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 الجهاد في األمم 
     السابقة

الفصل
األول





9

قال اهلل تعالى:

ِلَا  وَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنو�  يُّ ْن ِمْن َنِبيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ {َوَكاأَيِّ
 ُ َو�للَّ ��ْشَتَكاُنو�  َوَما  ُعُفو�  �شَ َوَما   ِ �للَّ �َشِبيِل  ِف  اَبُهْم  �أَ�شَ

اِبِريَن} )اآل.عمران./.146(. ُيِحبُّ �ل�شَّ

شرح المفردات:

اأّنهم.. 1 ومنها. فقهاء,. علماء. اأّنهم. منها. اأقوال:. فيها. وَن:. يُّ ِربِّ

جموع.كثرية.
َوَهُنو�:.من.الوهن.اأي.ال�سعف,.وال�سعف.نق�سان.القّوة.. 2

��ْشَتَكاُنو�:.خ�سعوا.للعدو.. 3

اإلشارات والمضامين:

اأّن.. 1 االآية. من. ُي�ستفاد. �ل�شابقة:. �ل�شر�ئع  ف  و�جلهاد  �لقتال 

اجلهاد-.ف�ساًل.عن.وجوده.يف.االإ�سالم-.ُوجد.اأي�سًا.يف.ال�سرائع.

االأنبياء. من. الكثري. اأّن. على. تدّل. ْن"  يِّ "َكاأَ كلمة. الأّن. ال�سابقة؛.
ال�سابقني.واأتباعهم.كانوا.يجاهدون.االأعداء.يف.�سبيل.اهلل.

دور �أنبياء �لل ف �جلهاد:.بالنظر.اإىل.كلمة."َمَعُه",.ُي�ستفاد.. 2

اإّما.مع. ال�سابقة.كانوا.ي�ساركون.يف.احلروب. اأّن.جماهدي.االأمم.
اأنبياء.اهلل.واإّما.حتت.اإ�سرافهم1.

خ�شائ�ص �لقاتل �لنموذجي ف �شاحة �لرب: املقاتل.الب�سري.. 3

وال. َوَهُنو�},. {َفَما  الداخلية. الروحية. م�ستوى. على. ينهزم. ال.

.1..تف�سير.نور,.ج2,.�ض.196.
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ُعُفو�},.وال.ي�ست�سلم.حتت.ال�سغوط. يتقاع�ض.عن.القتال.{َوَما �شَ
{َوَما ��ْشَتَكاُنو�}1.

تعاىل.. 4 اهلل. َد. عدَّ �ل�شابقة:. �لأمم  مبجاهدي  �لإقتد�ء  وجوب 

اأتباع.االأنبياء.ال�سابقني.حتى.يعترب.امل�سلمون.بها,.وال. موا�سفات.
ُيبتلوا.مرًة.اأخرى.مبا.اأُ�سيبوا.به.يف.معركة.اأُُحد2..

حتّمل.. 5 على. ي�سرب. من. �لرب:. ف  �لثبات  على  �لت�شجيع 

ال�سدائد.يف.طريق.اهلل,.ويثبت.وال.ُيظهر.العجز.فاإّن.اهلل.يحبه,.

له. ال�سابر.واحلكم. للعبد. االإعزاز. وحمبة.اهلل.تعاىل.عبارة.عن.

للمقاتلني. ت�سجيع. هي. للمجاهدين. اهلل. حمبة. وبيان. بالثواب3..
امل�سلمني.على.الثبات.يف.احلرب.

قال اهلل تعالى:

ُذُنوَبَنا  َلَنا  �ْغِفْر  َنا  َربَّ َقالو�  �أَْن  �إِلَّ  َقْوَلُهْم  َكاَن  {َوَما 
�ْلَقْوِم  َعَلى  ْرَنا  َو�ْن�شُ �أَْقَد�َمَنا  ْت  َوَثبِّ �أَْمِرَنا  ِف  َو�إِ�ْشَر�َفَنا 

�ْلَكاِفِريَن }.)اآل.عمران./.147.(.
م�شمون:.هذه.االآية.تكملة.مل�سمون.االآية.ال�سابقة.التي.حتّدثت.

عن.جهاد.الرّبيِّني.)رجال.اهلل(.

.1..الم�سدر.نف�سه.
.2..تف�سير.الميزان.,.ج.4,.�ض.41.
.3..التف�سير.الكبير,.ج.9,.�ض.27.
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اإلشارات والمضامين:    

تعاىل.. 1 اهلل. يريد. �ل�شابقة:. �لأمم  مبجاهدي  �لقتد�ء  لزوم 

من.اأ�سحاب.الر�سول.P.عند.مواجهة.االأعداء,.اأن.يقولوا.مقالة.

الربيني.)رجال.اهلل(1,.بدل.قولهم.قواًل.يدّل.على.ال�سعف.فيطمع.

االأعداء.فيهم,.وهي.عبارة.عن.الدعاء.والت�سّرع.يف.حم�سر.اهلل,.
وطلب.العفو.وتثبيت.االأقدام.واالنت�سار.على.الكّفار.

االآية.. 2 يف. �لل:. من  �لن�شر  طلب  على  و�ل�شتغفار  �لتوبة  تقّدم 

طلب.الربيون.من.اهلل.تعاىل.غفران.ذنوبهم.اأواًل,.ومن.ثم.تثبيت.

التوبة. اأّن. يعني. وهذا. الكافرين,. القوم. على. والن�سر. اأقدامهم.
َمان.على.طلب.الن�سر. واال�ستغفار.ُمَقدَّ

الدعاء.. 3 اأّن. �سك. ال. �لقتال:. �شاحة  ف  للدعاء  �لبّناء  �لدور 

املجاهدين. ثبات. يف. تزيد. التي. العوامل. من. اهلل. اإىل. والتوّجه.

واإرادتهم.وقدرتهم.على.حتّمل.م�ساعب.احلرب..ومن.هنا.قال.

علماء.االأخالق.باأّن.املوؤمنني.اأثبت.من.غري.املوؤمنني.يف.احلرب2..

ويبنّي.اهلل.للمجاهدين.يف.هذه.االآية.كيفية.الدعاء.عند.ال�سدائد,.
�سواء.يف.القتال.اأو.يف.املوا�سع.االأخرى3.

هذه.. 4 من. ُيفهم. �لذ�ت:. وبناء  �لتزكية  ميد�ن  �لعركة  �شاحة 

يواجهون. عندما. اهلل. اأنبياء. مدر�سة. يف. ترّبوا. الذين. اأّن. االآية.

)اجلهاد. النف�ض. جهاد. ين�سون. ال. االأ�سغر(. )اجلهاد. االأعداء.
االأكرب(4.

.1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.1-2,.�ض.855.
.2..تف�سير.المنار,.ج.4,.�ض.173-172.

.3..التف�سير.الكبير,.ج.9,.�ض.28.

.4..تف�سير.راهنما,.ج.3,.�ض.104.
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قال اهلل تعالى:

َعَلى   َ �للَّ َو�إِنَّ  ُظِلُمو�  ِباأَنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَن  ِللَِّذيَن  {�أُِذَن 
ِرِهْم َلَقِديٌر}.)الحج./.39(. َن�شْ

سبب النزول:

امل�سلمون. وكان. مّكة(,. )يف. امل�سلمني. يوؤذون. امل�سركون. كان.

.,P اهلل. ر�سول. اإىل. وجمروحني,. م�سروبني. مرارًا,. ياأتون.

"عليكم. واآله:. وي�سكون.من.ذلك,.فيقول.لهم,.�سلوات.اهلل.عليه.

املدينة. اإىل. هجرته. وبعد. بالقتال",. بعد. اأوؤمر. مل. فاإيّن. بال�سرب.
اأنزل.اهلل.عليه.هذه.االآية,.وهي.اأّول.اآية.نزلت.يف.القتال1.

اإلشارات والمضامين:

عت.اجلهاد.واأذنت.للم�سلمني.. 1 ت�شريع �جلهاد:.هذه.االآية.�سرَّ

بالقتال,.فاملراد.بقوله:.{�أُِذَن}.االإذن.باجلهاد..وجملة:.{ِللَِّذيَن 
ُيَقاَتُلوَن}.بدل.قوله:.)الذين.اآمنوا(.يدّل.على.اأّن.املاأذون.فيه.هو.

القتال.)�سد.امل�سركني(.2.
{ِللَِّذيَن . 2 جملة. �ل�شلمني:. �شد  �لقتال  �ل�شركني  �بتد�ء 

هم. امل�سركني. اأّن. على. داللة. وفيها. للمجهول. مبنّية. ُيَقاَتُلوَن}.

.1..تف�سير.مجمع.البيان,..ج.7,..�ض.138.
.2..تف�سير.الميزان,..ج.14,.�ض.384..ن�ض.جملة.الميزان:..ظاهر.ال�سياق.اأّن.المراد.بقوله:.
)اأُِذَن(.اإن�ساء.االإذن.ال.االإخبار.عن.اإذن.�سابق..كذلك.اإيراد.جملة:.{ِللَِّذيَن.ُيَقاَتُلوَن}.بدل.قوله:.

)الذين.اآمنوا(.يدّل.على.اأّن.الماأذون.فيه.هو.القتال.)مع.الم�سركين(.
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الذين.اأرادوا.احلرب,.وهم.�سرعوا.باإيقاد.�سعلتها1.
عّلة ت�شريع �جلهاد ظلم �ل�شركني للم�شلمني:.الباء.يف.{ِباأَنَُّهْم . 3

ُظِلُمو�}.لل�سببية,.وفيه.تعليل.االإذن.بالقتال,.اأي.اأُِذن.لهم.بالقتال.
الأّنهم.ُظِلموا..واالآية.التي.تليها.{�لَِّذيَن �أُْخِرُجو� ِمْن ِدَياِرِهْم 
.....}.)الحج/40(.تف�ّسر.ماهيَّة.)حقيقة(.هذا.الظلم2. ِبَغرْيِ َحقٍّ

قال اهلل تعالى:

{ُكِتَب َعَلْيُكْم �ْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَع�شى �أَْن َتْكَرُهو� 
و� �َشْيئًا َوُهَو �َشرٌّ َلُكْم  بُّ �َشْيئًا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَع�َشى �أَْن ُتِ

ُ َيْعَلُم َو�أَْنُتْم ل َتْعَلُموَن} )البقرة./.216.(. َو�للَّ

اإلشارات والمضامين:

{ُكِتَب . 1 عبارة. كاّفة:. �لوؤمنني  على  و�جلهاد  �لدفاع  وجوب 

َعَلْيُكْم �ْلِقَتاُل}.اأوجبت.القتال..واالآية.تخاطب.املوؤمنني.كاّفة,.

فاجلهاد.والدفاع.واجب.عليهم.كاّفة,.اإال.من.ا�سُتثني.لدليل.معترب.

رون..على.اأّن. كاملري�ض.واالعمى.واجلريح.و...3,.وقد.اأجمع.املف�سِّ

.1..الم�سدر.نف�سه.
.2..تف�سير.الميزان,..ج.14,.�ض.384.

.3..تف�سير.الميزان,.ج.2,.�ض.164..ن�ض.عبارة.الميزان:.عبارة.{ُكِتَب.َعَلْيُكْم.اْلِقَتاُل}.ظاهرة.
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هذه.االآية.داّلة.على.الوجوب.الكفائي.للجهاد..فاإذا.تخّلف.النا�ض.
عنه.اأَِثُموا.جميعًا,.واإن.قام.به.من.يكتفى.بهم,.�سقط.عن.الباقني1.

تكليف.. 2 اجلهاد. اأّن. الوا�سح. من. للجهاد:. �لوؤمنني  ُكره  معنى 

اإلهي,.اأما.يف.كونه.م�سّقة.وكره.للموؤمنني,.فيوجد.اأكرث.من.تف�سري:
�لأول:.اأّن.يف.اجلهاد.م�سّقة.للموؤمنني,.من.هنا.فال.رغبة.لهم.

الأّن. ال�سخط؛. وجه. على. ال. ِطَباع. كراهة. فيه. كراهتهم. لكّن. فيه,.

ال�سيء.قد.يكون.مكروهًا.عند.االإن�سان.يف.طبعه,.ومن.حيث.َتنُفر.

نف�سه.عنه,.لكّنه.يقوم.به.الأّن.اهلل.تعاىل.اأمره.بذلك.كال�سوم.يف.
ال�سيف2..

االأبدان,. وتعب. النفو�ض,. لفناء. مت�سّمن. القتال. الأّن. �لثاين:.

كرهًا. كان. وبالتايل. والرفاهية,. االأمن. وانعدام. املالية. وامل�ساّر.
و�ساقًا.لبع�ض.املوؤمنني.بالطبع.

اأّن.القتال. اأّن.املوؤمنني.يف.�سدر.االإ�سالم.كانوا.يرون. �لثالث:.

�سالح. فيه. لي�ض. .- والقّوة. العّدة. من. لهم. ما. مع. .- الكّفار. مع.

االإ�سالم.وامل�سلمني,.واأّن.احلزم.اإّنا.هو.يف.تاأخريه.حتى.يتّم.لهم.
اال�ستعداد.املطلوب.

تعّرف. القراآن,. برتبية. مرتّبني. لكونهم. املوؤمنني. اأّن. �لر�بع:.

فيهم.ُخُلق.ال�ّسفقة.على.َخْلق.اهلل,.وملكة.الرحمة.والراأفة,.فكانوا.

يكرهون.القتال.مع.الكّفار,.لكونه.موؤّديًا.اإىل.فناء.نفو�ٍض.منهم.يف.

املعارك.على.الكفر,.ومل.يكونوا.را�سني.بذلك,.بل.كانوا.يحّبون.اأن.

في.الوجوب..وبما.اأّن.المخاَطب.في.هذه.االآية.الموؤمنون.كاّفة,.فالجهاد.والدفاع.واجب.عليهم.

كاّفة,.اإال.من.ا�سُتثني.لدليل.معتبر.مثل.قوله.تعالى:.{َلْي�َض.َعَلى.االأَْعَمى.َحرٌَج.َوال.َعَلى.االأَْعرَِج.
َحرٌَج.َوال.َعَلى.اْلَمِري�ِض.َحرٌَج.....}.

.1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.1-2,.�ض.549.
.2..الم�سدر.نف�سه.
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يداروهم.وُيخالطوهم.بالع�سرة.اجلميلة,.والدعوة.احل�سنة.لعّلهم.
ي�سرت�سدون.بذلك1.

اجلهاد.. 3 اإّن. حيث. للموؤمنني:. تركه  ومف�شدة  �جلهاد  م�شلحة 

اأو. والغنيمة. الن�سر. اإّما. .,{ �ْشَنَينْيِ �ْلُ {�إِْحَدى  على. ينطوي.

اأدائه.م�سلحة.. للم�سلمني.ويف. ال�سهادة.واجلنة,.فهو.من�ساأ.خري.

ومبا.اأّن.يف.تركه.ذّل.وحرمان.من.الغنيمة.والثواب.االأخروي,.ففي.

للحرب.حمبِّني. كانوا.كارهني. املوؤمنني. والأّن. لهم2.. تركه.مف�سدة.

لح.وال�ّسلم.اأراد.اهلل.تخطئتهم.يف.االأمرين.جميعًا.وتبيان.اأّن. لل�سّ

مالك.امل�سلحة.واملف�سدة.لي�ض.بح�سب.رغبتهم.وكرههم,.فاأورد.
كلمة.)ع�سى(.يف.اجلملتني.امل�ستقلتني3.

ترغيب �لوؤمنني باجلهاد:.يف.االآية.ترغيب.للموؤمنني.باجلهاد؛.. 4

تعاىل. اهلل. علم. وكمال. علمهم,. ق�سور. عرفوا. ما. اإذا. الأّنهم.

بامل�سالح.واملفا�سد.احلقيقية.لهم,.وكذلك.اإذا.علموا.اأّنه.�سبحانه.

ال.ياأمر.العبد.اإاّل.مبا.فيه.خريه.وم�سلحته,.وجب.عليهم.االمتثال.
ملا.اأمرهم.اهلل.تعاىل.به,.�سواء.كان.مكروهًا.للطبع.اأو.مل.يكن4.

.1..تف�سير.الميزان,.ج.2,.�ض.165-164.
.2..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.1-2,.�ض.549.

.3..تف�سير.الميزان,.ج.2,.�ض.166.
.4..الم�سدر.نف�سه.
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ِ �لَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َول َتْعَتُدو� �إِنَّ  {َوَقاِتُلو� ِف �َشِبيِل �للَّ
َ ل ُيِحبُّ �ْلُْعَتِديَن}.)البقرة./.190.(. �للَّ

أسباب النزول:

اإّن.هذه.االآية.نزلت.يف.�سلح.احلديبية.. قال.بع�ض.املف�سرين.
وبع�سهم.يعتقد.باأّنها.اأول.اآية.نزلت.يف.اجلهاد1.

اإلشارات والمضامين:

وجوب �لدفاع:.)َقاِتُلوا(.فعل.اأمر.دال.على.الوجوب,.واملراد.. 1

عن. املوؤمنني. يدفعون. الذين. ُيَقاِتُلوَنُكْم}. {�لَِّذيَن  عبارة. من.

من. واملق�سود. ابتداًء2.. يقاتلونهم. الذين. اأو. احلّج. منا�سك. اأداء.

مع. القتال. يبداأ. مل. من. قتال. عن. النهي. َتْعَتُدو�}. {َول  عبارة.
امل�سلمني3.

من.. 2 فاملراد. االآية,. ظاهر. على. بناًء. �جلهاد:. ت�شريع 

)ُيَقاِتُلوَنُكْم(.بيان.حال.وو�سف.العدو,.وهذا.حال.من.كان.من.

امل�سركني.يف.مّكة..وعليه.:.ف�سياق.هذه.االآية.مطابق.ل�سياق.االآية.

39.من.�سورة.احلج.{�أُِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن ِباأَنَُّهْم ُظِلُمو� ...}..
وفيه.داللة.على.االإذن.االبتدائي.باجلهاد.�سد.امل�سركني4.

3 ..{ِ قيمة �جلهاد و�لدفاع كونه ف �شبيل �لل:.{ِف �َشِبيِل �للَّ

.اأّن.هدف.املجاهد.املوؤمن.من.اجلهاد.والدفاع.هو.اإقامة. قيد.ُيبنيِّ

.1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.1-2,.�ض.509-510,.والتف�سير.الكبير,.ج.5,.�ض.128-127.
.2..االتف�سير.الكبير,.ج5,.�ض.128.

.3..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.1-2,.�ض.510.
.4..تف�سير.الميزان,.ج2,.�ض.60.
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الدين.واإعالء.كلمة.التوحيد..ومثل.هذه.احلرب.هي.عبادة.ويجب.

تعاىل,. اهلل. من. والتقّرب. االإلهي. الر�سى. ك�سب. بنّية. ُتخا�ض. اأن.
ولي�ض.اال�ستيالء.على.اأموال.النا�ض.واأعرا�سهم1.

هذه.. 4 من. ي�ستفاد. �لإ�شالم:. ف  للحرب  �لدفاعية  �لطبيعة 

االآية.اأّن.احلرب.يف.االإ�سالم.لها.ُبعٌد.دفاعي,.فيقّر.االإ�سالم.مبداأ.

واجلهاد؛. احلرب. طريق. عن. للب�سر. امل�سروع. احلّق. عن. الدفاع.

وهذا.احلّق.تعرتف.به.الفطرة.االإن�سانية.لكل.النا�ض2..وهو.احلّق.
بالعي�ض.بحرية.وكرامة.

الذين.. 5 �سد. بالقتال. تاأمر. االآية. بالقتال:. �لبدء  عن  �لنهي 

بدئهم. قبل. بالقتال. البدء. عن. النهي. عن. بيان. وهذا. يقاتلون,.

به3..كما.اأّن.عبارة.{َول َتْعَتُدو�}.تعني.ال.تعتدوا.بقتال.من.مل.
يبداأكم.بقتال4.

�لنهي عن قتال غري �لحاربني:.هذه.االآية.تاأمر.امل�سلمني.بقتال.. 6

{َول َتْعَتُدو�}.مبعنى.ال.يحّق.لكم. املحاربني.فقط,.والنهي.يف.

الذين.مل. املحاربني. اإىل.قتال.غري. املحاربني,. قتال. االنتقال.من.
توؤمروا.بقتالهم5.

ويحتمل.اأّن.املراد.من.النهي.يف.{َول َتْعَتُدو�}.عدم.التعّدي.
بقتل.الن�ساء.واالأطفال.وال�سيوخ6.

.1..تف�سير.الميزان,.ج2,.�ض.61.
.2..الم�سدر.نف�سه.

.3..تف�سير.راهنما,.ج1,.�ض.474.
.4..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.1-2,.�ض.510.

.5..الم�سدر.نف�سه.
.6..التف�سير.الكبير,.ج5,.�ض.128.
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النهي.. 7 وجوب �للتز�م بكّل مقرر�ت وقو�نني �جلهاد و�لدفاع:.

اعتداء,. اأّنه. عليه. ي�سدق. ما. كّل. وي�سّم. �سامل,. االعتداء. عن.

وقتل. بالقتال,. واالبتداء. احلّق,. الدين. اإىل. الدعوة. قبل. كالقتال.

مما. ذلك. وغري. العدو,. اإىل. االنتهاء. وعدم. وال�سبيان,. الن�ساء.

َتْعَتُدو�}. {َول  عبارة. فالنهي.يف. وعليه. النبوية1.. ال�سنة. بّينته.

اجلهاد. ومقّررات. قوانني. بكّل. االلتزام. وجوب. على. داللة. فيه.
والدفاع.حتى.عن.حقوق.العدو.يف.احلرب2.

.1..تف�سير.الميزان,.ج.2,..�ض.61.
.2..تف�سير.راهنما,.ج1,.�ض.474.
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 فلسفة الجهاد

الفصل
الثالث
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قال اهلل تعالى:

 ُ ِ َوَقَتَل َد�ُووُد َجاُلوَت َو�آَتاُه �للَّ {َفَهَزُموُهْم ِباإِْذِن �للَّ
ا�َص  ِ �لنَّ ا َي�َشاُء َوَلْول َدْفُع �للَّ ْكَمَة َوَعلََّمُه ِمَّ �ْلُْلَك َو�ْلِ
ٍل َعَلى  َ ُذو َف�شْ ُهْم ِبَبْع�ٍص َلَف�َشَدْت �لأَْر�ُص َوَلِكنَّ �للَّ َبْع�شَ

�ْلَعاَلنَِي}.)البقرة./.251(.
هذه.االآية.وبع�ض.�سابقاتها.ت�سري.اإىل.اأحداث.معركة.طالوت,.
اأول.ملوك.بني.اإ�سرائيل,.مع.جالوت.-وهو.جّبار.من.القبط.�سّلطه.
وعملوا. نبّيهم. اإطاعة. رف�سوا. اأن. بعد. ا�سرائيل. بني. على. اهلل.
جي�ض. انت�سر. احلرب. هذه. ويف. اهلل-.. دين. وغرّيوا. املعا�سي.
.على.جي�ض.جالوت. ال�سغري.-ولكنه.كان.�ساحب.هّمة-. طالوت.
اجلّرار.باإذن.اهلل,.وُقِتل.فيها.جالوت.على.يد.داوود.ال�ساب,.الذي.

كان.يف.عداد.جي�ض.طالوت.

اإلشارات والمضامين:

تعني.. 1 �لإلهي:  بالإذن  متعّلقان  �لوؤمنني  و�نت�شار  �لكّفار  هزمية 

االآية.اأّن.هزمية.اأتباع.جالوت.وكذلك.انت�سار.اأتباع.طالوت.حتّققا.

باإذن.اهلل1..واأّنه.لوال.االإذن.والن�سرة.والتوفيق.االإلهي.ملا.ح�سل.
ذلك.اأبدًا2.

اإبراهيم.. 2 بن. علي. روى. �لقتال:. ف  ودورهم  �ل�شباب  ح�شور 

�إىل  �أوحى  �لل  "�إّن  .:Q ال�سادق. االإمام. عن. القّمي.

.1..تف�سير.راهنما,.ج2,.�ض.195.
.2..التف�سير.الكبير,.ج.6,.�ض.188.
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ي�شتوي  من  يقتله  جالوت  �أّن  �إ�شر�ئيل(  )بني  نبيهم 
يعقوب،  بن  لوي  ولد  من  رجل  وهو  مو�شى،  درع  عليه 
و��شمه د�وود بن �إي�شا وكان �إي�شا ر�عيًا وكان له ع�شرة 
بني  �إىل  فلّما بعث �لل طالوت  �أ�شغرهم د�وود.  بنني، 
باأن  �أي�شا  �إىل  بعث  جالوت،  لرب  وجمعهم  �إ�شر�ئيل، 
�أح�شر ُوْلدك فلما ح�شرو� دعا و�حدً� و�حدً� من ولده، 
من  ومنهم  عليه،  طالت  من  فمنهم  مو�شى،  درع  فاألب�شه 
ق�شرت عنه، فقال لإي�شا: هل خّلفت من ولدك �أحدً�؟ 
فبعث  يرعاها  �لغنم  ف  تركته  �أ�شغرهم،  نعم  قال: 
وكان  مقالع...  ومعه  �أقبل  ُدعي  فلما  به  فجاء  �إليه، 
د�وود �شديد �لبط�ص، �شجاعًا، قويًا ف بدنه فلما جاء 
قال:  عليه،  فا�شتوت  مو�شى،  درع  �ألب�شه  طالوت،  �إىل 
على  جالوت  وكان  جالوت  بجانب  فوقف  د�وود  فجاء 
تلمع  ياقوتة  جبهته  وف  �لتاج،  ر�أ�شه  وعلى  �لفيل، 
فرمى  حجرً�...  د�وود  فاأخذ  يديه  بني  وجنوده  نورً�، 
و�أخذ  فانهزمو�  عليهم،  ووقع  جالوت،  ميمنة  ف  به 
حجرً� �آخر، فرمى به ف مي�شرة جالوت، فانهزمو� ورمى 
بالثالث �إىل جالوت، فاأ�شاب مو�شع �لياقوتة ف جبهته، 
وو�شلت �إىل دماغه، ووقع �إىل �لأر�ص ميتًا"1.هذه.الرواية.
ُتظهر.دور.داوود.ال�ساب.-الذي.و�سل.الحقًا.اإىل.امللك.والنبوة-.يف.

احلرب.وهزمية.العدو.

.1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.1-2,.�ض.620.
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�أثر ��شتهد�ف قيادة �لعدو ف تقيق �لن�شر: ميكننا.اأن.نفهم.. 3

من.جملة.{َوَقَتَل َد�ُووُد َجاُلوَت}.يف.هذه.االآية.اأّن.ا�ستهداف.
قيادة.العدو.ي�ساهم.ب�سكل.كبري.يف.حتقيق.الن�سر1.

املراد.. 4 و�لإف�شاد:. �لف�شاد  من  �لوقاية  و�لدفاع،  �جلهاد  فل�شفة 

املجتمع. ف�ساد. اأي. االأر�ض. على. من. ف�ساد. االأر�ض. ف�ساد. من.

فلو. والتعاون.. االجتماع. يف. تتحّقق. املجتمع. و�سعادة. االإن�ساين..

قام.فرد.من.اأفراد.املجتمع.بعمل.ينايف.م�سالح.االآخرين.ومل.يكن.

لديهم.حّق.الدفاع.عن.م�ساحلهم.ال�سخ�سية.النقطعت.الوحدة.

قانون. تعاىل. اهلل. ي�سع. مل. لو. وعليه. االإن�ساين2.. االجتماع. وبطل.
الدفاع.لطغى.الف�ساد.والهالك.على.املجتمع.االإن�ساين.

واإ�سقاط.. 5 املعتدي. مقابل. الدفاع. �لهي:. ل  َتف�شُّ �لدفاع،  قانون 

ٌل.من.اهلل.تعاىل3. الظامل.تف�سُّ

.1..تف�سير.راهنما,.ج.2,.�ض.195.
.2..تف�سير.الميزان,.ج.2,.�ض.294-293.

.3..تف�سير.نور,.ج.1,.�ض.497.
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قال اهلل تعالى:

َعَلى   َ �للَّ َو�إِنَّ  ُظِلُمو�  ِباأَنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَن  ِللَِّذيَن  {�أُِذَن 

ِرِهْم َلَقِديٌر  �لَِّذيَن �أُْخِرُجو� ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغرْيِ َحقٍّ  َن�شْ
ُهْم  َبْع�شَ ا�َص  �لنَّ  ِ �للَّ َدْفُع  َوَلْول   ُ �للَّ َنا  َربُّ َيُقوُلو�  �أَْن  �إِلَّ 
ُيْذَكُر  َوَم�َشاِجُد  َلَو�ٌت  َو�شَ َوِبَيٌع  َو�ِمُع  �شَ َمْت  َلُهدِّ ِبَبْع�ٍص 
 َ �إِنَّ �للَّ ُرُه  َين�شُ َمْن   ُ َرنَّ �للَّ َوَلَين�شُ َكِثريً�   ِ ��ْشُم �للَّ ِفيَها 

َلَقِويٌّ َعِزيٌز})الحج./.40-39.(.

توضيح المعاني:

اليهود. عند. العبادة. اأمكنة. َوَم�َشاِجُد:. َلَو�ٌت  َو�شَ َوِبَيٌع  َو�ِمُع  �شَ

وامل�سيحيني.وامل�سلمني.

اإلشارات والمضامين:

االآية.. 1 تبنّي.هذه. �ل�شركني لهم:. �ل�شلمني من مّكة وظلم  �إخر�ج 

ال�سبب.الذي.اأّدى.اإىل.ت�سريع.اجلهاد.�سد.الكّفر.امل�سركني,.وهو.

اأّن.امل�سركني.اأخرجوهم.من.ديارهم.مبّكة.بغري.حّق..وقد.اآذوهم.

اإىل. ا�سطروهم. حتى. تعذيبهم. يف. وت�سّددوا. اإيذائهم. يف. وبالغوا.

الهجرة.من.مّكة.والتغّرب.عن.الوطن,.وترك.بع�سهم.الديار.اإىل.
.1 P.احلب�سة.واآخرون.اإىل.املدينة.بعد.هجرة.النبي

.1..تف�سير.الميزان,.ج.14,.�ض.384.
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للفئة.. 2 الدائم. الوجود. لوال. �لدينية:. و�لر�كز  �لعابد  حماية 

املوؤمنة.ووقوفها.يف.وجه.امل�سركني.وامل�ستكربين.على.مّر.الزمن,.

والكنائ�ض. والكن�ض. )ال�سوامع. تعاىل. اهلل. بيوت. تخريب. لتّم.
وامل�ساجد(.التي.ُيذكر.فيها.ا�سم.اهلل.كثريًا1.

َق�َسٌم.. 3 االآية. �لوعد �لإلهي �لقاطع بن�شرة �لجاهدين:.يف.هذه.

مع.تاأكيد.بالغ.على.ن�سر.اهلل.تعاىل.من.ين�سره.بالقتال.دفاعًا.عن.

الدين.االإلهي,.واملعنى."اأق�سم.لين�سرّن.اهلل.من.ين�سره.بالدفاع.
عن.دينه.اإّن.اهلل.لقوي.ال.ي�سعفه.اأحد.وال.مينعه.�سيء.عّما.اأراد"2.

وجود.. 4 االآية. من. ُي�ستفاد. �ل�شابقة:. �ل�شر�ئع  ف  �لدفاع  حكم 

.كيفيته3. حكم.الدفاع.يف.ال�سرائع.ال�سابقة.ب�سكل.عام.واإن.مل.ُتبنيِّ

1..تف�سير.الميزان,.ج.14,.�ض.595.
2...تف�سير.الميزان,.ج.14,.�ض.386.

3...الم�سدر.نف�سه.
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قال اهلل تعالى:

�لَِّذيَن   ُ َيْعَلْم �للَّ َّا  َوَل َة  نَّ َتْدُخُلو� �جْلَ ْن  �أَ {�أَْم َح�ِشْبُتْم 
اِبِريَن}.).اآل.عمران./.142.( َجاَهُدو� ِمْنُكْم َوَيْعَلَم �ل�شَّ

من.اأهم.فل�سفة.ت�سريع.اجلهاد.يف.االإ�سالم.امتحان.املوؤمنني.

ومعرفة.املجاهدين.منهم.وال�سابرين,.وهو.ما.اأُ�سري.اإليه.يف.هذه.
ُكو�  ْن ُتْتَ االآية.باالإ�سافة.اإىل.االآيات.ال�سريفة:.{�أَْم َح�ِشْبُتْم �أَ
ِخُذو� ِمْن ُدوِن  ُ �لَِّذيَن َجاَهُدو� ِمْنُكْم َوَلْ َيتَّ َّا َيْعَلْم �للَّ َوَل
ا  مِبَ َخِبرٌي   ُ َو�للَّ َوِليَجًة  �ْلُوؤِْمِننَي  َول  َر�ُشوِلِه  َول   ِ �للَّ
�ْلَُجاِهِديَن  َنْعَلَم  َحتَّى  و{َوَلَنْبُلَونَُّكْم  ..)16/ )التوبة. َتْعَمُلوَن}.

اِبِريَن َوَنْبُلَو �أَْخَباَرُكْم}.)محمد./..31(. ِمْنُكْم َو�ل�شَّ

اإلشارات والمضامين:

اهلل.. 1 بنّي. بعدما. �خلاطئ:. لفهمهم  �أُُحد  ف  �لقاتلني  تنبيه 

االمتحان. لغر�ض. متداولة1. دول. االأّيام. اأن. وتعاىل. �سبحانه.

واالبتالء,.وّجه.الّلوم.للمقاتلني.على.الظّن.الباطل.باأّنهم.ملّا.كانوا.
على.احلّق,.واحلّق.ال.ُيغلب.عليه,.فهم.غالبون.ولن.ينهزموا.اأبدًا2.

ُب.. 2 َن�سْ �ل�شابرين:  �لجاهدين  لعرفة  �ختبار  �شاحة  �جلهاد 

الفعل."يعلم" باأداة.الن�سب."اأّن.املقدرة" داللة.على.اأن.الواو.يف.

معيار. اأّن. يعني. وهذا. عطف. حرف. هي. اِبِريَن}  �ل�شَّ {َوَيْعَلَم 

1..كما.في.قوله.تعالى:.{وتلك.االأيام.نداولها}.)اآل.عمران:.140(,.اأي.ُنديرها.ون�سرفها.
بينهم.ُنديل.لهوؤالء.تارة.ولهوؤالء.اأخرى.
2...تف�سير.الميزان.,.ج.4,.�ض.30.
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اختبار.اأهل.االإميان.هو.اجلهاد.املتالزم.مع.ال�سرب1..طبعًا.لي�ض.

َيعرَف.اهلُل.املجاهدين.وال�سابرين. اأن. اأجل. امتحان.اجلهاد.من.
بل.من.اأجل.اأن.ُيعرفوا,.الأن.اهلل.يعلم.كل.�سيء.قبل.وقوعه.

"اأم.. 3 �جلنة:. �إىل  �لدخول  معرب  �لثبات  مع  �لتالزم  �جلهاد 

بال. اجلنة. تدخلوا. اأن. املوؤمنون. اأيها. اأظننتم.  " معناه. ح�سبتم" 

جهاد.متالزم.مع.ال�سرب؟" 2,.وعليه.فاإّن.اهلل.تعاىل.ينفي.الظّن.

اجلهاد. اأن. ومعناه. و�سرب.. جهاد. بال. اجلنة. بدخول. واالفرتا�ض.
املتالزم.مع.ال�سرب.هو.الطريق.للو�سول.اإىل.اجلّنة.

1..تف�سير.راهنما,.ج3,.�ض...والتف�سير.الكبير,.ج.9,.�ض.19.
2...تف�سير.مجمع.البيان,.ج.5,.�ض.846.
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قال اهلل تعالى:

 ِ لِلَّ يُن  �لدِّ َوَيُكوَن  ِفْتَنٌة  َتُكوَن  ل  َحتَّى  {َوَقاِتُلوُهْم 

اِلنَِي}.)البقرة./.193.(. َفاإِْن �نَتَهْو� َفال ُعْدَو�َن �إِلَّ َعَلى �لظَّ

توضيح المعاني:

1. ِفْتَنٌة:.هنا.مبعنى.ال�سرك.باهلل.

يُن:.االإذعان.والطاعة.والعبادة.. 2. �لدِّ

اإلشارات والمضامين:

من �أهد�ف �جلهاد �لق�شاء على �ل�شرك وعبادة �لأ�شنام:.املراد.. 1

من."الفتنة" ال�سرك.وعبادة.االأ�سنام,.وهو.ما.كان.يفعله.م�سركو.

{َوَيُكوَن  اأن.تكون.عبارة. مكة.وُيكِرُهون.عليه.غرَيهم1..ويحتمل.

اأن. ُيَبنّي.اهلل.يف.هذه.االآية. ِ}.داللة.على.هذا.االأمر2.. يُن لِلَّ �لدِّ

الغاية.والهدف.من.وجوب.القتال.مع.امل�سركني.هو.اإبادة.ال�سرك:.

اأن.املراد.من.الفتنة.يف. .Q اأي�سًا.عن.االإمام.ال�سادق. وروي.

.1..تف�سير.الميزان,..ج.2,.�ض.62.
.2..التف�سير.الكبير,.ج.5,.�ض.133..و.تف�سير.الميزان.ج2,.�ض.62.
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هذه.االآية؛.ال�سرك1.

االأهداف.. 2 من. �لإ�شالم:. دين  حاكمية  �جلهاد  �أهد�ف  من 

االأخرى.للجهاد.مع.الكافرين.وامل�سركني.ظهور.االإ�سالم.على.بقية.

االأديان2.

وجوب دعوة �لكّفار �إىل �لإ�شالم قبل قتالهم:.تدّل.هذه.االآية.. 3

الهدف. الأّن. قتالهم؛. قبل. االإ�سالم. اإىل. الكّفار. دعوة. وجوب. على.

من.اجلهاد.مع.الكّفار.هو.اإقامة.حاكمية.الدين.االإلهي,.فال.معنى.

للقتال.من.اأجل.حتقيق.هذا.الهدف.بدون.الدعوة.اإىل.الدين.احلق.

الذي.ي�ستقّر.على.التوحيد3..

"انتهوا" . 4 كلمة. �لقتال":. "�إنهاء  طرق  �أحد  �لإ�شالم"  "قبول 

متعلقة.بالفتنة.وال�سرك..وعليه.فمعنى.االآية.اإذا.انتهى.الكّفار.عن.

الكفر.وال�سرك.واآمنوا.مثلكم,.فال.تقاتلوهم.

اإذا. اأنه. تعني. اِلنَِي}.. �لظَّ َعَلى  �إِلَّ  ُعْدَو�َن  {َفال  وعبارة.

والأّن. ظاملني,. يعودوا. فال. لالإ�سالم. واأذعنوا. الكفر. من. امتنعوا.

العدوان. من. واملراد. تقاتلوهم.. فال. الظاملني. مع. واجب. القتال.

ال�سروع.يف.القتال4.

.1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.2,.�ض.513.
.2..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.2,.�ض.513.و.تف�سير.راهنما,.ج.1,.�ض.480.

.3...تف�سير.الميزان,.ج.2,.�ض.62.
.4..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.1-2,.�ض.513.
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املراد.. 5 كان. اإذا. فقط:. �لظالني  مقابل  هو  �لإ�شالم  ف  �لقتال 

القتال. اأن. االآية. يف. احل�سر. من. في�ستفاد. القتال,. العدوان. من.

يف.االإ�سالم.هو.فقط.�سد.الظاملني.ولدفع.الظلم,.وعلى.امل�سلمني.

اال�سطفاف.مقابل.الظاملني.

قال اهلل تعالى:

َعِفنَي ِمْن  ِ َو�ْلُ�ْشَت�شْ {َوَما َلُكْم ل ُتَقاِتُلوَن ِف �َشِبيِل �للَّ

َنا �أَْخِرْجَنا  �َشاِء َو�ْلِوْلَد�ِن �لَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َجاِل َو�لنِّ �لرِّ

اِلِ �أَْهُلَها َو�ْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِلّيًا  ِمْن َهِذِه �ْلَقْرَيِة �لظَّ

ريً�}.)الن�ساء/75(. َو�ْجَعل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َن�شِ

اإلشارات والمضامين:

كلمة.. 1 �لظالني:. �أيدي  من  �ل�شت�شعفني  لتخلي�ص  �جلهاد  وجوب 

واملراد. "اهلل"1,. اجلاللة. لفظة. على. معطوفة. "امل�ست�سعفني" 

.1..تف�سير.الميزان,.ج3,.�ض.470.
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القتال. االآية-. بقية. -بقرينة. امل�ست�سعفني. �سبيل. يف. القتال. من.

لتخلي�سهم.من.براثن.الظاملني.

وجوب. على. دالة. .{... ُتَقاِتُلوَن  ل  َلُكْم  {َوَما  وجملة.

اجلهاد1,.ومعناها.اأّن.موجبات.احلرب.قد.توفرت.ب�سبب.معاناة.

امل�ست�سعفني.على.اأيدي.الظاملني,.وال.عذر.لكم.يف.ترك.اجلهاد2.

�لقتال لتخلي�ص �ل�شت�شعفني من م�شاديق �جلهاد ف �شبيل �لل:.. 2

كلمة. على. معطوفة. "امل�ست�سعفني"  كلمة. تكون. اأن. املمكن. من.

"�سبيل"3..وهو.يف.هذه.احلالة.عطف.للخا�ّض.على.العام؛.الأّن.ما.

ُيقام.به.باأمر.اهلل.ال.ميكن.اأن.يكون.خارجًا.عن."�سبيل.اهلل"4.

حّث �لوؤمنني على �جلهاد عن طريق تريك م�شاعرهم �لدينية . 3

حّث. لكم},. {ما  االآية. الوارد.يف. اال�ستفهام. لفظ. وغريتهم:.يف.

اإميانه. كان. من. �سواء. اجلهاد,. على. كاّفة. للموؤمنني. وحتري�ض.

االإميان. خال�سوا. املوؤمنون. اأما. كذلك؛. يكن. مل. ومن. خال�سًا.

فيقومون.بتلبية.نداء.رّبهم.عن.طريق.القيام.على.احلّق.واأما.من.

مل.يكن.اإميانه.خال�سًا,.فاإذا.مل.حتّثه.دعوة.رّبه.على.القيام,.فاإنه.

ب.لتخلي�ض.الرجال. ُيحّر�ض.على.اجلهاد.بوا�سطة.الغرية.والتع�سّ

.1..التف�سير.الكبير,.ج.10,.�ض.181.
.2..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3,.�ض.116.

.3..نف�ض.الم�سدر.
.4..تف�سير.راهنما,.ج.3,.�ض.470.
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والن�ساء.واالأطفال.امل�ست�سعفني.من.قيد.الظاملني1.

�لقيادة و�لعديد �لكاف من �ل�شر�ئط �لأ�شا�شية للجهاد:.طلب.. 4

الأجل. اهلل. من. اأمرين. امل�سركني. ظلم. حتت. الواقعون. امل�سلمون.

جناتهم؛.�لأّول:.الويل.والقائد.الالئق.والغيور..و�لثاين:.النا�سر.

والعدد.الكايف.من.االأفراد2.

امل�ست�سعفون.. 5 ا�ستغاث. للم�شلمني:. �خلال�ص  �لدعاء  �إ�شتجابة 

ومل. منه. والويل. النا�سر. وطلبوا. تعاىل. باهلل. بامل�سركني. املبتلون.

ا�ستجيب. اخلال�ض. الدعاء. لهذا. وكنتيجة. باالأقارب3.. ي�ستغيثوا.

لهم.وُفتحت.مكة.بوا�سطة.امل�سلمني4.

.1..تف�سير.الميزان,.ج.4,.�ض.419.
.2..تف�سير.نمونه,.ج.4,.�ض.11.)تف�سير.االأمثل(.

.3..تف�سير.الميزان,.ج.4,.�ض.420-419.
.4..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3,.�ض.117.
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قال اهلل تعالى:
 ِ �للَّ �َشِبيِل  ِف  َرْبُتْم  �شَ �إَِذ�  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ {َيا 
ُموؤِْمنًا  َل�ْشَت  الَم  �ل�شَّ �إَِلْيُكْم  �أَْلَقى  ِلَْن  َتُقوُلو�  َول  ُنو�  َفَتَبيَّ
َكِثرَيٌة  َمَغاِنُ   ِ �للَّ َفِعْنَد  ْنَيا  �لدُّ َياِة  �ْلَ َعَر�َص  َتْبَتُغوَن 
 َ �للَّ �إِنَّ  ُنو�  َفَتَبيَّ َعَلْيُكْم   ُ �للَّ َفَمنَّ  َقْبُل  ِمْن  ُكنُتْم  َكَذِلَك 

ا َتْعَمُلوَن َخِبريً�}.)الن�ساء./.94(. َكاَن مِبَ

أسباب النزول:

فلقوا. غطفان,. بني. اإىل. �سرية. يف. اأ�سحابه. .P النبي. بعث.

رجاًل.منهم.قد.هرب.بغنم.له.اإىل.جبل,.وكان.قد.اأ�سلم.فقال.لهم:.

"ال�سالم.عليكم,.ال.اإله.اإال.اهلل,.حممد.ر�سول.اهلل" فبادروا.اإىل.
قتله,.وا�ستاقوا.غنمه..فنزلت.االآية1.

توضيح المعاني:
َرْبُتْم:.هاجرمت.اأو.�سافرمت.. 1..�شَ

ُنو�:.من.التبنّي.مبعنى.التمييز. 2. َفَتَبيَّ
3. َعَر�َص:.متاع.

اإلشارات والمضامين: 
�لو�جهة:.. 1 �لقوى  كفر  �أو  �إ�شالم  من  �لجاهدين  تّقق  وجوب 

يدّل. اهلل. ب�سبيل. وتقييده. وال�سفر. االأر�ض. يف. ال�سري. هو. ال�سرب.

على.اأّن.املراد.به.هو.اخلروج.للجهاد..والتبنّي.هو.التمييز,.واملراد.
به.التمييز.بني.املوؤمن.والكافر.بقرينة.قوله.{... َول َتُقوُلو� ِلَْن 

1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3,.�ض.163.
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الَم َل�ْشَت ُموؤِْمناً...}1..وتكرار.لفظ.{فتبّينو�}. �أَْلَقى �إَِلْيُكْم �ل�شَّ
ق.والتبني2. مرتني.يف.االآية.للتاأكيد.على.م�ساألة.التحقُّ

من.. 2 املراد. �لإ�شالم:. �إظهار  حال  ف  �لعدو  �أفر�د  قتل  حرمة 
بقول. االإ�سالم. اإظهار. موؤمنًا"  "ل�ست. بقرينة. ال�سالم"  "اإلقاء.
ُي�ستفاد. اأن. وميكن. اإ�سالمه3.. عن. احلاكي. الكالم. اأو. ال�سهادتني.
موؤمنًا" ملن. "ل�ست. قول. الأّن. القتل,. االآية.حرمة. نزول. �سبب. من.
اأظهر.اإ�سالمه.كان.مقّدمة.لقتله,.وقد.نهي.عن.هذا.االأمر.فيها.

�كت�شاب �لغان لي�ص من �لأهد�ف �ل�شروعة للجهاد: املراد.من.. 3
ْنَيا}.طلب.املال.والغنيمة4..وبناًء. َياِة �لدُّ {َتْبَتُغوَن َعَر�َص �ْلَ
على.داللة.هذه.االآية,.يجب.اأن.ال.يكون.غر�ض.امل�سلمني.من.اجلهاد.
اأهداف.مادية.واكت�ساب.املغامن؛.الأن.الهدف.من.اجلهاد. حتقيق.

االإ�سالمي.لي�ض.التو�ّسع.وجمع.املغامن5.
جملة.. 4 �لأخروية:. �لغان  �كت�شاب  على  �لجاهدين  ت�شجيع 

ِ َمَغاِنُ َكِثرَيٌة...}.تعني.اأّن.ما.عند.اهلل.من. {... َفِعْنَد �للَّ

اأف�سل.من.مغنم.الدنيا.الذي.يريدونه,.لكرثتها.وبقائها,. املغامن.
فهي.التي.يجب.عليهم.اأن.يوؤثروها6.

�جلاهلية . 5 �لأ�شاليب  من  �لغان  على  للح�شول  �لأ�شخا�ص  قتل 
جملة. اإىل. اإ�سارة. فيها. "كذلك"  . كلمة. اأّن. يظهر. �لرفو�شة:.
ْنَيا}..وعليه.فاملق�سود.من."ِمن. َياِة �لدُّ {َتْبَتُغوَن َعَر�َص �ْلَ
فيه. يقتل. كان. الذي. اجلاهلية. ع�سر. يعني. االإ�سالم. قبل. قبل" 

1...تف�سير.الميزان,.ج.5,.�ض.41.
2...تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3-4,.�ض.146.

3...تف�سير.راهنما,.ج.3,.�ض.523.
4...تف�سير.الميزان,.ج.5,.�ض41.

5...تف�سير.نمونه,.ج4,.�ض.74.)تف�سير.االأمثل(.
6...تف�سير.الميزان,.ج5,.�ض.41.
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النا�ض.بع�سهم.الأجل.مال.الدنيا.وبال.اأي.مرّبر1.
من �لنعم �لإلهية �متناع �لجاهدين �ل�شلمني عن قتل �لأ�شخا�ص . 6

معنى. الكبرية2.. النعمة. املّنة. معنى. �لغان:. على  �ل�شول  بهدف 

�سارفًا. اإميانًا. اأعطاكم. اهلل. اأّن. َعَلْيُكْم}.  ُ �للَّ {َفَمنَّ  جملة.

لكم.عن.ابتغاء.عر�ض.احلياة.الدنيا.اإىل.ما.عند.اهلل.من.املغامن.
الكثرية,.فاإذا.كان.كذلك.فيجب.عليكم.اأن.تتبّينوا3.

و�لنو�هي . 7 بالأو�مر  لالإلتز�م  للمجاهدين  �لإلهي  �لتحذير 
ا َتْعَمُلوَن َخِبريً�}.. َ َكاَن مِبَ �لإلهية:.يظهر.من.جملة.{�إِنَّ �للَّ
ق,.والنهي.عن.الهجوم.على.العدو. .والتحقُّ بيان.عّلة.االأمر.بالتبنيُّ
يف.حال.اأظهر.اإ�سالمه,.وهذا.حتذير.ملجاهدي.االإ�سالم.من.اأجل.

االلتزام.باالأوامر.والنواهي.االإلهية.

قال اهلل تعالى:
َبَطرً�  ِدَياِرِهْم  ِمْن  َخَرُجو�  َكالَِّذيَن  َتُكوُنو�  {َول 
ا َيْعَمُلوَن  ُ مِبَ ِ َو�للَّ وَن َعْن �َشِبيِل �للَّ دُّ ا�ِص َوَي�شُ َوِرَئاَء �لنَّ

يٌط}.)االأنفال./.47(. ُمِ
ملا.و�سلت.قافلة.امل�سركني.ب�سالم.واأخذ.اأبو.�سفيان.عريه,.اأر�سل.
نرد. نرجع.حتى. ال. واهلل. اأبو.جهل:. فقال. ارجعوا,. اأن. قري�ض. اإىل.

1...تف�سير.راهنما,.ج.3,.�ض.525.
2...الم�سدر.نف�سه.

3...تف�سير.الميزان,.ج5,.�ض.41.
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بدرًا,.)وكان.بدر.مو�سمًا.من.موا�سم.العرب(,.فنقيم.بها.ثالثة.

وتعزف. ون�سقي.اخلمور,. الطعام,. ونطعم. وننحر.اخلراف. اأيام,.

علينا.القيان,.وت�سمع.بنا.العرب,.فال.يزالون.يهابوننا.اأبدًا,.فلما.

وردوا.بدرًا.كان.امل�سلمون.بانتظارهم.فكانت.املعركة.و�ُسقوا.كوؤو�ض.
املنايا,.وناحت.عليهم.النوائح1..

هذه.االآية.ت�سرح.للم�سلمني.كيفية.خروج.جي�ض.قري�ض.للنزول.
يف.منطقة.بدر.وقتال.امل�سلمني.وحتذر.امل�سلمني.من.هذا.االأمر2.

توضيح المعاني:
حالة.. 1 ويقابله. النعمة. يف. الطغيان. وهو. البطر. من. َبَطرً�:.

كر.. ال�سُّ
اإظهار.املحا�سن.حتى.يراها.االآخرون.. 2 ِرَئاَء:.من.الرياء.وهو.

مع.اإخفاء.امل�ساوئ.

اإلشارات والمضامين:
�شرورة جتّنب �لجاهدين لال �لطغيان و�لبطر �أثناء �خلروج . 1

اإذا. كر.. للجهاد:.الَبَطر.هو.الطغيان.يف.النعمة.ويقابله.حالة.ال�سُّ

وعرف. مر�ساته. اإىل. ف�سرفها. العبد. على. اهلل. النعم.من. كرثت.

اأّنها.من.اهلل.تعاىل.فقد.�سكر.النعمة.واإذا.تو�ّسل.بها.اإىل.املفاخرة.
على.االأقران.واملكاثرة.على.اأهل.الزمان.فذاك.هو.البطر3.

يف.هذه.االآية.ينهى.اهلل.املجاهدين.عن.الطغيان.مثل.امل�سركني..

فعلى.املجاهدين.يف.�سبيل.اهلل.اعتبار.قدرتهم.نعمة.اإلهية,.و�سكر.
اهلل.وحمده.عليها.

1...تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3-4,.�ض.843./.بت�سرف.
2...تف�سير.المنار,.ج10,.�ض.27.

3...التف�سير.الكبير,.ج15,.�ض.173.
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�شرورة جتّنب �لجاهدين �لرياء �أثناء �خلروج للجهاد:.الرياء.. 2
هو.اإظهار.املحا�سن.حتى.يراها.االآخرون.مع.اإخفاء.امل�ساوئ..ويف.
االآية.نهي.من.اهلل.عّز.وجّل.للمجاهدين.عن.اتخاذ.طريقة.م�سركي.
قري�ض.يف.معركة.بدر,.حيث.خرجوا.للرياء.و�سعيًا.لتمجيد.النا�ض.
اأن. ومبا. وال�سجاعة1.. والقدرة. الرثوة. المتالكهم. ومدحهم. لهم.
وجوب. االآية. هذه. من. ُي�ستفاد. الرياء,. مقابل. يف. هو. االإخال�ض.
اإخال�ض.املجاهدين.يف.�سبيل.اهلل.واأن.يكون.خروجهم.للقتال.من.

منطلق.االإخال�ض.هلل.وحده.
انت�سار.. 3 من. احلّد. بدر:. معركة  �إعالن  من  �ل�شركني  هدف 

االإ�سالم,.ودفع.النا�ض.اإىل.معاداة.النبي.P,.واإبعاده.عن.الدعوة,.

"�سبيل.اهلل" هو. ا�ستجابوا.لدعوته..واملق�سود.من. الذين. ة. واأذيَّ
االإ�سالم.فيكون.املعنى.منع.انت�ساره2.

4 . ُ تهديد �ل�شركني �لظالني بالجاز�ة و�لعقاب:.جملة.{..َو�للَّ
باأعمالهم. عامل. وجل. عز. اأنه. معناها. يٌط}  ُمِ َيْعَمُلوَن  ا  مِبَ
و�سيجازيهم.ب�سبب.اأعمالهم.)الطغيان,.الرياء.وال�سد.عن.�سبيل.

اهلل(3.
ُبُه . 5 نِّ �للتفات �إىل �أّن �لل عز وجل ميط باأعمال �لإن�شان جُتَ

املجاهدون. التفت. اإذا. �لل4:. �شبيل  عن  و�ل�شّد  و�لرياء  �لطغيان، 

واعتقدوا.باأن.اهلل.عليم.وحميط.باأعمالهم.فلن.يغرّتوا.بالقوة.ولن.
يعملوا.لري�سوا.النا�ض.ولن.ي�سّدوا.عن.�سبيل.اهلل.

1...تف�سير.المنار,.ج10,.�ض.27-26.
.2..الم�سدر.نف�سه.

.3..تف�سير.مجمع.البيان,.ج3-4,.�ض.843.
.4..تف�سير.راهنما,.ج6,�ض512.
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 فضيلة الجهاد 

       ومنزلة المجاهدين

الفصل
السادس
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قال اهلل تعالى:

َرِر  �أُْوِل �ل�شَّ �ْلُوؤِْمِننَي َغرْيُ  ِمْن  َي�ْشَتِوي �ْلَقاِعُدوَن  {ل 
 ُ َل �للَّ ِ ِباأَْمَو�ِلِهْم َو�أَنُف�ِشِهْم َف�شَّ َو�ْلَُجاِهُدوَن ِف �َشِبيِل �للَّ
َدَرَجًة  �ْلَقاِعِديَن  َعَلى  َو�أَنُف�ِشِهْم  ِباأَْمَو�ِلِهْم  �ْلَُجاِهِديَن 
َعَلى  �ْلَُجاِهِديَن   ُ �للَّ َل  َوَف�شَّ �ْشَنى  �ْلُ  ُ �للَّ َوَعَد  َوُكالًّ 

�ْلَقاِعِديَن �أَْجرً� َعِظيمًا} )الن�ساء./.95.(.

سبب النزول:

نزلت.االآية.يف.كعب.بن.مالك.من.بني.�سلمة,.ومرارة.بن.ربيع.

واقف,حيث. بني. من. اأمية. بن. وهالل. عوف,. بن. عمرو. بني. من.

ال�سرر. اأويْل. اهلُل. وعَذَر. َتُبوك,. يوم. .P اهلل. ر�سول. عن. تخّلفوا.
منهم,.وهو.عبد.اهلل.بن.اأم.مكتوم1.

توضيح المعاني:

اجلهاد.. 1 باأمور. القيام. من. مينع. مبا. امل�سابني. َرِر:. �ل�شَّ �أُْوِل 

كالعمى.والعرج.واملر�ض.
َدَرَجًة:.منزلة.. 2

اإلشارات والمضامين:

�لقادرين . 1 �لوؤمنني  على  و�أنف�شهم  باأمو�لهم  �لجاهدين  تف�شيل 

�لقاعدين ف بيوتهم:.ال�سرر.هو.النق�سان.يف.الوجود.املانع.من.

القيام.باأمر.اجلهاد.والقتال.كالعمى.والعرج.واملر�ض,.فاملق�سود.

.1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج3-4,.�ض147.
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على. القادرين. ال�ساملني. املوؤمنني. �ل�شرر}. �أول  {غري  من.
َل �لُل �ْلَُجاِهِديَن ِباأَْمَو�ِلِهْم َو�أَنُف�ِشِهْم  اجلهاد,.وجملة.{َف�شَّ
{ل  جلملة. . التعليل. مقام. يف. .{... َدَرَجًة  �ْلَقاِعِديَن  َعَلى 

َي�ْشَتِوي �ْلَقاِعُدوَن ...}1.
�جلهاد بالال و�لنف�ص من �أف�شل �لقيم ف �لإ�شالم2:.املراد.من.. 2

ين,.واملراد. فر.على.اأعداء.الدِّ "اجلهاد.باالأموال" اإنفاق.املال.للظَّ

لتف�سيل. بيان. االآية. هذه. ويف. القتال.. باالأنف�ض"  "اجلهاد. من.
اجلهاد.على.القعود,.وللجهاد.هذه.االأف�سلية.الأمرين:.

�أوًل:.اإذا.كان.يف.�سبيل.اهلل.ال.يف.�سبيل.هوى.النف�ض.

ثانيًا:.باجلود.باأعّز.االأ�سياء.عند.االإن�سان.وهو.املال.ومبا.هو.

اأعّز.منه.وهو.النف�ض3.
�جلهاد بالال و�لنف�ص معيار منح �لنا�شب لالأفر�د:.مبا.اأن.اهلل.. 3

ل.املجاهدين.على.القاعدين.لذلك.يجب.على.املجتمع.اأي�سًا. ف�سّ

اأن.يقول.بهذا.التف�سيل,.واأن.يجعل.لهم.اعتبارًا.خا�سًا.يف.احلياة.
االجتماعية.واالختيار.واملنح.واملعاملة4.

�جلهاد من �لو�جبات �لكفائية5:.مبا.اأن.اهلل.يف.جملة.{َوُكالًّ . 4

املوؤمنني. واأي�سًا. املجاهديَن. وعد. قد. �ْشَنى}. �ْلُ  ُ �للَّ َوَعَد 

تتعّلق. االآية. اأّن. يّت�سح. احل�سن,. بالثواب. القاعدين. القادرين.

كفاية.من. ب�سبب. القاعدين,. . فيها.خروج. يجب. ال. التي. باحلالة.

.1..تف�سير.الميزان,.ج5,.�ض.46-45.
.2..تف�سير.راهنما,.ج3,.�ض528.

.3..تف�سير.الميزان,.ج5,.�ض.47-45.
.4..تف�سير.راهنما,.ج3,.�ض528,.وتف�سير.نور,.ج2,.�ض.416.

.5..تف�سير.راهنما,.ج.3,.�ض.528.
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اجلهاد. اأن. االآية. من. ُيفهم. وكذلك. للقتال1.. امل�سلمني. من. خرج.

من.الواجبات.الكفائية؛.الأّنه.لو.كان.من.الواجبات.العينية.ملا.ُوِعَد.
املوؤمنون.القاعدون.باحل�سنى2.

�لإميان �شرط �شمول �لقاعدين �لقادرين بالثو�ب �لإلهي:.كون.. 5

اأّن. منها. يفهم. "القاعدون",. لكلمة. حال. املوؤمنني"  "من. جملة.

مع. االإلهي(. بالثواب. )و�سمولهم. القتال. عن. القاعدين. مقارنة.

املجاهدين.ممكنة.اإذا.ما.كان.اإميانهم.حمفوظًا؛.اأي.اأن.ال.يكون.

قعودهم.عن.اجلهاد.نابعًا.من.عدم.اإميانهم.باأوامر.اهلل.والر�سول.
�سلى.اهلل.عليه.واآله.و�سلم3.

قال اهلل تعالى:

 ِ �للَّ �َشِبيِل  ِف  َوَجاَهُدو�  َوَهاَجُرو�  �آَمُنو�  {َو�لَِّذيَن 
ُرو� �أُْوَلِئَك ُهْم �ْلُوؤِْمُنوَن َحّقًا َلُهْم َمْغِفَرٌة  َو�لَِّذيَن �آَوو� َوَن�شَ

َوِرْزٌق َكِرمٌي}.)االأنفال/.74(.
تويّل. االأنفال. �سورة. من. .)72( االآية. يف. تعاىل. اهلل. يبنّي.
االآية. هذه. ويف. بع�سًا,. بع�سهم. واالأن�سار. املهاجرين. جماهدي.

.1..تف�سير.الميزان,.ج5,.�ض46.
.2..تف�سير.مجمع.البيان,.ج3,.�ض148,.و.التف�سير.الكبير,.ج11,.�ض9.

.3..تف�سير.راهنما,.ج.3,.�ض.528.
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لي�ست. االآية. فهذه. الرفيع.. ومقامهم. �ساأنهم. بعلّو. ر. يذكِّ .)74(
تكرارًا.مل�سمون.تلك.االآية.1..
اإلشارات والمضامين:

�لوؤمنني . 1 على  و�لأن�شار  �لجاهدين  �لهاجرين  �أف�شلية 
�ْلُوؤِْمُنوَن  ُهْم  �أُْوَلِئَك   .. �آَمُنو�  {َو�لَِّذيَن  عبارة. �لهاجرين:.
اأي. االإ�سالم. �سدر. موؤمني. من. �سنفني. تف�سيل. تبنّي. َحّقًا} 
لهم. تعاىل. اهلل. و�سهادة.من. على.غريهم؛. واالأن�سار. املهاجرين.
باأنهم.هم.املوؤمنون.حق.االإميان.واأكمله,.دون.غريهم.من.املوؤمنني.
الذين.اأقاموا.يف.دار.ال�سرك.مع.حاجة.الر�سول.P.واملوؤمنني.اإىل.

هجرتهم2.
�لإميان . 2 جتّلي  ميد�ن  �لوؤمنني  ون�شرة  �لل  �شبيل  ف  �جلهاد 

�لقيقي:.االإميان.احلقيقي.يتجّلى.يف.الهجرة,.ويف.اجلهاد.ون�سرة.

الذين. من. كانوا. واالأن�سار. واملهاجرون. املجاهدين3.. امل�سلمني.
حتّقق.اإميانهم.بالهجرة.والن�سرة4.

)ومنها.. 3 االأعمال. قيمة. �لل:. �شبيل  ف  كونه  ف  �جلهاد  قيمة 
اجلهاد(.تكون.عندما.تكت�سب.دافعًا.اإلهيًا5.

�لهجرة . 4 �شبيل �لل له نف�ص قيمة  عمل �لأن�شار )�لن�شرة( ف 
ُرو�}. و�جلهاد6:.ُيفهم.من.خالل.عطف.عبارة.{�لَِّذيَن �آَوو� َوَن�شَ
�َشِبيِل  ِف  َوَجاَهُدو�  َوَهاَجُرو�  �آَمُنو�  {�لَِّذيَن  عبارة. على.
الكرمي. والرزق. حقًا. املوؤمنون. هم. اأّنهم. بيان. ِ}.ومن.خالل. �للَّ

.1..التف�سير.الكبير,.ج.15,.�ض.389.
.2..تف�سير.المنار,.ج10,.�ض.113.
.3..تف�سير.نور,.ج.4,.�ض.389.

.4..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3-4,.�ض.864.
.5..تف�سير.نور,.ج.4,.�ض.389.

.6..تف�سير.راهنما,.ج.6,.�ض.581.
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لهم.يف.االآخرة,.اأّن.ن�سرة.املهاجرين.واملجاهدين.يف.�سبيل.اهلل.
لها.نف�ض.قيمة.الهجرة.و.اجلهاد.

اأثنى.. 5 لهم:. و�لنا�شرين  �لجاهدين  للمهاجرين  �لل  تقدير 
واالأن�سار. املجاهدين. املهاجرين. على. االآية. هذه. يف. تعاىل. اهلل.
�ْلُوؤِْمُنوَن َحّقًا},. ُهْم  {�أُْوَلِئَك  .: اأولها:.قوله. اأوجه:. من.ثالثة.
فقوله.:.{�أُْوَلِئَك ُهْم �ْلُوؤِْمُنوَن}..يفيد.احل�سر.وقوله.:.{َحّقًا} 
{َلُهْم  قوله:. وثانيها:. موؤمنني,. بكونهم. و�سفهم. املبالغة.يف. يفيد.
لهم. واملعنى:. الكمال,. على. يدل. املغفرة. لفظ. وتنكري. َمْغِفَرٌة}.
قوله:. وثالثها:. والتبعات.. الذنوب. جميع. عن. كاملة. تامة. مغفرة.

َ{ِرْزٌق َكِرمٌي}.واملراد.منه.الثواب.الرفيع.ال�سريف1.
من.. 6 واجلهاد. الهجرة. �لل:. �شبيل  ف  و�جلهاد  �لهجرة  �آثار 

اأ�سباب.املغفرة.والرزق.االإلهي2.

.1..التف�سير.الكبير,.ج.15,.�ض.312.
.2..تف�سير.نور,.ج.4,.�ض.389.
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قال اهلل تعالى:

ْنَيا  َياَة �لدُّ ِ �لَِّذيَن َي�ْشُروَن �ْلَ {َفْلُيَقاِتْل ِف �َشِبيِل �للَّ
ِ َفُيْقَتْل �أَْو َيْغِلْب َف�َشْوَف  ِبالآِخَرِة َوَمْن ُيَقاِتْل ِف �َشِبيِل �للَّ

ُنوؤِْتيِه �أَْجرً� َعِظيمًا})الن�ساء./..74.(.

توضيح المعاني:

َي�ْشُروَن:.يبيعون,.اأي.يبيعون.احلياة.الفانية.باحلياة.الباقية.

اإلشارات والمضامين:

يقت�سي.. 1 االأمر. وفعل. اأمر. فعل. {فليقاتل}. �جلهاد:. وجوب 

الوجوب؛.فيكون.املعنى.فليجاهد.يف.�سبيل.اهلل1.
معناه.. 2 {ي�ْشرون}. �لآخرة:. طلب  �لجاهدين  خ�شائ�ص  من 

يبيعون,.وعليه.فاإن.معنى.االآية.هو.الذين.يبيعون.احلياة.الدنيوية.
ة.الباقية2. الفانية.باحلياة.االخرويَّ

الفاء.. 3 �جلهاد:. على  يقدرون  ول  يليقون  ل  �لدنيا  طالب 

تقّدم.يف. ملا. نتيجة. االآية.هي. اأّن.هذه. على. تدّل. {فليقاتل}. يف.

االآيات.ال�سابقة,.واملق�سود.منها.حّث.امل�سلمني.على.اجلهاد.وذّم.

فقط. وجّل.طلب. عّز. اهلل. اأّن. و.مبا. اإليه3.. ُيبطئ.يف.اخلروج. من.

من.الذين.يطلبون.االآخرة.اأن.يقاتلوا.يف.�سبيله.-مع.كون.اجلهاد.

واجبًا.على.كل.امل�سلمني-.ففيه.اإ�سارة.اإىل.اأن.طاّلب.الدنيا.غري.

1...تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3-4,.�ض.115.
2...الم�سدر.نف�سه.

3...تف�سير.الميزان,.ج4,.�ض.418
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الئقني.باجلهاد.يف.�سبيل.اهلل.وال.يقدرون.عليه1.
وجل.. 4 . عزَّ اهلل. َيِعُد. �لعظيم:. �لإلهي  بالثو�ب  �لجاهدين  م  تنعُّ

يف.هذه.االآية.املجاهدين.يف.�سبيله.بالثواب.واالأجر.العظيم.�سواًء.

حممودة. عاقبة. ال�سهادة. اأو. الن�سر. فكال. ا�ست�سهدوا.. اأو. َغَلبوا.

للمجاهدين,.فاأن.يقتل.يف.�سبيل.اهلل.اأو.يغلب.عدو.اهلل.له.يف.اأّي.

.اإىل. حال.اأجر.عظيم,.وعدم.ذكر.ثالث.لهما.وهو.االنهزام.اإ�سارًةً

اأن.املقاتل.يف.�سبيل.اهلل.ال.ينهزم2..وهذا.يدّل.على.اأن.املجاهد.ال.

بّد.واأن.يوّطن.نف�سه.على.اأحد.اأمرين,.اإّما.اأن.يقتله.العدو,.واإما.اأن.

يغلَب.العدَو.ويقهره,.فاإّنه.اإذا.عزم.على.ذلك.مل.يفّر.من.اخل�سم.
ومل.ُيحِجم.عن.املحاربة3.

التقديرين.. 5 كال. يف. املجاهدون. كان. اإذا. �جلهاد:. ف�شيلة 

-الن�سر.اأو.ال�سهادة-.�سوف.يح�سلون.على.االأجر.االإلهي.العظيم.
فال.عمل.اأعظَم.واأ�سرَف.من.اجلهاد.اإذًا4.

{فيقتل}.. 6 مت.ال�سهادة. عظمة ودميومة ثو�ب �ل�ّشهد�ء:.ُقدِّ

الأّن. واأثبت؛. اأجزل. ثوابها. الأّن. االآية. يف. يغلب}. {�أو  الغلبة. على.

املقاتل.املنت�سر.على.عدو.اهلل.يف.خطر.اأن.يحبط.عمله.باقرتاف.

بع�ض.االأعمال.املوجبة.حلبط.االأعمال.ال�ساحلة.وا�ستتباع.ال�سيئة.

بعد.احل�سنة.)مثل.الغرور.وما.�ساكل(.بخالف.ال�سهيد.يف.�سبيل.
اهلل.الذي.ي�ستويف.كل.اأجره.العظيم.حتمًا5..

1...تف�سير.راهنما,.ج3,.�ض468.
2...تف�سير.الميزان,.ج4,.�ض.418.– 419.

3...التف�سير.الكبير,.ج10,.�ض.181.
4..التف�سير.الكبير,.ج1,.�ض181.
5..تف�سير.الميزان,.ج4,.�ض.419.
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ال�سهادة,.. 7 اأو. الن�سر. العاقبتني,. بيان. �جلهاد:. ف  �لتغيب 

للمجاهدين.فيه.حّث.على.اجلهاد,.فكاأّنه.يقول:.هو.فائز.باإحدى.
احل�سنيني:.اإن.ُغِلب,.اأو.َغَلب.{َف�َشْوَف ُنوؤِْتيِه �أَْجرً� َعِظيمًا}1.

قال اهلل تعالى:

يُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم  ُهْم �أَينِّ ل �أُ�شِ {َفا�ْشَتَجاَب َلُهْم َربُّ
َهاَجُرو�  َفالَِّذيَن  َبْع�ٍص  ِمْن  ُكْم  َبْع�شُ �أُْنَثى  �أَْو  َذَكٍر  ِمْن 
َوُقِتُلو�  َوَقاَتُلو�  وُذو� ِف �َشِبيِلي  َو�أُ ِدَياِرِهْم  ِمْن  َو�أُْخِرُجو� 
ِمْن  ِري  جَتْ اٍت  َجنَّ ُهْم  َولأْدِخَلنَّ َئاِتِهْم  �َشيِّ َعْنُهْم  َرنَّ  لأَكفِّ
ُح�ْشُن  ِعْنَدُه   ُ َو�للَّ  ِ �للَّ ِعْنِد  ِمْن  َثَو�بًا  �لأَْنَهاُر  ِتَها  َتْ

َو�ِب}.).اآل.عمران./.195(. �لثَّ

اإلشارات والمضامين:

�لخرجني من . 1 �لهاجرين،  �لذنوب ودخول �جلنة ثو�ب  غفر�ن 

ديارهم:.ُيبنّي.اهلل.يف.جملة.{... َفالَِّذيَن َهاَجُرو� َو�أُْخِرُجو� 

ِمْن ِدَياِرِهْم...} تف�سيل.االأعمال.ال�ساحلة.لتثبيت.ثوابها.واأجر.

كّل.منها,.و"الواو" لتف�سيل.االأعمال.ال�ساحلة.دون.اجلمع,.حتى.

1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج3-4,.�ض.116.
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د.ثواب.ال�سهداء.املهاجرين1. ال.يعتقد.اأحد.اأن.االآية.ال�سريفة.ُتعدِّ
�لذين . 2 ديارهم،  من  �أخرجو�  �لذين  �لهاجرين،  ثو�ب  عظمة 

"َثَوابًا"  كلمة. اقرتان. و�ل�شهد�ء:. �لجاهدين  �لل،  �شبيل  ف  �أوذو� 

الذين. املهاجرين,. ثواب. عظمة. على. داللة.  " ِ اهللَّ "ِعْنِد. بعبارة.

اأخرجوا.من.ديارهم,.واأوذوا.يف.�سبيل.اهلل,.املجاهدين.وال�سهداء..

َو�ِب}..تاأكيد.ليكون.ذلك. ُ ِعْنَدُه ُح�ْشُن �لثَّ كما.اأّن.عبارة.{َو�للَّ

يبلغه. ال. ما. الثواب.من.احل�سن. وهذا. ال�سرف2؛. الثواب.يف.غاية.

و�سف.وا�سف,.وال.يدركه.نعت.ناعت,.مّما.ال.راأت.عني,.وال.اأذن.
�سمعت,.وال.خطر.على.قلب.ب�سر3.

�سبيل.. 3 يف. املجاهدون. يتحّمل. �لل:. �شبيل  ف  �ل�شّقات  مر�تب 

اهلل.العديد.من.ال�سعوبات.وهذه.ال�سعوبات.لها.مراتب.ومراحل؛.

املرحلة.االأوىل.الهجرة.{هاجرو�},.املرحلة.الثانية.االإخراج.من.

الوطن.{�أخرجو�},.املرحلة.الثالثة.االإيذاء.{�أوذو�},.املرحلة.

يف. اال�ست�سهاد. اخلام�سة. املرحلة. {قاتلو�},. القتال. الرابعة.

�سبيل.اهلل.{قتلو�}4..وهذا.اال�ستنباط.مبني.على.اأن."الواو" بني.
اجلمل.للرتتيب.

جميء.. 4 �لل5:  �شبيل  ف  لكونها  و�ل�شقات  �لإيذ�ء  تّمل  قيمة 

اأن. على. داللة. {َو�أُوُذو�}. جملة. بعد. �َشِبيِلي}. {ِف  عبارة.

االإ�سابات,. �سمنها. )من. واالأذى. امل�ساعب. وحتّمل. التعّر�ض.

1..تف�سير.الميزان,.ج4,.�ض.88.
2..التف�سير.الكبير,.ج9,.�ض.151.

3..تف�سير.مجمع.البيان,.ج1-2,.�ض.914.
4..تف�سير.نور,.ج2,.�ض264-263.
5...تف�سير.راهنما,.ج3,.�ض.255.
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َمًا..اإذا.ما.كان.يف.�سبيل.اهلل. االأ�سر.واالإعاقة(.يكون.َقيِّ
�لل . 5 �شبيل  ف  �ل�شاعب  وتّمل  �لهجرة،  ف  �لوؤمنني  ترغيب 

ل.اإال.االأعمال.التي.تندب.اإليها.هذه.ال�سورة. و�جلهاد:.االآية.ال.ُتف�سِّ

)اآل.عمران(.وتبالغ.يف.التحري�ض.والرتغيب.فيها1..كما.اأّن.اهلل.

باملغفرة. بالوعد. اإليها. امل�سار. باالأعمال. املوؤمنني. ب. ُيَرغِّ وجّل. عز.َّ
والدخول.اإىل.اجلنة.

قال اهلل تعالى:

ِ �أَْمَو�ٌت َبْل �أَْحَياٌء  {َول َتُقوُلو� ِلَْن ُيْقَتُل ِف �َشِبيِل �للَّ
َوَلِكْن ل َت�ْشُعُروَن} ).البقرة./.154(.

أسباب النزول:

عن.ابن.عبا�ض.اأّنها.نزلت.يف.�سهداء.بدر,.وُقِتل.من.امل�سلمني.

من. وثمانية. املهاجرين,. من. �ستة. رجاًل:. ع�سر. اأربعة. يومئٍذ.

االأن�سار..وكان.النا�ض.يقولون:.مات.فالن..فاأنزل.اهلل.تعاىل.هذه.

االآية.وهي.اأن.ال.ُيقال.فيهم.اأنهم.اأموات2..وعن.اآخرين.اأّن.الكّفار.

1..تف�سير.الميزان,.ج4,.�ض88.
2..تف�سير.مجمع.البيان,.ج1-2,.�ض433,.والتف�سير.الكبير,.ج4,.�ض145.
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ملر�ساة. طلبًا. اأنف�سهم. يقتلون. النا�ض. اإّن. قالوا:. واملنافقني.

حممد.P.من.غري.فائدة,.فنزلت.هذه.االآية.جوابًا.على.هوؤالء1..

ذكر. )كما. املعنى. فلي�ض. بدر,. �سهداء. يف. نزلت. االآية. هذه. وكون.
البع�ض(.اأنها.خم�سو�سة.بهم,.وال.تتعّداهم.اإىل.غريهم2.

اإلشارات والمضامين:

على.. 1 يجب. �أمو�تًا:  �لل  �شبيل  ف  �ل�شهد�ء  �عتبار  عن  �لنهي 

املوؤمنني.اأن.ال.يعتربوا.ال�سهداء.يف.�سبيل.اهلل.�سمن.االأموات3.
{ف . 2 القيد. �لل:. �شبيل  ف  بكونه  �لنف�ص  بذل  قيمة  مقيا�ص 

يف. بكونه. هو. والقتل. النف�ض. بذل. قيمة. . اأنَّ يبنّي. �لل}. �شبيل 
�سبيل.اهلل.

�لياة �لربزخية لل�شهد�ء:.املق�سود.من.كون.ال�سهداء.اأحياء.. 3

بعد.ال�سهادة,.لي�ض.حياة.ا�سم.ال�سهيد.وح�سن.الثناء.وجميل.الذكر.

له.مع.الزمن؛.الأّن.هذه.احلياة.جّمرد.حياة.خيالية.تقديرية....بل.

عبارة. توؤّكده. املعنى. هذا. احلقيقية.. اخلارجية. احلياة. املراد.

ِهم ُيْرَزقوَن}؛.الأن.الرزق.ي�ستلزم.حياة.حقيقية.ولي�ض. {ِعنَد َربِّ
خيالية..لذا.فاالآية.يف.�سدد.تبيني.احلياة.الربزخية.لل�سهداء4.

�ل�شهادة هي �لياة �لقيقية:.اإّن.فطرة.االإن�سان.تدفعه.اإىل.. 4

البحث.عن.احلياة.احلقيقية.واخلالدة,.والقراآن.الكرمي.ال.يكتفي.

طريق. اأنَّه. على. املقد�سة. واالأهداف. اهلل. �سبيل. يف. املوت. بتقدمي.

1..التف�سير.الكبير.ج4,.�ض.145.
.2..تف�سير.الميزان,.ج1,.�ض.348.
3..تف�سير.راهنما,.ج1,.�ض.393.

4..تف�سير.الميزان,.ج1,.�ض.346-345.
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الو�سول.اإىل.هذه.احلياة,.اإنا.يعتربه.عني.هذه.احلياة.
هذه.. 5 �لقيقية:. بالياة  بتب�شريهم  �ل�شهد�ء  �أعز�ء  مو��شاة 

اإال. لي�ض. اأعزاءهم. قتل. . باأنَّ ال�سهداء. اأولياء. وتنبيه. الإيقاظ. االآية.

مفارقة.لهم.يف.اأيام.قالئل.يف.الدنيا,.واأنهم.�سيلحقون.بهم.قريبًا,.

.يف.قبال.مر�ساة.اهلل.�سبحانه.وتعاىل,.وما.ناله.اأعزاوؤهم. وهو.هنيِّ
من.احلياة.الطيبة,.والنعمة.املقيمة,.ور�سوان.من.اهلل.اأكرب1..

ت�شجيع �لوؤمنني على �لقتل ف �شبيل �لل:.اإخبار.اهلل.�سبحانه.. 6

املوؤمنني. ع. ي�سجِّ وَتَنعُّمهم.عند.اهلل. ال�سهداء.الربزخية. عن.حياة.

يف. قتلوا. اإذا. باأنَّهم. �سيعرفون. الأنَّهم. اهلل؛. �سبيل. يف. القتل. على.

والر�سوان. اإىل.احلياة.اخلالدة. �سي�سلون. فاإنَّهم. ميدان.اجلهاد.
االإلهي2.

ر.االإ�سالم.م�ساألة.. 7 �لقتل ف �شبيل �لل من �لقيم �ل�شامية3:.قرَّ

اأخرى,. واآيات. اأعاله. االآية. يف. العظيمة. منزلتها. . وبنيَّ ال�سهادة.

لتكون.عاماًل.فّعااًل.هاّمًا.على.�ساحة.املواجهة.بني.احلق.والباطل..
وهذا.العامل.اأم�سى.من.اأي.�سالح.واأقوى.من.كل.املوؤثرات4.

.1..الم�سدر.نف�سه,.�ض.347.
.2..تف�سير.راهنما,.ج1,.�ض.393.

.3..الم�سدر.نف�سه.
.4..تف�سير.نمونه,.ج.1,.�ض.522.)تف�سير.االأمثل(.
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 االستعداد للجهاد

الفصل
الثامن
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قال اهلل تعالى:

ْيِل  ٍة َوِمْن ِرَباِط �خْلَ و� َلُهْم َما ��ْشَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ {َو�أَِعدُّ
ل  ُدوِنِهْم  ِمْن  َو�آَخِريَن  ُكْم  َوَعُدوَّ  ِ �للَّ َعُدوَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن 
 ِ ُ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقو� ِمْن �َشْيٍء ِف �َشِبيِل �للَّ َتْعَلُموَنُهْم �للَّ

ُيَوفَّ �إَِلْيُكْم َو�أَْنُتْم ل ُتْظَلُموَن}.).االنفال./.60.(.

توضيح المعاني:

ْيِل:.كناية.عن.اال�ستعداد.الكامل.يف. ٍة َوِمْن ِرَباِط �خْلَ 1. ِمْن ُقوَّ
خمتلف.امليادين..

2.  ُتْرِهُبوَن:.تخيفون.
:.الفوز.بعظيم.الثواب.يف.االآخرة. 3. ُيَوفَّ

اإلشارات والمضامين:

وجوب �ل�شتعد�د �لدفاعي �ل�شامل بالقدر �لمكن:."االإعداد" . 1

تهيئة.ال�سيء.للظفر.ب�سيء.اآخر,.واملراد.من."القوة" يف.احلرب.

والرجال. االأ�سلحة,. اأنواع. من. والدفاع. احلرب. به. ميكن. ما. كل.

و� َلُهْم ..} اأمر. املدّربني.ومراكز.التدريب,.قوله.تعاىل.{َو�أَِعدُّ

ما. احلربية. القوى. من. ا�ستطاعتهم. قدر. املوؤمنني. بتهيئة. عام.

الروايات. يف. "القوة"  رت. وُف�سِّ االأعداء.. ملواجهة. اإليه. يحتاجون.

وذلك. والرمي. بال�سواد. اخل�ساب. والرت�ض,. . وال�سيف. بال�سالح,.

ت�سمل. عامة. كلمة. فالقّوة. وعليه. ..1 م�ساديقها. بيان. باب. من.

.1..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.114.
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تعّلم.الفنون.الع�سكرية1,.واالأ�سلحة.احلديثة.لكل.ع�سر.,.وب�سكل.

عام..كّل.اأنواع.القوى.والقدرات.املادية.واملعنوية2..فالواجب.على.

امل�سلمني.يف.هذا.الع�سر.-بن�ّض.القراآن-.�سنع.املدافع.باأنواعها.

ال�سفن. واإن�ساء. واملناطيد. والطيارات. والدبابات. والبنادق.

ا�سات..ويجب.عليهم.تعّلم.الفنون. احلربية.باأنواعها,.ومنها.الغوَّ

من. وغريها. االأ�سياء. هذه. �سنع. عليها. يتوّقف. التي. وال�سناعات.
قوى.احلرب3..

توجيه.. 2 يف. ال�سّر. �لدفاع:. ف  �لنا�ص  عامة  ��شتعد�د  �أهمية 

االآيات. يف. اخلطاب. كان. اأن. بعد. االآية. هذه. يف. للنا�ض. اخلطاب.

هًا.اإىل.النبي.P,.اأّن.احلكومة.االإ�سالمية.هي.حكومة. ال�سابقة.موجَّ

اإن�سانية؛.مبعنى.مراعاة.حقوق.كّل.فرد.واحرتام.اإرادتهم..وعليه.

فاملنافع.التي.يهّددها.عدّوهم.هي.منافع.كّل.فرد,.وبالتايل.فعلى.

كّل.فرد.اأن.يقوم.بالدفاع.عنها..واإن.كان.جزء.من.اال�ستعدادات.

القوية. اال�ستطاعة. من. لها. مبا. احلكومات. اإال. عليه. تقوى. ال.

واالإمكانات.البالغة,.ولكن.بع�ض.االأمور.ميكن.اأن.تكون.على.عاتق.
االأفراد,.مثل.تعّلم.العلوم.احلربية,.فالتكليف.تكليف.اجلميع4.

بوجوب.. 3 اأي�سًا. اأمر. االآية. �لدفاع عن �لدود:.يف.هذه. وجوب 

مرابطة.الفر�سان.يف.ثغور.البالد.وحدودها.-وهي.مداخل.االأعداء.

االإ�سالمية. لالأّمة. يكون. اأن. هنا. واملراد. مهاجمتهم-,. ومنافذ.

غّرة,. على. العدو. فاجاأها. اإذا. عنها. للدفاع. م�ستعّد. دائم. جي�ض.

.1..التف�سير.الكبير,.ج.15,.�ض.185.
.2..تف�سير.نمونه,.ج.7,.�ض.222.)تف�سير.االأمثل(.

.3..تف�سير.المنار,.ج.10,.�ض.62.
.4..تف�سير.الميزان.,.ج.9,.�ض.115.
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ففي.ال�سابق.كانت.اخليل.اأ�سا�ض.هذا.اجلي�ض.ل�سرعتها.وقدرتها.

اإىل. البالد. ثغور. من. االأخبار. واإي�سالها. والتحّرك,. املناورة. على.

عا�سمتها.و�سائر.اأرجاءها,.ولذلك.عّظم.ال�سارع.اأمر.اخليل.واأمر.
باإكرامها1.

�ل�شامل: . 4 �إرهاب �لعدو وثنيه عن �لهجوم من نتائج �ل�شتعد�د 

ُكْم}.هي.يف.مقام.التعليل. ِ َوَعُدوَّ جملة.{ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ �للَّ

و� َلُهْم َما ��ْشَتَطْعُتْم...}2؛.بعبارة.اأخرى. لقوله.تعاىل.{َو�أَِعدُّ

الهدف.من.وجوب.الدفاع.ورفع.م�ستوى.القدرة.على.القتال.لي�ض.

وحترق. املدن. تهدم. التي. املدّمرة. االأ�سلحة. باأنواع. النا�ض. تزويد.

االآخرين. اأرا�سي. ا�ستغالل. منه. الهدف. ولي�ض. والعباد,. البالد.

وممتلكاتهم,.وتو�سعة.اال�ستعباد.واال�ستعمار.يف.العامل,.بل.الهدف.
من.ذلك..ترهيب.عدّو.اهلل.وعدّو.امل�سلمني3.

ال�سامل.بق�سد.. 5 االإعداد. اإن.تقييد. �أ�شالة �ل�شلح ف �لإ�شالم:.

�سببًا.ملنع.احلرب.على. اأف�سلية.جعله. االأعداء.دليل.على. ترهيب.

ا�ستعدوا.ملواجهة. يقول. نارها,.فاهلل.عّز.وجّل. الإيقاد. �سببًا. جعله.
االأعداء.ع�سى.اأن.ميتنعوا.عن.االإقدام.على.قتالكم4.

)�ل�شتعر��ص(:.. 6 �لعدو  �أمام  �لقتالية  �لقدرة  �إظهار  وجوب 

بالقدرة. معرفته. ي�ستلزم. الع�سكرية. القدرة. من. العدو. خوف.

ا�ستعرا�ض. امل�سلمني. على. يجب. وعليه. االإميان.. الأهل. القتالية.

.1..تف�سير.المنار,.ج.10,.�ض.61.
.2..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.116.

.3..تف�سير.نمونه,.ج7,.�ض.225.)تف�سير.االأمثل(.
.4..تف�سير.المنار,.ج.10,.�ض.66.
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قواهم.بنحو.ما.يف.مقابل.العدو1.
و�ل�شلمني:.. 7 �لإ�شالم  حفظ  �ل�شامل  �لدفاعي  �ل�شتعد�د  هدف 

ُكْم}.اإ�سارة.اإىل.عدم. ِ}.بكلمة.{َعُدوَّ اقرتان.عبارة.{َعُدوَّ �للَّ

االإ�سالمي,. والدفاع. �سخ�سية.يف.اجلهاد. واأغرا�ض. منافع. وجود.
بل.الهدف.هو.حفظ.ر�سالة.االإ�سالم.االإن�سانية2.وامل�سلمني3.

�لعروف:.. 8 غري  �لعدو  لو�جهة  �لع�شكري  �ل�شتعد�د  وجوب 

االأعداء. بلحظ. االكتفاء. عدم. وجوب. االآية. هذه. من. ي�ستفاد.

املجهول.يف.اخلطط. العدو. اإىل. اأي�سًا. االلتفات. واإّنا. املعروفني,.
ل  ُدوِنِهْم  ِمْن  {َو�آَخِريَن  من. املق�سود. واأّما. والربامج4..
اأ�ساروا. اأقوااًل. رون. املف�سِّ ذكر. حيث. خالف.. ففيه. َتْعَلُموَنُهْم}.
فيها.اإىل.يهود.بني.قريظة,.الفر�ض,.املنافقني5..وكّل.من.مل.يعرف.

امل�سلمون.اأّنه.عدّوهم6..
ترغيب �لوؤمنني على �جلهاد بالال لتح�شيل �ل�شتعد�د �لدفاعي . 9

النظام. وكان. اأموااًل,. يقت�سي. العّدة. اإعداد. كان. ملّا. �ل�شامل:.

االإ�سالمي.كّله.يقوم.على.اأ�سا�ض.التكافل,.فقد.اقرتنت.الدعوة.اإىل.

اجلهاد.بالدعوة.اإىل.اإنفاق.املال.يف.�سبيل.اهلل7..فح�ّض.اهلل.تعاىل.

يف.هذا.املقام.على.اإنفاق.املال.وغريه.مما.يعني.على.القتال.فقال:.

اأي:. �إَِلْيُكْم}. ُيَوفَّ   ِ �للَّ �َشِبيِل  ِف  �َشْيٍء  ِمْن  ُتنِفُقو�  {َوَما 

.1..تف�سير.راهنما,.ج6,.�ض.542.
.2..تف�سير.نمونه,.ج.7,.�ض.226.)تف�سير.االأمثل(.

.3..تف�سير.نور,.ج.4,.�ض.368.

.4..تف�سير.نور,.ج.4,.�ض.368.
.5..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3-4,.�ض.853.

.6..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.116.
.7..تف�سير.في.ظالل.القراآن,.ج.4,.�ض.50.
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ومهما.تنفقوا.من.�سيء.نقدًا.كان.اأو.غريه,.قلياًل.كان.اأو.كثريًا.يف.

اإعداد.القوة.للمجاهدين.واملرابطني.يف.�سبيل.اهلل,.يعطكم.اهلل.
جزاءه.وافيًا.تامًا.وال.ينق�ض.من.جزائه.�سيء1.

تو�شيع ن�شاط �لوؤمنني لتح�شيل �ل�شتعد�د �لدفاعي �ل�شامل:.. 10

كلمة."�سيء" ذات.مفهوم.وا�سع,.وت�سمل.الروح,.املال,.الفكر...2؛.
وهي.اأعّم.من.كلمة." خري." يف.االآية.272.من.�سورة.البقرة.{َوَما 
ُتنِفُقو� ِمْن َخرْيٍ ُيَوفَّ �إَِلْيُكْم َو�أَْنُتْم ل ُتْظَلُموَن}.الأّن.اخلري.

هنا.من�سرف.اإىل.املال3.
�جلهوزية �لدفاعية ت�شّد �لأعد�ء:.احتمل.بع�ض.املف�سرين.. 11

} جملة. على. معطوفة. ُتْظَلُموَن}. ل  ْنُتْم  {َو�أَ جملة. اأن.
ما. اإذا. اأّنكم. االآية. معنى. يكون. التقدير. هذا. على. ُتْرِهُبوَن},.
يهجموا. اأن. ف�سيخافون. االأعداء. ملواجهة. الالزمة. القّوة. اأعددمت.
عليكم,.ولن.يقدروا.على.ظلمكم.واإيذائكم,.وبناًء.على.ذلك.فلن.

ي�سيبكم.ظلم.اأبدًا4.

.1..تف�سير.المنار,.ج.10,.�ض.67.
.2..تف�سير.نمونه,.ج7,.�ض.228-229.)تف�سير.االأمثل(.

.3..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.117.
.4..تف�سير.نمونه,.ج.7,.�ض.229.)تف�سير.االأمثل(.
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قال اهلل تعالى:

َها �لَِّذيَن �آَمُنو� ُخُذو� ِحْذَرُكْم َفانِفُرو� ُثَباٍت �أَْو  {َيا �أَيُّ
�نِفُرو� َجِميعًا}.).الن�ساء./.71.(.

توضيح المعاني:

1. �نِفُرو� ُثَباٍت:.اإ�سارة..اإىل.التوّزع.على.فرق.متعّددة.
2. �نِفُرو� َجِميعًا:.اإ�سارة.اإىل.اخلروج.دفعة.واحدة.

اإلشارات والمضامين:

"احِلذر" . 1 �لعدو:. مو�جهة  ف  و�لحتياط  �لتيّقظ  �شرورة 

واحرتز. تيّقظ. اإذا. ِحذَره. اأََخَذ. يقال:. واحد,. مبعنى. و"احَلَذر" 

من.املخاوف,.فيكون.معنى.االآية.احذروا.واحرتزوا.من.العدو.وال.

متّكنوه.من.اأنف�سكم1..ويوؤّكد.جزء.من.االآية.102.من.�سورة.الن�ساء.
ُعو� �أَ�ْشِلَحَتُكْم َوُخُذو� ِحْذَرُكْم}.هذا.املعنى2. {�أَْن َت�شَ

{ُخُذو� . 2 جملة. �لعدو:. لو�جهة  �لقتال  �ل�شتعد�د  �شرورة 

فيكون. اجلهاد,. اإىل. للخروج. التام. التهّيوؤ. اإىل. تدعو. ِحْذَرُكْم}.

املعنى.خذوا.اأ�سلحتكم,.اأي.اأعّدوا.للخروج.واخرجوا.اإىل.عدّوكم3..

اأنواع. كل. الوا�سعة. مبعانيها. ت�ستوعب. اأي�سًا. "احلذر"  وكلمة.

الو�سائل.املادية.واملعنوية.الدفاعية.وي�ستمل.اأمر."احلذر" اأي�سًا.

واالإمكانيات. واالقت�سادي,. والثقايف. النف�سي. اال�ستعداد. على.

.1..التف�سير.الكبير,.ج.10,.�ض.176.
.2..تف�سير.نمونه,.ج.4,.�ض.3.)تف�سير.االأمثل(.

.3..تف�سير.الميزان,.ج.4,.�ض.416.
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الب�سرية.والع�سكرية1.
�لع�شكرية:.. 3 �لقوى  وتعبئة  لإعد�د  ت�شكيالت  �إحد�ث  وجوب 

اإحداث. وجوب. على. يدّل. الع�سكرية,. القوى. بتعبئة. االإلهي. االأمر.
ت�سكيالت.وظيفتها.اإعداد.القوى.الع�سكرية.وتعبئتها2.

وجوب ��شتعد�د �لقاتلني قبل �لتوّجه �إىل قتال �لعدو: عطف.. 4

{ُخُذو�  جملة. على. فاء. العطف. بحرف. {َفانِفُرو�}. عبارة.
اخلروج. ثّم. ومن. بداية. اال�ستعداد. وجوب. على. تّدل. ِحْذَرُكْم}.

ملواجهة.العدو3.
�شرورة �تخاذ �لتكتيك و�لت�شكيل �لنا�شب لو�جهة �لعدو:.اأحد.. 5

الدرو�ض.امل�ستفادة.من.االآية,.اأّن.التهّيوؤ.واالإعداد.يختلف.باختالف.

يف. تخيريًا. لي�ض. انفروا. اأو. قوله. يف. فالرتديد. وقّوته,. العدو. عّدة.

حيث. من. العدّو. ل. ت�سكُّ بح�سب. الرتديد. واإّنا. اخلروج,. كيفية.

اإليهم. اخلروج. فيجب. قلياًل. عددهم. كان. اإذا. اأي. والقّوة,. العّدة.

فرقًة.فرقًة.)�سرّيًة.�سرَيًة(.واإن.كان.كثريًا.فيكون.اخلروج.اإليهم.
دفعة.واحدة4.

.1..تف�سير.نمونه,.ج.4,.�ض.3.)تف�سير.االأمثل(.
.2..تف�سير.راهنما,.ج.3,.�ض.463.

.3..الم�سدر.نف�سه.
.4..تف�سير.الميزان,.ج.4,.�ض.416.
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قال اهلل تعالى:

 َ �للَّ ُقو�  َفاتَّ �أَِذلٌَّة  َو�أَْنُتْم  ِبَبْدٍر   ُ �للَّ َرُكْم  َن�شَ {َوَلَقْد 
َلَعلَُّكْم َت�ْشُكُروَن}.)اآل.عمران./.123(.

توضيح المعاني: 

�أَِذلٌَّة:.�سعفاء.عن.املقاومة,.قليلو.العدد.والعّدة.

اإلشارات والمضامين:

�لن�شرة �لإلهية لجاهدي معركة بدر:.يبنّي.اهلل.تعاىل.يف.هذه.. 1
من. به. اأمّدهم. ومبا. قلوبهم,. بتقوية. بدر. ملجاهدي. ن�سره. االآية.

عب.يف.قلوب.اأعدائهم1.. املالئكة,.وباإلقاء.الرُّ
جملة.. 2 �لإمكانات:  قّلة  برغم  بدر  معركة  ف  �ل�شلمني  �نت�شار 

العدّو,. من. اأقّل. وُعّدة. ِعّدة. امتالك. اإىل. ت�سري. �أَِذلٌَّة}. {َو�أَْنُتْم 

كان. حيث. العدو2.. وجه. يف. املقاومة. على. القدرة. امتالك. وعدم.

امل�سلمون.يعّدون.يف.معركة.بدر.ثالثمائة.وثالثة.ع�سر.رجاًل.)مع.

القليل.من.الِعّدة(.وكان.امل�سركون.نحوًا.من.األف.رجل.)مع.الكثري.
ة(3.ورغم.ذلك.فقد.ن�سرهم.اهلل.على.اأعدائهم. من.الِعدَّ

�لإلهية ف معركة بدر:.. 3 �لن�شرة  �إنز�ل  �شبب  �لتوّكل على �لل 
ُ ِبَبْدٍر} تدّل.على.اأّن.عامل.االنت�سار. َرُكْم �للَّ جملة.{َوَلَقْد َن�شَ

ببدر.هو.التوّكل.على.اهلل4.

.1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.2,.�ض.828.
.2..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.2,�ض828,.والتف�سير.الكبير,.ج8,.�ض.209.

.3..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.2,.�ض828.
.4..تف�سير.راهنما,.ج3,.�ض.46.
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تفريع.. 4 �لإلهي:  �لن�شر  �لجاهدين  لنيل  موجب  �لتقوى  �شبق 
َ}.على.بيان.الن�سرة.االإلهية.يف.معركة.بدر,. ُقو� �للَّ جملة.{َفاتَّ
ُ ِبَبْدٍر},.بيان.ل�سبب.ا�ستحقاق. َرُكْم �للَّ اأي.جملة.{َوَلَقْد َن�شَ
املوؤمنني.لها؛.كما.اأنَّها.تبنّي.اأّن.تقوى.امل�سلمني.يف.معركة.بدر.كانت.

ال�سبب.يف.جلب.الن�سرة.االإلهية.لهم.وانت�سارهم.فيها1.

قال اهلل تعالى:

ِمْن  َعَلْيُكْم  ُل  َوُيَنزِّ ِمْنُه  �أََمَنًة  َعا�َص  �لنُّ يُكْم  ُيَغ�شِّ {�إِْذ 
ْيَطاِن  َرُكْم ِبِه َوُيْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز �ل�شَّ ِلُيَطهِّ َماِء َماًء  �ل�شَّ

َت ِبِه �لأَْقَد�َم}.)االأنفال./.11(. ِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُيَثبِّ َوِلرَيْ
.وجّل.جماهدي.معركة.بدر.ببع�ض. ر.اهلل.عزَّ يف.هذه.االآية.ُيَذكِّ

نعمه.واإمداداته.الغيبية.

توضيح المعاني:

يُكْم:.يغطيكم,.مبعنى.يجعلكم.تنامون. 1. ُيَغ�شِّ
2..�أََمَنًة:.اأمانًا.من.االأعداء.

ي�سّجع. مبعنى. قلوبكم,. على. ي�سّد. ُقُلوِبُكْم:. َعَلى  ِبَط  َوِلرَيْ ..3
قلوبكم.ويزيدكم.قّوة.وثقة.

.1..تف�سير.راهنما,.ج3,.�ض.48-47.



81

اإلشارات والمضامين:

غلبة �لنعا�ص على �لجاهدين قبل �لعركة مدٌد غيبي: ال�سمري.. 1
واالإمداد. الن�سر. اأّن. االآية. ومعنى. اهلل,. اإىل. عائد. "منه"  يف.
بالُب�سرى.واطمئنان.القلوب.)امل�سار.اإليه.يف.االآية.ال�سابقة(.كان.
على. اهلل. اأفا�سه. الذي. االأمن. -ب�سبب. النعا�ض. اأخذكم. وقت. يف.
نعا�ٌض. ياأخذكم. مل. مرتاعني. خائفني. كنتم. ولو. فنمتم,. قلوبكم-.

وال.نوٌم1..
نتائج.. 2 من. �لقاتلني:. �أد�ء  على  و�ل�شت�حة  �لنوم  تاأثري 

-بوا�سطة. اهلل. قّواهم. اأن. بدر. معركة. يف. املجاهدين. نعا�ض.

النعا�ض. هذا. ولوال.ح�سول. العدو2,. قتال. على. اال�سرتاحة-. هذه.

-وح�سول.اال�سرتاحة.حتى.متكّنوا.يف.اليوم.الثاين.من.القتال-.ملا.
مّت.الن�سر3.

�شرورة �لتهّيوؤ لو�جهة �لعدو حتى �أثناء �ل�شت�حة: التعبري.. 3
الغرق. عدم. �سرورة. اإىل. اإ�سارة. يكون. اأن. املمكن. من. بالنعا�ض.
العدو. ي�ستغّل. ال. لكي. اال�سرتاحة,. اأثناء. حتى. العميق. النوم. يف.
الفر�سة.وَيغري.عليكم4..وميكن.اال�ستنتاج.من.ذلك.اأّنه.حتى.اأثناء.
اال�سرتاحة.يجب.على.املقاتلني.التيّقظ.واال�ستعداد.ملواجهة.العدو.

"املاء" . 4 من. املراد. غيبي:. �إمد�د  بدر  معركة  قبل  �لطر  نزول 
النعم.واالمدادت.االإلهية.على.جماهدي.بدر,.نزول. املطر..فمن.
على. وا�ستولوا. املاء,. مو�سع. اإىل. �سبقوا. امل�سركني. الأّن. االأمطار؛.
االآبار,.وطمعوا.لهذا.ال�سبب.اأن.تكون.لهم.الغلبة.على.امل�سلمني5.

.1..تف�سير.الميزان,.ج9,.�ض.22-21.
.2..تف�سير.مجمع.البيان,.ج3,.�ض.808.

.3..التف�سير.الكبير,ج15,.�ض.132.
.4..تف�سير.نمونه,.ج7,.�ض105.)تف�سير.االأمثل(.

.5..التف�سير.الكبير,.ج15,.�ض133.



82

من �أهد�ف �لإمد�د �لغيبي لنزول �لطر تطهري جماهدي بدر:.. 5

َرُكم" اإ�سارة.اإىل.عمومية.هذا. اإّن.عدم.ذكر."متعّلق" الفعل."ُيَطهِّ
املتعّلق.للنجا�سات.الظاهرة.والباطنة1.

من �أهد�ف �لمد�د �لغيبي بانز�ل �لطر دفع و�شو�شة �ل�شيطان . 6

برجز. واملراد. والقذارة. الرج�ض. هو. الرجز. بدر:  لجاهدي 

ال�سيطان.القذارة.التي.تطراأ.على.القلب.من.و�سو�سته.وت�سويله2..

فبعد.ا�ستيالء.امل�سركني.على.اآبار.بدر,.ا�ستغّل.ال�سيطان.قّلة.املاء.

للو�سو�سة.وتخويف.املجاهدين3..فعّد.اهلل.دفع.هذه.الو�ساو�ض.من.
اأهداف.اإنزال.املطر.

من �أهد�ف �لإمد�د �لغيبي باإنز�ل �لطر ت�شجيع وتقوية روحية . 7

ِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم}.كناية.عن.الت�سجيع4.. جماهدي بدر:.{َوِلرَيْ

عها,.ويزيدكم. .على.قلوبكم.اأي.ي�سجِّ وعليه.يكون.معنى.االآية.لي�سدَّ
قّوة.قلب,.و�سكون.نف�ض,.وثقة.بالن�سر5.

باإنز�ل �لطر تلبيد �لرمل �لناعم:.. 8 �أهد�ف �لإمد�د �لغيبي  من 

اإىل. تعود. �لأَْقَد�َم}  ِبِه  َت  َوُيَثبِّ  ...} جملة. "به" يف. هاء. اإن.

املطر,.على.اأحد.الوجوه,.وعلى.هذا.التقدير.يكون.معنى.االآية.اأّن.

اأقدامكم,.و�سرّيه. الرمل.حتت. َد.ذلك. لُيَلبِّ اأنزل.ذلك.املطر. اهلل.

كيف. عليه. امل�سي. على. فتقدرون. فيه,. اأرجلكم. تغو�ض. ال. بحيث.
اأردمت6.

1..تف�سير.راهنما,.ج6,.�ض.433.
.2..تف�سير.الميزان,.ج9,.�ض.21.

.3..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3,.�ض.808,.والتف�سير.الكبير,.ج15,.�ض.133.
.4..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.22.

.5..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3,.�ض.809.
.6..التف�سير.الكبير,.ج15,.�ض.134,.و.تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3-4,.�ض.809.
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ُيحتمل.. 9 �لعنوية:  و�لقوة  �ل�شجاعة  ثمرة  و�لثبات  �ل�شتقامة 
على. �لأَْقَد�َم},. ِبِه  َت  {َوُيَثبِّ جملة. يف. "به"  هاء. تكون. اأن.
َعَلى  ِبَط  {َوِلرَيْ جملة. -يف. "الربط"  اإىل. عائدة. اآخر,. وجه.
اأنزل. اهلل. اأّن. االآية. معنى. يكون. التقدير. هذا. وعلى. ُقُلوِبُكْم}-.
ثبات. على. تبعثان. وال�سجاعة. القلب. وقّوة. قلبكم,. ليقّوي. املطر.

االأقدام.واالنت�سار1.
اعتبار.. 10 يجب. ال. �لقتال:. ف  و�لطبيعية  �جلوية  �لعنا�شر  دور 

قبيل. من. اأمورًا. و.... النعا�ض. املطر,. مثل. الطبيعية. العوامل.

االآية. يف. ُذِكَرت. التي. املطر. لنزول. املتعّددة. فاالآثار. ال�سدفة2..
حاكية.عن.تاأثري.العوامل.اجلوية.يف.م�سري.املعركة.

يكون.. 11 اأن. املمكن. من. �لغيبية:. �لإمد�د�ت  ��شتح�شار  لزوم 
حمذوف. فعل. َعا�َص}. �لنُّ يُكْم  ُيَغ�شِّ {�إِْذ  جملة. يف. العامل.
بذكر. املوؤمنني. تعاىل. اهلل. يو�سي. احلالة. هذه. يف. )اذكروا(3..

االإمدادات.الغيبية.التي.اأّدت.اإىل.انت�سارهم.يف.معركة.بدر.

.1..الم�سدر.نف�سه.
.2..تف�سير.نور,.ج.4,.�ض.297.

.3..تف�سير.مجمع.البيان.ج.3-.4.,.�ض.806.
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 عوامل اإلنتصار 

    والهزيمة في الجهاد

الفصل
العاشر
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قال اهلل تعالى:

َها �لَِّذيَن �آَمُنو� �إَِذ� َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتو� َو�ْذُكُرو�  {َيا �أَيُّ
َ َكِثريً� َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}.)االأنفال./.45(. �للَّ

.وجّل.يف.هذه.االآية.واالآيتني.التاليتني.اإىل.عوامل. ي�سري.اهلل.عزَّ

الن�سر.احلقيقية.يف.القتال.وهي.عبارة.عن:.اال�ستقامة.والثبات.

عند.لقاء.العدو,.واالت�سال.باهلل.بالذكر,.والطاعة.هلل.والر�سول,.

رب.على.تكاليف.املعركة,.واحلذر. وجتّنب.الّنزاع.وال�ّسقاق,.وال�سّ
من.البطر.والرياء.والبغي1.

اإلشارات والمضامين:

�شرورة ثبات �لوؤمنني عند لقاء �لعدو:.كلمة.)لقاء(.امل�ستفادة.. 1
من.{لقيتم}.يكرث.ا�ستعمالها.يف.القتال..والفئة.مبعنى.اجلماعة.
"جماعة.املقاتلني" واملراد.منها.هنا.الكّفار.احلربيني.اأو.الباغني2.
والثبات. العدو,. من. الفرار. عك�ض. املورد. هذا. يف. )الثبات(.
رب.الذي.ياأمر.به.يف.قوله:. بح�سب.ما.له.من.املعنى.اأ�سمل.من.ال�سَّ

اِبِريَن}. َ َمَع �ل�شَّ و� �إِنَّ �للَّ رِبُ {َو��شْ
عبارة.)فاثبتوا(.اأمر.مبطلق.الّثبوت.اأمام.العدو,.وعدم.الفرار.
منه3..ووجوب.اال�ستقامة.يف.هذه.االآية.ال.يتنافى.مع.االآية.16.من.
املواجهة-. تكتيكات. اآية. اأو. والتحّيز. التحّرف. االأنفال.-اآية. �سورة.
زً�  ُمَتَحيِّ �أَْو  ِلِقَتاٍل  فًا  ُمَتَحرِّ �إِلَّ  ُدُبَرُه  َيْوَمِئٍذ  ِهْم  ُيَولِّ {َوَمْن 

.1..تف�سير.في.ظالل.القراآن,.ج.4,.�ض.25.
.2..تف�سير.المنار,.ج.10,.�ض.21.
.3..تف�سير.الميزان,.ج9,.�ض.94.
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َوِبْئ�َص  ُم  َجَهنَّ َوَماأَْو�ُه   ِ ِمْن �للَّ ٍب  ِبَغ�شَ َباَء  َفَقْد  ِفَئٍة  �إِىَل 
التحّرف. واآية. اجلملة,. يف. الثبات. توجب. االآية. فهذه. رُي},. �ْلَ�شِ
اللجوء. جتيز. هي. بل. امليدان,. يف. الثبات. عدم. تعني. ال. والتحّيز.
اإىل.نوعني.من.اأنواع.القتال,.وال.يتعار�ض.ذلك.مع.الثبات,.بل.اإّن.
ف.والتحيُّز1. الثبات.ال.يح�سل.-يف.تلك.الظروف-.اإال.بالتحرُّ

بالل: . 2 �لو�قعي  �لإميان  لو�زم  من  �لعدو  مقابل  ف  �لثبات 
الثبات. اأّن. املخاطب.يف.هذه.االآية.هم.املوؤمنون,.وفيه.داللة.على.
القدم.يف. اأّن.ثبات. العدّو.من.�سروط.االإميان2؛.مبعنى. يف.مقابل.
العالمات. احلّق.من. اأعداء. مع. القتال. ة.يف. امليادين.خا�سّ جميع.

البارزة.لالإميان3.
{�ْذُكُرو� . 3 �لد�ئم لل حني لقاء �لعدو وقتاله:. وجوب �لذكر 

َ}.معطوفة.على.{َفاْثُبُتو�}..وهي.يف.الواقع.جواب.ال�سرط. �للَّ

{�إَِذ� َلِقيُتْم}..وعلى.هذا.التقدير.املق�سود.بالذكر.يف.هذه.االآية.
الذكر.الكثري.هلل.عند.قتال.العدو4.

فل�شفة �شرورة �لد�ومة على ذكر �لل ف ميد�ن �لقتال: ال�سبب.. 4
الذي.دعى.اإىل.تقييد.الذكر."بالكثري" هو.جتّدد.روح.التقوى..عند.
احلياة. حّب. اإىل. نفو�سهم. ي�سرف. ما. لهم. الح. كّلما. املجاهدين.
يلقيها. التي. النف�سانية. واخلواطر. بزخارفها,. والتمّتع. الفانية,.
ال�سيطان.بت�سويله..فاملداومة.على.ذكر.اهلل.جتّدد.روح.التقوى.كّل.

حلظة.يف.قلوبهم5.

.1..التف�سير.الكبير,.ج15,.�ض.171.
.2..تف�سير.نور,.ج4,.�ض.348.

.3..تف�سير.نمونه,.ج4,.�ض.348.)تف�سير.االأمثل(.
.4..تف�سير.راهنما,.ج.6,..�ض.508.
.5..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.95.
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�شاحة . 5 ف  �لل  ذكر  على  و�لد�ومة  �لعدو  لقاء  عند  �لثبات 
من. املق�سود. يكون. اأن. املمكن. من. �لجاهدين:. �شبب فالح  �لقتال 
احلال. هذه. يف. االآخرة1.. يف. الثواب. اإىل. والو�سول. الفوز. الفالح.
وفوز. للفالح. موجبان. القتال. �ساحة. يف. اهلل. وذكر. فاال�ستقامة.

املجاهدين.يف.االآخرة.
اأّن.الفوز. {لعلكم تفلحون}.-والذي.يفيد. والتعبري.بجملة.
االأخروي.غري.موؤّكد-.الأّن.القتال.اإذا.كان.الأجل.طاعة.اهلل.تعاىل.
ا�ستوجب.الن�سر.اأو.ال�سهادة,.اأّما.اإن.كان.القتال.الأجل.الثناء.يف.
الدنيا,.وطلب.املال,.مل.يكن.ذلك.و�سيلة.اإىل.الفالح.والنجاح2.

قال اهلل تعالى:

َ َوَر�ُشوَلُه َول َتَناَزُعو� َفَتْف�َشُلو� َوَتْذَهَب  {َو�أَِطيُعو� �للَّ
اِبِريَن}.)االأنفال./.46(. َ َمَع �ل�شَّ و� �إِنَّ �للَّ رِبُ ِريُحُكْم َو��شْ

توضيح المعاني:

ل َتَناَزُعو�:.ال.تختلفوا.فيما.بينكم.. 1
َوَتْذَهَب ِريُحُكْم:.تذهب.قوتكم.وهيبتكم.. 2

.1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3-4,.�ض.842,.وتف�سير.المنار,.ج.10,.�ض.22.
.2..التف�سير.الكبير,.ج.15,.�ض.171.
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اإلشارات والمضامين:

حول . 1  P و�لر�شول  �لل  لأو�مر  �لجاهدين  �إطاعة  �شرورة 
{َو�أَِطيُعو�  جملة. من. املراد. اأّن. ال�سياق. ظاهر. و�لدفاع:. �جلهاد 
تعاىل. ناحيته. من. �سدر. ما. واأداء. اإطاعة. َوَر�ُشوَلُه...}. �لَل 
املتعّلقة.باجلهاد.والدفاع. التكاليف.واالأنظمة. وناحية.ر�سوله.من.
اآيات. عليه. ا�ستملت. ما. وهي. اال�سالم؛. ووجود. الدين. حومة. عن.
قبل. احلّجة. باإمتام. كاالبتداء. النبوية,. ال�سّنة. وكذلك. اجلهاد.
القتال,.وعدم.التعّر�ض.للن�ساء.والذراري.)االأطفال(,.وغري.ذلك.

من.اأحكام.اجلهاد1.
اأي.. 2 �لقتال:. ف  �لأعلى  للقائد  �لجاهدين  �إطاعة  �شرورة 

واأطيعوا.اهلل.ور�سوله.يف.هذه.االأوامر.املر�سدة.اإىل.اأ�سباب.الفالح.

يف.القتال.ويف.غريها,.واأطيعوا.ر�سوله.فيما.ياأمر.وينهى.عنه.من.

�سوؤون.القتال.وغريها,.من.حيث.اإّنه.هو.املبنّي.لكالم.اهلل,.واملنّفذ.

العامة.يف. القيادة. والية. اأي�سًا. ومنه. واحلكم.. والعمل. بالقول. له.

ظام.الذي.هو. اأ�سا�ض.وقوام.النِّ القتال,.فطاعة.القائد.العام.هي.

ة.اإذا.كان.القائد.العام.هو.ر�سول. ركن.من.اأركان.الظفر؛.خا�سّ
اهلل.P.املوؤّيد.من.لدنه.بالوحي.والتوفيق2.

التَّنازع.. 3 �لقتال:  �أثناء  لالإختالف  �لجاهدين  �جتناب  �شرورة 
هو.امليل.اإىل.�سيء.ما..فكّل.واحد.من.املتنازعني.يف.م�ساألة.مييل.
.وجّل. اإىل.غري.ما.مييل.اإليه.االآخر3..ويف.هذه.االآية.ينهى.اهلل.عزَّ

املجاهدين.املوؤمنني.عن.االختالف.والتنازع.
�ختالف . 4 نتيجة  و�لقتد�ر  �لهيبة  وفقد�ن  �لقتال  ف  �ل�شعف 

.1..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.95.
.2..تف�سير.المنار,.ج.10,.�ض.24.

.3..الم�سدر.نف�سه.
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اأمرين:. يوجب. النزاع. اأّن. االآية. هذه. يف. تعاىل. بنّي. �لجاهدين:.

خ�سارة. والثاين:. عف.. وال�سّ الف�سل. يوجب.ح�سول. اأّنه. اأحدهما:.
{..َول  معنى.جملة. يكون. التقدير. وعلى.هذا. والدولة1.. احلكم.
َتَناَزُعو� َفَتْف�َشُلو� َوَتْذَهَب ِريُحُكْم...}.وال.تختلفوا.بالنزاع.
عّزتكم. وذهاب. اإرادتكم,. �سعف. ذلكم. فيورث. بينكم. فيما.

ودولتكم,.فاإّن.اختالف.االآراء.يخّل.بالوحدة.ويوهن.القّوة2.
من.. 5 اأعّم. الّثبات. �لقتال:. مكاره  على  �لجاهدين  �شرب  �شرورة 

وال. ي�سعف,. ال. باأن. بالقلب. املكروه. قبال. ثبات. ال�سرب. ال�سرب..

يفزع,.وال.يجزع,.وبالبدن.باأن.ال.يتكا�سل,.وال.يت�ساهل,.وال.يزول.

ثبات. فال�سرب. العجل,. فيه. يحمد. ال. فيما. يعجل. وال. مكانه,. عن.

اِبِريَن}.اأي.الزموا. َ َمَع �ل�شَّ و� �إِنَّ �للَّ رِبُ خا�ّض..وقوله:.{َو��شْ
ال�سرب.على.ما.ي�سيبكم.من.مكاره.القتال.مما.يهّددكم.به.العدو3.

جملة.. 6 يف. املعّية. من. املراد. �ل�شابرين:. �لجاهدين  نا�شر  �لل 
اأّنه. مبعنى. واملعونة4. الن�سرة. اِبِريَن}. �ل�شَّ َمَع   َ �للَّ �إِنَّ   ...}

ال�سامن.للفوز.والن�سر.لل�سابرين5.
على . 7 رب  لل�شَّ مّهد  �ل�شابرين  للمجاهدين  �لل  مبعّية  �لعتقاد 

َمَع   َ �للَّ �إِنَّ   ...} جملة. ورود. من. ي�ستفاد. �لقتال6:. ف  �لكاره 
تاأثري.هذا.االإعتقاد.على. رب.مدى. اِبِريَن}.بعد.االأمر.بال�سَّ �ل�شَّ
فجملة. التقدير. هذا. وعلى. القتال.. مكاره. على. املجاهدين. �سرب.
اِبِريَن}.يف.نف�سها.حمّفزة.على.ال�سرب. َ َمَع �ل�شَّ {...�إِنَّ �للَّ

.1..التف�سير.الكبير,.ج.15,.�ض.172.
.2..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.95.
3..الم�سدر.نف�سه,.�ض.96-94.

.4..التف�سير.الكبير,.ج.15,.�ض.172.
5..تف�سير.في.ظالل.القراآن,.ج.6,.�ض.510.

.6..تف�سير.راهنما,.ج.6,.�ض.510.
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قال اهلل تعالى:

َيُكْن  �إِْن  �ْلِقَتاِل  َعَلى  �ْلُوؤِْمِننَي  �ْص  َحرِّ ِبيُّ  �لنَّ َها  �أَيُّ {َيا 
ِمْنُكْم  َيُكْن  ْن  َو�إِ ِماَئَتنْيِ  َيْغِلُبو�  اِبُروَن  �شَ ِع�ْشُروَن  ِمْنُكْم 
ِماَئٌة َيْغِلُبو� �أَْلفًا ِمْن �لَِّذيَن َكَفُرو� ِباأَنَُّهْم َقْوٌم ل َيْفَقُهوَن}.

)االأنفال./.65(.

توضيح المعاني:

�ْص:.من.الرتغيب.واحلّث.على.فعل.ال�سيء.مبا.يبعث.على. َحرِّ
املبادرة.

اإلشارات والمضامين:

�لجتمع . 1 قائد  مهام  من  �لكافرين  بقتال  �لوؤمنني  ترغيب 
�لإ�شالمي:.التحري�ض.يف.اللغة.مثل.التح�سي�ض.ومعناه.الرتغيب.
واحلّث.على.�سيء1..وي�ستفاد.من.هذه.االآية.اأّن.من.مهام.القائد,.
حّث.النا�ض.على.اجلهاد2.وترغيبهم.فيه.بكاّفة.اأ�سباب.التحري�ض.
وعد. ما. وبيان. القتال,. على. املوعود. الثواب. والرتغيب,.من.ذكر.

اهلل.لهم.من.الن�سر.والظفر3.
م�ستوى.. 2 يكن. مهما. �لوؤمنني:. �لقاتلني  روحّية  تقوية  �شرورة 

تقوية. القتال.)وبعده(. بدء. قبل. املقاتلني.فيجب. لدى. اال�ستعداد.
البعد.الروحي.عندهم4.

.1..التف�سير.الكبير,.ج15,.�ض.192.
.2..تف�سير.نور,.ج.4,.�ض.376.

.3..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3-4,.�ض.856.
.4..تف�سير.نمونه,.ج.7,.�ض.236.)تف�سير.االأمثل(.
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�أهل �لإميان مكّلفني مبقاتلة �لكّفار:.ي�ستفاد.من.جملة.{..ِمْن . 3
"القتال" قتال. املراد.من. اأّن. االآية. اآخر. َكَفُرو�...}.يف. �لَِّذيَن 

الكّفار1.
لإنت�شار . 4 �لهّمة  �لعو�مل  من  �لقتال  �شاحة  ف  و�لقاومة  �ل�شرب 

ي�ستفاد.من.تو�سيف.املوؤمنني.بال�سابرين,. �لوؤمنني على �لكّفار2: 

رب. رب.لالنت�سار.على.القوى.االأكرث.عددًا,.اأّن.ال�سّ وا�سرتاط.ال�سّ
من.العوامل.املهمة.لالنت�سار.يف.�ساحة.القتال.

نفي �لعادلة �لعددية على م�شتوى عدد �لقاتلني �لوؤمنني مقابل . 5
روحية. على. وتوؤّكد. العددية,. املعادلة. تنفي. االآية. هذه. �لكّفار:.
االإميان.وال�سرب,.وحتى.ال.ُيعَتقد.اأّن.انت�سار.ع�سرين.موؤمنًا.على.
وال�سرب. االإميان. فيهم. حتّقق. اإذا. اأّنه. تكّرر. مبالغة,. فيه. مئتني.
فاإّن.مئة.يغلبون.األفًا..ويف.معارك.�سدر.االإ�سالم.مثل.بدر,.اأُُحد,.

االأحزاب.وُموؤَْتة,.مل.يكن.هناك.اأّي.نوع.من.التعادل.العددي3.
عدم �متالك �لب�شرية و�لعرفة �شبب هزمية �لكّفار ف مو�جهة . 6

َيْفَقُهوَن}  ل  َقْوٌم  {ِباأَنَُّهْم  جملة. الباء.يف. �ل�شابرين:  �لوؤمنني 
وعليه. {َيْغِلُبو�},. بقوله:. متعّلقة. تعليلية. واجلملة. لل�سببية,.
مائتني. ال�سابرين. املوؤمنني. من. ع�سرون. يغلب. اإن. االآية:. معنى.
من.الذين.كفروا,.اأو.يغلب.مائة.من.املوؤمنني.ال�سابرين.األفًا.من.
الذين.كفروا؛.كّل.ذلك.ب�سبب.اأّن.الكّفار.قوم.ال.يفقهون..وفقدان.
هوى. على. التكائهم. الكّفار. يف. والب�سرية-. العلم. -اأي. . الفقه.
له.لهم.ال�سيطان..وعليه,. النف�ض,.واعتمادهم.على.ظاهر.ما.ي�سوِّ
فاإّن.الكّفار.مّتفقون.ما.مل.يلح.الئح.املوت.حيث.يرونه.فناءًا,.واأّما.

.1..تف�سير.راهنما,.ج.6,.�ض.555-554.
.2..الم�سدر.نف�سه,.�ض.556.

.3..تف�سير.نور,.ج.4,.�ض.376-375.
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ب�سبب. ويفّرون. فيتفّرقون. ال�ساملة. واملهاول. العاّمة,. املخاوف. يف.
اجلهل.الذي.يالزمه.الكفر.والهوى1.

العلم.. 7 فقدان. �لنت�شار:. عو�مل  من  و�لعرفة  �لب�شرية 
والب�سرية.يف.الكّفار.وباملقابل.ثبوته.يف.املوؤمنني.هو.الذي.اأوجب.
واإّنا. اأن.يغلب.الع�سرون.من.املوؤمنني.املائتني.من.الذين.كفروا,.
املوؤمنني. الأّن. االآية,. يف. احلكم. عليه. ُبنَي. ما. على. املوؤمنون. يغلب.
التي. القّوة. وهي. باهلل,. اإميان. عن. يقدمون. فيما. يقدمون. اإّنا.
الب�سرية. على. البتنائه. اأخرى,. قّوة. اأّي. يقاومها. وال. يعادلها. ال.
نف�سانية. �سجية. بكّل. و�سفهم. يتم. حيث. ال�سحيح. والفهم.
والوقار,. واال�ستقامة,. واجلراأة,. وال�سهامة,. كال�سجاعة,. فا�سلة.
احل�سنيني.. اإحدى. على. باأّنه. واليقني. باهلل,. والثقة. والطماأنينة,.
مع. يرتافقان. اللذان. املوؤمنني. وب�سرية. فهم. فاإّن. اأخرى,. بعبارة.

العلم.واالميان.هما.�سبب.الغلبة.على.الكّفار2.

.1..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.123-122
.2..الم�سدر.نف�سه.
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قال اهلل تعالى:

ْعفًا َفاإِْن َيُكْن  ُ َعنُكْم َوَعِلَم �أَنَّ ِفيُكْم �شَ َف �للَّ {�لآَن َخفَّ
�أَْلٌف  ِمْنُكْم  َيُكْن  َو�إِْن  ِماَئَتنْيِ  َيْغِلُبو�  اِبَرٌة  �شَ ِماَئٌة  ِمْنُكْم 
اِبِريَن}.)االأنفال/66.(. ِ َو�لُل َمَع �ل�شَّ َيْغِلُبو� �أَْلَفنْيِ ِباإِْذِن �للَّ

اأمرت.االآية.ال�سابقة.امل�سلمني.بعدم.الفرار.من.مقاتلة.العدو.

حتى.لو.كان.عددهم.ع�سرة.اأ�سعاف.امل�سلمني,.بينما.نزلت.الن�سبة.

اإىل. اأدى. الظاهري. االختالف. هذا. �سعفني.. اإىل. االآية. هذه. يف.

اأو.حمل. االآية,. بهذه. ُن�ِسخ. ال�سابقة. االآية. اأّن.حكم. البع�ض. اإعتبار.

حكم.االآية.ال�سابقة.على.امل�ستحّب.واعتبار.حكم.هذه.االآية.واجبًا..

واعترب.بع�ض.املف�ّسرين.اأّن.هذا.االختالف.الظاهري.لي�ض.دلياًل.

اآية.حكم.ملورد. كّل. واإّنا.يف. الن�سخ.وال.على.اال�ستحباب,. ال.على.

حمّدد..فعندما.كان.املوؤمنون.�سعفاء.كان.مقيا�ض.الن�سبة.�سعفي.

العدد.ولكن.هذه.الن�سبة.ترتفع.اإىل.ع�سرة.اأ�سعاف.عندما.ي�سبح.

بني..وعليه.فاحُلكمان.املذكوران.يف.االآيتني. املوؤمنون.اأقوياء.ومدرَّ
مرتبطان.مبجموعتني.خمتلفتني.يف.ظروف.خمتلفة1.

اإلشارات والمضامين:

املراد.. 1 �لقتال:  على  �لقدرة  تدين  �أ�شباب  من  �لروحي  �ل�شعف 
يف. ال�سعف. ْعفًا}. �شَ ِفيُكْم  �أَنَّ  {َوَعِلَم  عبارة. يف. بال�سعف.
االإيقان. الأّن. االإميان,. �سعف. من. ينبع. الذي. الروحية. ال�سفات.
باحلّق.فقط.هو.الذي.ينبعث.منه.جميع.ال�سجايا.احل�سنة.املوجبة.
للفتح.والظفر,.كال�سجاعة.وال�سرب.والراأي.امل�سيب..والدليل.على.

.1..تف�سير.نمونه,.ج.7,.�ض.238-239.)تف�سير.االأمثل(.
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اأّن.املق�سود.لي�ض.ال�سعف.من.حيث.العّدة.والقّوة.هو.اأن.املوؤمنني.

ال�سعف. وعّلة. ..1 .P النبي. زمن. يف. وقوة. عدة. يزدادون. كانوا.

الروحي.للم�سلمني.اأنه.ملا.َكرُث.عددهم.اختلط.بهم.من.كان.اأ�سعف.

يقينًا.وب�سرية2..وعليه.ُي�ستفاد.من.هذه.االآية.اأّن.ال�سعف.الروحي.
.القدرة.على.القتال. يوؤّدي.اإىل.تدينِّ

�لتخفيف �إىل و�حد مقابل �ثنني ليتحقق �لن�شر:..ظاهر.قوله.. 2
االآيتني. كون. قيل. كما. َعنُكْم...}.  ُ �للَّ َف  َخفَّ {�لآَن  تعاىل:.
بعد. اإاّل. يكون. ال. التخفيف. الأّن. التكليفي,. لبيان.احلكم. م�سوقتني.
التكليف,.فاملراد.يف.االآية.االأوىل:.ليثبت.الواحد.منكم.للع�سرة.من.
الكّفار.ويف.االآية.الثانية:.االآن.خّفف.اهلل.يف.اأمره.فليثبت.الواحد.

منكم.لالإثنني.من.الكّفار3.
علمتم �أّن �لل عز  روي.عن.االمام.ال�سادق.Q:."�أما 
يقاتل  �أن  �لأمر  �أول  ف  �لوؤمنني  على  فر�ص  قد  وجل 
يوّل  �أن  له  لي�ص  �ل�شركني،  من  ع�شرة  منهم  �لرجل 
ء مقعده  وجهه عنهم، ومن ولَّهم يومئذ دبره فقد تبوَّ
لهم رحمة منه لهم، ف�شار �لرجل منهم  من �لنار، ثم حوَّ
عليه �أن يقاتل رجلني من �ل�شركني تخفيفًا من �لل عز 

وجل للموؤمنني فخّفف �لكم �ل�شابق"4.
�لإلهي:.. 3 بالذن  مناط  �لعدو  على  �ل�شابرين  �لوؤمنني  �نت�شار 

وعليه. {َيْغِلُبو�}،. لقوله. تقييد.  {... ِ �للَّ ِباإِْذِن   ...} جملة.

يكون.معنى.االآية.اأّن.اهلل.اأذن.بالغلبة.والن�سر.على.الكّفار.نتيجة.

.1..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.123.
.2..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3,.�ض.856.

.3...تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.125.
.4..تف�سير.نور.الثقلين,.ج.3,.�ض.59.
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َمَع   ُ {َو�للَّ قوله:. اأن. يظهر. وبذلك. �سابرون,. موؤمنون. كونكم.
اِبِريَن}.يفيد.فائدة.التعليل.بالن�سبة.اإىل.االإذن1. �ل�شَّ

ندرك.. 4 ال. اأّننا. الرغم. على. �ل�شابرين:. �لجاهدين  نا�شر  �لل 
َمَع   ُ {َو�للَّ االآية. يف. لل�سابرين. االإلهية. املعّية. وحقيقة. كنه.
اأّن.من.كان.اهلل.تعاىل.معه. اإّنا.نعلم.علم.اليقني. اِبِريَن}. �ل�شَّ
نف�ّسرها. اأن. ميكن. وعليه. اأحد,. يغلبه. ولن. املن�سور. الغالب. فهو.

مبعّية.املعونة.والن�سرة..2

قال اهلل تعالى:

وَنُهْم ِباإِْذِنِه َحتَّى  �شُّ ُ َوْعَدُه �إِْذ َتُ َدَقُكْم �للَّ {َوَلَقْد �شَ
ْيُتْم ِمْن َبْعِد َما �أََر�ُكْم  �إَِذ� َف�ِشْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِف �لأَْمِر َوَع�شَ
ْنَيا َوِمْنُكْم َمْن ُيِريُد �لآِخَرَة  وَن ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد �لدُّ بُّ َما ُتِ
ُذو   ُ َو�للَّ َعْنُكْم  َعَفا  َوَلَقْد  ِلَيْبَتِلَيُكْم  َعْنُهْم  َرَفُكْم  �شَ ُثمَّ 

ٍل َعَلى �ْلُوؤِْمِننَي}.)اآل.عمران./.152.(. َف�شْ
كانوا. امل�سلمني. الأّن. اأُُحد,. يوم. كان. االآية,. يف. املذكور. الوعد.
اأمرهم. الذي. مبكانهم. الرماة. اأخّل. اإذا. حتى. امل�سركني,. يقتلون.
الر�سول.P.بالبقاء.عنده,.فاأتاهم.خالد.بن.الوليد.من.ورائهم,.

.1..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.122.
.2..تف�سير.المنار,.ج.10,.�ض.80.
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وقتل.عبد.اهلل.بن.جبري.ومن.بقي.معه.من.الرماة,.عندها.رجع.

عم. حمزة. منهم. رجاًل,. �سبعني. امل�سلمني. من. وقتلوا. امل�سركون,.
.1.P.الر�سول

توضيح المعاني:

وَنُهْم:.تقتلونهم.,.واحل�ّض.هو.القتل.على.وجه.اال�ستئ�سال.. 1 �شُّ َتُ
َف�ِشْلُتْم:.الف�سل.هو.اجلنب.وال�سعف.. 2
َرَفُكْم َعْنُهْم:.رّدكم.عن.الكّفار.بعد.اأن.اأمكنكم.منهم.ب�سبب.. 3 �شَ

مع�سيتكم.اأمر.النبي.
ِلَيْبَتِلَيُكْم:.ميتحنكم.ويخترب.اإميانكم.. 4

اإلشارات والمضامين:

اهلل.. 1 َوَعد. �أُُحد:. معركة  ف  بالن�شرة  �لإلهي  �لوعد  تّقق 
امل�سلمني.بالنُّ�سرة.قبل.معركة.اأُُحد,.اإال.اأّنه.�سرطها.ب�سرب.وتقوى.
ِمْن  َوَياأُْتوُكْم  ُقو�  َوَتتَّ و�  رِبُ َت�شْ �إِْن  {َبَلى  قوله:. يف. امل�سلمني.
�ْلاَلِئَكِة  ِمْن  �آلٍف  ِبَخْم�َشِة  ُكْم  َربُّ ِدْدُكْم  مُيْ َهَذ�  َفْوِرِهْم 
امل�سلمون. كان. املعركة. بداية. يف. ..)125 ./ عمران. )اآل. ِمنَي}. ُم�َشوِّ
يلتزمون.بال�سرب.والتقوى.ف�سدقهم.اهلل.وعده.و�سملهم.بن�سره,.
ودليله.على.ذلك.اأّن.امل�سلمني.كانوا.يقتلون.امل�سركني2..والأّن.عبارة.
 ُ َدَقُكْم �للَّ وَنُهْم ِباإِْذِنِه}.متعّلقة.بعبارة.{َوَلَقْد �شَ �شُّ {�إِْذ َتُ

َوْعَدُه }3.
"احل�ّض" . 2 كلمة. للجهاد:. �ل�شروعة  �لأهد�ف  من  �لعدو  �إبادة 

.1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.1-2,.�ض.858.
.2..الم�سدر.نف�سه.

.3..تف�سير.راهنما,.ج3,.�ض.116.
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تعني.القتل.على.وجه.اال�ستئ�سال1..لذا.كان.امل�سلمون.يريدون.يف.
دفاعهم.بوجه.العدو.امل�سرك.اإبادتهم.باإذن.اهلل.واأمره.

�لت�خي، �لتنازع وع�شيان �أو�مر �لقيادة من عو�مل �لهزمية ف . 3
P.جماعة.من.الرماة. . اأُُحد.اأمر.ر�سول.اهلل. �لرب:.يف.معركة.
بقيادة.عبد.اهلل.بن.جبري.بحرا�سة.الثغر.املوجود.يف.جبل."عينني" 
ثبتم. ما. غالبني. النزال. فاإنا. املكان,. هذا. تربحوا. "ال. لهم:. وقال.
امل�سركني,. هزمية. عالمات. وظهور. القتال. بدء. بعد. . مكانكم"..
اأّدت.الو�سو�سة.بجمع.الغنائم.اإىل.اإيجاد.اأر�سية.الرتاخي,.والتنازع.
العوامل. هذه. الرماة,. بع�ض. بني. . .P . الر�سول. اأوامر. وع�سيان.

اأّدت.بالنتيجة.اإىل.هزمية.امل�سلمني.يف.معركة.اأُُحد.
واملراد. الراأي.. و�سعف. الرتاخي. تعني. "ف�سل"  كلمة.
اهلل. عبد. الرماة؛. بني. االختالف. �لأَْمِر}  ِف  {َوَتَناَزْعُتْم  من.
الثغر. يف. البقاء. يجب. قالوا. معه. كان. ممن. والقليل. جبري. بن.
وحرا�سته..الفئة.االأخرى.قالوا.يجب.اللحوق.بالر�سول..P.لنيل.
الأمر. االأخرية. الفئة. خمالفة. ْيُتْم}. {َع�شَ من. املراد. الغنيمة..

النبي.P.بحفظ.املكان2.
�لثبات، و�إطاعة �أو�مر �لقيادة من �أ�شباب ت�شيل �لإذن �لإلهي . 4

واأّن. "اإذن.اهلل",. رهن. الن�سر. اأّن. "باإذنه" تفيد. كلمة. بالن�شر:.

امل�سلمني.يف.املرحلة.االأوىل,.اأي.قبل.الرتاخي.والتنازع.وع�سيان.

االأمر,.اأُِذَن.لهم.بالن�سر.وحني.تراخوا.وتنازعو.وع�سوا.ُرِفَع.هذا.
االإذن,.فيت�سح.اإذًا.اأّن.االإذن.االإلهي.متعّلق.باأداء.املجاهدين3.

�نت�شار �لجاهدين مرتبط بالإذن �لإلهي:.فاعل.{�أََر�ُكْم}.هو.. 5

.1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.2,.�ض.858,.والتف�سير.الكبير,.ج9,.�ض.35.
.2..تف�سير.الميزان,.ج.4,.�ض.44,.و.تف�سير.مجمع.البيان,.ج.2,.�ض.859.

.3..تف�سير.راهنما,.ج.3,.�ض.117.
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وَن} الن�سر1. بُّ اهلل.عّز.وجل,.واملراد.من."ما" يف.عبارة.{َما ُتِ
�أو�مر . 6 وع�شيان  و�لتنازع  �لت�خي،  �إىل  يوؤدي  �لدنيا  طلب   

ْنَيا}.دليل.جملة. �لقيادة ف �لرب:.جملة.{ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد �لدُّ

ْيُتْم}2..وعليه.يتبنّي. {�إَِذ� َف�ِشْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِف �لأَْمِر َوَع�شَ

اإىل. واأدى. اأ. هيَّ اأُُحد. معركة. يف. للدنيا. امل�سلمني. بع�ض. طلب. اأّن.
.P.الرتاخي.والتنازع.وع�سيانهم.الأوامر.النبي

طلب �لآخرة يوؤدي �إىل �لثبات، �لتاد و�إطاعة �أو�مر �لقيادة . 7
ْنَيا} يوؤّدي. ف �لرب:.مبا.اأّن.طلب.الدنيا.{ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد �لدُّ
اإىل.الف�سل.{َحتَّى �إَِذ� َف�ِشْلُتْم},.فال�سفات.النقي�سة.للف�سل.هي.
خ�سائ�ض.طالب.االآخرة...3.وبعبارة.اأخرى.طلب.االآخرة.{َوِمْنُكْم 
اأوامر. َمْن ُيِريُد �لآِخَرَة}.يوؤدي.اإىل.الثبات.واالحتاد.واإطاعة.

القيادة.يف.احلرب.
�ل�شطر�رية:.. 8 �لظروف  �أثناء  �لرب  ف  �لتكتيكي  �لن�شحاب 

وبدء. املعاك�ض. بالهجوم. وقاموا. الثغرة. امل�سركون. فتح. اأن. بعد.

من. منهم. فريقني:. اإىل. امل�سلمون. انق�سم. باالنهزام. امل�سلمون.

ع�سى.بفراره.من.اأر�ض.املعركة.الأّنه.هرب.مبا�سرة.,.ومنهم.من.

الفرقة. انهزام. بعد. قلياًل. اأ�سبح. ,.الأن.عددهم. بفراره. مل.يع�ض.

االأوىل,.فان�سرفوا.باإذن.اهلل,.لئال.يقتلوا,.الأن.اهلل.تعاىل.اأوجب.

ثبات.املائة.للمئتني.وهوؤالء.كانوا.اأقل.من.ن�سف.العدو,.لذلك.اأُِذَن.
لهم.باالن�سحاب4..

َرَفُكْم . 9 {�شَ جملة. �إلهي:. �متحان  �لقتال  �شاحة  ف  �لهزمية 

.1..الم�سدر.نف�سه,.�ض.118.
.2..الم�سدر.نف�سه.

.3..تف�سير.راهنما,.ج.3.
.4..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.2,.�ض.859.
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اأوامر. اأّن.اهلل.رفع.الن�سرة.عنكم.ب�سبب.مع�سية. َعْنُهْم}.تعني.

الر�سول.P.ووكلكم.اإىل.اأنف�سكم.فانهزمتم1..فالهزمية.امتحان.

فيه. خالفتم. فيما. وت�ستغفروه. اإليه. وترجعوا. لتتوبوا. اهلل. جعله.
اأمره2.

�لت�خي، �لتنازع وع�شيان �أمر �لنبي P من �لذنوب: ي�ستفاد.. 10
من.جملة.{َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم}.اأّن.الرتاخي,.التنازع,.وع�سيان.
ت�ستحّق. وكانت. الذنوب,. من. اأُُحد. معركة. يف. .P النبي. اأمر.

العقاب3.
�لذنوب:.. 11 عن  و�لعفو  �لجاهدين  ن�شرة  من�شاأ  �لإلهي  �لف�شل 

م. ٍل َعَلى �ْلُوؤِْمِننَي}.متعّلقة.مبا.تقدَّ ُ ُذو َف�شْ من�ساأ.جملة.{َو�للَّ

العفو. "اأُُحد" ثم. اأول.معركة. بالن�سر.يف. االإلهية. النعم. من.ذكر.
عن.الذنوب.التي.اأّدت.اإىل.خ�سارة.تلك.املعركة4.

.1..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.2,.�ض.859.
.2..التف�سير.الكبير,.ج.9,.�ض.38.

.3..تف�سير.راهنما,.ج.3,.�ض.119,.والتف�سير.الكبير,.ج.9,.�ض.38.
.4..التف�سير.الكبير.ج.9,.�ض.39.
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 أحكام الجهاد1

.1..تمت.االإ�سارة.هنا.اإلى.بع�ض.االأحكام.فقط.

الفصل
الحادي عشر
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قال اهلل تعالى:
َزْحفًا  َكَفُرو�  �لَِّذيَن  َلِقيُتْم  �إَِذ�  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ {َيا 

َفال ُتَولُّوُهْم �لأَْدَباَر}.)االأنفال./.15.(.

اإلشارات والمضامين:
االآية.. 1 من. ن�ستفيد. اأن. مُيكن. �لعدو:. وجه  من  �لفر�ر  حرمة 

احلالة. الزحف1.. من. الفرار. من.حاالت.حرمة. حالتني. الكرمية.

اإليهم. قادمني. الكّفار. كان. اإذا. املوؤمنني. فرار. عن. النهي. االأوىل:.

فرار. عن. نهي. الثانية:. واحلالة. الدفاعي(2,. اجلهاد. )حالة.
املوؤمنني.اإذا.كانوا.ذاهبني.اإىل.الكّفار.)حالة.اجلهاد.االبتدائي(3.
ال. العدو. اأمام. من. الفرار. وحرمة. عام. االآية. هذه. يف. واخلطاب.

تخت�ّض.مبعركة.بدر.
2 ..Q.فل�شفة حرمة �لفر�ر من وجه �لعدو:.قال.االإمام.الر�سا

�لل  يف.بيان.عّلة.وفل�سفة.حرمة.الفرار.من.وجه.العدو:."وحّرم 
�لدين،  ف  �لوهن  من  فيه  لا  �لزحف  من  �لفر�ر  تعاىل 
وترك   ،R �لعادلة  و�لأئمة  بالر�شل  و�ل�شتخفاف 
ما  �إنكار  على  لهم  و�لعقوبة  �لأعد�ء،  على  ن�شرتهم 
ُدُعو� �إليه من �لإقر�ر بالربوبية، و�إظهار �لعدل، وترك 
�جلور، و�إماتة �لف�شاد، لا ف ذلك من جر�أة �لعدو على 
�ل�شلمني وما يكون من �ل�شبي و�لقتل و�إبطال دين �لل 

عزَّ وجّل وغريه من �لف�شاد"4.

.1..التف�سير.الكبير,.ج.15,.�ض.137.
.2..تف�سير.راهنما,.ج6.,.�ض.441.
.3..تف�سير.المنار,.ج.9,.�ض.617.

.4...تف�سير.نور.الثقلين,.ج3,.�ض.26.
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قال اهلل تعالى:
�أَْو  ِلِقَتاٍل  فًا  ُمَتَحرِّ �إِلَّ  ُدُبَرُه  َيْوَمِئٍذ  ِهْم  ُيَولِّ {َوَمْن 
ُم  ِ َوَماأَْو�ُه َجَهنَّ ٍب ِمْن �للَّ زً� �إِىَل ِفَئٍة َفَقْد َباَء ِبَغ�شَ ُمَتَحيِّ

رُي}.)االأنفال./.16.(. َوِبْئ�َص �ْلَ�شِ
هذه.االآية.تكملة.ملا.ورد.من.اأحكام.يف.االآية.ال�سابقة.

توضيح المعاني:
فًا ِلِقَتاٍل:.باأن.يخدع.العدو,.ويوهمهم.اأنه.ين�سحب.من.. 1 ُمَتَحرِّ

املعركة.لين�سب.لهم.كمينًا.
امل�سلمني.. 2 املقاتلني. من. بجماعة. االلتحاق. ِفَئٍة:. �إِىَل  زً�  ُمَتَحيِّ

الأنهم.بحاجة.اإىل.ن�سرته.

اإلشارات والمضامين:
�لفر�ر من وجه �لعدو من �لذنوب �لكبرية وموجب ل�شخط �لل:.. 1

الفرار.من.اجلبهة.من.الذنوب.الكبرية.ويف.هذه.االآية.اأوجب.اهلل.

اإىل. ياأوي. اأن. يريد. واملنهزم. والعذاب1.. القهر. الزحف. للفاّر.من.

مكان.ياأمن.فيه.من.الهالك,.لكّن.اهلل.يعاقبه.على.ذلك.باأن.يجعل.

عاقبته.التي.ي�سري.اإليها.هي.دار.الهالك.والعذاب.يف.جهّنم,.اأي.
اأنه.ُجوِزَي.بعك�ض.غر�سه.من.مع�سية.الفرار2.

ا�سُتثني.موردان.. 2 جو�ز �لن�شحاب �لتكتيكي ف �شاحة �لقتال:.
يف.الفرار.من.وجه.العدو.ال.حرمة.فيهما.؛.اأي.اأّن.الفرار.من.وجه.
العدو.حرام,.اإال.يف.مثل.هذين.املوردين,.واملوردان.هما:.االأول:.
فًا ِلِقَتاٍل}.ومعناه.اأن.يذهب.املقاتل.من.مكان.اإىل.مكان. {ُمَتَحرِّ

.1..تف�سير.نور,.ج.4,.�ض.303.
.2..تف�سير.المنار,.ج.9,.�ض.617.



107

بفراره.على. واإيهامه. العدو. القتال.عن.طريق.خدع. اأف�سل.جلهة.

ِفَئٍة}. �إِىَل  زً�  {ُمَتَحيِّ والثاين:. عليه.. يحمل. وعندها. الظاهر,.

على. وللح�سول. العدو,. قتال. على. القدرة. املقاتل. فقدان. عند.
القدرة.الالزمة.يقوم.بااللتحاق.بفئة.من.قومه.ليقاتل.معهم1.

قال اهلل تعالى:
ِف  ُيْثِخَن  َحتَّى  �أَ�ْشَرى  َلُه  َيُكوَن  �أَْن  ِلَنِبيٍّ  َكاَن  {َما 
 ُ ُ ُيِريُد �لآِخَرَة َو�للَّ ْنَيا َو�للَّ �لأَْر�ِص ُتِريُدوَن َعَر�َص �لدُّ

َعِزيٌز َحِكيٌم}.)االأنفال./.67.(.
اّتفق.املف�ّسرون.على.اأّن.هذه.االآية.نزلت.بعد.واقعة.بدر.ُتعاتب.
اأهل.بدر,.و.الأّنهم.اأخذوا.االأ�سرى.واقرتحوا.على.النبي.P.اأن.ال.
من. العدّو. على. يتفّوقوا. حتى. الفداء. منهم. وياأخذ. االأ�سرى. يقتل.

الناحية.املادية.وُي�سلحوا.اأمورهم2.

توضيح المعاني: 

ُيْثِخَن:.ي�ستد.القتل.ويكرث.. 1
ْنَيا:.متاع.الدنيا.. 2 َعَر�َص �لدُّ

.1..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.37.وتف�سير.مجمع.البيان,.ج.3,.�ض.813.
.2..تف�سير.الميزان.,.ج.9,.�ض.134.
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اإلشارات والمضامين:

االأ�سرى.. 1 �أخذ �لأ�شرى قبل �ل�شيطرة �لكاملة على �لعدو:  منع 
التقدير. هذا. وعلى. وال�سّدة.. القّوة. معناه. واالإثخان. اأ�سري,. جمع.
يكون.معنى.عبارة.{َحتَّى ُيْثِخَن ِف �لأَْر�ِص}.حتى.يقوى.وي�ستّد.
قتل. يف. يبالغ. اأن. املراد. اإن. املف�ّسرين. بع�ض. وقال. ويقهر.. ويغلب.
اأعدائه1..وهذه.االآية.ُتنّبه.امل�سلمني.اإىل.م�ساألة.ع�سكرية.ح�سا�سة.
الكاملة. الهزمية. قبل. االأ�سرى. باأخذ. التفكري. يجب. ال. اأّنه. وهي.
املنا�سب. املكان. اإىل. ونقلهم. االأ�سرى. باأخذ. االن�سغال. الأّن. للعدو؛.
ي�سغل.املقاتلني.عن.الهدف.االأ�سلي.للقتال.وميكن.اأن.ي�سمح.للعدو.

د.هجومه2. اجلريح.اأن.ُيجدِّ
عبارة.. 2 �أخذ �لأ�شرى بعد �ل�شيطرة �لكاملة على �لعدو:  جو�ز 

{َحتَّى ُيْثِخَن ِف �لأَْر�ِص} تدل.على.اأن.امل�سلمني.ال.ميكنهم.اأن.

اإاّل.بعد.ح�سول.ال�سيطرة.امليدانية.على. يبا�سروا.باأ�سر.االأعداء,.
العدو3.

�لدنيا:.. 3 ومال  �لفدية  على  �ل�شول  بهدف  لالأ�شر  �ل�شعي  عدم 
ْنَيا}.مال.الدنيا,.الأّنه.مبعر�ض.الزوال.. {َعَر�َص �لدُّ املراد.من.
P.من. النبي. دون. ملن. ْنَيا}. �لدُّ َعَر�َص  {ُتِريُدوَن  واخلطاب.
واخلطاب. االأ�سرى4.. الفداء.من. اأخذ. رغبوا.يف. الأنهم. امل�سلمني؛.
توّجه.جلميع.املقاتلني.لكون.اأكرثهم.متلّب�سني.باقرتاح.الفداء.على.

.5 Pالنبي

.1..التف�سير.الكبير,.ج.15,.�ض.201.
.2..تف�سير.نمونه,.ج.7,.�ض.244.)تف�سير.االأمثل(.

.3..التف�سير.الكبير,.ج15,.�ض.201.
.4..تف�سير.مجمع.البيان,.ج.3,.�ض.858.

5..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.136.
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على . 4 �لجاهدين  ح�شول  �جلهاد  ت�شريع  من  �لأ�شا�شي  �لهدف 
�لو�هب �لأخروية و�لنافع �لعنوية1:.امل�ساألة.االأ�سا�سية.يف.القتال.
وجناة. احلق. وتقوية. اهلل. ر�سا. على. احل�سول. هو. االإ�سالم. يف.
وافتداوؤهم. االأ�سرى. واأخذ. الغنائم. جمع. ولي�ض. امل�ست�سعفني,.

باملال2.

قال اهلل تعالى:
و�لر�شول  �لل  تخونو�  ل  �آمنو�  �لذين  �أيها  {يا 

وتخونو� �أماناتكم و�أنتم تعلمون}.)االأنفال./.27.(.

سبب النزول:
قال.بع�ض.املف�ّسرين.اإن.هذه.االآية.نزلت.عندما.خرج.اأبو.�سفيان.
من.مكة,.فاأتى.جربائيل.Q.النبي.P,.فقال:.اإن.اأبا.�سفيان.يف.
مكان.كذا.وكذا,.فاخرجوا.اإليه.واكتموا..قال:.فكتب.اإليه.رجل.من.
هذه. اهلل. فاأنزل. ِحْذَرُكم,. فخذوا. ُيريدكم. اإن.حممدًا. املنافقني:.
االآية..وقال.اآخرون.اأّنها.نزلت.يف.اأبي.لبابة.االأن�ساري.الذي.بعثه.
ر�سول.اهلل.P.لن�سيحة.يهود.قريظة,.فاأتاهم,.قالوا:.ما.ترى.يا.
اأبو.لبابة.بيده. اأننزل.على.حكم.�سعد.بن.معاذ؟.فاأ�سار. اأبا.لبابة.

.1..تف�سير.راهنما,.ج.6,.�ض.562.
.2..تف�سير.نور,.ج.4,.�ض.380.
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اإىل.حلقه:.اإّنه.الذبح.فال.تفعلوا..فاأتاه.جربائيل.Q,.فاأخربه.
بذلك1.

اإلشارات والمضامين: 
�ف�شاء �لأهد�ف و�ل�شر�ر �لع�شكرية للعدو خيانة لل، �لر�شول . 1

P.و�لوؤمنني:.كان.بع�ض.امل�سلمني.ُيف�سون.اأمورًا.من.اأ�سرار.النبي
ه. وعدَّ االأمر,. هذا. عن. تعاىل. اهلل. فنهى. امل�سركني,. عن. املكتومة.

خيانة.هلل.والر�سول.واملوؤمنني2.
تخونو�}.. 2 {ل  يف. النهي. للعدّو:. �لأ�شر�ر  �إف�شاء  عن  �لنهي 

فيه.داللة.على.املنع.وحرمة.اخليانة.هلل.والر�سول.واملوؤمنني..والتي.

اأ�سباب. ُذِكر.من. ما. الع�سكرية.-بناًء.على. االأ�سرار. اإف�ساء. ُيعترب.

فاإف�ساء. التقدير. هذا. وعلى. البارزة.. م�ساديقها. من. النزول-.
االأ�سرار.الع�سكرية.للعدّو.ممنوع.وحرام.

للعدو:.. 3 �لأ�شر�ر  �إف�شاء  عدم  على  وت�شجيعهم  �ل�شلمني  حث 
اأّنكم. تعلمون}. و�أنتم  �أماناتكم  {وتخونو�  بقوله:. املراد.
تخونون.االأمانات.التي.التزمتم.بحفظها,.واأنتم.تعلمون.اأّن.ك�سفها.
وانف�ساح. امل�سلمني. �سعف. اإىل. يوؤدي. اإذ. عليكم,. بال�سرر. يعود.
خيانة. على. ُيقدم. عاقل. . واأيُّ االأعداء.. اأمام. الع�سكرية. خططهم.
اأمانة.نف�سه.واالإ�سرار.مبا.ال.يعود.اإاّل.اإىل.�سخ�سه؟!.فتذييل.النهي.
واإثارة.ق�ساء. لتهييج.الع�سبية.احلّقة. {و�أنتم تعلمون}  بقوله.

الفطرة.يف.هذا.االأمر3.

.1..تف�سير.مجمع.البيان.ج.3,.�ض.823.-.824.
.2..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.55-54.

.3..تف�سير.الميزان,.ج.9,.�ض.55.
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1. القراآن.الكريم..

2. المحّققين,.. من. ومجموعة. رف�سنجاني. ها�سمي. اأكبر. و11(. )ج6-1. راهنما. تف�سير.

انت�سارات.دفتر.تبليغات.ا�سالمي.حوزه.علميه.قم,.الطبعة.االأولى,.1371-1380,.هـ.�ض,.قم.

3. والن�سر,.. للطباعة. المعرفة. دار. ر�سا,. ر�سيد. محمد. )المنار(,. الكريم. القراآن. تف�سير.

الطبعة.الثانية,.بيروت.

4. التف�سير.الكبير,.الفخر.الرازي,.دار.الكتب.العلمية,.الطبعة.الثانية,.طهران..

5. تف�سير.نمونه.)تف�سير.االأمثل(,.نا�سر.مكارم.ال�سيرازي.ومجموعة.من.المفكرين,.دار..

الكتب.االإ�سالمية,.الطبعة.الحادية.ع�سر,.1368.هـ.�ض..طهران

6. تف�سير.نور.)ج.1-4(,.مح�سن.قرائتي,.موؤ�س�سة.در.راه.حق,.الطبعة.االأولى.–  الرابعة,..

1375.هـ.�ض.,.قم.

7. التاريخ.. موؤ�س�سة. عا�سور,. على. تحقيق. الحويزي,. بن.جمعة. علي. الثقلين,. نور. تف�سير.

العربي,.الطبعة.االأولى,.1422.هـ.ق,.بيروت.

8. الطبعة.. العربي,. التراث. اإحياء. دار. قطب,. �سيد. )تف�سير(,. الكريم. القراآن. ظالل. في.

الخام�سة,.1386.هـ.ق,.بيروت.

9. مجمع.البيان.في.تف�سير.القراآن,.الف�سل.بن.الح�سن.الطبر�سي,.دار.المعرفة.للطباعة..

والن�سر,.الطبعة.االأولى,.1406.هـ.ق,.بيروت.

10. االأعلمي.. موؤ�س�سة. الطباطبائي,. ح�سين. محمد. ال�سيد. القراآن,. تف�سير. في. الميزان.

للمطبوعات,.الطبعة.الثانية,.1391.هـ.ق,.بيروت.




