
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٤(سورة األنفال 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
 لطلب ])٥(سورة األنفال[ }مْؤِمِنين لَكَاِرهونوِإن فَِريقاً من الْ{: قال السدي: - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

يسألونك عن األنفال مجادلة كما : قال بعضهم ،])٦(سورة األنفال[ }يجاِدلُونَك ِفي الْحقِّ بعدما تَبين{ ،المشركين
 } َأن يِحقَّ الحقَّ ِبكَِلماِتِهويِريد اللّه{ ،لمنا قتاالً فنستعد له ولم تع،أخرجتنا للعير:  فقالوا،جادلوك يوم بدر

 ليظفركم بهم ، هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال:أي ])٧(سورة األنفال[
 ، وهو أعلم بعواقب األمور، ويجعله غالباً على األديان، ويظهر دينه ويرفع كلمة اإلسالم،وينصركم عليهم

كُِتب {:  كقوله تعالى،وإن كان العباد يحبون خالف ذلك فيما يظهر لهم ،وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره
لَّكُم شَر وهًئا وواْ شَيى َأن تُِحبسعو لَّكُم رخَي وهًئا وواْ شَيهى َأن تَكْرسعو لَّكُم هكُر وهالِْقتَاُل و كُملَيع{  

  .])٢١٦(سورة البقرة[
  رحيمبسم اهللا الرحمن ال

  :  أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 عنـدما  -رضـوان اهللا علـيهم  - الصحابة }وِإن فَِريقاً من الْمْؤِمِنين لَكَـاِرهون {: -تبارك وتعالى- قول اهللا ف

               خرجوا من المدينة لطلب العير لم يكن ذلك فيه كراهة، خرج من خف منهم ولم يوبقـي  م أحد بـالخروج   لز ،
الكثير منهم في المدينة؛ ألن القتال لم يكن متوقعا، وعبر بالكراهة باعتبار العاقبة وما آل إليـه أمـرهم مـن                     

  .-واهللا تعالى أعلم–الجيش : كراهتهم لقتال المشركين، ولقاء ذات الشوكة أي
 ثم اختلف أهل العلم فـي المـراد بالـذين           ، يجادلونك في الحق   :أي }يجاِدلُونَك ِفي الْحقِّ بعدما تَبين    { :وقوله

في التوحيـد،   : أي إن الذين يجادلون هم الكفار، يجادلونه في الحق          : فقال البعض  ؟المقصود بهم من  يجادلون  
هم الذين جادلوه في الحق وذلك حينما نجت العيـر          ف ،ن؛ ألن الخبر عنهم   وولكن هذا بعيد، وإنما المراد المؤمن     

 في الحق   -صلى اهللا عليه وسلم   -ش، فكان ال بد من المواجهة، فصاروا يجادلون النبي          وبقي النفير، بقي الجي   
تبين أنه  : أي }بعدما تَبين {: يقولمن  بعدما تبين، يعني تبين أن النفير هو الخيار الوحيد اآلن، ومن أهل العلم              

، ويحتمل أن يكون بعدما تبـين    القتال :والمقصود بالحق  به، وهذا يرجع إلى القول األول،        مالشيء الذي أمرته  
 ووحيه، أو بعدما تبين لهم أن إحدى الطـائفتين لهـم،            -عز وجل -هم أنك ال تأمرهم بشيء إال بعد إذن اهللا          ل

صـلى اهللا   - أن العير قد نجت وأن النفير هو خيارهم، وأخبرهم النبـي             }بعدما تَبين { -واهللا أعلم - واألقرب
 وإنمـا سـياق   هذا ليس من صفة المـشركين،   ،}كََأنَّما يساقُون ِإلَى الْموِت وهم ينظُرون     { بذلك   -عليه وسلم 

  .تحدث عن المؤمنينياآليات 
نـي العيـر أو     يع }وِإذْ يِعدكُم اللّه ِإحدى الطَّاِئفَِتيِن َأنَّها لَكُم      {:  قال }ويِريد اللّه َأن يِحقَّ الحقَّ ِبكَِلماِتهِ     { :قوله

النفير، وهو الغنيمـة البـاردة      و تودون أن غير الجيش      :أي }وتَودون َأن غَير ذَاِت الشَّوكَِة تَكُون لَكُم      {النفير  
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 ذهب ناحية الساحل، فنجت العيـر، وقـد          عندما وهي العير التي كانت مع أبي سفيان، فأبو سفيان نجا بالعير          
والركْـب َأسـفََل    ِإذْ َأنتُم ِبالْعدوِة الدنْيا وهم ِبالْعدوِة الْقُـصوى {:  هذه اآلياتوصف اهللا مكانهم حينما قال في 

ي الوادي، فالدنيا هي ما يلي المدينة، األقرب إلى المدينة، والقـصوى             يعني من عدوتَ   ])٤٢(سورة األنفال [ }ِمنكُم
وِإذْ يِعـدكُم   {: وقوله يعني ناحية الساحل،     }كْب َأسفََل ِمنكُم  والر{ : فقال من ناحية مكة، وذكر لهم موضع العير      

طائفـة ذات شـوكة،   :  السالح، يقـال :الشوكة ،}اللّه ِإحدى الطَّاِئفَِتيِن َأنَّها لَكُم وتَودون َأن غَير ذَاِت الشَّوكَةِ  
 وأن يعليه وأن ينـصر أهلـه         يريد أن يظهره   :أي } ِبكَِلماِتهِ ويِريد اللّه َأن يِحقَّ الحقَّ    {شاكي السالح،   : ويقال

إن إحقاقه تحصيل حاصل، وإنما المقصود      : وأتباعه وأن يهزم الكفار ويخذلهم، فالحق ثابت في نفسه، فال يقال          
 ،])٨(سـورة األنفـال  [ }ِليِحقَّ الْحـقَّ {إظهار الحق وإشهاره ونصر أهل اإليمان أهل الحق، وكبت أهل الباطل،            

لقـاء الكفـار؛    : ما وعد به من النصر، وبعضهم يقول      :  قالوا }ويِريد اللّه َأن يِحقَّ الحقَّ    { مولهذا فسره بعضه  
لعل الذي ألجأ هؤالء إلى مثل هذه األقوال أن الحق ثابت في            وألنه أمر حق، وقد قدره وقضاه فال بد أن يقع،           

 من إظهاره وإشهاره ونصر أهلـه وإذالل الكفـر وهزيمـة            دمما تق : ، فيقال ؟ الحق اقحقإنفسه، فكيف يكون    
  .-واهللا تعالى أعلم-الكفار 
علـيهم  -ما أنزله على الرسل     اآليات المتلوة، وكل  المراد بالكلمات    }يِريد اللّه َأن يِحقَّ الحقَّ ِبكَِلماِتهِ     {: وقوله

كة وخطابه لهم، ويدخل فيه أيـضاً الكلمـات    من كالمه، وكذلك يدخل في كلماته أمره للمالئ     -الصالة والسالم 
قـال   -تبارك وتعالى -التكوينية التي يدبر بها أمر الخليقة، يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، فهذا كله من كلماته               

سـورة  [ } ربـي قُل لَّو كَان الْبحر ِمدادا لِّكَِلماِت ربي لَنَِفد الْبحـر قَبـَل َأن تَنفَـد كَِلمـاتُ                {: -عز وجل -اهللا  
كون اآليات المتلوة التي أنزلها في هذا الشأن، يبين بها ذلك وما            تيحتمل أن    }ويِريد اللّه {: ، فقوله ])١٠٩(الكهف

كون هذه الكلمات هي أمره للمالئكة بما أمرهم به من تثبيت المؤمنين وقتـل الكـافرين،                تجرى، ويحتمل أن    
 هذه الكلمات هي الكلمات عموماً، الكلمات الكونية األزلية، حيث قضى           وإمداد أهل اإليمان، ويحتمل أن تكون     

بالمشركين يـوم  خرة، كما فعل الت بهم في الدنيا واآلثُ وإنزال الم  ، إذالل الكفر وأهله، وكبتهم    -عز وجل -اهللا  
  .-واهللا أعلم-، ولعل هذا أقرب األقوال فهو واقع ال محالةبدر، 

  ويتحقق ذلك من نصر أهل اإليمان، فـاهللا         ، يعني يثبت ما وعد به     }يِحقَّ الحقَّ ِبكَِلماِتهِ  { :قولهوبعضهم يفسر   
ِإنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَِّذين آمنُـوا ِفـي   {:  وعد وعداً عاماً وأخبر بذلك، ووعد وعداً مشروطاً فقال    -عز وجل -

    ادالَْأشْه قُومي مويا ونْياِة الدي{: ووعد وعداً مشروطاً   ،])٥١(سورة غافر [ }الْح   كُمرنصي وا اللَّهرسـورة  [ }ِإن تَنص
 بالحجـة   وقد تكون ، فهذه الغلبة ال بد أن تكون،        ])٢١(سورة المجادلة [ }كَتَب اللَّه لََأغِْلبن َأنَا ورسِلي    {،  ])٧(محمد

  . في القرآن)غلبة(كلمة بالسيف والسنان، وهذا غالب ما تأتي له هذه ال وأ البيان،و
لما سمع :  قال-ماتعالى عنهرضي اهللا - عن عبد اهللا بن عباس -رحمه اهللا-وقال محمد بن إسحاق 

هذه عير ((:  وقال، ندب المسلمين إليهم، بأبي سفيان مقبالً من الشام-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 وذلك ، فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم))موهاينْفلكُأن قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل اهللا 

 من ا وكان أبو سفيان قد استنفر حين دن، يلقى حرباً-صلى اهللا عليه وسلم-أنهم لم يظنوا أن رسول اهللا 
 حتى أصاب خبراً من بعض ، ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أمر الناس،الحجاز يتجسس األخبار
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 الغفاري فبعثه و فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمر،ستنفر أصحابه لك ولعيركالركبان أن محمداً قد ا
 ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في ، وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم،إلى أهل مكة

 وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه في أصحابه حتى بلغ ، فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً على مكة،أصحابه
 ، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم،إذا كان ببعضه نزل  فخرج منه حتى، يقال له ذفرانوادياً

رضي اهللا تعالى - الناس وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر -صلى اهللا عليه وسلم-فاستشار رسول اهللا 
يا :  بن عمرو فقال ثم قام المقداد، فقال فأحسن-رضي اهللا تعالى عنه- ثم قام عمر ، فقال فأحسن-عنه

فَاذْهب َأنتَ {:  واهللا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اهللا به فنحن معكأمركرسول اهللا امض لما 
وننَا قَاِعداهفَقَاِتال ِإنَّا ه كبرفو الذي ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون])٢٤(سورة المائدة[ }و 

 فقال له ، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه-يعني مدينة الحبشة- ى برك الغمادرت بنا إلبعثك بالحق لو س
أشيروا ((: -صلى اهللا عليه وسلم- ثم قال رسول ، ودعا له بخير، خيراً-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

يا : عوه بالعقبة قالوا وذلك أنهم حين باي، وإنما يريد األنصار وذلك أنهم كانوا عدد الناس))علي أيها الناس
 نمنعك مما نمنع منه ، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا، حتى تصل إلى دارنامن ذمامك اءئبررسول اهللا إنا 
 ، يتخوف أن ال تكون األنصار ترى عليها نصرته-صلى اهللا عليه وسلم- وكان رسول اهللا ،أبناءنا ونساءنا

 فلما قال رسول اهللا ،ليهم أن يسير بهم إلى عدو من بالدهم وأن ليس ع،إال ممن دهمه بالمدينة من عدوه
فقد ":  فقال))أجل((: واهللا لكأنك تريدنا يا رسول اهللا قال:  ذلك قال له سعد بن معاذ-صلى اهللا عليه وسلم-

 وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق،آمنا بك وصدقناك
 فو الذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته ،امض يا رسول اهللا لما أمرك اهللا ف،والطاعة

ق عند د الحرب صدر عنب إنا لص، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً، ما يتخلف منا رجل واحد،لخضناه معك
صلى اهللا عليه -سول اهللا  ر فسر، بنا على بركة اهللار فِس، ولعل اهللا يريك منا ما تقر به عينك،اللقاء
 فإن اهللا قد وعدني إحدى ،بشرواأ و،سيروا على بركة اهللا((:  ثم قال، بقول سعد ونشطه ذلك-وسلم

رضي اهللا تعالى -ورواه العوفي عن ابن عباس . )١()) واهللا لكأني اآلن أنظر إلى مصارع القوم،الطائفتين
 وغير واحد من علماء السلف ،حمن بن زيد بن أسلم وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الر، نحو هذا-ماعنه

  . اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق،والخلف
يعني مدينة الحبشة، :  وِبرك، والِغماد والغُماد، قالكرب: برك الغماد، يقال: -رحمه اهللا- أي ابن كثير قولهو

تحت مكة بخمسة ليال، وهذا كله : يقولموضع باليمن، وبعضهم : المشهور خالف هذا، بعضهم يقوللكن 
يمن، ما عن يمين الكعبة، هذا هو المشهور، وحينما تذكر هذه ال يعني أن الوصول إليها في غاية : يقال له

لو : الصعوبة، وأنه أمر شاق جداً، وإنما قد يذكر اإلنسان الشيء الذي ال عهد له به وفي ظنه أنه بعيد فيقول
لو سرت :  ويفيد السامع بالقبول واالستجابة والمتابعة والطاعة، تقول مثالًئهذا لينبسرت بنا إلى كذا، يعبر ب

  .بنا إلى اليمن، أو لو أردت أن أحملك إلى مكة، يقصد أنه ال يتردد في فعل ذلك

                                                
 ).٢٢٣(، وصححه األلباني في فقه السيرة )٢/١٤(الطبقات الكبرى، البن سعد :  انظر- 1
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اهللا قطع : ع دابرهم يعني استئصالهم، تقولهو آخره، وقطْ:  دابر الشيء}ويقْطَع داِبر الْكَاِفِرين{ :وقوله
ويِريد اللّه َأن يِحقَّ {: هلوقوتقدم   }ِليِحقَّ الْحقَّ * ويقْطَع داِبر الْكَاِفِرين{:  ويقول،دابرهم يعني استأصلهم

، وأنها تختلف -سبحانه وتعالى- لبيان إرادته }ويِريد اللّه َأن يِحقَّ الحقَّ{ الموضع األول فالحق في }الحقَّ
 الحق في هذا الموضع فسره بعضهم بتحقيق ما وعد به المؤمنين من النصر، وفسره  فهذاعن إرادتهم،

 الالم }ِليِحقَّ الْحقَّ{: الثانية قالالحق في  و- المواجهة مع الجيش وليس تحصيل العير- بعضهم بلقاء الكفار
 وكبت الكفار وقطع دابر النفيرب  واهللا يريد أن يحق الحق،هم يريدون العيرفهذه للتعليل، فهو تعليل إلرادته، 

، وفسره بعضهم بالنصر يعني -سبحانه وتعالى- بإعزاز الشريعة وإعالء كلمته }ِليِحقَّ الْحقَّ{المشركين، 
هذا تعليل لما يريده، أي أنه يريد ذلك بإحقاق الحق، إلظهاره ووضع الباطل ف }ِليِحقَّ الْحقَّ{الحق الثاني 

  .القرآن ليس فيه تكرار محضألن  ؛ التكرارمنهو ليس  و،وكبت أهله
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