقات((: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 الزحف وقذف باهللا والسحر وقتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم
 : أي}ِبغَضٍب من اللِّه ومْأواه{ رجع : أي}فَقَد باء{:  ولهذا قال تعالى)٥())المحصنات الغافالت المؤمنات

  .مصيره ومنقلبه يوم معاده جهنم وبئس المصير
هـو  : الزحف ]سورة األنفال ) ١٥[( }ولُّوهم اَألدبار يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا لَِقيتُم الَِّذين كَفَرواْ زحفاً فَالَ تُ          {: قوله

 ألن العدد الكثير إذا رأيتهم مـن        ؛وقيل ذلك للجيش   ، وأصله االندفاع على اإللية    ،قليالً قليالً والدنو شيئاً فشيئاً    
  . وحركتهم بطيئة جداً،بعيد كأنهم وقوف ال يتحركون

 ويمكن أن يكون حاالًَ مـن       ،عني إذا لقيتم الذين كفروا زاحفين      ي ،يمكن أن يكون حاالً من الكفار     :  زحفاً :وقوله
 مـن   ويحتمل أن يكـون حـاالً     ،إذا لقيتم الذين كفروا في حال كونكم زاحفين إليهم        : ويكون المعنى  ،المؤمنين
  .-رحمه اهللا- وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير ، يعني متزاحفين،الفريقين

 ويـدل علـى أن      ، والنهي للتحريم  ،هذا نهي  ]سورة األنفال ) ١٥([ }فَالَ تُولُّوهم اَألدبار  {: -تبارك وتعالى –قوله   
ومن يولِِّهم يومِئـٍذ   { :-تبارك وتعالى – الذنوب، ويدل على ذلك ما ذكر في قوله          كبائرالفرار من الزحف من     

سـورة  ) ١٦([ }لَى ِفَئٍة فَقَد باء ِبغَضٍب من اللِّه ومْأواه جهنَّم وِبْئس الْمِصير         دبره ِإالَّ متَحرفاً لِِّقتَاٍل َأو متَحيزاً إِ      
ل بـأن   ولهذا يفتخر الشجعان واألبطا،وتولية الدبر كناية عن االنهزام؛ ألن المنهزم يدير ظهره لعدوه     ] األنفـال 

    لمـا شـج وجهـه    -رضي اهللا عنه-ابن الزبير  كما قال ، وإنما على أقدامهم ،دماءهم ال تسيل على ظهورهم    
-فنزل  -رضي اهللا تعالى عنه   - فأصيب وجهه    ،رب بالمنجنيق وأصاب بعض السواري في المسجد الحرام       ض 

  : فتمثل بهذا البيت،الدم على قدميه
  ولكن على أقدامنا تقطر الدم***ولسنا على األعقاب تدمى كلومنا

 وجماعة كبيرة -رضي اهللا عنهم– أبي هريرةوابن عمر ول عن عمر وهو منقو-ذهب طائفة من أهل العلم و
     كان عمر و ، خاصة الفرار من الزحف كان محرماً في يوم بدرأنإلى  -من التابعين وبه قال أبو حنيفة

 متَحرفاً ومن يولِِّهم يومِئٍذ دبره ِإالَّ{:  يقول-عز وجل- ، واهللاأنا فئة كل مؤمن:  يقول-رضي اهللا عنه-
ِصيرالْم ِبْئسو نَّمهج اهْأوماللِّه و نٍب ماء ِبغَضب زاً ِإلَى ِفَئٍة فَقَديتَحم عمر و]سورة األنفال) ١٦([ }لِِّقتَاٍل َأو    

  . والفتوح كانت في العراق وفي الشام، في المدينة كان-رضي اهللا عنه–

                                                
) ١٠[(} سِعيراِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا وسيصلَون {: كتاب الوصايا، باب قول اهللا تعالى ، رواه البخاري- 5

 ).٨٩(، برقم )١/٩٢(ومسلم، كتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأكبرها ، )٢٦١٥(، برقم )٣/١٠١٧] (سورة النساء
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 في -صلى اهللا عليه وسلم-بعثنا رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنهما-مر عن ابن عواحتجوا أيضاً بحديث 
 -صلى اهللا عليه وسلم-سرية فحاص الناس حيصة فقدمنا المدينة فاختبينا بها وقلنا هلكنا، ثم أتينا رسول اهللا 

 الذي يرجع مرة هو: والعكَّار )٦())ارون وأنا فئتكمبل أنتم العكّ((: يا رسول اهللا، نحن الفرارون، قال: فقلنا
  .ثانية إلى عدوه
إذا  إن المسلمين :قالواو مختصة بيوم بدر، إن هذه اآلية: قالوا }ومن يولِِّهم يومِئٍذ دبره{: واستدلوا بقوله

إن تهلك هذه العصابة ال تعبد ((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال النبي  ليس لهم مكان يتحيزون فيه وقدانهزموا
  . فيأتون إلى اإلمام-صلى اهللا عليه وسلم-، أما بعد النبي )٧())في األرض

  -صلى اهللا عليه وسلم-خرجوا مع النبي ي لم كثير من الصحابةوالمسلمون كانوا في المدينة فوهذا فيه نظر، 
     وقد ذكره النبي ، ذلكال يجوز و ،من الكبائر الفرار من الزحف أن: والذي عليه الجمهور من أهل العلم

  . من السبع الموبقات-صلى اهللا عليه وسلم–
  بدليل أن اآليات نزلت بعد عزوةيوم بدر، }ومن يولِِّهم يومِئٍذ دبره{: -تبارك وتعالى–وليس المقصود بقوله 

ال يجوز الفرار من الزحف إال إذا كان الكفار أكثر من ضعف المسلمين، قال  أنه -واهللا أعلم–فالراجح بدر، 
) ٦٥[( }َئةٌ يغِْلبواْ َألْفًااَئتَيِن وِإن يكُن منكُم ماِإن يكُن منكُم ِعشْرون صاِبرون يغِْلبواْ ِم{: -ارك وتعالىتب–

 يكُن اآلن خَفَّفَ اللّه عنكُم وعِلم َأن ِفيكُم ضعفًا فَِإن{ :-تبارك وتعالى– هذا الحكم بقوله دقُيثم  ]سورة األنفال
نكُم مواْ ِمامغِْلبةٌ ياِبرِناَئةٌ صواْ َألْفَيغِْلبَألْفٌ ي نكُمكُن مِإن يِن وسورة األنفال) ٦٦[( }َئتَي[  

 المسلمين في يوم وكان قائد، " لكنت فئتهملو انحازوا إلي": في يوم الجسر -رضي اهللا عنه–وقد قال عمر 
 فجاء خطاب من قائد الفرس يستفز فيه أبا ، وبين الفرس النهر بين المسلمينالجسر أبو عبيد الثقفي، وكان

تفرق الناس وحصل قتل ذريع في المسلمين،  فاستشهد أبو عبيد و، عبيد مع الجيش الجسروفعبر أب، عبيد
منهم ، ووخوفاً حياء من اهللا  ولم يستطع الرجوع إلى المدينةوانهزموا، وانقسموا إلى أقسام، منهم من ذهب

وقد كان ، " لكنت فئتهملو انحازوا إلي: "ولة فقال عمر هذه المق الفلول من أجل مواجهة جديدة،من جمع
  .بإمكان المسلمين أن ينسحبوا؛ ألن عدد الكفار أضعاف المسلمين

كان عدد و بالجيش في يوم مؤتة؛ ألن جيش الروم كان مائة ألف -رضي اهللا عنه-خالد بن الوليد وقد انحاز 
  .يش خالد ثالثة آالفج

                                                
، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب التـولي يـوم الزحـف       )١٧١٦(برقم  ) ٤/٢١٥( رواه الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الفرار من الزحف             - 6
 .)٢٧ / ٥(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، وضعفه األلباني في )٥٧٥٢(، برقم )٢/١٠٠(، وأحمد )٢٦٤٧(م ، برق) ٣/٤٦(
 .)١٧٦٣: (، برقم)٣/١٣٨٣(كتاب الجهاد، باب اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم ،  رواه مسلم- 7
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