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ا؛ةدمالسورة 

لأية.ا رألزنوه ش آلأسال ض 1^4 عن مثلوك ؤ تعالى؛ قوله 
أهوال؛خمسة على هنا يالأنفال المراد في العلماء اختلف 
بغيروأخذ المؤمنين، إلى الكافرين عن شد ما خصوتس بها المراد أن الأول؛ 

فالمرادالتفسير، هذا وعلى المسلمين,، إلى الكافرين من يذهب والبعير كالفرس حرب، 
عق.آش أثاء تعالى؛ قوله فى بيانه الأتي وهو فيئا، الفقهاء عند المسمى هو بالأنفال 

القولبهذا قال وممن ٦[، ]الحثّرت ولأ حيفي، ين 'عكي أبيمثن همآ يمم ريئوٌ 
رباح■أبي بن عطاء 

مالك.قول وهو الخمس، بها المراد أن الثاني؛ 
الخمس.خمس بها الراد أن الثالث؛ 

عباس،ابن به قال وممن الجمهور، قول وهو كلها، الغنيمة أنها الرائع! 
حيان،بن ومقاتل الخراساني، وعطاء وقتادة، والضحاك، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، 

كمحر•ابن قاله واحد• وغير أسلم، بن زيل، بن الرحمن وعبد 
ابنونقله الشعبي، بد قال وممن خاصة، السرايا أنفال بها المراد أن الخامس؛ 

السرايالبعض الإمام ينقله ما القول؛ بهذا والمراد حي، بن صالح بن على عن حرير 
القسم.على الزيادة بها الراد أن جرير ابن واختار لجيس، ا بقية مع قسمهم على زيادة 

الإمامرواه ما وهو لأية، ا نزول سبب في ورد ما لذلك ويشهد كثير؛ ابن قال 
اللهعبيد بن محمد عن ض، لشيبا ا إسحاق أبو حذثنا معاوية، أبو حدثنا ل؛ قا حيث أحمد، 

بنسعيد قتلت عمير، أحي وقتل يدر، يوم كان لما قال؛ وقاص أبي بن سعد عن الثقفي، 
فاءلرحهررادهّي، فقال؛ النيى به فاتيت الكتيفة، ذا يسمى وكان سيفه وأخذت العانس. 

فماقال؛ سلبي. وأخذ أّحي قتل من اطه إلا يعله لا ما وبى فرحعت قال؛ السضأا، فى 
،سليلث،® فخد واذهب ؛ . فه ١ رسول ل فقا ل. لأنفا ا سورة نزلت حتى يسيرأ إلا وزن حا 

أبيين عاصم عن بكر، أبو أخيرنا عامر، بن أسود حدثنا ؛ أيضا أحمد الإمام وقال 
فها شفاني قد فه ا رسول يا قلت؛ قال؛ مالك بن سعل عن سعد، بن مصصب عن النجود، 

٤صعه{( لي، ولا لك لا السف هذا ررإن فقال؛ السيف. هذا لي فهب المشركين من اليوم 
قال؛بلائي، يبلي لا من الميف هذا يعقلي أن عسى فقلت؛ رجعت ثم فوضعته، قال؛ 



الآ؛ة)ا(— ٢٠٨

مألتنيرركنت ت قال شّيثأ. فئ اممه أنزل ئد ت نلت ت قال ورائي، من يدعوني رجل فإذا 
ئساوكت لأية ١ هذه فه ا وأنزل ت ل فا • لك؛؛ فهو لى وهب ئد وإنه لى هو وليس السيف، 

أبيعن طرق من ائي والموالترمذي داوود أبو ورواه رألزسوله ق آvذماد هل عن 
أخبرناالطLلميت داود أبو رواه وهكذا صحيح، حسن الترمذي؛ وفال عياثى، بن بكر 

نزلتقال؛ سعل عن يحدث سعد بن مصعب سمعت قال؛ حرب بن سماك أخبرنا سعبة، 
إفقال . نفلنيه فقلت؛ ه النثي فأتثت بدر قوم سيفا أصت القرآن؛ من آيات أربع في 

أحدتهأ؛حيث من راصعه ! النبيفقال عاودته ثم — مرتين — أحدتها( حيمثا من ارصعه 
آلإشنننزول في الحديث وتمام لأية، ١ ^لآذمال_^ه' عي( ؛ لأية ا هذه فنزلت 

[،٩٠]المائدة; الأية ٠ . ؤآلمسره. آثمر ؤلة٠ّا تعالى؛ وقوله ٨[، ]العنآك_وت! حنناه ثؤلدن 
إسحاق؛بن محمد وقال به، سحبة حديث من صحيحه في مسلم رواه وقد الوصية. وآية 

ربيعةبن مالك أسيد أيا سمعت قال؛ ساعية يني بحئض عن بكر أبى ين الله عيد حييني 
أمرفلما يالمرزبان، يدعى السف وكان بدر، يوم عائذ ابن سيف أصبت يقول؛ 
وكانالنقل، في فالقيته به أقبلت النقل من أيديهم في ما يردوا أن الناس اش رسول 
فسألهلمخزومي ا الأرقم أبي بن الأرقم فرآه يسأله، سيئا يمنع لا طه ا رسول 
كثير.ابن كلام اه. آخر، وجه من حرير ابن ورواه إياه، فأعطاه اطه. رسول 

لمابدر غنائم في نزلت لأية ا أن على العلماء جمهور —؛ عنه الله عفا — مقيده قال 
فليسوحويناها الغنائم، حزنا الذين هم نحن يعضهم؛ فقال فيها، الصحابة اختلف 

.إليناللجأتم هزمتم ولو ردءأ، لكم كنا إنا المشيحة؛ وقالت نصيب، فيها لغيرنا 
بنعبادة عن ماجه وابن والترمذي أحمد الإمام روى وقد ه- المبي إلى ختمسوا فا 

فيحبان ابن ورواه صحيح. حديث هذا الترمذي؛ وقال ذلك. في نزلت أنها الصامت؛ 
يخرجاه،ولم مسلم، شرط على. الإسناد صحيح وقال؛ المستدرك في والحاكم صحيحه، 

منمردويه وابن ص، وابن والحاكم، مال وابن والنسائي، داود أبو ذللث، نحو وروى 
قولهو الذي الفول هذا وعلى ماص■ ابن عن عكرمة عن هند، أبي بن داود عن مريق 

لأية.ا ميءه تن عنتم آقا ؤوأ£ذث\ تعالى; هوله مع مشكلة فالأية الجمهور، 
ونسبهعبيد أبو ذكره ما هو الأية؛ في الإشكال يها يزول التي الأقوال وأظهر 

لأية.ا . . عنأتمه. أقا ؤ؛آعلثتأ تعالى؛ قوله أن العلماء لجمهور نفيره في القرطبي 
لمبدر غنائم إن عبيد؛ أبي قول أن إلا لأية. ا . . آلآماليه. عن لقوله؛ ناسخ 

علىويدل صحيح، غير يدر، غنائم م قيحد إلا تنزل لم الخمس آية لأن تخمس؛ 
شارفلي اركان يقهنه؛ طالب أبي بن علي حديث من مسلم صحيح في ثبت ما يعللأنه 

يومئذ؛أالخمس من شارفا أعطّاني اطه رسول وكان بدر، يوم المغنم من نصيبي من 
الحديثهذا في علي قول لأن بدر؛ غنائم تخمس في صحيح نعس فهذا الحديث. 

ترى.كما بدر يوم يعني أنه في صريح رريومئذا؛ الصجح 



٠٢ ٩ ( ٠١٩ )٢ الأيات الأنفال: سورة 

الغنامقصر المراد ليس أنه بينت ■ لأية ا • • ■ ع؛-متمه ألتا '؛ؤوآءل٠وأ ي أن فالحاصل 
ذكرناوقد للغانمن، منها أحماس أربعة تعطى وأنها السورة، أول قى المذكور الرمحول على 

زيادةالخحث لهذا وسياتى للجمهور، القرطبي ونسبه لها، ناسخة إنها ت قال عبيد أبا أن آنفا 
الأية.. . . أثا ؤوآق؛تأ ت قوله على الآكلأم في تعالى الله شاء إن إيفباح 

التصريحالكريمة لأية ا هذه في إيثاياه. رادتهم .ءايتثم عقيم تمتئ تحار* قوله 
سؤؤآمزأث •آ وودا ؤ كقوله! أحر مواضع في بذلك تعالى مسح وقد الإيمان، بزيادة 
تمنينهمهمن إثنا زادمم ^١ ٠١٠•هأقا إيثتأ ثدوة وه يهود ئن ننهر 
إشهّإبمثع إثا ليرندادوأ آلثومتي هؤف ؤا ألتكثه أرل ت وقوله -ة[، ]الت-ر؛.ه 

وقوله؛[. ٣١]المدثر: ءامنوأ (قل وتجداد ١^٤،-، أهمؤأ ألإن وقوله؛ ٤[، ]الفتح؛ 
[.١٧]محمد؛ هدىه ثإدم آهثدهمأ أؤوآلإ-ن 

ينقتس،يزيد ما كل لأن أيضا؛ ينقص أنه على الالتزام بدلالة الأيات هذه وتدل 
إلهلا قال من النار من ررJءمحرج كقوله؛ التبم،بحة الشفاعة أحاديث في به مصرحا وجاء 

٠ذلك ونحو إيمازة من حية مثقال قاليه وش افه إلا 

أنهالكريمة ؛لأية هذه في تعار ذكر . آتثةألثاس هنتحكأ ؤإد دعار؛ قوله 
الخائفلأن عدوها؛ من حائفة غير آمنة قلوبهم ليجعل المؤمنين على النعاس ألقى 

يدر؛يوم عليهم ألقي النعاس هذا أن الأية هذه سياق وظاهر النعاس، يغشاه لا الفنع 
يخفى.لا كما يدر، وقعة في هنا الكلام لأن 

تعالىقوله في وذلك أحد، يوم أيضا غشيهم النعاس أن عمران آل سورة في وذكر 
•[ ١٥٤ن؛ عموا ]آف لأية ا . • ثاثاه. أمنه أنمؤ يم من نهم أنزل وقم أحد! وقعة في 

فيهنا بالفتح الراد . لأية ا . ١ ١ أكتتحه جاءحكلم ثثد منش>وأ وإن تعار؛ قوله 
غزوةإر الخروج أرادوا لما قريشا أن وذلك الحكم، العلماء؛ جمهور عند لأية ا هذه 
الحتحج،يسقون وأنهم الحرام، الله بيت قتلمان أنهم وزعموا الكعبة، ر باستا تعلقوا يدر 

الدين،وعاب الأباء، وسفه الرحم، وقطع الجماعة، فرق ه محمدأ وأن ذلك، ونحو 
الحق.وينصر منهم، الفلالم يهلك بان .، الخم، وبتن بينهم يحكم أن الله سألوا ثم 

هنابالفتح المراد أن على ويدل ١ لأية ا وأنزل ونصره، وأهلكهم، بذلكآ الله فحكم 
ثخنيؤأوهمإن قوله؛ وهو مكة، لتكقار الخهلاب أن على يدل يما أتبعه تعالى أنه الحكم؛ 

قولهفي القرآن في الحكم يمعنى الفتح إطلاق ذلك ويبين س4، سودؤأ وإن ٣ -ن؛و ئهو 
ثرؤآث ألم، وينأ ويو تيننا آئثح يدء أممي ؛^٤^؛ إوقومه ثعي_، عن 

ذلكعلى ويدل الحاكمين. حير وأنت بالحق قومنا وبين بيننا احكم أي [؛ ٨٩]الأعراف؛ 
هلئءامتوأ تنة=كلم ثللمتته َكاف وهمإن المصة؛ نمس في شحيب عن تعالى قوله 
وهذه]الأءر١ف[، .و ٥^^؛، حيث وم ؛يثنأ أقه ؛٥٠؛^؛ حئ عجوو\ تيثهمإ ؤ همظتيتة يهء 
الشاعر؛قول ومنه فتاحة، والحكومة فتتاحا القاضي يسمون لأنهم حمير لغة 



(٢٩-  ٢٨)اص: سورأ ٢ ١ ٠

نيغاحمكم تفص أني برسولا و عم بمي لغ أبألا 
فيالخطاب أل من العلم أهل بعض ذكره ما أما وقضائاكم. حاكومتكم عن أي 

فيالخطاب وأل الله، من والنحر الفتح تعللوا أى للمومنض، ثتتيمأه ت قوله 
ترى.كما ظاهر، غير فهو لاكافرين، ثتؤ4 -ثثر ئهو ثثبميأ ُؤنإن بعدم؛ قوله 

يؤة أه س آزئم أمليم آقآ \ ّسقوله 
يخبرونفتنة وأولادهم أموالهم أن يعلموا أن الكريمة لأية ا هذه في الناس تعالى أمر 

أنآخر موصع في وزاد اف؟ يرصي لا فيما للوقؤع سا والولد المال يكون هل ، بها 
الفيما يوقعوه أن منهم بالحدر الإنسان فأمر والولد، ل كالما ، أيضا فتنة الأزواج 

لهالناس أقرب هم الذين الأع_لاء أولئك من يكره ما على احللع إن أمره ثم افه. يرصي 
منهمفيحذر يؤاخذهم، ولا ويصفح عنهم، يعفو أن والأزواج الأولاد وهم ، به وأخصهم 

آدميالتغابن؛ في قوله في وذلك الشيء، بعض متهم وقع إن عنهم محيصفح أولا، 
ظُىنشئ شهمأوقتثمأكورطاؤإن لًظم عدواؤأولدج بذ3و؛إغ' ءى ءانرأ

]اكنابن[.عظيم.4 أجر ءثْأ وأس فتنه وأولص أيوم إق»آ و قصم عمد أثث 
حل. ذكرْ عن لأولاد وا لأموال ا تلهيهم أن عن المؤمنين بمهكب آخر موصع في وصرح 

ينوناؤ تعالى؛ قوله وهو حفلوطه، في المغبون الخام فهو ذلك في وقع من وأل - وعلا 
ألثسزوف.ههثر ثأوكق، دأ.لكا بمثو رس أق ذحكم عن أرقدم ولا هوذم بؤ لا ءاممأ 

القرآن.فى الفتنة معاني أحد وهو ^تنةفى١لآياتالأخياروالأJتلأء، ]المنافقون[، 

عنة=ظمروقمز مئاثا ^ sCjعئعل أنئت ثنموأ إن ءائ!وأ أسى تعالى؛ فوله 
هن،ومءجا والسدي، س، ءب،ا ابن ر قا ' ١^^^ آلدظير آلمصّل ذو وأش لكم وثمر سيئايحث 

زادمخرط. فرقانا! واحد؛ وغير حيان، بن ومقاتل وقتادة، والضحاك وعكرمة، 
عنه!رواية وفى نجاة. ! فرقاناعباس ابن عن رواية وفى والأخرة. الدنيا في مجاهد؛ 

كثير.ابن قاله هلل، لبا وا الحق بين فصلا أي فرقانا، إسحاق؛ بن محمد وقال نصرأ. 
المخرج؛بالفرقان المراد إن المذكورة؛ عة لجما ١ قول ّ؛ عنه فه ا عفا — مقيده قال 

بأنهوالقول ٢[■ ]الطلاق؛ لأية ١ . . دثؤثاه. لد بجمل أثن ينج( ؤوس تعالى؛ قوله له يشهد 
أنجاهمخرجا له ١فه جعل من لأن ؛ هذاإلى المعنى في راجع النصر، أو النجاة 
ابنقول هو المذكورة لأية ١ تفسير فى صحته على واللغة القرآن يدل الذي لكن ونصره. 

بينالفارق أي الوصف به وأريد والنون، لألف ١ فيه زيدت مصدر الفرقان لأن إسحاق؛ 
أي١[، ]الفرقان! المرهانيم يئل \أ3ى قوله؛ فى معناه هو وذلك والباطل، الحق 

وقوله؛٤[، عمرانت ]آل آلم؛ة0ه ؛ وقوله والباطل، الحق بين الفارق الكتاب 
آكرهاذاهؤبمنروة مؤسئ ءاسثا 'أ؛ؤوإثد. ؛ وقوله [، ٥٣بقرة؛ ]الؤألفتقازه آؤننت، موتى ءاقنا 

قولهوالباطل، الحق بين الفارق العلم ت هنابالفرقان المراد أن على ؤيدل [، ٤٨]الأنبياء؛ 



١٢ ١ ( ٣٤. )١٣ اوات الأنفال: مررة 

تحمنهءمن ك؛نزز؛ دوث^ام بربّومحء وءامّوأ أش ائقؤأ ءامنؤأ أ'أدتي ؤثأ؛نيا لحييي. ا في تعالى 
[.٢٨لأية ا ■ . ثكمه. ويعمر بدع تمشؤيا نؤؤل قبمكم ؤبمثل 

وهدىعلما يعني؛ [ ٢٨]الحديد! بدءه تمشؤن يوؤل مكز ؤو؛تعل ■ هنا قوله لأن 
قولهالحق، ومحرقه الهدى هتا بالنور المراد أن على ويدل والباطل، الحق يئن به يمرقون 
قيؤء يعثى زرا ثم وح*لثا دئثيثنه تثا َكان ثن ح !ش؛ فهداه كافرأ كان فيمن تعالى 
المذكورالفرقان معنى هو الحلاJد! في المذكور النور فجعل [. ١٢٢]الأنعام! الأية ه آلنايل 

الأنفال،آية في افه تقوى على المرتب والعمران السيئات وتكفير ٠ ترى كما الأنفال في 
ترى.كما صهح وا بيان وهو الحديد، آية في عليها أيضا مرتا حاء كذلك 

الآاتقدسافلهذا سآه. ِنل لتثا ئتآئ لز ّثنثا ث ؤف1أوأ سالى: محوله 
وقولههنا، إعادتها إلى حاجة فلا ، الإتيانعن لهم الله وتعجيز يكذبهم، المصرحة 

وافتراءهمكذبهم عليهم افه رد آلآهن4 أتلا إلا فدآ ^إث ت عنهم الأية هذه ش هنا 
عفيهنمق لها آتتقتتها الأتيى أسنملر ؤوه1و تعالى! كقوله كثيرة، آيات في هذا 

ؤحبماعفوي دت=قاث إقؤ محآمحمأ ؤ ألير ثلم ١^ مز و ؤببمسة ثتتقنآ 
يكونأن من حدأ بعيد فهو والأرض موات الفي السر عالم أنزله وما ]الفرقان[ واه 

آذىلثايث نئر .ثبنم إثما بمؤقى أثهز تثم ه! وكقولين، ١لأولطير أس[ 
الآيات.من ذك غير إلى ]المحل[، ئثث كتثيت لثائ ؤندا آئمْث إيه ينحدهمث 

عثياهأمطز عندك من ألحى هو سا َثارى إن ألثهئِ ثاؤأ ؤوإد تعالى؛ ه محول
ألو.ه•ثداي آئتا أو ألثء تن ججتارآ 

حيثالجهل غاية فى مكة كفار أن على يدل ما الكريمة لأية ا هده فى شنا ذكر 
يدلما أحر آيات في وحاء إليه، هدنا فا يقولوا ولم لأية، ا . . عياه. 'ؤهأمطسئ ! قالوا

]ص[،آلإتثابو(ه دومِ ئل قةنا  LJمحل رث،ا عنهم! كق_وله أيضآ ذنك على 
إقألعداب عمم لمدا وقوله! [، ٤٧]الحج! لأية ا • . آلJداراه. ^^أييك وقوله! 

ذلك،به ثالسالفة لأمم ا بحفس عن وذكر ٨[ ]هود! تئدثهئه ثا لموؤآ قعدودة محق 
واهآلصندقن من َقكث إن ألثء من  ti'،،؛عكتآ شعيب؛ قوم في كقوله 

^^ل\بميممن َةت إن ثدآ يما أئثا ؤد)صكيح صالح! قوم عن وقوله ]الش_عراء[، 
.سائل،؛ررسال سورة في إيضاح زيادة فه ا شاء إن لهذا وسياتي [، ٧٧]الأعراف! 

وماآئحءمحِ آتتهمحد عي بمدوى ونم آنثه ثدبمم ألا ثهز وما الى! عتمحوله 
ولايةبنفي الكريمة لأية ا هده في تعالى صرح . إلا أولآؤه7 إن آويآءْئ حقازأ 
قوله!في المحنى هذا وأوضح المتقين، لخصوص وأثبتها الحرام، المسجد على الكفار 

أعئثهئغْلش أويث أنفسهم عيأ قهدس أش تتنجذ ينثثوأ ؛J( قنشغن َةال أؤما 
ألقاوه ٢٠٥١؛آوحر وآتوو ياش ءاثى س أش نثشحد سر إتا . حتلاودك هز آلنار وؤر 

.]الوية[ .اه من أن اولجق يسمحن أق إلا بمس رؤ أليقوه وءاف 



الآطت)هم-ا£(الأنفال: سورة  ٢١٢

الأية.ولأندثه4ُ شمحقأء إلأ أنهت عنت ثثلامم َكاث ؤو*آ ت تعالى قوله 
عندهموالمقصود ت العلماء بعخى فال التصلسق. والتصدية؛ الصمّر، المكاء! 

قولهلهذا ؤيدل ه، الني من القرآن الناس يمع لا حتى التخلمهل والتصفيق يالصفير 
.]ضلت[ ةئل?ود،.ه ؛^ ؟٠٤يه محألمأ ألهمءاي( ^،؛؛١ تثثؤأ ي َةثرقأ ٢^؛؛، تعالى؛ 

وأثثئألمزق ولذي }،ؤوب خمكإ ثي آل ي تن شنتم آثا ؤوآءلتوأ ت تعالى قوله 
منالمسلمون ٠ حوا شيء كل أن الكريمة لأية ا هذه هر ظ-ا ٠ آكيفييم وآيت\ وآتس1كتي 

والركابالخيل عليه أوجفوا سواء لأية، ا فى عليه نص حبما يخمس فإنه الكفار أموال 
إيجافغير من رسوله على ١يئه أفاء ما أن رلالحشرأ؛ سورة في يين تعالى ولكنه لا، أو 

فيهايصرف أنه بين التي رفه ومصا يخمس، لا أنه والركاب، الخيل عليه المسلمين 
النضير!بني فيء فى تعالى! قوله فى وذلك هنا، الذكورة الغنيمة حمس كمصارف 

بينيم ٦[، ^١١٠ حيل ين علتي آنجئتر لما منمم رّؤي هل، أس أماء ُؤوبما 
عقأثث أماء ^ثا بقوله! القرى جميع من رسوله على اطه أفاء ما لكل الحكم شمول 
٧[.]الحشر: ئلإولٍ؛ه س ألإئ أثل بت رسئدع 

اللهيسره ما هو الفيء ؛ فقالواوالغنيمة، الفيء بين فرقوا العلماء أكثر أن أولا اعلم 
نزلواالذين النضير بني كفيء بالقهر، منهم انتزاعه غير من الكفار أموال من للمسلمين 

الرعبلشدة يشاء، ما فيها يفعل وأموالهم أنفسهم من ومكنوه ه النبي حكم على 
غيرالإبل على يحملون بما يرتحلوا أن ه لهم ورضي قلوبهم، في الله ألقاه الذي 

لتفريقا وهذا والقهر، لغلبة با الكفار من المسلمون انتزعه ما فهؤب الغنيمة وأما الملاح، 
حيلين عقه أفيثئثر جآ قوله! مع لأية، ١ . . . أتا ؤوآءت٠وا قوله؛ من يفهم 

أنهفي ءلاهر لأية! ١ . . هيئه. ؤئث1 تعالى؛ قوله فان ٦[، ]١لحشرت اماه عه 
المذكوروالفرق ترى، كما عليه يوجفوا لم وما عليه أوجفوا مجا لين الفرق بيان به يراد 

يقوله!للغازي نفلمه في الشتقيعلي البدوي أحمد الشيخ عقده والفيء الغنيمة بين 
النضيربني غزوة في، 

التقعن أحد يكن م لا مال فالأنفي فيء واليئهم وف
زحافاللدى عنوة والأخذ زحاف عن. فغنيمة الا أم

إلخ•مرسل لخير 
كلامإلخ؛ • الأنفال. في والفيء وقوله؛ ٌريىل، لخير حبره مبتدأ وفيئهم وقوله؛ 

فلاالقول هذا وعلى والفيء. الغنيمة بين لفرق ا به بين والخبر المبتدأ بين اعتراضي 
أئاةؤم1 وآية الغنيمة، حكم فيها ذكر ه شمتم أدما آية لأن الأيات؛ في إشكال 

المسألتينبين الفرق لوحه وأشير الفيء. حكم فيها ذكر ٧[ ]المحشر! ربموإمح-عه عق آس 
لكم،غنيمة كون فكيف أى ٦[؛ ]المحشر: وغباه ة* حل ين عقد بقوله! 

مالكيه.من بالقوة تنتزعوه ولم فيه تتعبوا لم وأنتم 



٢ ١٣( ٤٥)الأية الأنفال: مورة 

أيعلى الكفار من أحن، ما فجمح واحد، والفيء الخيمة إن ت الخلماء بعض وقال 
اسمتعللق فالخرب اللخه، في المعروف وهو ظه قتادة قول وهذا وفيثا، غنيمة كان وجه 

اكغلي؛ريعه بن مهلهل قول ومنه الخيمة، على اشء '
بعيرمن الموئل النعم مجن ا أهانا مة ليجلوأبي فلا 

نحورلوا هم مناج لأثب١ على صربا لقوم ا هكنا نا ولكن
يعنيأفأنا فقوله; الرجال، يقتل ولكن الخائم بسوق يشتغلوا لم أنهم يحني! 

]الآحزاب:■٥^٥ه آلة أهاء مما يمينك 'ؤوما تعالى■ قوله الوجه لهذا ويدل غنمنا، 
قهرآ،ت منتنزعا كن ولو المسببات لجمع ذلك شمول الكريمة لأية ا هذ،ه ظاهر لأن [؛ ٥٠

آيةله وتدل بينهما، الشرق من قدمنا ما هو ء لملما ١ عند الشهور صمللاح لا ١ ولكن 
ذلكولأجل ، هذ،ه الأنفال آية مع مشكلة الحشر فآية قتادة قول وعلى المتقدمة، الحشر 

>ئثآلأية ناسخة الأية، . . أقاآية إن تعالى: هقي قادة قال الإشكال 
بلاباطل ظه إليه ذهب الذي القول وهذا ٦[• ]!لمشرت لأية ا . . • رسوهءه عق آثه أهاء 

فرقفلو والخيمة، الفيء اتحاد دعواه إلا القول هذا إلى ظه قتادة يلجئ ولم شك، 
ولاالفيء، في الحشر وآية الخيمة، في الأنفال آية أن للم غيره فعل كما بينهما 

لأية،ا . . • ب شمأ؛ تن عيمتم أثعا آية أن الذكور: القول بعللأن ووجه إشكال. 
مسلم،صحيح في الثابت علي حديث بدليل بدر؛ غنيمة قم قبل بدر، وقعة يعد نزلت 
آيةوأما هذ،ه، هي بها الله شرعه التي التخميس وآية حمست، بدر غنائم أن على الدال 

بدرغزوة يحد الضير بتى وغزوة الخلماء، بإطباق الضير بثي غزوة فى نازلة فهي الحشر 
اللهرحمه - قادة قول صحة عدم هن،ا من ففلهر البتة، فيه منازعة ولا لمين المبإجماع 

الأيات،قي إشكال لا والفيء الخيمة بين بالفرق القول على أنه لك ظهر وقد -• تعالى 
علىمنافاة فلا الإمام، نفلر إلى راجحا والفيء الخائم أمر يرى من قول على وكذلك 

أعلم.واطه الإمام. رآه إذا التخميس وآية الحشر، آية بين قوله 

ثقلإيكتهمإ ه ثأذطثوأ آنثزأ فقه فيق ^٥١ آع آقيى ؤيتآج؛ا ت تعالى ئوله 
اّ،و،لقاء عند بالثبات لآقريمة ا الأية هذ،0 في المؤمنين تعالى اطه أمر إ.(ه. دهلمث\ 

أو، صل،ه عن نهي بالشيء والأمر للفلاح؛ سبب ذلك أن إلى مشيرأ كثيرآ، اش وذكر 
عدمعن الهي على الكريمة لأية ا قيل الأصول، في علم كما ، صده عن للنهي( مستلزم 
إداءامتوأ أقيل قوله* في المدلول بهذا تعالى صرح وهد الكفار، أمام الثبات 

]الأنفال[،أييبمره ؤرثس ت هوله إلى .ه ألآدبثار وزئم ثلأ قنيا َكهموأ أقرت تجئت 
القتال،التحام وقت وهو الأوقات؛ أصيق في تعالى اش ذكر من بالإكثار الأمر وفي 
فيسئما ولا حال؛ كل على افه ذكر من الإكثار له ييغي لم المأن على واصح دليل 
الشدائد.نزول عند محيوبه ينسى لا حبه فى الصادق والمحب الضيق، وفى 



(٤٨-  ٤٦)الأيات الأنفال: سورة ٢ ١ ٤

معلقته:فى ^٥ قال 

دميمن تفطر الهند ونمص مني نواهل —رماح والذكرتك قد ول
الأخر:وقال 

السمرالمثقفة فينا نهلت وقد ا نينييخقلر والخطي ذكرتك 

سورةفي التي إلا لكيل فهي القرآن في كل العلماء: بعض قال تجيه؛ 
.تخلدوزاءرركأنكم بمعنى فهي ]الشعراء[ محإاّونج^ه ^علكلم تمحتتثيغ ؤؤيقتيدئ الشعراء: 

التعليل،بها مرادأ العرب كلام في رد قد رالحلء؛ لفظة ٠: عنه فه ا عفا - مقيده قال 
قوله:ومنه 

موثقكل لنا ووثقتم اكف تا نلعلالخروب كفوا لنا فقلتم 
ألقتمالملأ بب سرا كشيه عهودكم كانت الحرب كنفنا فلما 

معنىينافي لا للتعليل وكونها نكف،أ، أن لالأجل يحني نكف، ررلحلنا فقوله 
علته.وحول عند يرجى المحلول وجود لأن الترجي؛ 

المؤمنين— وعلا جل - طه ا نهى ويهب ضثزأ ثننتعوأ وولأ تعالى: قوله 
عنونهى القوة، وذهاب الفشل، محبب أنه مبينا التنانع، عن الكريمة الأية هذه في 

عمران:]آل ةئرقرأهً ولا جميعا لؤ محتل ؤؤآعنمبموأ كقوله: أخر، مواصع في أيضا الفرقة 
قوتكم.أي يكءه الأية: هده في وقوله الأيات، من. ونحوها [، ١٠٣

قوله:ومنه غالبا، كان إذا لفلان الريح • العرب تقول كما ؛ العلماء:بعص وقال 
اكونحمة اصفعلكل فان نمها فاغترياحك هبت إذا 

الشأن.صمير لأإن؛أ وامحم 
فيلريح يا وتمشيه أمرها، نفوذ في شبهت الدولة، الريح الكشاف: صاحب وقال 

قوله:ومنه أمره، ونفذ الدولة، له دالت، إذا فلأن، رياح هبت فقيل: هبوبها، 
أدوائيين بقعود يد بعإلا وادي البحي لا ألا صاحي ا ي

للحاديلريح ا فان تعدوان أم غفلتهم ريث قليلا أتنظران 
الئايدهبث أثوم يظم عالب لا وقات آتطهن ألقيثن لهر رم؛ تعالى: قوله 

غث١لشتهلان أن الآكريمة الأية هذه في تعالى ذكر ه. تنهكم درع[آث ^^١^، قوله: إلى 
لكم.جار وأنا لكم غالب لا لهم: وقال وخدعهم، اتكفار، 

ينيسّيد جعشم؛؛ بن مالك بن ارسراقة صورة في لهم. تمثل أنه المفسرون: وذكر 
وكانتكنانة، بني من مجيرهم وأنه عنه، ش ا ذكر ما لهم وقال كنانة، بن باكر بن مدلج 
لهم:وقال الملائكة رأى عندما عقسهه، عق ؛كص ألفثتان تراءت عداوة، بيتهم 
حتىوخدعهم غرهم، أنه أمره حاصل فكان ثتوزه، أرظثالأ إيآ تنهطم بفيءاٌ ُؤإفي 

منهم.تبرأ ثم الهلاك، أوردهم 



١٢ ٥ ( ٦٤-  ٥٣)الأس الأنفال; سورة 

كواوت كقوله كثيرة، آيات ش تعألى بينه كما الإنسان مع الشيطان عادة هي وهده 
وقوله:[. ٥٩الأية زظ أ4 ئلثاِكنظد آًظن ض قاد اذ آشم 

\رحنشلمأه ؤؤعديآؤ ئؤ وعد وعدء=ظلم أثئ إُى آلانر قى ٥ ألشبمثن ؤJةد 
وماوكقوله: [. ٢٢]إبراهيم; ه قل ين أيقتسمن ئثأ ء=كثتت قوله؛ 

 Uj_ ه:ءات بن حسان قال وقد ]الساء[، .4 ع، إب أيثيلنن
سارواما الأمر يقين يعلمون لو لحينهم تدر إلى وساروا ا سرن

غرارولاه لمن يث الخبإن م أسلمهثم رور غبدلاهم 
وأنىأشبمإ تا نيأ ثئ ووك أتتها تمه مى ه أم أق أنك 4ةممئ ت تعالى قوله 

أحدعلى أنعمها نعمة يغير لا أنه الكريمة لأية ا هذه في تعالى ذكر • عير يتيح أق 
ماتؤ لا أثن أؤإرى كقوله: أخر، آيات في المعنى هذا وأوصح ارتكبه؛ ذنب يسبب إلا 

ؤأدهين دؤمحّ ثن لهر رثا لم مرد هلا سوءا ثوي آثه آيإد ؤإدا أشمم ما دغا/أأ حئ بقوي 
'يم.اهعن ويثفؤأ ١^؛؛^ كثت ئما ثصببمكؤ ين يثظم وقوله: [، ١١:

الأيات.من ذلك غير إلى بم/ا[، ]الساء!  L_b^4ثن ستؤ ين أمبمابك وقوله: ]الشورى[، 
■أهممك.4 ين آقثلق وْتي آه تثق آي؛ 4كآئ؛ا ت تعالى قوله 
اسمعلى بالعتك رفع محل في آقعقاه قوله: إن العلماء: بعض قال 

المؤمنين.من اتبعك من أيضا وحسبك الله، حسبك أي الجلالة، 
بعضوقال القرطبي، نقاله كما وغيره، النحاس واختاره الحس، بهذا قال وممن 

4تثق ؤ قوله: في الكاف هو الذي الضمير على بالخلف خفض محل في هو العلماء: 
قالوبهذا المؤمنين، من اتبعك من وكافي كافيك أي الله حسبك فالمعنى: وعليه، 

وغيره،كثير ابن عليه واقتصر الكشاف، صاحب به وصدر وغيرهما، ريل وابن الشمي، 
منوكافي افه، كافيك المعنى وأن الأخير، الوجه تحيين على تدل القرآنية والأيات 

وحده،فه والآقفاية الحب أن على القرآن في الاسقراء لدلالة المؤمنين؛ من اتبعك 
أشُ:ظفيتا أفُ ج ;,^١ تثوهث أشُ ءِائلأ ئآ تبجوأ 1م ولو فار: كقوله 

كماورسوله، فه الإيتاء فجعل ]النوبة[، وا4 زبج_رك ألؤ إث إثا ووبئوم قئّإهء ين 
يقل:فلم وحده، له الحسب وجعل ٧[، ]الحشر: فخذ^4 أفيؤل، أؤو؛آ قال: 

يكافآثه 4ألإس وقال: به مختصا الحسب جعل بل ورسوله، افه حسبنا وقالوا 
فييذلك، تعالى وتمدح وحده، به الحسب هي التي الكفاية فخمس [ ٣٦]الزمر: عدم؟4 

ق.يكيدوا أؤو.إ0 تعالى: وقال ، ّآ[ ]ال—ط—لاق: تثه؛4 ئهو أقه ءئ جل ل4ّوتن قوله• 
الحمسببين ففرق 4، ل.؛ إقنرْء أدك آذئ هو آثأ ت1تلثط ^رى عثدعوق 

له.وبحبا ينصره له التأييد وجعل وحده، له الحب فجعل والتأييد، 
أفردوهحيث عباده من والتوكل التوحيد أهل على وتعالى سبح،انه أثنى وقد 



()٠٧؛!؟,ت سورة ٢ ١ ٦

ودهمة>ثؤهلم جممأ ق ألئاس إن ألناس إحأ ثاث ^٢^؛؛؛ تعالى! فقال بالحب، 
ثئلوؤأ ؛^^۵ تعالى؛ وقال ء-مرال[، ]آف .ه آوٍكيد و:إتلم أسب حتتا وهازأ إي٠ق١ 

الذيالوجه هذا مل: فان الأيات، من ذلك غير إلى [، ١٢٩]التوبة: الأية (؛4^ ثتعتَ 
صعقهالخافض، إعادة غير من المخفوض الضمير على العطف أل فيه القرأن، عليه دل 

)الخلاصة(؛في مالك، ابن قال الحربية، علماء من واحد غير 
جعلاقد لازما حفض مير ص على عطفا لدى خافض وعود 

أوجه؛أربعة من فالجواب 
إعادةغير من ، العهلفجواز صححوا الحربيه علماء من جماعة أن الأول؛ 

)الخلاصة(؛في ماللئ، ابن قال الخافض، 
مثبتاالصحيح والمئر المقلم في أتى قد إذ ا لازمعندي مر يول

ؤرهكعقم ةإ؛إ ؤوت\ قوله؛ على ١^٨٠٢ في اء؛؛ التررمحورة في قدمتا وقد 
تعالى؛قوله في عليه، حمزة قراءة ودلالة الحربية، شواهده [ ١٢٧]ال_1ء؛ أوق_،ه 

١[.،: ]IUثآلآئثاإ4 ه ص \ؤى آه ؤنأتسا 
نصم،،محل في مخفوض ، الكافلأن الحل؛ على الحعلف من أنه الئاتى؛ الوجه 

)الخلاصة(؛في قال يكفيلث،، ؛ؤ-ثنتائانج معنى إذ 
فم،المحل الأتباع في، راعك، ومن م ا مبع تيا موج—ر 
قالكما العطف، حه و صحما تقيئ عار, معه، لأ منعه نه يكه نصسه ت الثالث حه اله 

في)1لخلأصة(:
النسقصعق لدى مختار والنصب أحق صعق بلا يمكن إن والحملف 

ينآقعاق أي محذوف، خبره مبتدأ ؤوسه يكون أن ت الرابع الوجه 
تعالى.يله ا عند والحلم الجم.لة، ععلفط من فيأكون أيضأ، الله فحبهم ^^^ ٢١

ألأزمينؤوأوإوأ ،وؤق ٣ جتهدوا -ووها-موأ بمئبمد ؛؛ؤوأؤ؛ن؛اموأ قولهنعالك،؛ 
•محم.ه _؛ أثن؛؛J، إن أم كثب ف، بج، أمحق، بمئبم 

فيالعلماء واختلف الأرحام؛ باولي المراد الكريمة لأية ا هده في تعالى يعين لم 
العلمأهل من جماعة فذهب لا؛ أو منها المراد يبين ما القرآن في جاء هل لأية، ا هده 
آأو؛لاوتيرق تثا ممييب ؤلالن.جال ت قوله في نفليره قدمنا كما المواريث؛ آيات بينتها أنها إلى 

٧[.]؛U،: وأ'لأدمن4 
الأصل•إلك، فبوح الزبالة أراد ومن، 




