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 وصحبه آله وعلى محمد نبينا ،والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ آباءكُم { : في تفسير قوله تعالى-تعالى رحمه اهللا- المفسر قال أجمعين،

 ونالظَّاِلم مه لَِئكفَُأو نكُمم ملَّهتَون يماِن ولَى اِإليمع واْ الْكُفْربتَحاء َإِن اسِليَأو انَكُمِإخْوو * اُؤكُمآب قُْل ِإن كَان
م وِإخْوانُكُم وَأزواجكُم وعِشيرتُكُم وَأمواٌل اقْتَرفْتُموها وِتجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساِكن تَرضونَها وَأبنَآُؤكُ

 } واللّه الَ يهِدي الْقَوم الْفَاِسِقينَأحب ِإلَيكُم من اللِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه فَتَربصواْ حتَّى يْأِتي اللّه ِبَأمِرِه
  .]٢٤-٢٣:سورة التوبة[

أمر اهللا تعالى بمباينة الكفار به، وإن كانوا آباءوا{، ونهى عن مواالتهم إذا  أو أبناءبتَحاختاروا :  أي}اس
 ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر يوادون من ال تَِجد قَوما يْؤِمنُون{: الكفر على اإليمان، وتوعد على ذلك كما قال تعالى

 اناِإليم ِفي قُلُوِبِهم كَتَب ُأولَِئك متَهِشيرع َأو مانَهِإخْو َأو مهنَاءَأب َأو مهاءكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه ادح
  .]٢٢:المجادلةسورة [اآلية } جِري ِمن تَحِتها اَألنْهاروَأيدهم ِبروٍح ِمنْه ويدِخلُهم جنَّاٍت تَ

جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له : وروى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث عبد اهللا بن شوذب قال
اآللهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل اهللا فيه 

  .)١(اآلية} ال تَِجد قَوما يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر يوادون من حاد اللَّه ورسولَه{: ذه اآليةه
ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على اهللا وعلى رسوله وجهاد في سبيله، 

اكتسبتموها :  أي}بنَاُؤكُم وِإخْوانُكُم وَأزواجكُم وعِشيرتُكُم وَأمواٌل اقْتَرفْتُموهاقُْل ِإن كَان آباُؤكُم وَأ{: فقال
إن كانت هذه : تحبونها لطيبها وحسنها، أي:  أي}وِتجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساِكن تَرضونَها{وحصلتموها 

فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه :  أي}لَِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه فَتَربصواَأحب ِإلَيكُم ِمن ال{األشياء 
  .}حتَّى يْأِتي اللَّه ِبَأمِرِه واللَّه ال يهِدي الْقَوم الْفَاِسِقين{: ونكاله بكم؛ ولهذا قال

، وهو آخذ -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا كنا مع رسول : وروى اإلمام أحمد عن زهرة بن معبد، عن جده قال
   شيء إال من نفسي فقال رسول اهللاواهللا ألنت يا رسول اهللا أحب إلي من كل: بيد عمر بن الخطاب، فقال

فأنت اآلن واهللا :  فقال عمر،))أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسهال يؤمن ((: -صلى اهللا عليه وسلم-
  .، انفرد بإخراجه البخاري)٢())اآلن يا عمر((:  فقال رسول اهللا،ب إلي من نفسيأح

                                                
 .وجعل أبوعبيدة يحيد عنه: ، وقال)١٨٢٩١(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم  - ١

 ).٦٢٥٧(، برقم - صلى اهللا عليه وسلم- رواه البخاري، كتاب األيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي  - ٢



 -صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا :  عن ابن عمر قال-واللفظ له-وروى اإلمام أحمد وأبو داود 
 ال إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط اهللا عليكم ذال((: يقول

   .)٣()) دينكمينزعه حتى ترجعوا إلى
  حمن الرحيمبسم اهللا الر
   : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 ما رواه البيهقي -رحمه اهللا-أورد المصنف  }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ آباءكُم{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
 وفيها أن ،خرهإلى آ.... ةهلاآلله  بن الجراح ينعت يدةأبي عبأبو  جعل :من حديث عبد اهللا بن شوذب قال

 وليس ، وهذا ال يثبت وال يصح قتل أباه في يوم بدر،-رضي اهللا عنه-سبب نزول اآلية هو أن أبا عبيدة 
 }كُم وعِشيرتُكُموَأزواجقُْل ِإن كَان آباُؤكُم وَأبنَاُؤكُم وِإخْوانُكُم { :-تبارك وتعالى- وقوله ،بسبب لنزول اآلية

اإلنسان يتقوى و }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ آباءكُم وِإخْوانَكُم َأوِلياء{ : في األولى قال،خر ما ذكرإلى آ
ن كَان قُْل ِإ{ : وفي اآلية التي بعدها،خوان في المواالةباء واإل فذكر اآل؛ ويستنصر بإخوانه،بائه ويعتز بهمبآ

كُماجوَأزو انُكُمِإخْوو نَآُؤكُمَأبو اُؤكُمالعلماء في مثل هذا يذكرون بعض التوجيهات التي من أجلها قدم هذا  }آب
 والكالم فيه ال يخلو من ، ومنها ما يكون خفياً، ولكن منها ما يكون ظاهراً،ة وهذه ليست بقاطع،على هذا
، فاإلنسان  ألنهم أصل اإلنسان الذين يعتز بهم؛باء أوالً ذكر اآل-عز وجل- ن اهللا ذكر في هذا أ ومما،التكلف
 ولشدة ، وهم زينة الحياة الدنيا، ألنهم امتداد له ويتفرعون منه؛ ثم ذكر األبناء، بذكرهم هناأبتدابائه فيعتز بآ

 ،وذكر بعده األزواج ، وألن األخ هو الناصر، ألنهم يلونهم في القرب؛خوان ثم ذكر اإل،علوق القلب بهم
 وذكر الزوجات من ضمن ، فهؤالء ال عوض عنهم،خوانباء واألبناء واإل كاآل، فلسنفاألزواج عنهن عوض

   به كما قال اهللا -عز وجل- مما أمره اهللا ، ولربما كانت سببا لترك كثير ألن اإلنسان يحب زوجته؛هؤالء
 وكما ذكرنا من قبل أن ،]١٤:سورة التغابن[} لَاِدكُم عدوا لَّكُم فَاحذَروهمِإن ِمن َأزواِجكُم وَأو{ :-تبارك وتعالى-
من شدة محبتها له ثبطته عن كثير من األعمال الصالحة من لربما  فزوجته ، العداوة الجالب لها المحبةههذ

 ثم ذكر العشيرة ،-سلمصلى اهللا عليه و- أو الهجرة مع رسول اهللا ، والعمرة، والحج،الجهاد في سبيل اهللا
عشيرة وهذه اللفظة تدل على المعاشرة ، إلى الجد العاشرالذين يتفرعون:  قيل،نوهم رهطه وقومه األدنو 

 ، فالناس حينما كانوا مع قبائلهم وفيهم فالذين تكثر مخالطته لهم هم األقرب إليه من هذه القبيلة،والمخالطة
 ثم بعد ذلك ، وهم قريبون منه، فهو يحبهم ويأنس بهم،ة والمعاشرة فهذا يدل على كثرة المخالط،وهم عشيرته

 اقتطاع الشيء من مكانه يقال ، وأصل االقتراف االقتطاع،}وَأمواٌل اقْتَرفْتُموها{ذكر األموال التي اكتسبوها 
 ويدخله تحت ،سهدني هذا المكسب إلى نف فالكاسب والمقترف ي، وهذه اللفظة تدل على معنى الدنو، اقتراف:له

 فقدم األموال التي اقترفوها على ،}دها ومساِكن تَرضونَهاوَأمواٌل اقْتَرفْتُموها وِتجارةٌ تَخْشَون كَسا{ ،ملكه
ألموال التي حصلوها هي أعلق بقلوبهم من التجارة التي يرجون نفعها فهذا االتجارة التي يخشون كسادها ف

 ومن غرائب التفسير التي تذكر في ، وأما التجارة فالمنتظر فيها الربح،منزلة رأس المالشيء حصلوه فهو ب
                                                

األلباني في صحيح الجامع، برقم ، وصححه )٣٤٦٢(رواه أبو داود، كتاب اإلجارة، باب في النهي عن العينة، برقم  - ٣
)٤٢٣.( 



 يعني أنه ، أنه فسر التجارة التي يخشى كسادها باألخوات والبنات-رحمه اهللا-هذا ما جاء عن ابن المبارك 
 قل إلى بالد يكون غريباًمعهن فينتوكذلك لربما هاجر ، ك ال يتزوجنيهاجر فيترك أخواته أو بناته ثم بعد ذل
 مع ،نهن تجارةإ : وال يقال لألخوات والبنات،حمل عليه اآلية وهذا ال تُ،فيها ثم تبقى بناته وأخواته ال يتزوجن

 لكن ال تسمى ،نها كسدتإ : يمكن أن يقال في كالم العرب،أنه يقال لبقاء البنت أو األخت التي لم تتزوج
ونها  ثم بعد ذلك ذكر المساكن التي يرض،}دهاوِتجارةٌ تَخْشَون كَسا{ : يقول هنا-عز وجل- فاهللا ،تجارة

 هكذا ذكر ، وتعلقا بالقلب منه وما قبله لربما يكون أكثر شغالً،خر هذه األمورمساكن الطيبة المريحة فهذا آال
   . واهللا تعالى أعلم،-رحمه اهللا-بن القيم االحافظ 

 مواِطن كَِثيرٍة ويوم حنَيٍن ِإذْ َأعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغِْن عنْكُم شَيًئا وضاقَتْ علَيكُم اَألرض لَقَد نَصركُم اللَّه ِفي{
 ِبِريندم تُملَّيو تْ ثُمبحا رِبم *و ْؤِمِنينلَى الْمعوِلِه وسلَى رع ِكينَتَهس َل اللَّهَأنْز ا ثُمهوتَر ا لَمنُودَل جَأنْز

 الْكَاِفِرين اءزج ذَِلكوا وكَفَر الَِّذين ذَّبعو *ِحيمر غَفُور اللّهشَاء ون يلَى مع ِد ذَِلكعِمن ب اللّه تُوبي ثُم{ 
  .]٢٧-٢٥:سورة التوبة[

  .هذه أول آية نزلت من سورة براءة: قال ابن جريج، عن مجاهد
يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع 

 ونبههم على أن النصر من ،رسوله وأن ذلك من عنده تعالى، وبتأييده وتقديره، ال بعددهم وال بعددهم
ى ذلك عنهم شيئا فولوا عنده، سواء قل الجمع أو كثر، فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم، ومع هذا ما أجد

نصره وتأييده على رسوله   ثم أنزل اهللا،-صلى اهللا عليه وسلم-مدبرين إال القليل منهم مع رسول اهللا 
 مفصال ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى -إن شاء اهللا تعالى-وعلى المؤمنين الذين معه، كما سنبينه 

  .بت فئة كثيرة بإذن اهللا، واهللا مع الصابرينوحده وبإمداده وإن قل الجمع، فكم من فئة قليلة غل
خر ما نزل مرجعه الكالم في أول ما نزل وآو ،"براءة"هنا ما نقله عن مجاهد من أن هذه أول آية نزلت من 

ن هذه أول آية نزلت فإن هذا يكون له حكم إ : وبهذا االعتبار إذا قال التابعي،إلى النقل ممن شهدوا التنزيل
 لم تنزل جملة "براءة" و،"براءة" بهذا االعتبار هذه أول آية نزلت من ،من أنواع الضعيف والمرسل ،المرسل
 }لَقَد نَصركُم اللّه ِفي مواِطن كَِثيرٍة ويوم حنَيٍن ِإذْ َأعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغِْن عنكُم شَيًئا{ : وهذه اآلية،واحدة

َأالَ تُقَاِتلُون قَوما نَّكَثُواْ { :-عز وجل-ل فتح مكة كما قال اهللا ب يفهم منه أنها نزلت قمن اآليات التي مر ما قد
دم بهوِل وساِج الرواْ ِبِإخْرمهو مانَهمَأيء ُؤِمِنينِإن كُنتُم م هقُّ َأن تَخْشَوَأح فَاللّه منَهٍة َأتَخْشَورَل مَأو وكُم *

 وأما هذه اآلية فصريحة أنها نزلت بعد فتح مكة وغزوة ،]١٤- ١٣:سورة التوبة[ }لُوهم يعذِّبهم اللّه ِبَأيِديكُمقَاِت
 المواطن جمع }لَقَد نَصركُم اللّه ِفي مواِطن كَِثيرٍة{ :-عز وجل-هنا يقول اهللا و ، فاهللا تعالى أعلم،حنين

وضاقَتْ علَيكُم { ، به المسلمين-عز وجل-ر وغيرها مما نصر اهللا موطن وهي مقامات الحرب كيوم بد
 }وضاقَتْ علَيكُم اَألرض ِبما رحبتْ{ ة والرحب يعني السع، الرحب هو المكان الواسع}اَألرض ِبما رحبتْ
  : هذه حال اإلنسان المنهزم}وضاقَتْ علَيكُم{يعني على سعتها 

حتى ظن هاربهم  وضاقت األرض ***شيء ظنه رجالإذا رأى غير   
   ،يعني يظن أنه مقاتل أو فارس يطاردهإذا رأى غير شيء  حتى ظن هاربهم :يصف حال المنهزمينفالشاعر 



 : يعني لو قالوا،الرحب يعني المكان الواسعو ،على الرحب والسعة :ناس يقولونوال ،ضاقت بما رحبتفهنا 
  : فيؤدي نفس المعنى-والمكان الواسعلى السعة والرحب يعني ع-على الرحب 

   تكر عليهم ورجاال خيالً*** شيء بعدهم  تحسب كلَّفما زلتَ
  .هذا يصف حال المنهزم

 من -عليه السالم-بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة، وذلك لما فرغ " حنين: "وقد كانت وقعة
فبلغه أن ، -صلى اهللا عليه وسلم-أطلقهم رسول اهللا فتح مكة، وتمهدت أمورها، وأسلم عامة أهلها، و

   ...نَّضريهوازن جمعوا له ليقاتلوه، وأن أميرهم مالك بن عوف ال
 جاء معهم من ن وم،هو قائد هوازنو ري،ض، وإنما هو مالك بن عوف الن ليس من بني النضير"النضري"

ري وإال فإن مع هوازن من ضالك بن عوف الن لكن القائد العام هو م، وكان قائدهم غير مالك بن عوف،ثقيف
هو دريد بن و ةن سنومعهم قائد كبير عمره مائة وعشركان  و، ومعهم آخرون من بني جشم،بني عبد ياليل

 ولم يكن فيه غناء من جهة الحرب لضعفه ، ورجال مجرباً، وداهيةً، الشاعر المعروف كان فارساًةالصم
 لما جاءوا به سأل عن المكان وسأل عما فعل مالك بن ،نتفاع برأيهكان أعمى لكن جيء به لالو ،وكبر سنه

 ،جعلوا النساء واألطفال خلف الجيشف ،نه أمر الناس أن يخرجوا بأموالهم ونسائهم وكل شيءإ :عوف فقيل له
بر  نةلما قالوا لدريد بن الصمف ،ن اإلنسان يموت دون أهله ومالهإوجعلوا خلفهم اإلبل والبقر والغنم بحيث 

نهزم ان الرجل إذا أل ؛ وذكر أن هذا ال يصلح،عي غنما ر:قالو ، يعني أصدر صوتا من شفته يستهزئةمغبن
 فمالك بن عوف أبى وهددهم إن لم يقبلوا كالمه أن يقتل ، على شيء، المنهزم ال يلويفإنه ال يرده شيء

  :يقولكان دريد ونه حصل ما حصل وانهزموا الهزيمة المعروفة أفالحاصل ! نفسه
ذَليتني فيها جأخُ*** ع ضعأ فيها وب  

 في هيأ والسبب أنهم كانوا يستفيدون من ر، أسر ثم ضربت عنقه وهو شيخ كبير أعمى،ذلك قتل بعد المعركةل
  . جاءوا به من أجل هذا،الحرب

من بني ري، ومعه ثقيف بكمالها، وبنو جشم وبنو سعد بن بكر، وأوزاع ضوأن أميرهم مالك بن عوف النَّ
معهم النساء والولدان وهالل، وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر، وعوف بن عامر، وقد أقبلوا 

 في جيشه الذي -صلى اهللا عليه وسلم-والشاء والنَّعم، وجاءوا بقَضهم وقَِضيضهم فخرج إليهم رسول اهللا 
ب، ومعه الذين أسلموا من أهل جاء معه للفتح، وهو عشرة آالف من المهاجرين واألنصار وقبائل العر

، "حنين ":مكة، وهم الطلقاء في ألفين أيضا، فسار بهم إلى العدو، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له
   .فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح، انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن

 طريق الطائف إلى مكة ةوأنت متجه من جهة عرف ، كيلو"٣٠" يبعد عن مكة حوالي ،حنين في شرق مكة
  . هناك وادي حنين منسوب إلى قرية هناك وبئر، كيلو"٢٨"تأتيك الشرائع بعد ثالثين كيلو تقريبا أو 

فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إال بهم قد ثاوروهم ورشقوا بالنبال، وأصلتوا السيوف، وحملوا حملة 
   .عز وجل-ند ذلك ولى المسلمون مدبرين، كما قال اهللا  فع،رجل واحد، كما أمرهم ملكهم



فجاءت النبال كأنها مطر تزعزعه الريح، ال تكاد تخطيء لهم رمية،رفوا بهذاهؤالء كانوا رماة ع ، 
فصاروا أمام سيل ، وكمنوا لهم في الوادي،جدوا في هذا المكانوالمسلمون على غفلة ما ظنوا أن هؤالء قد و 

 كما -صلى اهللا عليه وسلم- وتقهقر الناس وانهزموا وما بقي مع النبي ،ل فتقهقرت دوابهممن مطر من النبا
 أهل -صلى اهللا عليه وسلم- ثم بعد ذلك دعا النبي ، وقيل غير ذلك،جاء في بعض الروايات إال تسعة

 وكان الرجل منهم إن ، لبيك لبيك: قالوا، البقر على أوالدهاعطف فعطفوا عليه ، وأهل سورة البقرة،الشجرة
   .نزل فتركه لم يطاوعه بعيره من شدة الهلع من كثرة النبال والرماح والحراب

، وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو، -صلى اهللا عليه وسلم-وثبت رسول اهللا 
ها األيسر، يثقالنها والعباس عمه آخذ بركابها األيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركاب

يا : ، ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول-عليه الصالة والسالم-ه باسمه لئال تسرع السير، وهو ينو إلي
  :، ويقول في تلك الحال" إلي أنا رسول اهللا،عباد اهللا

  أنا ابن عبد المطلب*** أنا النبي ال كذب 
 والبغلة ال تستعمل لمثل هذا ،ة بغل، وال تسرع،كر والفر ال تحسن الةعلى بغلكب ا، روهذا منتهى الشجاعة

 ،ه باسمه في هذا الموقف الرهيب وينو،ك بسرعةتدرألنها لإلغارة على العدو أو الخالص منه والفرار 
  : وهو يقولتسعة وما بقي معه إال نحو ، انهزمواالفأ "١٢"نهزم الشجعان اوالنبال والناس 

  .بن عبد المطلبا أنا  ***أنا النبي ال كذب
   .ثمانون: وثبت معه من أصحابه قريب من مائة، ومنهم من قال

 وذكر بعض األبيات التي ، من هذااً وذكر الحافظ في الفتح كالم،الذين ثبتوا في أول األمر تسعة أو عشرةو
 ،وتكاثروا ، ثم بعد ذلك تتابع الناس،بن هشام وفي غيرها وكذلك في السيرة ال،فتخر منهمافتخر بها من ا

 جاء معه عدد عشرات ، يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة:قالودعا وثبت معه الذين رجعوا لما 
 وتكلم من تكلم ممن خرج في هذه الغزوة ممن هم ،-صلى اهللا عليه وسلم- وثبتوا مع رسول اهللا ،من الناس

     خرج وخرج ، في هذه الغزوةوداًبعضهم لم يسلم مثل صفوان بن أمية كان موجو ،حدثاء عهد باإلسالم
ومعه أخ له ألمه فلما ،خرج مقاتالًولم ي وصفوان خرج ينظر في هذه الغزوة ،سلمة الفتحأبو سفيان وخرج م 
سكت ا : فقال له صفوان بن أمية، واهللا ال يردهم إال البحر، اآلن بطل سحر محمد: قال،نظر إليهم منهزمين

 ، من أن يربني رجل من هوازناك لئن يربني رجل من قريش أحب إليهللا ف فض ا: أو قال،كقطع اهللا لسان
يعني من باب العصبية أن يسودني رجل من قريش أحب إلى من أن يسودني رجل من هوازن ثم بعد ذلك 

  .رضي اهللا تعالى عنه-سالمه إأسلم وحسن 
، وأبو سفيان بن الحارث، ، والعباس وعلي، والفضل بن عباس-مااهللا عنهرضي -أبو بكر، وعمر : فمنهم

  .مرضي اهللا عنه-بن أم أيمن، وأسامة بن زيد، وغيرهم اوأيمن 
صلى اهللا عليه -هذا أبو سفيان بن الحارث هو الذي يهجوه حسان بن ثابت كان من أشد الناس عداوة للنبي 

الفضل بن عباس  -صلى اهللا عليه وسلم- الذين يشبهون النبي ، وهو من أكثرهم شبها به في الخلقة،-وسلم



  الهجاء الذي تعرفونه من كالم حسان و ، وكان شديد العداوة جداً، بهشديد الشبهوهو ،وأبو سفيان بن الحارث
  : في هذا وليس في أبي سفيان بن حرب قائد قريش-رضي اهللا عنه-

   هواءبِخ نَفٌجو فإنك م*** أبا سفيان عني أال أبلغْ
  .كما لخيركما الفداءفشر *** أتهجوه ولست له بكفٍء

   .صلى اهللا عليه وسلم-ابن عم النبي يقصد أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
يا أصحاب : أن ينادي بأعلى صوته -وكان جهير الصوت- عمه العباس -صلى اهللا عليه وسلم-ثم أمر 
تحتها، على أال يفروا يعني شجرة بيعة الرضوان، التي بايعه المسلمون من المهاجرين واألنصار -الشجرة 

   .عنه
  . والراجح أنهم بايعوه أن ال يفروا، قيل بايعوه على الموت:هذا هو الراجح

يا لبيك، يا : يا أصحاب سورة البقرة، فجعلوا يقولون: يا أصحاب السمرة، ويقول تارة: فجعل ينادي بهم
 إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه ، حتى-صلى اهللا عليه وسلم-لبيك، وانعطف الناس فرجعوا إلى رسول اهللا 

صلى اهللا عليه -بعيره على الرجوع، لبس درعه، ثم انحدر عنه، وأرسله، ورجع بنفسه إلى رسول اهللا 
  ...-صلى اهللا عليه وسلم- فلما رجعت شرذمة منهم، عند رسول اهللا ،-وسلم

 مثل كلمة ، وليس كذلك،لمذمومةالناس يتوهمون كثيرا أن الشرذمة يعني الطائفة او ،الشرذمة يعني فئة قليلة
}لَكلَن { الدنيا  فارقَ:عنيت إنما ،اًلك صحيح وليس ذ،نونها تعني المعنى المذمومظ ي}ه قُلْتُم لَكتَّى ِإذَا هح

  .]٣٤:سورة غافر[ }يبعثَ اللَّه ِمن بعِدِه رسولًا
اللهم : "بعدما دعا ربه واستنصره، وقال أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من التراب -عليه السالم-أمرهم 

ثم رمى القوم بها، فما بقي إنسان منهم إال أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن " نجز لي ما وعدتنيا
القتال، ثم انهزموا، فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إال واألسارى مجدلة 

  .هللا عليه وسلمصلى ا-بين يدي رسول اهللا 
 -صلى اهللا عليه وسلم- والتي تربت مع رسول اهللا ،حينما رجعت الطائفة التي هي الخالصة والصفوة

 كما حصل في حروب الردة في قتال مسيلمة يوم اليمامة تقهقر الناس ،أصحاب الشجرة أصحاب سورة البقرة
 فأبعدهم وجاء ،م الذين في أول الصفوف فكان األعراب ه-رضي اهللا عنه- فجاء خالد بن الوليد ،وانهزموا

ي الصف األول  فوضعهم في الصفوف األولى ف، من أهل بدر-صلى اهللا عليه وسلم-بأصحاب رسول اهللا 
  .فانتصروا

، أنه قال له -مارضي اهللا عنه-وفي الصحيحين من حديث شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب 
    لكن رسول اهللا : ، فقال؟ يوم حنين-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا يا أبا عمارة، أفررتم عن رسول : رجل

 لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل -صلى اهللا عليه وسلم-
   - صلى اهللا عليه وسلم-الناس على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام، فانهزم الناس، فلقد رأيت رسول اهللا 

  : البيضاء، وهو يقول-صلى اهللا عليه وسلم-وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول اهللا 



  )٤( أنا ابن عبد المطلب***أنا النبي ال كذب 

وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغَى، وقد انكشف : قلت
يست سريعة الجري، وال تصلح لفر وال لكر وال لهرب، وهو مع هذا عنه جيشه، هو مع ذلك على بغلة ول

عليه دائما إلى يوم  صلوات اهللا وسالمه-أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه 
ينه ، وما هذا كله إال ثقة باهللا، وتوكال عليه، وعلما منه بأنه سينصره، ويتم ما أرسله به، ويظهر د-الدين

طمأنينته وثباته على رسوله، :  أي}ثُم َأنزَل اللَّه سِكينَتَه علَى رسوِلِه{: على سائر األديان؛ ولهذا قال تعالى
}ْؤِمِنينلَى الْمعالذين معه:  أي}و.  

 على الجيش الذين معه فبعد ذلك حصل لهم الثبات ،محتمل أن اهللا أنزلها على بقية المؤمنينمن اليعني 
 يعني الذين رجعوا إليه فصبروا وقاتلوا معه }وعلَى الْمْؤِمِنين{ ويحتمل أن يكون المراد ،رجعوا وتتابعواو

  .حتى حصل االنتصار
  حدثني :حدثنا القاسم قال : وهم المالئكة، كما قال اإلمام أبو جعفر بن جرير}وَأنزَل جنُودا لَم تَروها{

سمعت :  قال-هو ابن أبي جميلة األعرابي-معتمر بن سليمان، عن عوف حدثني ال: الحسن بن عرفة قال
لما التقينا نحن وأصحاب : عبد الرحمن مولى ابن برثَن، حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال

فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم :  قال، يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاة-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-هم، حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء، فإذا هو رسول اهللا في آثار

فانهزمنا، وركبوا أكتافنا، :  قال،شاهت الوجوه، ارجعوا: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه، فقالوا لنا
  .فكانت إياها

 وأما ما عدا ذلك ،من المالئكة إال في يوم بدر والراجح أنه لم يحصل قتال ،العلماء اختلفوا في قتال المالئكة
  .ويقذفون الرعب في قلوب الكافرين ،من المواطن فكانوا يثبتون المؤمنين

 قد تاب اهللا على بقية هوازن، }شَاء واللَّه غَفُور رِحيمثُم يتُوب اللَّه ِمن بعِد ذَِلك علَى من ي{: وقوله
نة، وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين اسلمين، ولحقوه وقد قارب مكة عند الِجعرموا عليه موأسلموا وقِد

  .يوما
يتُوب {يحتمل أن يكون المراد  }ثُم يتُوب اللَّه ِمن بعِد ذَِلك علَى من يشَاء واللَّه غَفُور رِحيم{ :يعني قوله

ِهملَي{  يعني الذين انهزموا]١٠٢:سورة التوبة[ }عِهملَيع تُوبفي الذين انهزموا في -عز وجل- فكما قال اهللا ،}ي 
ِإن الَِّذين تَولَّواْ ِمنكُم يوم الْتَقَى الْجمعاِن ِإنَّما استَزلَّهم الشَّيطَان ِببعِض ما كَسبواْ ولَقَد عفَا {يوم أحد أو كادوا 

منْهع تُ{ فهنا ،]١٥٥:سورة آل عمران[ }اللّهي ثُمِد ذَِلكعب ِمن اللَّه يتوب على من ، يمكن أن تفسر بهذه اآلية}وب 
 ، وما حل بهموازنلما ذكر هأنه  ،-ولعله هو المتبادر واهللا تعالى أعلم- والمشهور عند المفسرين ،نهزما

 فأسلموا وجاءوا للنبي ، يعني منهم} علَى من يشَاءثُم يتُوب اللَّه ِمن بعِد ذَِلك{  قالنه عذبهمأوومن جاء معهم 
 ري لما لجأ إلى حصن الطائفضف الن طائعين منقادين وأسلم قائدهم مالك بن عو-صلى اهللا عليه وسلم-

                                                
 ).٢٧٠٩(رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، برقم  - ٤



صلى اهللا عليه وسلم- وحاصر النبي-صلى اهللا عليه وسلم- ويذكر أهل السير أن النبي ، الطائف حصن- 
صن وجاء إليه وأسلم  من الح-صلى اهللا عليه وسلم- فالرجل تسلل إلى رسول اهللا ،ده ووعكتب إليه سراً
  .ومدحه بقصيدة

  .فعند ذلك خَيرهم بين سبيهم وبين أموالهم، فاختاروا سبيهم، وكانوا ستة آالف أسير ما بين صبي وامرأة
صلى اهللا عليه -صيدة يستعطفونه ا له قو وذكر، بعد ذلك وتكلموا معه-صلى اهللا عليه وسلم-هم جاءوا للنبي 

 وما حصل بهم من البالء ،-تبارك وتعالى- وما حل بهم من قدر اهللا ، ويذكرون رضاعته عندهم، بها-وسلم
 : فقالوا، وبين أموالهم، خيرهم بين أزواجهم وأوالدهم-صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ،والمصيبة التي نزلت

 -صلى اهللا عليه وسلم- أعراضنا فاختاروا األوالد والنساء فأمر النبي :الوا أو ق،خيرتنا بين أموالنا و أحسابنا
 وذهب بها إلى أخواله من أجل أن ، كان أخذ امرأة-رضي اهللا عنه-رقت يعني ابن عمر بردها إليهم بعدما فُ

 قد -وسلمصلى اهللا عليه - إن رسول اهللا :يصلحوها له فكان يطوف بالبيت وإذا برجل يأتي إليه يشتد ويقول
  .نا وأوالدناءرد إلينا نسا

 في ميدان المعركة ستة ، كانوا مجتمعين ما يحتاج أن يذهبوا إليهم في بيوتهم،هو جاء بهم خلف الجيش
  .آالف

فرده عليهم، وقسم أموالهم بين الغانمين، ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على اإلسالم، فأعطاهم 
  . من اإلبل مائةًمائةً
بين   وأعطى رجال ما، وأعطى صفوان مائة، وأعطى معاوية مائة، أعطى أبا سفيان بن حرب مائةيعني

صلى -نه إ : ومحبتهم له حتى قال قائلهم،-عليه الصالة والسالم-إلقبالهم عليه  فكان ذلك سببا ،جبلين غنماً
  . يعطي عطاء من ال يخشى الفقر-اهللا عليه وسلم

لك بن عوف النَّضري، واستعمله على قومه كما كان، فامتدحه بقصيدته وكان من جملة من أعطي مائة ما
  :التي يقول فيها

  في النَّاس كُلّهم بمثل محمد*** ما إن رأيتُ وال سمعتُ بمثِْله 
  ومتى تَشَأ يخْبرك عما في غَد*** أوفَى وأعطَى للجزيل إذا اجتُدى 

 وتعرفون خبر الجاريتين ،ال يعلم ما في غد إال اهللاف ، باإلسالم والرجل حديث عهد،هذا البيت غير صحيح
  :كن يقلن

   فحيونا نحييكم***أتيناكم أتيناكم 
   ما جئنا بواديكم ***ولوال الحبة السمراء

   : قلن-صلى اهللا عليه وسلم-ثم لما جاء النبي 
  وفينا نبي يعلم ما في غد*** 

دن على ما كن يقلنه ع وأمرهن أن ي،ال يعلم ما في الغد إال اهللا : وقال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي  فنهاهن
 العهد الذين كانوا معه حينما ذهب إلى وثيحد مثلما قال ، عهد باإلسالم فهذا كان حديثَ،من الكالم األول



مثل هذه في  واإلنسان ،)٥())لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطاجعل (( : فقالوا ومروا على سدرة،حنين
  .الجهل مثل حديث العهد باإلسالم يعذر بذلكيعذر بمور األ

   كُّل مهنَّد بالسمهري وضرِب***وإذَا الكتيبة عردتْ أنيابها 
   وسط الهباءة خَادر في مرصد***فَكَأنَّه ليث على أشْباله 

لهم كَوو -ى اهللا عليه وسلمصل- حينما لم يعطهم النبي -مرضي اهللا عنه-األنصار  في نفوس هذا وقع أيضاو
 وسيوفنا ما زالت ، لقي قومه فأعطاهم ولم يعطنا-صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي إ : فقال بعضهم،إلى إيمانهم

 :-عليه الصالة والسالم- وقال لهم كالمه المعروف -صلى اهللا عليه وسلم- فجمعهم النبي ،تقطر من دمائهم
فهداكم اهللا بي وكنتم متفرقين فألفكم اهللا بي وكنتم عالة فأغناكم اهللا يا معشر األنصار ألم أجدكم ضالال ((
 صلى اهللا عليه -ما يمنعكم أن تجيبوا رسول اهللا  ((:قال ،أمن ورسوله اهللا :قالوا شيئا قال ، كلما))؟بي

أترضون أن يذهب  ، جئتنا كذا وكذا:لو شئتم قلتم ((: قال، اهللا ورسوله أمن:شيئا قالوا قال كلما قال ،))؟وسلم
 من أامر لوال الهجرة لكنت ؟ إلى رحالكم-صلى اهللا عليه وسلم-الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي 

 األنصار شعار والناس دثار إنكم ،األنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي األنصار وشعبها
  .)٦())  فاصبروا حتى تلقوني على الحوضستلقون بعدي أثرةً

  
  
  
  
 

                                                
نن من كان قبلكم، برقم ، باب ما جاء لتركبن س-صلى اهللا عليه وسلم- رواه الترمذي، كتاب الفتن عن رسول اهللا  - ٥
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه األلباني في تحقيق : ، وقال محققوه)٢١٨٩٧(، وأحمد في المسند، برقم )٢١٨٠(

 ).٥٤٠٨(مشكاة المصابيح برقم 

، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على )٤٠٧٥( رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، برقم - ٦
  )١٠٦١(اإلسالم وتصبر من قوى إيمانه، برقم 


