
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٥( األنفال سورة
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

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

واب ِعند اللّـِه الَّـِذين كَفَـرواْ فَهـم الَ           ِإن شَر الد  {:  في تفسير قوله تعالى    - تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   
  ْؤِمنُوني *             تَّقُونالَ ي مهٍة ورِفي كُلِّ م مهدهع وننقُضي ثُم مدتَّ ِمنْهاهع ِب      * الَِّذينـرِفـي الْح ما تَثْقَفَنَّهفَِإم

  .]سورة األنفال) ٥٧- ٥٥[( }رونفَشَرد ِبِهم من خَلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّ
     الذين كلمـا عاهـدوا عهـداً    ، فهم ال يؤمنون، على وجه األرض هم الذين كفروا   أخبر تعالى أن شر ما دب 

 ، ال يخافون من اهللا في شيء ارتكبوه من اآلثـام          : أي }وهم الَ يتَّقُون  { ، وكلما أكدوه باأليمان نكثوه    ،نقضوه
 قاله ابـن     نكل بهم،  : أي }فَشَرد ِبِهم من خَلْفَهم   { تغلبهم وتظفر بهم في حرب       : أي }هم ِفي الْحربِ  فَِإما تَثْقَفَنَّ {

 وعطاء الخرسـاني وابـن عيينـة    ، والحسن البصري والضحاك والسدي    -مارضي اهللا تعالى عنه   -عباس  
 ويـصيروا لهـم     ،رب وغيـرهم  ظ عقوبتهم وأثخنهم قتالً ليخاف من سواهم من األعداء من الع          غلّ: ومعناه
   .يقول لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك: وقال السدي }لَعلَّهم يذَّكَّرون{ ،عبرة

  :  أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
الَِّذين عاهـدتَّ ِمـنْهم ثُـم    * ِذين كَفَرواْ فَهم الَ يْؤِمنُون    ِإن شَر الدواب ِعند اللِّه الَّ     {: -تبارك وتعالى -قوله  ف

       تَّقُونالَ ي مهٍة ورِفي كُلِّ م مهدهع وننقُضبين النبـي   حينما حصلت غزوة بدر لم يكن       ،  ]سورة األنفال ) ٥٦[(} ي
 وذلـك   ، مع اليهود  -لى اهللا عليه وسلم   ص–  وإنما كانت عهوده   ، وبين المشركين عهد   -صلى اهللا عليه وسلم   -

:  ولهذا قال كثير من الـسلف ، حينما هاجر إلى المدينة وادع اليهود وعاهدهم   -صلى اهللا عليه وسلم   -أن النبي   
 ومن أهل العلم من خص هذه اآلية ببني قريظة، واختـار ابـن جريـر    ، المقصود من هذه اآلية هم اليهود   إن

 -صلى اهللا عليـه وسـلم     -قريظة ونظرائهم ممن عاهدهم النبي      بني  في  ية    أن هذه اآل    -رحمه اهللا –الطبري  
 غـزوة الحديبيـة فـي     عهد إال في-صلى اهللا عليه وسلم–بينهم وبين النبي  أما كفار مكة فلم يكن       ،ووادعهم

  .السنة السادسة
الحذق فـي إدراك   هو فقْالثَّ ،]سورة األنفـال ) ٥٧- ٥٥([ }شَرد ِبِهم من خَلْفَهمفَِإما تَثْقَفَنَّهم ِفي الْحرِب فَ    : قوله

  .مثقف:  والحاذق في صنعة أو في علم يقال له،الشيء
أوقـع  واقتلهم قتالً ذريعاً    و نكل بهم    :أي }فَشَرد ِبِهم من خَلْفَهم   { : ومعنى ،التشريد هو التفريق مع اضطراب    و

 وهذا الذي حـصل     ، يجرؤ على نقض العهد أو الخيانة       وال ،هم فيخاف ءبهم بأسك من أجل أن يرتدع من ورا       
 وأخـذت   ، النـساء والذريـة    ى وسب ، فقد قتل كل من يقدر على حمل السالح في صبيحة واحدة           ،لبني قريظة 

  .األموال
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}             الخَاِئِنين ِحبالَ ي اللّه اء ِإنولَى سع ِهمانَةً فَانِبذْ ِإلَيٍم ِخيِمن قَو ا تَخَافَنِإميقـول   ،]سـورة األنفـال   ) ٥٨([ }و
 نقضاً لما بينك وبينهم     : أي }ِخيانَةً{ قد عاهدتهم    }وِإما تَخَافَن ِمن قَومٍ   {: -صلى اهللا عليه وسلم   -تعالى لنبيه   

 أعلمهم بأنك قد نقضت عهـدهم حتـى         : أي }علَى سواء { ، عهدهم : أي }فَانِبذْ ِإلَيِهم { ،من المواثيق والعهود  
 تستوي أنت   : أي ،على السواء   وأنه ال عهد بينك وبينهم     ، وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك       يبقى علمك 

  .حتى ولو في حق الكافرين ال يحبها أيضاً: أي } اللّه الَ يِحب الخَاِئِنينِإن{وهم في ذلك، 
رض الروم وكان    يسير في أ   -رضي اهللا تعالى عنه   -كان معاوية   : روى اإلمام أحمد عن سليم بن عامر قال       

اهللا أكبر اهللا أكبر    : بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى األمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول               
ومن كان بينه وبين قوم عهد فال يحلن عقـدة        ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   -وفاء ال غدراً، إن رسول اهللا       

    فبلغ ذلـك معاويـة فرجـع، فـإذا الـشيخ           :  قال ))ى سواء وال يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم عل        
 وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالـسي وأخرجـه أبـو داود             )١(-رضي اهللا تعالى عنه   -عمرو بن عنبسة    

  .حسن صحيح: والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي
 بينـك  ال عهـد   وأنهلعهد فأعلمهم بنبذ العهد إليهم،   إذا تخوفت من قوم خيانة بنقض ا       :أي }علَى سواء { :قوله

واهللا تعـالى  -، هذا من أحسن ما فسرت به هذه اآليـة  وبينهم، فتستوي معهم في هذه الحال وأن الحرب قائمة  
، يستوي في علم ذلك أولهـم وآخـرهم        :أي }علَى سواء { : إلى أن معنى قوله    أهل العلم وذهب بعض    -أعلم

  .رجحوقول ابن كثير هو األ
}       ونِجزعالَ ي مقُواْ ِإنَّهبواْ سكَفَر الَِّذين نبسحالَ يـِل             * وـاِط الْخَيبِمـن رٍة ون قُـوتُم متَطَعا اسم مواْ لَهَأِعدو

       ي اللّه مونَهلَمالَ تَع وِنِهمِمن د آخَِرينو كُمودعاللِّه و ودِبِه ع ونِهبـِبيِل   تُرٍء ِفـي سا تُنِفقُواْ ِمن شَيمو مهلَمع
ونالَ تُظْلَم َأنتُمو كُمفَّ ِإلَيوسورة األنفال) ٦٠-٥٩[( }اللِّه ي[.  

 فاتونا فال نقـدر     : أي }الَِّذين كَفَرواْ سبقُواْ  {وال تحسبن يا محمد     : -صلى اهللا عليه وسلم   -يقول تعالى لنبيه    
َأم حِسب الَّـِذين يعملُـون   {:  كقوله تعالى، وفي قبضة مشيئتنا فال يعجزوننا،هر قدرتنا بل هم تحت ق  ،عليهم

ونكُمحا ياء مِبقُونَا سسَئاِت َأن ييأي يظنون]سورة العنكبوت) ٤([ }الس .  
سـورة  ) ٥٧([ }اهم النَّار ولَِبـْئس الْمـِصير     لَا تَحسبن الَِّذين كَفَروا معِجِزين ِفي الَْأرِض ومْأو       {: وقوله تعالى 

 }متَاع قَِليٌل ثُم مْأواهم جهنَّم وِبْئس الِْمهاد      * الَ يغُرنَّك تَقَلُّب الَِّذين كَفَرواْ ِفي الِْبالَِد        {: وقوله تعالى  ،]النــور
 لمقـاتلتهم حـسب الطاقـة واإلمكـان     حـرب  ثم أمر تعالى بإعداد آالت ال   ،]سورة آل عمـران   ) ١٩٧-١٩٦[(

 روى اإلمام أحمد    }من قُوٍة وِمن رباِط الْخَيلِ    {أي مهما أمكنكم     }وَأِعدواْ لَهم ما استَطَعتُم   {: واالستطاعة فقال 
 يقـول وهـو     -صلى اهللا عليه وسلم   -سمعت رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -عن عقبة بن عامر     

  . رواه مسلم،)٢()) أال أن القوة الرمي،أال إن القوة الرمي(( }من قُوٍة وَأِعدواْ لَهم ما استَطَعتُم{: برعلى المن

                                                
، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء فـي  )٢٧٥٩(، برقم  )٣/٨٣( رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في اإلمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير                - 1

 .)٤٧٢ / ٥(لباني في السلسلة الصحيحة وصححه األ، )١٧٠٥٦(، برقم )٤/١١١(، وأحمد )١٥٨٠(، برقم )٤/١٤٣(الغدر 
 .)١٩١٧(، برقم )٣/١٥٢٢( رواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه - 2
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 هذه قراءة حفص وابـن عـامر   ]سورة األنفـال ) ٥٩[( }والَ يحسبن الَِّذين كَفَرواْ سبقُواْ ِإنَّهم الَ يعِجزون   {: قوله
 -رحمـه اهللا  –، وقد أنكر قراءة الياء كبير المفسرين ابن جرير الطبـري            }وال تَحسبن {قون  وحمزة، وقرأ البا  

   . وما ذكره ابن جرير وغيره مجاب عنه في مواضعه،متواترة قراءة هاوال شك أن
  ،]سورة األنفال) ٦٠[( } عدو اللِّه وعدوكُموَأِعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوٍة وِمن رباِط الْخَيِل تُرِهبون ِبِه{: قوله

 من جملة القوة، وهذا من باب عطـف الخـاص           الخيل }وِمن رباِط الْخَيلِ  {،  ةكل قوة مستطاع  : أي }من قُوةٍ {
 الخيل التي ترتبط في سـبيل اهللا، وبعـض        : والمقصود برباط الخيل، أي    فيدل على أهمية الخيل،      على العام، 

  .رباط الخيل: يقال لهففما فوقها،  اللغة جعل ذلك مختصاً بما كان يبلغ الخمس أهل
 -سـبحانه – تحـت قبـضته   مع أن الكفـار     -  لحرب الكفار   المؤمنين بإعداد العدة   -تبارك وتعالى –وقد أمر   

  وشفاء صدور المؤمنين، وبـالء   ،اصطفاء الشهداء ؛ لكي يحصل التمايز بين الناس، ويحصل        -ونواصيهم بيده 
) ٤[( }ولَو يشَاء اللَّه لَانتَصر ِمنْهم ولَِكن لِّيبلُو بعضكُم ِبـبعضٍ         {: -تبارك وتعالى –المؤمنين بالكفار، كما قال     

  .]سورة محمد
أال إن القـوة   ((:  أعلى درجات القـوة وأشـدها فتكـاً بالعـدو فقـال            -صلى اهللا عليه وسلم   –وقد ذكر النبي    

 فإن أباكم   ،ارموا بني إسماعيل  (( :-صلى اهللا عليه وسلم   –ء الحث على تعلم الرمي فقال       ، ولهذا جا  )٣())الرمي
   . وهي نوع واحد من أنواع القوة القوة بالحصونأهل العلموقد فسر بعض ، )٤())كان رامياً

:  قـال  -صلى اهللا عليه وسـلم    - أن رسول اهللا     -رضي اهللا تعالى عنه   -وروى اإلمام مالك عن أبي هريرة       
 فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل اهللا فأطـال  ،ر ولرجل ستر وعلى رجل وزر لخيل لثالثة لرجل أج   ا((

 ولو أنها قطعـت  ،لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات                
نهر فشربت منه ولم يرد     ولو أنها مرت ب   ،  شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له     أو  طيلها فاستنت شرفاً    

 ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ولم ينس حـق اهللا فـي   ، فهي لذلك الرجل أجر، لهتانأن يسقي به كان ذلك حس     
وسـئل رسـول    ،  )) فهي على ذلك وزر    ، ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء     ،رقابها وال ظهورها فهي له ستر     

  هذه اآلية الجامعـة الفـاذة       فيها شيئاً إال    اهللا علي  ما أنزل ((:  عن الحمر فقال   -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا
}       هرا يرٍة خَيْل ِمثْقَاَل ذَرمعن يفَم *       هـرا يٍة شَـرْل ِمثْقَاَل ذَرمعن يمرواه  ،)٥())]سـورة الزلزلـة    ) ٨- ٧[(} و 

  . ومسلمالبخاري وهذا لفظه
 األرض الواسعة ذات النبات الكثيـر، تـسرح         :لمرج ا ))في مرج أو روضة   ((: -صلى اهللا عليه وسلم   –قوله  

  . فهي األرض ذات النبات الكثير والروضة أخص من المرعى،،فيها الدواب
أن  الحبل الذي يربط بـه الفـرس          وعادة  فيه يد الدابة،   الحبل الذي تربط  : أي ))فما أصابت في طيلها   ((: قال

  .نطلقوال بد أن يحتاج إلى تربية ؛ ألن الفرس ييكون طويالً

                                                
 .تقدم تخریجھ - 3
 .)٢٧٤٣(، برقم )٣/١٠٦٢( رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على الرمي - 4
، بـرقم  )٢/٦٨٢(، باب إثم مانع الزكـاة  ة، ومسلم، كتاب الزكا   )٢٧٠٥(، برقم   )٣/١٠٥٠( الجهاد والسير، باب الخيل لثالثة        رواه البخاري، كتاب   - 5
 .، واللفظ للبخاري)٩٨٧(
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ن عـاٍل، وهـذا مـن        يحتمل أن يكون المعنى أنها تنطلق فتصعد على مكا         ))فاستنت شرفاً أو شرفين   ((: قوله
كل هـذه الخطـوات مكتوبـة        و ،فهي ال تتوقف عن الحركة    شوطاً أو شوطين،    أنها تنطلق    طبيعة الخيل، أو  

  . لصاحبها؛ ألنها قد ربطت في سبيل اهللا
يعني الذي ربطهـا   ))ففاً ولم ينس حق اهللا في رقابها وال ظهورها فهي له ستر    ورجل ربطها تغنياً وتع   ((: قوله

  .يع أوالدها ونحو هذا، فهي له ستر؛ ألنه ربطها لغرض مباحستيالدها وباتغنياً وتعففاً من أجل 
ـ أمنـاو  ربطها رياء و:أي ،))ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء، فهي على ذلك وزر       ((: قوله اداة ألهـل  ة ومع
  .سالم فهي عليه وزراإل

اآليـة    هـذه  إالما أنزل اهللا علي فيها شيئاً((:  عن الحمر فقال-صلى اهللا عليه وسلم -وسئل رسول اهللا    : قوله
  .]سورة الزلزلة ) ٨- ٧[(} ومن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة شَرا يره* فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة خَيرا يره { الجامعة الفاذة

صـلى اهللا عليـه   - ورسوله -عز وجل- ألمر يحبه اهللا  أن من اتخذ الحمر-صلى اهللا عليه وسلم–ن النبي  بي
ومن يعمْل ِمثْقَـاَل ذَرٍة     * فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرٍة خَيرا يره       { : فإنه يؤجر عليه، وذلك لعموم قوله تعالى       -وسلم

هرا يالزلزلةسورة  ) ٨- ٧[(} شَر[.  

 -صلى اهللا عليـه وسـلم     - عن النبي    -رضي اهللا تعالى عنه   -وروى اإلمام أحمد عن عبد اهللا بن مسعود         
 فأما فرس الرحمن فالذي يربط فـي        ، وفرس لإلنسان  ، وفرس للشيطان  ، ففرس للرحمن  ،الخيل ثالثة ((: قال

 ،وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يـراهن عليهـا         (( ، وذكر ما شاء اهللا    )) فعلفه وروثه وبوله   ،سبيل اهللا 
  .)٦())وأما فرس اإلنسان فالفرس يربطها اإلنسان يلتمس بطنها فهي له ستر من الفقر

صـلى اهللا   -أن رسول اهللا    : -رضي اهللا تعالى عنه   -وفي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي          
  .)٧())خير إلى يوم القيامة األجر والمغنمالخيل معقود في نواصيها ال((:  قال-عليه وسلم

: قـال مجاهـد   }وآخَِرين ِمن دوِنِهم{ من الكفار   :أي }ِبِه عدو اللِّه وعدوكُم   { تخوفون   : أي }تُرِهبون{: وقوله
 هم المنافقون، : من بن زيد بن أسلم    وقال مقاتل بن حيان وعبد الرح     فارس،  :  وقال السدي  ،يعني بني قريظة  

وِممن حولَكُم من اَألعراِب منَاِفقُون وِمن َأهِل الْمِدينَِة مردواْ علَى النِّفَاِق الَ تَعلَمهـم              {: ويشهد له قوله تعالى   
 مهلَمنَع ن{: ، وقوله ]سورة التوبة ) ١٠١[( }نَح      فَّ ِإلَـيـوـِبيِل اللّـِه يٍء ِفي سا تُنِفقُواْ ِمن شَيمالَ  و َأنـتُمو كُم

ونإليكم على التمام والكمال، كما تقدم في        ى أنفقتم في الجهاد فإنه يوف     مهما:  أي  ]سورة األنفال ) ٦٠[( }تُظْلَم 
َئةُ حبـٍة  اسنبلٍَة ممثَُل الَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِفي سِبيِل اللِّه كَمثَِل حبٍة َأنبتَتْ سبع سنَاِبَل ِفي كُلِّ      {: قوله تعالى 

ِليمع اِسعو اللّهشَاء ون ياِعفُ ِلمضي اللّهسورة البقرة) ٢٦١([ }و.[  

                                                
 .)٣٣٨ / ٥(وصححه األلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، )٣٧٥٦(، برقم )١/٣٩٥(أحمد  رواه - 6
ومسلم، كتاب اإلمارة، باب الخيل معقود في نواصيها الخير ، )٢٦٩٧(، برقم )٣/١٠٤٨( كتاب الجهاد، باب الجهاد مع البر والفاجر   رواه البخاري،  - 7
 .، واللفظ للبخاري)١٨٧١(، برقم )١٤٩٢ / ٣(
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صـلى  – قال النبي  وقد،}ِبِه عدو اللِّه وعدوكُم تُرِهبون{:  العلة من أمره بإعداد العدة فقال      -سبحانه–ذكر اهللا   
 وجعل الـذل    ،وجعل رزقي تحت ظل رمحي    (( : وقال ،)٨())ب مسيرة شهر  نصرت بالرع ((:  -اهللا عليه وسلم  

  .)٩()) ومن تشبه بقوم فهو منهم،والصغار على من خالف أمري
 وَأِعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوٍة وِمن رباِط الْخَيِل تُرِهبون ِبِه عدو اللّـِه وعـدوكُم                {:-تبارك وتعالى –قوله  

وآخَِرين ِمن دوِنِهم الَ تَعلَمونَهم اللّه يعلَمهم وما تُنِفقُواْ ِمن شَيٍء ِفي سـِبيِل اللّـِه يـوفَّ ِإلَـيكُم وَأنـتُم الَ                 
ونسورة األنفال) ٦٠[( }تُظْلَم[  

 على عداوة المـؤمنين؛ ألن  -عز وجل-اهللا قدم عداوة } ِبِه عدو اللِّه وعدوكُم  {  تخوفون :أي }تُرِهبون{: قوله
 ويوالـون  ، فهم يعادون من عاداه اهللا ولو كان أقرب قريب إلـيهم  -عز وجل -عداوة المؤمنين تبع لعداوة اهللا      

  .من والى اهللا ولو كان أبعد ما يكون نسباً عنهم
  .فارس: يعني بني قريظة وقيل: قال مجاهد} وآخَِرين ِمن دوِنِهم{: قال
: قالمن   فمن أهل العلم     ،هؤالء اآلخرين ال تعلمونهم اهللا هو الذي يعلمهم       : أي }الَ تَعلَمونَهم اللّه يعلَمهم   { :قال

 ، الجـن  بهمالمراد  : -رحمه اهللا -ابن جرير   وقال اإلمام    ،هم المنافقون الذين يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر      
 وأمـا   ، ولم تكن خفية    عداوة قريظة كانت معروفة     أن لقول هو على هذا ا   - اهللا رحمه-حمل ابن جرير    والذي  

 ابـن    وذكـر  ،القوة لم تكن قد أعدت لهم      و ،؛ ألنهم يظهرون الموافقة   فلم تكن ترهبهم قوة المسلمين    أهل النفاق   
  .شيء  منهاال يثبت وهذه اآلثار ،الجن يخافون من الخيل وصهيلها بعض اآلثار من أن جرير

 وهـذا أمـر ال      ،المسلمون وترهب آخرين من دونهم ال يعلمهم        ، أعداء اهللا الظاهرين   إعداد هذه القوة ترهب   و
 ،ن إن كان عندهم قوة ظاهرة ضاربة فإنه يخافهم عدوهم الظاهر وعدوهم اآلخـر الخفـي               والمسلمف ،شك فيه 

 فـي أزمـان     ذه األمة  وهذا الذي كان له    ، وكلمتها نافذة  ،فتكون األمة مرهوبة الجانب يحترمها القريب والبعيد      
 وحصل في بعـض المـرات   ، بموافقة الخليفة العثمانين حاكم في أوروبا إال    عيكان ال ي  وقرون متطاولة، فقد    

   . تدفع الجزية للدولة العثمانية وقد كانت روسيا،زل وعبعد فأرسل الجيش حتى ُأ،تعيين بعض الملوك األمراء
وِإن يِريدواْ َأن يخْدعوك فَِإن حسبك      * وكَّْل علَى اللِّه ِإنَّه هو السِميع الْعِليم        وِإن جنَحواْ ِللسلِْم فَاجنَح لَها وتَ     {

  ْؤِمِنينِبالْمِرِه وِبنَص كدَأي الَِّذي وه ـا َألَّفَـتْ  * اللّهِميعاً مِض جا ِفي اَألرَأنفَقْتَ م لَو قُلُوِبِهم نيَألَّفَ بو  نـيب 
ِكيمح ِزيزع ِإنَّه منَهيَألَّفَ ب اللّه لَِكنو سورة األنفال) ٦٣-٦١[( }قُلُوِبِهم[.  

إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء فإن استمروا علـى حربـك ومنابـذتك                  : يقول تعالى 
 فمل إليها   : أي }فَاجنَح لَها { ،ة والمصالحة والمهادنة  لم المسا : أي }ِللسلِْم{مالوا   : أي }وِإن جنَحواْ { ،فقاتلهم

     الحرب بيـنهم وبـين رسـول اهللا      عولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووض       واقبل منهم ذلك،    
  .رخَ تسع سنين، أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط اُأل-صلى اهللا عليه وسلم-

                                                
     ، )٢٨١٥(، بـرقم  )١٠٨٧ / ٣) ()نصرت الرعب مـسيرة شـهر  : ((-صلى اهللا عليه وسلم- رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي   - 8
 ).٥٢١(، برقم )١/٣٧٠(مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، و
 .، واللفظ ألحمد)٥١١٤(، برقم )١٢٣ / ٩ (، وأحمد )١٠٦٦ / ٣( رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح - 9
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 مالـت  : أي،جنحت اإلبل بأعناقها: تقول ، والجنوح هو الميل ، مالوا : أي }فَاجنَح لَها  سلِْموِإن جنَحواْ ِلل  { :قوله
 قال في اآلية الخامسة من      -عز وجل -هذه اآلية منسوخة بآية السيف؛ ألن اهللا        :  قال بعض أهل العلم    ،بأعناقها

مشِْرِكين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحـصروهم واقْعـدواْ        فَِإذَا انسلَخَ اَألشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْ     {: سورة براءة 
   ِحيمر غَفُور اللّه ِإن مِبيلَهكَاةَ فَخَلُّواْ ساْ الزآتَوالَةَ وواْ الصَأقَامواْ وٍد فَِإن تَابصركُلَّ م مسـورة التوبـة  ) ٥[(} لَه[ 

أن النسخ ال يثبـت  :  والقاعدة ، ولكن القول بالنسخ فيه نظر     ،صالحة مع العدو الكافر   ال مجال للسلم والم   : فقالوا
  الطبري  ابن جرير   وقد قال  ، وال يوجد معارضة   ، وأنه ال يصار إليه إال مع التعارض من كل وجه          ،باالحتمال

اب الذين يخيرون بـين القتـال أو        في أهل الكت   نزلت }فَاجنَح لَها  وِإن جنَحواْ ِللسلْمِ  { :ن قوله إ: -رحمه اهللا -
 ، فإذا قبلوا المسالمة ورضوا بدفع الجزية     ، أو دفع الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون        ،الدخول في اإلسالم  

  . على خالف بين أهل العلم في هذه المسألة، وأما أهل األوثان فإنه ال تقبل منهم الجزية،كف عن قتالهم
هل اإلسالم في ضعف ال يستطيعون قتال العدو، وقد اشترط بعض أهل العلم             إذا كان أ  وتجوز المسالمة للكفار    

 ، وادع المـشركين عـشر سـنين   -صلى اهللا عليـه وسـلم  -؛ ألن النبي    هذه الهدنة عن عشر سنين      تزيد أال
  . دائمة؛ ألن المسلمين مأمورون بإعداد القوة ومجاهدة أعدائهمالهدنة تكون أالَّ والمقصود

صـلى  -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-اإلمام أحمد عن علي بن أبي طالب وروى عبد اهللا بن  
  .)١٠())ن استطعت أن يكون السلم فافعل فإ-أو أمر-إنه سيكون بعدي اختالف ((: -اهللا عليه وسلم

ن لمين م  يشير إلى ما وقع بين المس      -واهللا تعالى أعلم  - هذا الحديث ال يصح ولكن على فرض صحته، فمعناه        
صلى –  وهذا من دالئل نبوته    -رضي اهللا عنه  –  ذلك إلى علي   -صلى اهللا عليه وسلم   -ه النبي    ووج ،االختالف

  .-اهللا عليه وسلم
 ولـو كـانوا يريـدون    ، فإن اهللا كافيك وناصـرك  ، صالحهم وتوكل على اهللا    :أي }وتَوكَّْل علَى اللّهِ  {: وقوله

 ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به مـن          ، كافيك وحده  : أي }سبك اللّه فَِإن ح { ،بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا   
 جمعهـا   : أي }وَألَّفَ بين قُلُوِبِهم  * هو الَِّذي َأيدك ِبنَصِرِه وِبالْمْؤِمِنين      {: المؤمنين المهاجرين واألنصار فقال   

 } ما ِفي اَألرِض جِميعاً ما َألَّفَتْ بين قُلُوِبِهم        لَو َأنفَقْتَ { ،على اإليمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك ومؤازرتك      
 بـين األوس    ، فإن األنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية        ؛ لما كان بينهم من العداوة والبغضاء      :أي

اْ واذْكُـرو {:  حتى قطع اهللا ذلك بنور اإليمان كما قال تعـالى   ، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر      ،والخزرج
ِنعمةَ اللِّه علَيكُم ِإذْ كُنتُم َأعداء فََألَّفَ بين قُلُوِبكُم فََأصبحتُم ِبِنعمِتِه ِإخْوانًا وكُنتُم علَى شَفَا حفْرٍة مـن النَّـاِر                    

 تَه لَّكُماِتِه لَعآي لَكُم اللّه نيبي ا كَذَِلكنْهفََأنقَذَكُم مونوفي الصحيحين أن رسـول  ،]سورة آل عمـران ) ١٠٣([ }تَد 
يا معشر األنصار ألم أجدكم     ((:  لما خطب األنصار في شأن غنائم حنين قال لهم         -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا  
اهللا  :قال شـيئاً قـالوا      كلما ))؟وكنتم متفرقين فألفكم اهللا بي    ،   وعالة فأغناكم اهللا بي    ،الالً فهداكم اهللا بي   ض 

                                                
 . إسناده ضعيف:وقال محققو المسند، )٦٩٥(، برقم )١/٩٠( رواه أحمد - 10
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 ورسوله أم١١(ن(،   ولهذا قال تعالى  :}   ِكيمح ِزيزع ِإنَّه منَهيَألَّفَ ب اللّه لَِكنو{ )]عزيـز  : أي]سورة األنفـال ) ٦٣ 
  . حكيم في أفعاله وأحكامه،الجناب فال يخيب رجاء من توكل عليه

لمهـاجرين  بما حصل من المؤاخـاة بـين ا       أو   ، بما كان بين األوس والخزرج     صالتأليف بين القلوب ال يخت    
 صار يجتمع في المدينة األوسي والخزرجي والقرشي والجهني وغيـر     فقد ،؛ ألن اآلية أعم من ذلك     واألنصار

  . كانوا طوائف متناحرةاهؤالء من قبائل العرب من أنحاء الجزيرة العربية بعدم
سورة ) ٦٣[( } ولَِكن اللّه َألَّفَ بينَهم ِإنَّه عِزيز حِكيملَو َأنفَقْتَ ما ِفي اَألرِض جِميعاً ما َألَّفَتْ بين قُلُوِبِهم{: قوله

 .]األنفال

 ويستحيل  -صلى اهللا عليه وسلم   –ال يمكن أن تحصل هذه األلفة واإلخاء إال بالتوحيد واإليمان واتباع الرسول             
لعقائـدهم وأفكـارهم وال    جمع الناس على المال والدنيا ولو كان هذا المال ملء األرض؛ ألن الناس أسـرى                

  .يمكن أن يتخلوا عنها بشيء من المال

                                                
، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم علـى  )٤٠٧٥(، برقم  )٤/١٥٧٤( رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف في شوال           - 11

 ).١٠٦١(، برقم )٢/٧٣٨(اإلسالم وتصبر من قوى إيمانه 
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