
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٧( األنفال سورة
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

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

آمنُـواْ وهـاجرواْ وجاهـدواْ ِبـَأمواِلِهم        ِإن الَِّذين   {:  في تفسير قوله تعالى    - تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   
وَأنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين آوواْ ونَصرواْ ُأولَِئك بعضهم َأوِلياء بعٍض والَِّذين آمنُواْ ولَم يهاِجرواْ ما لَكُـم         

 وِإِن استَنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم النَّصر ِإالَّ علَى قَوٍم بيـنَكُم وبيـنَهم              من والَيِتِهم من شَيٍء حتَّى يهاِجرواْ     
ِصيرب لُونما تَعِبم اللّهيثَاقٌ وسورة األنفال) ٧٢([ }م[.  

  اهللاخرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر-ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين 
  وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ- وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك،ورسوله وإقامة دينه

 ،اك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا اهللا ورسوله بالقتال معهمذ
صلى اهللا عليه -  ولهذا آخى رسول، أي كل منهم أحق باآلخر من كل أحد،فهؤالء بعضهم أولياء بعض

 فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على القرابة حتى نسخ ، بين المهاجرين واألنصار كل اثنين أخوان-وسلم
  .مارضي اهللا تعالى عنه- ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس ،اهللا تعالى ذلك بالمواريث

صلى -قال رسول اهللا :  قال- تعالى عنهرضي اهللا-هو ابن عبد اهللا البجلي -روى اإلمام أحمد عن جرير 
 والعتقاء من ثقيف ، والطلقاء من قريش،المهاجرون واألنصار أولياء بعضهم لبعض((: -اهللا عليه وسلم

 وقد أثنى اهللا ورسوله على المهاجرين واألنصار ، تفرد به أحمد،)١())بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة
والساِبقُون اَألولُون ِمن الْمهاِجِرين واَألنصاِر والَِّذين اتَّبعوهم ِبِإحساٍن {: في غير ما آية في كتابه فقال

ارا اَألنْهتَهِري تَحنَّاٍت تَجج ملَه دَأعو نْهواْ عضرو منْهع اللّه ِضيلَقَد {:  وقال، اآلية]سورة التوبة) ١٠٠[( }ر
 وقال ، اآلية]سورة التوبة) ١١٧[( }النَِّبي والْمهاِجِرين واَألنصاِر الَِّذين اتَّبعوه ِفي ساعِة الْعسرِةتَّاب اهللا علَى 

 وينصرون ِللْفُقَراء الْمهاِجِرين الَِّذين ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم وَأمواِلِهم يبتَغُون فَضلًا من اللَِّه وِرضوانًا{: تعالى
 اِدقُونالص مه لَِئكُأو ولَهسرو اللَّه *وتَب الَِّذينولَا ءو ِهمِإلَي راجه نم ونِحبي ِلِهمِمن قَب انالِْإيمو اروا الد

لَوو لَى َأنفُِسِهمع ونْؤِثريا ُأوتُوا ومةً ماجح وِرِهمدِفي ص ونِجدةٌياصخَص ِبِهم سورة الحشر) ٩- ٨[( } كَان[ 
فضل ما   ال يحسدونهم على: أي}ولَا يِجدون ِفي صدوِرِهم حاجةً مما ُأوتُوا{:  وأحسن ما قيل في قوله،اآلية

 وهذا أمر مجمع عليه بين ، فإن ظاهر اآليات تقديم المهاجرين على األنصار،أعطاهم اهللا على هجرتهم
  .ماء ال يختلفون في ذلكالعل

                                                
 .صحيح: ، وقال محققو المسند)١٩٢١٥(، برقم )٥٤٧ / ٣١( رواه أحمد - 1
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   .بعدو ،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ]سورة األنفال ) ٧٢([ }ُأولَِئك بعضهم َأوِلياء بعضٍ   {-تبارك وتعالى – قول اهللا    -رحمه اهللا –فسر الحافظ ابن كثير     

 أن يكون المـراد   العبارةتحتملف ،"م أحق باآلخر من كل أحد     أي كل منه  ": قالف ،بتفسير فيه شيء من اإلجمال    
صـلى اهللا  - هذا يشعر به ما أورده بعده من المؤاخاة التي عقـدها النبـي   ،أحق باآلخر أي من جهة الميراث    

العبارة تحتمـل أنهـم       كما أن  ، فهذه أخوة خاصة يحصل بها التوارث      ، بين المهاجرين واألنصار   -عليه وسلم 
:  وقد حمل طائفة من السلف اآلية على التوارث في الميراث فقـالوا            ،ن جهة النصرة والمعونة   أولياء بعض م  

 األنـصاري ول األمر، فكان     كما كان األمر عليه في أ      ، في التوارث في الميراث    : أي ،}بعضهم َأوِلياء بعضٍ  {
 -رحمـه اهللا  –الم ابـن كثيـر      ، وهذا القول هو ظاهر ك     يرثه أخوه من المهاجرين دون قراباته من األنصار       

 مـن   وغيرها في النصرة واإلعانة     :أي،  }بعضهم َأوِلياء بعضٍ  {: -تبارك وتعالى –ويحتمل أن معنى قول اهللا      
  .-رحمه اهللا– وهو اختيار ابن جرير المعاني الداخلة تحت المواالة

وُأولُو الَْأرحاِم بعضهم َأولَـى     {: -لىتبارك وتعا - بقول اهللا   منسوخة  أنها يدل على  المواريثوحمل اآلية على    
ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّه ِمن الْمْؤِمِنين والْمهاِجِرين ِإلَّا َأن تَفْعلُوا ِإلَى َأوِلياِئكُم معروفًا كَان ذَِلـك ِفـي الِْكتَـاِب                    

      آلية التي في آخر هـذه الـسورة وهـي قولـه            ، ويحتمل أن يكون الناسخ هي ا      ]سورة األحزاب ) ٦[( }مسطُورا
والَِّذين آمنُواْ ِمن بعد وهاجرواْ وجاهدواْ معكُم فَُأولَِئك ِمنكُم وُأولُواْ اَألرحاِم بعضهم َأولَـى  {: -تبارك وتعالى –

ِليمٍء عِبكُلِّ شَي اللّه ٍض ِفي ِكتَاِب اللِّه ِإنعسورة األنفال) ٧٥([ }ِبب[  
 ، فالتوارث الذي كان بين المهاجرين واألنصار ثبت بالـسنة النبويـة     واإلعانة أما إذا حملنا اآلية على النصرة     

وُأولُو الَْأرحاِم بعضهم َأولَى ِبـبعٍض ِفـي ِكتَـاِب اللَّـِه ِمـن الْمـْؤِمِنين                {: -تبارك وتعالى -ونسخ بقول اهللا  
: ، وبقولـه ]سورة األحـزاب ) ٦[( }ين ِإلَّا َأن تَفْعلُوا ِإلَى َأوِلياِئكُم معروفًا كَان ذَِلك ِفي الِْكتَاِب مسطُورا        والْمهاِجِر

}            َأو مهضعاِم بحلُواْ اَألرُأوو ِمنكُم لَِئكفَُأو كُمعواْ مداهجواْ وراجهو دعنُواْ ِمن بآم الَِّذينٍض ِفي ِكتَـاِب     وعلَى ِبب
     ِليمٍء عِبكُلِّ شَي اللّه كما في نسخ التوجه إلى بيـت        ،وهذا من نسخ القرآن للسنة    ،  ]سورة األنفال ) ٧٥([ }اللِّه ِإن 

  .  فقد نسخ بالقرآن،المقدس
 }هم َأوِلياء بعـضٍ   ولَِئك بعض ُأ{: -تبارك وتعالى – قول اهللا    أنوهو   -واهللا تعالى أعلم  -ولعل هذا هو األقرب     

والَّذين كَفَرواْ بعضهم َأوِلياء بعٍض ِإالَّ تَفْعلُـوه        { :ولهذا قال بعدها   في المواالة،    وليس في المواريث، وإنما ه    
كَِبير ادفَسِض وسورة األنفال) ٧٣([ }تَكُن ِفتْنَةٌ ِفي اَألر[.  

، وقال في ]سورة الحشر) ٩[( }ولَا يِجدون ِفي صدوِرِهم حاجةً{-تبارك وتعالى–وقد أورد المصنف قول اهللا 
 من العالمة ابن كثير كالم مجملوهذا  "فضل ما أعطاهم اهللا على هجرتهم ال يحسدونهم على: أي: "معناها

  .-رحمه اهللا–
مهاجرون في أرضهم  أن يبقى ال، األنصار-صلى اهللا عليه وسلم– النبي  خير،لما فتح اهللا عليه النضيرو

 ، أو أن يخرج المهاجرون من أرضهم، بين المهاجرين واألنصار-صلى اهللا عليه وسلم-فيقسمها النبي 
عز - ولهذا قال اهللا ،بل يبقون في أرضنا وتقسمها بينهم خاصة دوننا:  فقالوا،فيقسمها بين المهاجرين خاصة

ان ِمن قَبِلِهم يِحبون من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجدون ِفي صدوِرِهم حاجةً مما وا الدار والِْإيمءوالَِّذين تَبو{: -وجل
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ونفِْلحالْم مه لَِئكنَفِْسِه فَُأو وقَ شُحن يمةٌ واصخَص ِبِهم كَان لَوو لَى َأنفُِسِهمع ونْؤِثريسورة ) ٩([ }ُأوتُوا و
  .]الحشر
 }ِواليتهم{ قرأ حمزة ،]سورة األنفال) ٧٢[( }والَِّذين آمنُواْ ولَم يهاِجرواْ ما لَكُم من والَيِتِهم{:  تعالىوقوله
هذا هو  ]سورة األنفال) ٧٢[( }من شَيٍء حتَّى يهاِجرواْ{اللة، اللة والددح وهما واحد كال والباقون بالفت،بالكسر

 فهؤالء ليس لهم في ، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم،مؤمنينالصنف الثالث من ال
 كما روى اإلمام أحمد عن بريدة بن الحصيب ، وال في خمسها إال ما حضروا فيه القتال،المغانم نصيب

رية أو  إذا بعث أميراً على س-صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-األسلمي 
اغز باسم اهللا في سبيل ((:  وقال،جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اهللا وبمن معه من المسلمين خيراً

 فأيتهن ما ، أو خالل، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثالث خصال، قاتلوا من كفر باهللا،اهللا
 ثم ادعهم إلى ،ابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى اإلسالم فإن أج،أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم

 وأن عليهم ما على ، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين،التحول من دارهم إلى دار المهاجرين
 فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم اهللا الذي ،المهاجرين

 فإن هم أبوا ، لهم في الفيء والغنيمة نصيب إال أن يجاهدوا مع المسلمين وال يكون،يجري على المؤمنين
 انفرد به ،)٢())فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن باهللا ثم قاتلهم

  .مسلم وعنده زيادات أخر
 ويحتمل ، الميراث المراد بهذه اآلية أن يكونيحتمل ]فالسورة األن) ٧٢[( }ما لَكُم من والَيِتِهم من شَيٍء{: قوله

متعلقة ولم تكن مسألة التوارث ، على األمرينحملها  -رحمه اهللا- وابن جرير ، النصرة بهاأن يكون المراد
لنصرة، ويكون المعنى ما لكم من أمر  يراد بها ا-واهللا أعلم–، فاآلية بالهجرة، وإنما كانت تتصل بالمؤاخاة

  .م ونصرتهم من شيء حتى يهاجرواواليته
ال يدل على انقطاع الهجرة فحكمها  )٣())ال هجرة بعد الفتح((: -صلى اهللا عليه وسلم–النبي  قول )مسألة(

 للدعوة الًاج وقد يهاجر اإلنسان من بلد اإلسالم إذا لم يجد م، إلى قيام الساعة من بلد الكفر إلى بلد اإلسالمباٍق
 ،فيه نقص -أنها االنتقال من بلد الكفر إلى بلد اإلسالم-لهجرة المشهور لتعريف وال -لىتبارك وتعا–إلى اهللا 

  . أنواع الهجرة نوع منوهو
وإن استنصركم :  يقول تعالى،اآلية ]سورة األنفال) ٧٢[( }وِإِن استَنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم النَّصر{: وقوله

صرهم؛ ألنهم فإنه واجب عليكم ن قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، ا فيهؤالء األعراب الذين لم يهاجرو
مهادنة إلى مدة، فال :  أي}بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ{ إال أن يستنصروكم على قوم من الكفارإخوانكم في الدين، 

  -ما تعالى عنهرضي اهللا-تخفروا ذمتكم وال تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم، وهذا مروي عن ابن عباس 
  

                                                
 .)١٧٣١(، برقم )١٣٥٦ / ٣( إياهم بآداب الغزو وغيرها تهء على البعوث ووصياألمرااإلمام كتاب الجهاد والسير، باب تأمير ،  رواه مسلم- 2
ومسلم، كتاب اإلمارة، باب ، )٢٦٧٠(، برقم )١٠٤٠ / ٣(ما يجب من الجهاد والنية وكتاب الجهاد والسير، باب وجوب النفير ،  رواه البخاري- 3

 .)١٣٥٣(، برقم )١٤٨٧ / ٣(المبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم والجهاد والخير 
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صلى اهللا عليه – بين الكفار ولم يهاجروا إلى النبي والذين بقواألعراب الذين بقوا في بواديهم ولم يهاجروا، ا
  .المسلمين وبين الكفار ميثاق أال يكون بين نصرة بشرطال ولهم ،ليس لهم من الغنيمة وال الفيء-وسلم

 لما ،]سورة األنفال) ٧٣([ } بعٍض ِإالَّ تَفْعلُوه تَكُن ِفتْنَةٌ ِفي اَألرِض وفَساد كَِبيروالَّذين كَفَرواْ بعضهم َأوِلياء{
 كما روى الحاكم في مستدركه ،ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع المواالة بينهم وبين الكفار

 وال ،ال يتوارث أهل ملتين((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-عن أسامة 
والَّذين كَفَرواْ بعضهم َأوِلياء بعٍض ِإالَّ تَفْعلُوه تَكُن ِفتْنَةٌ ِفي {: ثم قرأ. )) وال كافر مسلماً،يرث مسلم كافراً

كَِبير ادفَسِض وصحيح اإلسناد ولم يخرجاه:  ثم قال الحاكم)٤(}اَألر.   
     قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-بن زيد  أسامة يحين من روايةالحديث في الصح: قلت
ِإالَّ تَفْعلُوه تَكُن ِفتْنَةٌ {:  ومعنى قوله)٥())ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم((: -صلى اهللا عليه وسلم-

كَِبير ادفَسِض وبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإال وقعت إن لم تجان :أي، ]سورة األنفال) ٧٣[( }ِفي اَألر
  . فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل،هو التباس األمر واختالط المؤمن بالكافرو ،الفتنة في الناس

 حمل بعض أهل العلم هـذه       ،]سورة األنفال ) ٧٣([ }اْ بعضهم َأوِلياء بعضٍ   والَّذين كَفَرو { :-تبارك وتعالى –قوله  
ال يتـوارث أهـل     (( :-صلى اهللا عليه وسلم   –قول النبي   ل -رحمه اهللا -صنف على المواريث، وإيراد الم    اآلية
أن اآلية ليـست   والراجح   حملها على المحبة والنصرة،      ه كالم  آخر فيالمصنف    وإن كان  ، يشعر بهذا  ))ملتين

كن حينمـا تتحقـق المـواالة       ، ول  وإنما هي في المواالة المعروفة من المحبة والمودة والنصرة         ،في المواريث 
وقطـع  فينقطع التوارث؛ ألن مقتضى البراءة من الكفار هو عـدم التـوارث،     للمؤمنين والبراءة من الكافرين     

 ولهذا كان من أبلغ صور معاداة الكفار وقطع المواالة عنهم الهجـرة مـن بالدهـم                 ، له صور كثيرة   المواالة
 فقد قدموا الرابطة اإليمانية على رابطة       -صلى اهللا عليه وسلم   -ا  وهذا الذي حققه المسلمون مع نبين     ومقاتلتهم،  
ربـى  ت وينبغـي أن  ، ال يجوز المساس بها والعبث بها تحت أي عذر كان    ،معاني أصول للدين  الهذه  النسب، و 

 وال أن يـسمي     ، وال يحرف الكلم عن مواضعه     ، ال يجوز ألحد أن يتجاوزها     ، والوقوف عندها  ،األجيال عليها 
 :فيقـول لـه   ، أن يقال عنـه الكـافر  على الكافريستكثر بالبعض أن  وصل األمر   فقد ،بغير مسمياتها األشياء  

   .اآلخر
والَِّذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاهدواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين آوواْ ونَصرواْ ُأولَِئك هم الْمْؤِمنُون حقا لَّهم مغِْفـرةٌ                 {

ِرزو   لَـى          * قٌ كَِريمَأو مهـضعـاِم بحلُواْ اَألرُأوو ِمنكُم لَِئكفَُأو كُمعواْ مداهجواْ وراجهو دعنُواْ ِمن بآم الَِّذينو
        ِليمٍء عِبكُلِّ شَي اللّه ٍض ِفي ِكتَاِب اللِّه ِإنعمنين فـي   لما ذكر تعالى حكم المـؤ      ]سورة األنفال ) ٧٥ - ٧٤[( }ِبب

 وأنه سـبحانه    ، فأخبر عنهم بحقيقة اإليمان كما تقدم في أول السورة         ،عطف بذكر ما لهم في اآلخرة     الدنيا  
 دائم ، وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف      ،سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت      

أسمستمر أبداً ال ينقطع وال ينقضي وال يتنوعهمل لحسنه وم وال ي.  

                                                
 ).٢٩٤٤(، برقم )٢/٢٦٢( مما لم يخرجاه وقد صح سنده -صلى اهللا عليه وسلم- المستدرك، كتاب التفسير، باب قراءة النبي - 4
/  ٣ (، كتـاب الفـرائض،    رواه مسلم و،  )٦٣٨٣(، برقم   )٦/٢٤٨٤( رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم              - 5

 .)١٦١٤(، برقم )١٢٣٣
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ِإن الَِّذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاهدواْ { :-تبارك وتعالى– قول اهللا تفريق بين -رحمه اهللا- في كالم ابن كثير
 الَِّذينٍض وعاء بِليَأو مهضعب لَِئكواْ ُأورنَصواْ وآو الَِّذينِبيِل اللِّه وِفي س َأنفُِسِهمو اِلِهموِبَأم لَمنُواْ وآم

يهاِجرواْ ما لَكُم من والَيِتِهم من شَيٍء حتَّى يهاِجرواْ وِإِن استَنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم النَّصر ِإالَّ علَى قَوٍم 
ِصيرب لُونما تَعِبم اللّهيثَاقٌ وم منَهيبو نَكُميواْ { :وقوله، ]سورة األنفال) ٧٢([ }بداهجواْ وراجهنُواْ وآم الَِّذينو

قٌ كَِريمِرزةٌ وغِْفرم ما لَّهقح ْؤِمنُونالْم مه واْ ُأولَِئكرنَصواْ وآو الَِّذينِبيِل اللِّه وسورة األنفال) ٧٤([ }ِفي س[ 
 ما تبين واآلية الثانية ،-ى تفسيرها بالتوارثعل- بينت الحكم في الدنيا من جهة التوارث فاآلية األولى

 واآلية ، ويمكن أن يقال أيضاً بأن اآلية األولى تتحدث عن قضية المواالة، في اآلخرةللمؤمنين من األجر
  . واهللا تعالى أعلم، الثناء عليهم ومدحهم عنالثانية
  .غيص بحال من األحوالليس فيه تن: أي }وِرزقٌ كَِريم{: قوله

:  كما قال، أن األتباع على ما كانوا عليه من اإليمان والعمل الصالح فهم معهم في اآلخرةثم ذكر
}لُوناَألو اِبقُونالسا{:  وقال،اآلية ]سورة التوبة) ١٠٠( [}وج الَِّذينوءِدِهمعاآلية ]سورة الحشر) ١٠[( }وا ِمن ب، 

:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-ليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول اهللا وفي الحديث المتفق ع
  .)٧())حشر معهم(( وفي رواية ))من أحب قوماً فهو منهم((:  وفي الحديث اآلخر،)٦())المرء مع من أحب((

وا ِمن بعِدِهم يقُولُون ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا ِبالِْإيماِن ولَا تَجعْل ِفي قُلُوِبنَا ءوالَِّذين جا{ :قوله
ر نَا ِإنَّكبنُوا رآم ا لِّلَِّذينِغلءِحيمسورة الحشر) ١٠([} وفٌ ر[.  

          ومن يسيرون على طريقتهم، فقال ،هاجرين وأنصار إلى مة هذه األمة منقسم-عز وجل-جعل اهللا 
والساِبقُون اَألولُون ِمن الْمهاِجِرين واَألنصاِر والَِّذين اتَّبعوهم ِبِإحساٍن رِضي اللّه عنْهم ورضواْ { -سبحانه–

ا اَألنْهتَهِري تَحنَّاٍت تَجج ملَه دَأعو نْهعِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا َأبِفيه خَاِلِدين فمن لم  ]سورة التوبة) ١٠٠([ }ار
ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا {: ون وال من الذين اتبعوهم بإحسان ممن يقول، وال من األنصار،يكن من المهاجرين

 بل ،]سورة الحشر) ١٠([} وفٌ رِحيمءلُوِبنَا ِغلا لِّلَِّذين آمنُوا ربنَا ِإنَّك رالَِّذين سبقُونَا ِبالِْإيماِن ولَا تَجعْل ِفي قُ
رحمه -ولهذا قال اإلمام مالك  فماذا سيكون؟ ،يمتلئ قلبه غالً على السابقين األولين من المهاجرين واألنصار

، والرافضة ليست اً ثالثالتي تستحق الفيء جعل الطوائف ال نصيب لهم في الفيء؛ ألن اهللا  الرافضةنإ: -اهللا
  .منهم

 ، في حكم اهللا:أي ]سورة األنفال) ٧٥[( }وُأولُواْ اَألرحاِم بعضهم َأولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللِّه{: وأما قوله تعالى
بة الذين ال فرض لهم  الفرائض على القراء خصوصية ما يطلقه علما}وُأولُواْ اَألرحاِم{: وليس المراد بقوله

دلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأوالد البنات وأوالد األخوات ونحوهم، كما قد بل يوال هم عصبة، 
يزعمه بعضهم ويحتج باآلية، ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة، بل الحق أن اآلية عامة تشمل جميع 

ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد  -مارضي اهللا تعالى عنه-القرابات كما نص عليه ابن عباس 

                                                
كتاب البر والصلة واآلداب، باب المرء مع ، ومسلم، )٥٨١٦(، برقم )٢٢٨٣ / ٥( رواه البخاري، كتاب األدب، باب عالمة الحب في اهللا عز وجل - 6

 .)٢٦٤٠(، برقم )٢٠٣٤ / ٤(من أحب 
 )٦٤٥٠(، برقم )٢٩٣ / ٦( رواه الطبراني في المعجم األوسط - 7
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على أنها ناسخة لإلرث بالحلف واإلخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أوالً، وعلى هذا فتشمل ذوي األرحام 
إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال ((: باالسم الخاص، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث

ذا حق لكان له فرض في كتاب اهللا مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن فلو كان :  قالوا)٨())وصية لوارث
  .وارثاً، واهللا أعلم

وقال بعض  ،في حكم اهللا:  أي]السورة األنف) ٧٥[( }وُأولُواْ اَألرحاِم بعضهم َأولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللِّه{: قوله
هذه المعاني  و ،يعني اللوح المحفوظ }ِفي ِكتَاِب اللِّه{: وقال بعضهم ،يعني القرآن }ِفي ِكتَاِب اللِّه{: أهل العلم

ِمِنين والْمهاِجِرين ِإلَّا وُأولُو الَْأرحاِم بعضهم َأولَى ِببعٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّه ِمن الْمْؤ{: ال منافاة بينها فإن قول اهللا
  .وفي اللوح المحفوظمثبت في كتاب اهللا و  هو حكم هللا]سورة األحزاب) ٦[( }َأن تَفْعلُوا ِإلَى َأوِلياِئكُم معروفًا

ن ليسوا م القرابة الذين  من أن األرحام هم ما يطلقه علماء الفرائض}وُأولُواْ اَألرحاِم{: وليس المراد بقوله
  .أصحاب الفروض وال من العصبات

                                                
يا، اكتاب الوص، )٢٧١٣(، برقم )٩٠٥ / ٢(وابن ماجه ، )٢٨٧٢(، برقم )٧٣ / ٣(يا، باب ما جاء في الوصية للوارث اكتاب الوص، داود رواه أبو  - 8

 .)٨٨ / ٦(إرواء الغليل ، وصححه األلباني في باب ال وصية لوارث
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  ) مسألة(
ِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض غَر هُؤالء {: هذا جمع لما ذكره المفسرون في قوله تعالى

مسورة األنفال) ٤٩[( }ِدينُه[.  
 فمنهم من يجمل الكالم على ،مين في كالمهم على هذه اآلية على قس-رحمهم اهللا تعالى-المفسرون وكان 

 ثم يتكلم بعد ذلك عن }ِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون{:  ومنهم من يفصل فتجده يتكلم عن قوله تعالى،اآلية وال يفصل
 خالصة أقوال القسم األول -إن شاء اهللا-وسأذكر أوالً :  قال الكاتب وفقه اهللا،الذين في قلوبهم مرض

  .ت عنهم ثم أقوال القسم الثاني والنقوالت على ذلكباإلضافة إلى بعض النقوال
  : ولهم في اآلية أقوال، عن اآلية إجماالً ولم يفصلممن تكل: أوالً

إذ يقول المنافقون " :حدثني حجاج عن ابن جريج في قوله:  قال ابن جرير،أن المراد هم المشركون: األول
 فقال ،بعض فقلل اهللا المسلمين في أعين المشركينلما دنا القوم بعضهم من :  قال"والذين في قلوبهم مرض

وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من : وقال السيوطي في الدر المنثور ،}غَر هُؤالء ِدينُهم{: المشركون
  . }ِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون{:  فأنزل اهللا }غَر هُؤالء ِدينُهم{: المشركين يوم بدر

  . تصح الالرواياتهذه غير أن 
 }ِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض{:  قال ابن جريج في قوله،أن المراد هم المنافقون بمكة: الثاني

 ذكره ابن جرير وابن ،ة عشر رجالًعهم قوم من المنافقين كانوا بمكة قالوه يوم بدر وهم يومئذ ثالثمائة وبض
  ."هم يومئذو"كثير وليس عند ابن كثير 

 بل كان فيها شدة وتعذيب وأذى للمسلمين، ولم يكن أحد ،لم يكن في مكة نفاقوهذا القول غير صحيح؛ ألنه 
  بحاجة إلى النفاق 

قال :  قال ابن جرير،أن المراد بهم قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا ثم خرجوا مع المشركين يوم بدر: الثالث
  . باإلسالم وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدروارهم قوم كانوا أق: وقال بعضهم: معمر

كان أناس من أهل : وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن الشعبي في اآلية قال: قال السيوطي في الدر المنثور
  . فلما رأوا قلة المسلمين قالوا،مكة تكلموا باإلسالم فخرجوا مع المشركين يوم بدر

 فمن كان ،ن بالنفاق إنما هم عسكر الكفارين هؤالء الموصوفإ :فسرونقال الم: قال الثعالبي في تفسيره
 فلما أشرفوا على المسلمين ، منهم مكره وغير مكره،اإلسالم داخل قلوبهم خرجوا مع المشركين إلى بدر

  .}غَر هُؤالء ِدينُهم{: ورأوا قلتهم ارتابوا وقالوا مشيرين إلى المسلمين
 حدثنا محمد بن ثور عن :حدثنا محمد بن األعلى قال:  قال ابن جرير،افقون بالمدينةأن المراد هم المن: الرابع

  . فسموا منافقين،هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر: معمر عن الحسن في هذه اآلية قال
 خرج من -صلى اهللا عليه وسلم– بالخروج في غزوة بدر؛ ألن النبي وهذا غير صحيح؛ ألن الناس لم يطالبوا

ق بأحد تهمة أو لوم أو معاتبة على لحتُالعير وبقي كثير من الصحابة في المدينة لم يخرجوا، فال أجل 
  .التخلف
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وقد يحتمل أن يكون منافقوا المدينة لما وصلهم خروج قريش في قوة عظيمة قالوا : قال الثعالبي في تفسيره
  .هذه المقالة

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم {:  قوله تعالى:-بحر العلوم-قال أبو الليث السمرقندي في تفسيره 
  .نزلت في عبد اهللا بن أبي وأصحابه: وقال الضحاك. }مرض

ِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون {: -رحمه اهللا- قال ابن سعدي ،أن المراد هم ضعاف اإليمان من المؤمنين: الخامس
ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذينبه من ضعفاء اإليمان للمؤمنين حين أقدموا مع  شك وشُ: أي،]السورة األنف) ٤٩[( }و

  .قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم
  : أقوالهم في المراد بالمنافقين،من تكلم عن اآلية بالتفصيل: ثانياً*

 ِإذْ يقُوُل{:  وقوله تعالى: قال ابن الجوزي في زاد المسير،أن المراد هم المنافقون في المدينة: األول
نَاِفقُونهم قوم من أهل المدينة من األوس والخزرج: -مارضي اهللا تعالى عنه- قال ابن عباس }الْم.   

المنافقون هم من األوس :  فقيل،وظاهر العطف التغاير: قال أبو حيان األندلسي في تفسيره البحر المحيط
  .ال نخرج:  وقال بعضهم،نخرج معه:  قال بعضهم-صلى اهللا عليه وسلم- لما خرج الرسول ،والخزرج

  . بالمدينة}ِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون{: قال الزمخشري في الكشاف
  .هم قوم من األوس والخزرج: قال الرازي في التفسير الكبير

رضي - أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ،أن المراد هم المنافقون الذين كانوا يومئذ في المسلمين: الثاني
  . الدر المنثور،وهم يومئذ في المسلمين: قال }ِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون{:  في قوله-مااهللا تعالى عنه

ولم يذكر أن منافقاً شهد بدراً مع المسلمين إال معتِّب بن قشير فإنه ظهر منه يوم أحد : قال أبو حيان األندلسي
  .]سورة آل عمران) ١٥٤[( }الَو كَان لَنَا ِمن اَألمِر شَيء ما قُِتلْنَا هاهنَ{: قوله

 ومن األحاديث الصحيحة ،من المعلوم مما ورد في أهل بدر من آيات هذه السورة: قال صاحب تفسير المنار
 فإن ضعفاءهم قد محصهم ،ن وال من الذين في قلوبهم مرضيأنه لم يكن فيهم أحد من أولئك المنافق: والحسنة

 ، ومصارحتهم له في كراهة القتال قبل وقوعه- عليه وسلمصلى اهللا-اهللا بما كانوا من جدالهم للنبي 
 فهم من الذين وصفهم المنافقون والذين ،بخوضهم المعركةهم  ثم أتم تمحيص، كما تقدم،وباقتناعهم بجوابه لهم
 ءوا وهم تبر"غرهم دينهم" وهل يعقل أن يقول أحد منهم في المؤمنين ، غرهم دينهممفي قلوبهم مرض بأنه

 -مارضي اهللا تعالى عنه- فإن صح ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ،؟سهم من أهل هذا الدينمن عد أنف
 وإال ، ال أنهم كانوا في الغزاة، يكون أراد بهم أنهم كانوا معدودين في جملتهم،هم يومئذ في المسلمين: أنه قال

 ،يوم بدر يميز هذه المسائل بنفسه لم يكن في سنه -مارضي اهللا تعالى عنه- وابن عباس ،كان خطًأ مردوداً
  .والرواية عنه فيها كما علمت آنفاً

  -:أقوالهم في المراد بالذين في قلوبهم مرض
 فلما رأوا قلة المسلمين ،قد تكلموا باإلسالم بمكة فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر كرهاً قوم كانوا :األول

رضي اهللا تعالى -قاله أبو صالح عن ابن عباس  }ُؤالء ِدينُهمغَر ه{: وكثرة المشركين ارتابوا ونافقوا وقالوا
       ،قيس بن الوليد بن المغيرة: كانوا سبعة:  وعدهم مقاتل فقال، وإليه ذهب الشعبي في آخرين-ماعنه
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 ،العاص بن منبه بن الحجاجو ، وعلي بن أمية بن خلق، والحارث بن زمعة،وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة
  . والوليد بن عتبة بن ربيعة،د بن الوليد بن المغيرةوالولي

هم من الهجرة فأخرجتهم ؤقوم أسلموا ومنعهم أقربا }والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض{: قال أبو حيان األندلسي
  . فقتلوا جميعاً}غَر هُؤالء ِدينُهم{:  فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا وقالوا،قريش معها كرهاً

فتية من قريش أسلموا بمكة وحبسهم آباؤهم حتى خرجوا معهم إلى :  قيل:ذكر األلوسي في روح المعاني
 وأبو قيس بن ، والحارث بن زمعة، والعاص بن منبه بن الحجاج،قيس بن الوليد بن المغيرة:  منهم،بدر

  .ةمجاز عن الشبه:  فالمرض على هذا،الفاكه
 قريش أسلموا وما قوي إسالمهم في قلوبهم ولم يهاجروا ثم إن قريشاً لما هم قوم من: قال الرازي في تفسيره

نخرج مع قومنا فإن كان محمد في كثرة خرجنا :  قال أولئك-صلى اهللا عليه وسلم-خرجوا لحرب الرسول 
  . وإن كان في قلة أقمنا في قومنا،إليه

الذين في قلوبهم مرض في هذه اآلية من وذهبت جماعة من العلماء إلى أن : قال الشنقيطي في العذب النمير
 وهم قوم تكلموا بكلمة ، هم الذين بسط اهللا قصتهم في سورة النساء،ص بهم أناس معروفونسورة األنفال خُ

 وفي قلوبهم إسالم وإيمان ، ثم إنهم أبوا أن يهاجروا،ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا في مكة: اإلسالم فقالوا
  .حرف هكذا وهكذا على ،ضعيف في قلوبهم

 ويكون من باب تعاطف الصفات، كقوله ،المراد بهم المنافقون:  قيل: ذكر األلوسي،إنه وصف للمنافقين: قيل
 }والَِّذي َأخْرج الْمرعى* والَِّذي قَدر فَهدى * الَِّذي خَلَقَ فَسوى* سبِح اسم ربك الَْأعلَى{: -تبارك وتعالى–
فذلك لموصوف واحد، يعني العطف تارة يكون من باب عطف الصفات، والمقصود  ]ورة األعلىس) ٤-١[(

الموصوف واحد، وتارة يكون العطف يقتضي المغايرة بتعدد الذوات، وينزل تعدد الصفات منزلة تعدد 
  .الذوات بهذا االعتبار فيصح التعاطف، وقد تتعاقب مع حذف حرف العطف

 فهذه اآلية إما أن تكون تحدثت عن ، باطلقولوا في صف المسلمين في يوم بدر  كانوالقول بأن المنافقين
 ويمكن أن تكون هذه اآلية تتحدث عن الذين ،بعد غزوة بدر وجد النفاقف ، بعدما ظهر النفاق،القضية فيما بعد

ِمي َأنْفُِسِهم قَالُواْ ِفيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّا ِإن الَِّذين تَوفَّاهم الْمآلِئكَةُ ظَاِل{:  فيهم-عز وجل–قال اهللا  ،خرجوا بمكة
مستَضعِفين ِفي اَألرِض قَالْواْ َألَم تَكُن َأرض اللِّه واِسعةً فَتُهاِجرواْ ِفيها فَُأولَِئك مْأواهم جهنَّم وساءتْ 

  .]سورة النساء) ٩٧([ }مِصيرا
والَِّذين { ،هم الذين أظهروا اإليمان وأبطنوا الكفر: قيل المنافقون: ي فتح القدير ف-رحمه اهللا-وقال الشوكاني 

ضرالمنافقين في قولهم وا فوافق، بل لكونهم حديثي عهد باإلسالم، هم الشاكون من غير نفاق}ِفي قُلُوِبِهم م 
  .  ما ال طاقة لهم به من قتال قريش حتى تكلفوا}ِدينُهم{ المسلمين : أي}غَر هُؤالء{: بهذه المقالة أعني

 وأنهم ،الذين في قلوبهم مرض هم المشركون وال يبعد أن يراد بهم اليهود الساكنون المدينة وما حولها: وقيل
 ، قالوا هذه المقالة عند خروج المسلمين إلى بدر لما رأوهم في قلة من العدد، المدينة من أهلهم المنافقون

ألن ؛ ن النفاق أخص من مرض القلبإ: عن القاضي أبو محمد قالبن عطية وضعف من العدد، وذكر ا
  .مرض القلب مطلق على الكافر وعلى من اعترضه شبهة وعلى من بينهما
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وزين الشيطان للمشركين : فنظم الكالم هكذا:  بين المنافقين وبين اآلخرين فقالوفرق الطاهر بن عاشور
ال المسلمين ويصفونهم بالغرور وقلة التدبير من اعتقادهم في دينهم أعمالهم حين كان المنافقون يقبحون أعم

 والقول هنا مستعمل في ، ويجول في نفوس الذين في قلوبهم مرض مثل هذا، في هذا الغرورمالذي أوقعه
 وأما الذين في قلوبهم مرض وهم ،حقيقته ومجازه الشامل لحديث النفس؛ ألن المنافقين يقولون ذلك بألسنتهم

  .هفي أنفسهم لما لهم من شك في صدق بل هم ممن لم يتمكن اإليمان من قلوبهم فيقولونه ،ة غير المنافقينطائف
 ، وال يكون في حديث النفس إطالقاً،القول كالكالم يطلق على مجموع اللفظ والمعنىوهذا غير صحيح؛ ألن 

 أما أن يكون هكذا ، نفسي مقالة زورت في، قال في نفسه، ويراد به حديث النفس إال بقيد،قول: ال يقالو
 فهذا ال يعرف ال في اللغة وال في القرآن وإنما هذا يتأتى على عقيدة ،يطلق القول ويراد به حديث النفس

  . كان على عقيدة المتكلمين-رحمه اهللا- والمؤلف ،األشاعرة
رضي اهللا -عباس  في الجواب عن األثر الذي رواه ابن أبي حاتم عن ابن -رحمه اهللا-األلوسي وقال 

 فإن الذي تشهد اآلثار أن أهل بدر ،وفي القلب من هذا شيء:  قال، يومئذ في المسلمينمه  أنه قال-ماعنه
  .كانوا خالصة المؤمنين
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