
 178 

      )٨( االنفالسورة         )١٧٨(         التاسعالجزء  
  
) ان من رفع ٢٠٤(

صوتھ بالقرآن فقد 
ترك المستحب وفعل 
بخالف األولى 
وبخاصة اذا كان في 

الصوت  مكبر
وبصورة أخص إذا 
كان فیھ إزعاج 

  ]كا[ للنائمین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بدر  تسمى سورة
: عن النبي  فضلھ

من قرأ االنفال (ص) 
براءة فانا شفیع لھ و

،  وشاھد یوم القیامھ
(ع) قال   وعن الكاظم

في سورة االنفال جدع 
  ] مج[ األنوف

  
عن ابن عبـاس  )١(

قال األنفـال الـمغانـم 
كانت لرسول هللا 
(ص) خالصة لـیس 
 ألحد منھا شيء

  ]طب[
  
قال عبادة بن ) ١(

نزلت فینا  : الصامت
أصحاب بدر حین 
اختلفنا في النفل 

،  فیھ اخالقنا وساءت
فنزعھ هللا من أیدینا 
فجعلھ لرسول هللا 

فقسمھ بین  (ص)
   ] زم [ ... المسلمین

  
اآلیة تحتمل ...) ١(

ً وجوھ عدة  ولیس  ا
فیھا دلیل على ترجیح 
بعضھا على بعض 
وإن صح في األخبار 
ما یدل على التعین 
قضى بھ ، وإال فالكل 

  ] فخ[ محتمل
  

ُ ﴿ علیكم أیها المؤمنون ﴾الُْقْرءانُ ﴿تلیت آیات  ﴾ُقِرئَ  َوإِذَا﴿  أصغوا له سمعكم ﴾َفاْسَتِمُعوا لَه

َُّكْم ﴿ الحكم استحبابي ولیس وجوبي،  السكوت مع االستماع﴾ َوأَنِصُتوا﴿ لكي  ﴾لََعل

استمعوا له بآذانكم لعلكم تسمعون بقلوبكم وتفهمون مراد مخاطبة اهللا إیاكم وتأدبوا  ﴾تُْرَحُمونَ ﴿
رحمته وهو أن یرزقكم یوصلكم حسن األدب إلى استماع وبركة الخطاب إلى بلطائف مواعظه ف

ََّك ﴿ )٢٠٤( آداب خدمته كما رزقكم سنن شریعته سرًا مستحضرًا لعظمته  ﴾ِيف نَْفِسَك  َواْذكُْر َرب

وسطًا بین  ﴾َوُدونَ ﴿وخائفًا منه  ﴾َوِخيَفةً ﴿إلیه  تخشعًا وتواضعاً  ﴾تََضرًُّعا﴿وجالله 

ْهِر ﴿ ِمَن الَْقْوِل ﴿ ، ألنه أدخل في األخالص وأبعد من الریاء وأقرب إلى القبوللسّر وا ﴾اْجلَ
َوال تَُكْن ِمَن ﴿الوقت بین العصر الى غروب الشمس  ﴾َواآلَصاِل ﴿في الصباح  ﴾بِالُْغُدوِّ 

َِّذيَن  إِنَّ ﴿ )٢٠٥( ممن غفل عن درك حقائق األمور ﴾الَْغاِفِلنيَ  َِّك  ال  ال﴿المالئكة  ﴾ِعْنَد َرب
ونَه﴿ ال یتكبرون ﴾يَْسَتْكِبُرونَ  ُ ُ يَْجسُُدونَ ﴿ینزهونه  ﴾َعْن ِعَباَدتِِه َويَُس�ِّ فان اردت  ﴾َولَه

     )٢٠٦( الّلحوق بهم واالّتصاف بصفاتهم فال تغفل عن ذكره
  
  
  

وهي ألف وخمس وسبعون كلمة ، ،  فإنها نزلت بمكة ٣٦إلى  ٣٠نزلت بالمدینة عدا اآلیات من 
ال یوجد في القرآن سورة مبدوءة بما بدئت به هذه السورة في القرآن ،  وثمانون حرفا وخمسة آالف

العظیم ، ویوجد سورتان مختومة بما ختمت به النساء والنور ، ومثلها في عدد اآلي سورة الزمر 
  ] مال[ فقط

ْحمٍن ْالرٍَّحيٍم   ِ�ِ ْاهللاِ  ْالر          
الغنائم التي غمنها المسلمون في  ﴾َعِن األَنَْفاِل ﴿ )یا محمد (ص أصحابك ﴾يَْسأَلُونََك ﴿

ِ َوالرَُّسوِل ﴿ حكمها مختص ﴾األَنَْفالُ ﴿ لهم ﴾ُقِل ﴿ معركة بدر ال یحكم بتقسیمها أو  ﴾ِهللاَّ

َُّقوا﴿ تخصیصها أحد غیرهما َ ﴿ عقاب ﴾َفات وال تطمعوا فیها من أجلها  باالختالف والتخاصم ﴾اهللاَّ
وا﴿ ُ ﴿بالمواساة والمساعدة فیما رزقكم اهللا  ﴾ِنُكْم بَيْ  ذَاَت  َوأَْصِ�ُ َ َوَرُسولَه  ﴾َوأَِطيُعوا اهللاَّ

مصدقین للرسول فیما یأتیكم  ﴾إِْن كُنُتْم ُمْؤِمنِنيَ ﴿ في الحكم في الغنائم اهللا ورسوله أمر إقبلوا
ّك فى یورث الشّ  )ص(وتكّلمكم فى امر اهللا ورسوله  ، فاّن االیمان یقتضى تسلیم امر اهللا، به 

أجیبوا  ، ]صا[ ، لنا األنفال ولنا صفو المال نحن قوم فرض اهللا طاعتنا عن الباقر (ع) ، ایمانكم
ألمر اهللا وال تطیعوا َدَواِعَي مناكم وابتغوا إیثاَر رضاء اهللا على مراد النَّْفس وأصلحوا ذات َبْیِنكم 

) ١(قلوب عن خفایا الَحَسد والحقد النصیب والحظِّ وتنقیة الوٕایثار حقِّ الغیر على َماَلُكم من 
ََّما الُْمْؤِمُنونَ ﴿ َِّذيَن إِذَا ذُِكَر ﴿الكاملون في اإلیمان ﴾ إِن ُ َوِجلَْت ﴿ أسم﴾ ال  فزعت﴾ اهللاَّ

ُ ﴿ قرىء﴾ َوإِذَا تُِلَيْت ﴿ استعظامًا لشأنه﴾ ُقلُوبُُهْم ﴿   ﴾َزادَْتُهْم إِيَمانَا﴿ القرآن﴾ َعلَْيِهْم ءاياتُه

  
  ترتیبھا

  ترتیب النزول   ٨ 
٨٨  

  ایاتھا  
  نزلت بعد  سورة االنفـال     ٧٥

  مدنیة  البقرة
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  )٨( االنفالسورة     )١٧٩(       التاسعالجزء  
  
كانوا یوم بدر ) ١(

ثالثة اصناف صنف 
،  اغاروا على الغنائم

وصنف تخلّفوا عند 
 )ص(رسول هللا 

وصنف ذھبوا فى 
، وكان  طلب العدوّ 

المال قلیالً والّناس 
كثیراً وبعضھم 
ضعفاء وبعضھم 
اقویاء وكانت اّول 
غنیمٍة أخذوھا 
فتكلّموا فیھا وفى 
ا كیفّیة قسمتھ

وتنازعوا فى ذلك 
  ]بي[
 
عبـاس   عن ابن )٥(

قالوا : لـما سمع 
رسول هللا (ص) بأبـي 
سفـیان مقبالً من الشأم 

لـمسلـمین  ، ندب إلـیھم
" َھِذِه ِعیُر  ، وقال :

قَُرْیٍش فـیھا أْمَوالُُھْم ، 
فـاْخُرُجوا إلـیھا لَعلَّ 
هللا أْن ُیَنفَّلَُكُموَھا " 
فـانتدب الناس ، فخّف 

عضھم وثقل بعضھم ، ب
وذلك أنھم لـم یظنوا 

رسول هللا (ص) أن 
  ]طب[ یـلقـى حربـا

 
تنبیھ المراد أنكم ) ٧(

تریدون العیر للفوز 
، وهللا تعالى  بالمال

یرید أن تتوجھوا إلى 
، لما فیھ من  النفیر

إعالء الدین الحق 
 واستئصال الكافرین

  ]طب[
  
ورد أن جبریل ) ٩(

نزل بخمسمائة وقاتل 
،  في یمین الجیش بھا

ونزل میكائیل 
بخمسمائة وقاتل بھا 
 في یسار الجیش

  ]مس[
   

ِِّهْم ﴿ یقینًا وطمأنینة َِّذيَن يُِقيُمونَ ) ﴿٢( في أمورهم﴾ يََتَوكَّلُونَ  َوَعَ� َرب  یؤدون﴾ ال

الةَ﴿ ا َرَزْقَناُهْم ﴿بخشوعها وفروضها ﴾ الصَّ  )٣( في الزكاة ونوافل الصدقات ﴾يُنِفُقونَ َوِممَّ

ا﴿الذین یفعلون هذه األفعال ﴾ أُْولَئَِك ﴿ ألنهم حققوا إیمانهم بأن ضموا إلیه ﴾ ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحق
مكارم أعمال القلب من الخشیة واإلخالص والتوكل ومحاسن أعمال الجوارح التي هي المِعیار 

ِِّهْم ﴿كرامة وعلو منزلة ﴾ لَُهْم دََرَجاٌت ﴿ كالصالة والصدقة ﴾ َوَمْغِفَرةٌ ﴿في الجنة ﴾ ِعْنَد َرب

َُّك ِمْن ) ﴿٤(دائم في الجنة  ﴾َوِرْزٌق كَِريمٌ ﴿فرط منهم من الذنوب  مما كََما أَْخَرَجَك َرب
َوإِنَّ َفِريًقا ِمَن ﴿على كرٍه من فریٍق من أصحابك ﴾ بِاْحلَقِّ ﴿الى بدر  - المدینة -﴾ بَْيِتَك 

فأخرجك من المألوفات ، لیكون هللا قیامك وعلیه  من تنفیل الغنائم ، ﴾الُْمْؤِمنَِني لََكاِرُهونَ 

اِدلُونََك ) ﴿٥( اعتمادك ماكان خروجنا اال للعیر وهال قلت  - ، جدالهم كان: یا محمد (ص)﴾ ُجيَ

َ ِيف اْحلَقِّ بَْعَد َما ﴿كانوا یكرهون القتال  لنا لنستعد ونتأهب للقتال ، ذلك ألنهم أخبرهم ﴾ تَبَنيَّ

ََّما يَُساُقونَ كَ ﴿ رسول اهللا (ص) بالنصر  ﴾َوُهْم يَنُظُرونَ ﴿ بالعنف﴾ إِلَى الَْمْوِت  أَن
 وعدكم﴾ يَِعُدكُمُ ﴿اذكروا حین  ﴾َوإِذْ ) ﴿٦( ِإنما كانت لفرط فزعهم ورعبهم،  یشاهدون أسبابه

ائَِفتَْنيِ ﴿ ُ إِْحَدى الطَّ ََّها﴿ - القافله او الجیش -الفرقتین العیر أو النفیر  ﴾اهللاَّ ا ِإم ﴾لَُكْم  أَن

ْوكَةِ  َغْيَر ذَاِت  أَنَّ ﴿وتحبون  ﴾َوتََودُّونَ ﴿الغنائم أو النصر في القتال  الطائفة التي ال  ﴾الشَّ

، العیر المحّملة بتجارة قریش ﴾تَُكوُن لَُكْم ﴿ - الشوكة شدة البأس والحدة بالسالح - قتال فیها

قَّ ﴿ فیها أربعون فارساً  كان ُ أَْن ُحيِ  ینصر المسلمین في معركة بدر ﴾اْحلَقَّ  َويُِريُد اهللاَّ

انتم  ، ویهلكهم جملة من أصلهم ﴾َويَْقَطَع َدابَِر الَْكاِفِريَن ﴿بآیاته المنزلة  ﴾بَِكِلَماتِهِ ﴿
ال یصل أحد إلى حیاة القلب ما لم یمت نفسه بنزاع   تریدون سفاسف األمور واهللا یرید معالیها

ِ ﴿) ٧( الشهوات عنها ومخالفتها فى جمیع األحوال َويُْبِطلَ ﴿ِإظهار اِإلسالم  ﴾قَّ اْحلَقَّ ِ�ُ
ِرُمونَ ﴿الكفر  ﴾الَْباِطلَ  ْ اذكروا حین  ﴾إِذْ ﴿) ٨(المشركون ذلك  ﴾َولَْو كَِرهَ اْ�ُ

َُّكْم ﴿تستجیرون بـ  ﴾تَْسَتِغيُثونَ ﴿ اهللا  ﴾َفاْسَ�َاَب ﴿ من أعدائكم وتسألونه النصر علیهم ﴾َرب

كُْم أَ�ِّ ُممِ ﴿الدعاء  لنبیه ﴾لَُكْم ﴿ متتابعین  ﴾الَْمالِئَكِة ُمْرِدِفنيَ  بِأَلٍْف ِمَن ﴿معینكم  ﴾دُّ
النجاة من البالء حاصلة واإلمداد ، نوعة مالدعوات مسموعة واإلجابة غیر م ، یتبع بعضهم بعضاً 
ُ ﴿) ٩(بالطاقة متواصلة  ِإال بشارة لكم بالنصر  ﴾إِال بُْشَرى ﴿ِإمدادكم بالمالئكة  ﴾َوَما َجَعلَهُ اهللاَّ

َوَما ﴿نفوسكم فیزول ما بها من الخوف والوسوسة ﴾ بِِه ُقلُوبُُكْم ﴿ولتسكن ﴾َوِلَتْطَمِنئَّ ﴿
ِ  إِال ِمْن ﴿في الحقیقة ﴾ النَّْصُر  َ ﴿بالمالئكة وغیره من االسباب  هبامداد﴾ ِعْنِد اهللاَّ   إِنَّ اهللاَّ
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  )٨( االنفالسورة     )١٨٠(       التاسعالجزء  
  
أنس بن ) عن ١١(

رسول هللا مالك أن 
(ص) ترك قتلى بدر 
ثالثاً، ثم قام علیھم 

«...  فناداھم فقال:
ألیس قد وجدتم ما وعد 
ً فإني قد  ربكم حقا
وجدت ما وعدني ربي 

 ً فسمع عمر قول »  حقا
النبّي (ص) فقال : یا 
رسول هللا ، كیف 
یسمعون ، وأنى 
 یجیبون وقد َجیَّفُوا ؟

والذي نفسي «قال : 
ما بیده ما أنتم بأسمع ل

أقول منھم ولكنھم ال 
» یقدرون أن یِجیبوا

  ] قر[
  
عن ابن عباس ) ١١(

أن المشركین غلبوا 
المسلمین في أول 
أمرھم على الماء 
فظمىء المسلمون 
وصلوا مجنبین 
محدثین وكانت بینھم 
  رمال فألقى الشیطان
 في قلوبھم الحزن

أتزعمون أن  : وقال
ً وأنكم أولیاء  فیكم نبیا
ن هللا تعالى وتصلو
؟  مجنبین محدثین

فأنزل هللا تعالى من 
السماء ماء فسال 
علیھم الوادي فشربوا 
وتطھروا وثبتت 
أقدامھم وذھبت 
 وسوسة الشیطان

 ]آل[
  

يُكمُ ﴿تذكیر بنعمٍة ثالثة ) ١٠(غالب ال ُیغلب  ﴾َعِزيٌز َحِكيمٌ  یلقي علیكم ﴾ إِْذ يَُغشِّ

إذ كنتم في  طمأنینة لقلوبكم وٕازالة لرعبكم﴾ ِمْنهُ ﴿أمنًا ﴾ أََمَنةً ﴿النوم وقت الخوف  ﴾ النَُّعاَس ﴿

ُل َعلَْيُكْم ﴿خوف من عدوكم  َماءِ ﴿ تعدید لنعمة أخرى﴾ َويَُنزِّ ً ﴿ سماء الروح﴾ ِمَن السَّ ﴾ َماء
 ]صا[اشربوا ماء السماء فإنه یطهر البدن ویدفع األسقام  الصادق (ع)، عن  علم الیقینالمطر ، 

َركُْم ﴿  من خبث أحادیث النفس وهواجس الوهمألحداث والجنابات ، من ا﴾ بِهِ ِلُيَطهِّ

ْيَطاِن ﴿وتخویف ة وسوس﴾ َعنُكْم ِرْجَز ﴿یدفع ﴾ َويُْذِهَب ﴿  لكم من العطش﴾ الشَّ

تلبدت  ﴾األَْقَدامَ  َويَُثبَِّت بِهِ ﴿برباط الصبر حتى ال یدخلها الجزع ﴾ َوِلَيْربَِط َعَ� ُقلُوبُِكْم ﴿
أنزل علیهم ماء طهر به ظواهر واوحلت أرض عدوهم واربكتهم ،  أرضهم حتى ال تسوخ في الرمل

أبدانهم ، وأنزل علیهم رحمة نوَّر بها قلوبهم وشفا بها صدورهم عن وساوس العدو ، وألبس 
َُّك إِلَى﴿تذكیر بنعمٍة رابعة ) ١١( بواطنهم لباس الطمأنینة الَْمالئَِكِة أَ�ِّ  إِْذ يُوِحي َرب

َِّذيَن ﴿أیها المالئكة وقروا قلوب  بشروا﴾ َفَثبُِّتوا﴿ صربالعون والن﴾ َمَعُكْم  بالنصر ﴾ ءامنوا ال

َِّذيَن كََفُروا﴿سأقذف ﴾ َسأُلِْقي﴿ الخوف والفزع حتى ینهزموا ﴾ الرُّْعَب  ِيف ُقلُوِب ال

أطراف  ﴾بََناٍن َواْضِربُوا ِمْنُهْم كُلَّ ﴿الرؤوس  فأضربوهم على ﴾األَْعَناِق  َفاْضِربُوا َفْوَق ﴿

َُّهْم ﴿العذاب واقع علیهم ﴾ ذَِلَك ) ﴿١٢(حركه اللشل  والرجلالید  أصابع  ﴾َشاقُّوا﴿النهم ﴾ بِأَن

َ ﴿مخالفتهم وعصیانهم ألمر  ُ َوَمْن ﴿وأمر  ﴾اهللاَّ َ ﴿یخالف أمر  ﴾يَُشاِققِ  َوَرُسولَه َوَرُسولَهُ  اهللاَّ
َ َشِديُد الِْعَقاِب   ﴾ذَِلُكْم ﴿) ١٣( بالنار في اآلخرةباإلهالك في الدنیا والتخلید  ﴾َفِإنَّ اهللاَّ

 ﴾َعَذاَب النَّار﴿في اآلخرة  ﴾َوأَنَّ ِ�َْكاِفِريَن ﴿ في الدنیا ﴾َفُذوُقوهُ ﴿العقاب بالقتل أو األسر 
َِّذيَن كََفُروا﴿) ١٤( َِّذيَن ءامنوا إِذَا لَِقيُتْم ال َُّها ال قادمین  ﴾َزْحًفا﴿أعداءكم الكفار  ﴾يَا أَي

ُّوُهُم األَْدبَاَر ﴿ لقتالهم فاثبتوا للقتال الیكم ) ١٥(وال تنهزموا فالشجاعة ثبات القلوب  ﴾َفال تَُول

ِِّهْم يَْوَمئِذٍ ﴿ ًفا﴿ظهره منهزمًا  ﴾ُدبَُرهُ ﴿یوم اللقاء  ﴾َوَمْن يَُول ِإال في حال التوجه  ﴾إِال ُمَ�َرِّ

ًزا﴿أو بالفر والكّر  طائفة أخرى ﴾ِلِقَتاٍل ﴿ يِّ َ ﴿منضمًا  ﴾أَْو ُمَ�َ المسلمین  من جماعة ﴾ى ِفئَةٍ إِل

َ  َفَقْد ﴿یستنجد بهم  ِ َوَمأَْواهُ ﴿بسخٍط عظیم  ﴾بَِغَضٍب ﴿رجع  ﴾بَاء َجَهنَُّم ﴿مقره نار  ﴾ِمَن اهللاَّ
َس الَْمِصيُر  َ َقَتلَُهْم ﴿بقوتكم  ﴾َفلَْم تَْقُتلُوُهْم ﴿) ١٦(المآل  ﴾َوبِئْ ل انز إب ﴾َولَِكنَّ اهللاَّ

َ ﴿ القبضة من الحصباء ﴾َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت ﴿هم المالئكة والقاء الرعب في قلوب  َولَِكنَّ اهللاَّ
(ص) واثرها صدر من اهللا سبحانه  صور سبحانه وتعالي الرمیة صدرت من الرسول  ﴾َرَمى

ً َحَسًنا﴿لیقهر الكافرین وُینعم على  ﴾َوِلُيْبِليَ ﴿وتعالى  البالء الحسن هو  ﴾الُْمْؤِمنَِني ِمْنهُ بَالء
  أشدُّ الناس بالًء األنبیاء ثم في الحدیث ، ق الشكر في الِمْنحة وتحقیق الصبر في المحبةتوفی
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  )٨( االنفالسورة     )١٨١(       التاسعالجزء  
 
روي أنھ لما ) ١٧(

طلعت قریش قال 
ھذه رسول هللا (ص) 

قریش ، قد جاءت 
بخیالئھا وفخرھا 
یكذبون رسولك " 
اللھم إني أسألك ما 

ل فنزوعدتني " 
جبریل وقال : خذ 
قبضة من تراب 
فارمھم بھا ، فلما 
التقى الجمعان قال 
لعلي (ع) أعطني 
قبضة من التراب من 

،  حصباء الوادي
فرمى بھا في 
وجوھھم ، وقال 

  ]فخ[شاھت الوجوه 
 
ان  روي) ١٩(

قریش حین أرادوا أن 
ینفروا تعلقوا بأستار 
الكعبة وقالوا  اللھّم 
انصر أقرانا للضیف 

نا للرحم وأوصل
وأفكنا للعاني  إن كان 
محمد على حق 
فانصره ، وإن كنا 
 على حق فانصرنا

  ]مس[
  

َ َسِميعٌ ﴿األولیاء ثم األمثل فاألمثل   بأحوالهم ونیاتهم ﴾َعِليمٌ ﴿الستغاثتهم ودعائهم ﴾ إِنَّ اهللاَّ

َ ُموِهُن ﴿الذي حدث من قتل المشركین ونصر المؤمنین ﴾ ذَِلُكْم ) ﴿١٧( والغرض ﴾ َوأَنَّ اهللاَّ

خطاب ) ١٨( بتقویة قلوب المؤمنین بنور الیقین﴾ كَْيِد الَْكاِفِريَن ﴿ منه ِإضعاف وتوهین

﴾ َفَقْد َجاءكُْم الَْفْ�ُ ﴿تطلبوا الفتح والنصر على المؤمنین  ﴾إِْن تَْسَتْفِ�ُوا﴿لكفار قریش 

في دنیاكم ﴾ َو َخْيٌر لَُكْم َفهُ ﴿ تكّفوا عن حرب الرسول ومعاداته﴾ َوإِْن تَنَتُهوا﴿ الهزیمة والقهر

َعنُكْم ﴿تدفع ﴾ َولَْن تُْغِ�َ ﴿لنصرته علیكم ﴾ نَُعْد ﴿لحربه وقتاله  ﴾َوإِْن تَُعوُدوا﴿وآخرتكم 
َ ﴿األعوان واألنصار ﴾ َولَْو كَُثَرْت ﴿من عذاب الدنیا ﴾ َشْيئًا﴿ جماعتكم ﴾ِفئَُتُكْم  َوأَنَّ اهللاَّ

َِّذيَن ءامنوا يَا) ﴿١٩( بالنصر والتأیید ﴾َمَع الُْمْؤِمنِنيَ  َُّها ال َ  أَي ُ  أَِطيُعوا اهللاَّ فیما ﴾ َوَرُسولَه
َّْوا َعْنهُ ﴿أمركم به  فمطیٌع لخوِف عقوبِته ونهیه ،  أمره ﴾َوأَنُْتْم تَْسَمُعونَ ﴿تخالفوا ﴾ َوال تََول

َِّذيَن  تَُكونُوا َوال) ﴿٢٠( ومطیٌع طمعًا في مثوبته ، وآخر تشرفًا بربوبیته لكفار كا﴾ كَال

إِنَّ َشرَّ ) ﴿٢١( ﴾يَْسَمُعونَ ﴿ یعتبرون بما﴾ ُهْم ال﴿ و إدعوا السماع﴾ َقالُوا َسِمْعَنا﴿
َوابِّ  مُّ ﴿الخلق ﴾ الدَّ ِ الصُّ عن مداومة ﴾ الُْبْكمُ ﴿ سماع الذكر وفهم معانیه عن﴾ ِعْنَد اهللاَّ

َِّذيَن ال يَْعِقلُونَ ﴿ تالوة الذكر ُ ِفيِهْم ) ﴿٢٢( الخیر والشر یمیزون بین ﴾ال  ﴾َولَْو َعِلَم اهللاَّ

 ُفرض أن اهللا﴾ َولَوْ ﴿من الحكمة ما ینفعهم ﴾ ألَْسَمَعُهْم ﴿ إنتفاعاً ﴾ َخْيًرا﴿ هؤالء الصم البكم

َّوا َوُهْم ُمْعِرُضونَ ﴿ لطف بهم ﴾أَْسَمَعُهْم ﴿ ثمرة السماع ،  عن االیمان جحودًا وعناداً  ﴾لََتَول

َِّذيَن ﴿) ٢٣( تها الطاعةالفهم والتصدیق وثمرتها االرادة وثمر  َُّها ال ِ  يَا أَي يُبوا ِهللاَّ  ﴾ءامنوا اْسَ�ِ

دََعاكُْم ِلَما  إِذَا﴿فیما دلكم علیه من الطاعات  ﴾َوِ�رَُّسوِل ﴿ا دعاكم الیه مأجیبوا فی
ِييُكْم  َواْعلَُموا أَنَّ ﴿ ]صا[ (ع) ينزلت في والیة عل(ع)  عن الصادق،  وللجهادلإلسالم  ﴾ُحيْ

 َ َشُرونَ ﴿ یفسخ عزائمه ﴾َوَقلِْبهِ  بَْنيَ الَْمْرءِ ﴿یتصرف  ﴾َحيُولُ اهللاَّ َّهُ إِلَْيِه ُحتْ ، ال لغیره  ﴾َوأَن
َُّقوا﴿) ٢٤(ترغیب في العمل وتحذیر عن الكسل ، فیجازیكم بأعمالكم  فمصیر الكل إلیه  ﴾َوات

َِّذيَن َظلَُموا ال تُِصيَنبَّ ﴿إن نزلت البالء  ﴾ِفْتَنةً ﴿احذروا  ةً  ِمْنُكْم ﴿ى الظالم عل ﴾ال  ﴾َخاصَّ
یعنى ال تصیب تلك الفتنة النفوس الظالمة فقط بل  ، الصالح والطالح ، بل تعم الجمیع فقط

تصیب القلوب الربانیة فتجتذبها من حظائر القدس وریاض االنس الى خصائص صفات االنس 
َ َشِديُد الِْعَقاِب ﴿ احذروا أن  ، زوم اإلستقامةحث على ل،  لمن عصاه ﴾َواْعلَُموا أَنَّ اهللاَّ

 أصابت (ع) عن الصادق ، ترتكبوا زلًَّة توجب لكم عقوبة ال تخص مرتكبها بل یعمُّ شؤُمها الجمیع
وقد أمرهم رسول اهللا (ص)  ... (ع) الناس فتنة بعد ما قبض اهللا نبیه (ص) حتى تركوا علیا

  واتقوا فتنة { س قال: لما نزلتعن ابن عبا ، [صا] )بأتباع علي (ع) واألوصیاء من آل محمد (ع
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فَِتٌن َكقَِطِع اللَّْیِل ) ٢٥(

اْلُمْظلِِم ال َتقُوُم لََھا 
َقائَِمٌة َو ال ُتَردُّ لََھا 
َراَیٌة َتأْتِیُكْم َمْزُموَمًة 
َمْرُحولًَة َیْحفُِزَھا َقائُِدَھا 

ا أَْھلَُھا َو َیْجَھُدَھا َراِكُبھَ 
َقْومٌ َشِدیٌد َكلَُبُھْم َقلِیلٌ 
َسلَُبُھْم یَُجاِھُدُھْم فِي 
ِ َقْومٌ أَِذلٌَّة ِعْنَد  َسبِیِل هللاَّ
ِریَن فِي األَْرِض  اْلُمَتَكبِّ
َماءِ    َمْجُھولُوَن َو فِي السَّ

  ]نج[
 
ابن عباس: أمر ) ٢٥(

هللا المؤمنین أالّ یقروا 
المنكر بین أظھرھم 

،   بالعذابفیعمھم هللا
فیصیب الظالم وغیر 

  ]مس[  الظالم
  
قال الزبیر:  )٢٥(

نزلت فینا وقرأناھا 
ً ، وما أرانا من  زمانا
أھلھا ، فإذا نحن 
المعنیون بھا  وروي: 
أن الزبیر كان یسایر 
ً ، إذ  النبي (ص) یوما
أقبل علّي (ع) فضحك 
إلیھ الزبیر فقال رسول 

كیف حبك هللا (ص) 
سول فقال یا ر لعليٍّ ؟

هللا ، بأبي أنت وأمي ، 
إني أحبھ كحبي لوالدي 
ً ، قال :  أو أشّد حبا
فكیف أنت إذا سرت 

  ]فخ[ إلیھ تقاتلھ
  
عن السدّي : ) ٢٥( 

قال : ھذه نزلت فـي 
أھل بدر خاصة ، 
وأصابتھم یوم الجمل 

   ]طب[ فـاقتتلوا 
  
) نزلت في ابي ٢٧(

لبابھ حین بعثھ رسول 
هللا (ص) الى بني 

ار لھم الى قریضة فأش
   ]زم [حلقھ بأنھ الذبح

 
قال ابن عباس: ) ٢٧(

خیانة هللا سبحانھ بترك 
، والرسول  فرائضھ

بترك سنتھ وارتكاب 
 ، واألمانات معصیتھ

األعمال التي ائتمن هللا 
  ]مس[ علیھا العباد

  

بیاء من ظلم علیا مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنما جحد نبوتي ونبوة االن } قال رسول اهللا (ص)... 
﴾ أَنُْتْم ﴿حینما ﴾ إِذْ ﴿ " نزلت في المهاجرین"نعمة اهللا علیكم ﴾ َواْذكُُروا) ﴿٢٥( ]شو[قبلي 

مكة ﴾ ِيف األَْرِض ﴿من قبل فارس والروم وكنتم سواء في الكفر  ﴾َقِليٌل ُمْسَتْضَعُفونَ ﴿كنتم 

َفُكْم النَّاُس ﴿ المدینة  الى﴾ َفآَواكُْم ﴿فیقتلونكم ویسبونكم ﴾ َختَاُفوَن أَْن يََ�َطَّ

يَِّباِت ﴿منحكم ﴾ َوَرَزَقُكْم ﴿یوم بدر ﴾ بَِنْصِرهِ ﴿أعانكم وقواكم ﴾ َوأَيََّدكُْم ﴿ من ﴾ ِمَن الطَّ

َُّكْم تَْشُكُرونَ ﴿غنائمهم حالًال طیبا   عن امیر المؤمنین ، اهللا على هذه النعم الجلیلة ﴾لََعل
كانوا أذالء في أیدي فارس قیل نزلت في العرب فأنهم ،  ]صا[ نزلت في قریش خاصة (ع)

َ ) ﴿٢٦( ]بض[ والروم ونُوا اهللاَّ َِّذيَن ءامنوا ال َختُ َُّها ال ﴾ َوالرَُّسولَ ﴿ بترك فرائضه﴾ يَاأَي

ونُوا أََمانَاتُِكْم ﴿ بِإطالع المشركین على أسرار المؤمنین ، عن  فیما بینكم بأن التحفظوها﴾  َوَختُ

وتشیر اآلیة إلى أن تعرفون تبعة ذلك ووباله ،  ﴾تَْعلَُمونَ َوأَنُْتْم ﴿ ]شو[ محمدفي آل (ع) الباقر 

ََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوالدُكُْم ِفْتَنةٌ ) ﴿٢٧(الكالم عند سامعه أمانة  إختباٌر من اهللا ﴾ َواْعلَُموا أَن
لیختبركم كیف أنتم عاملون في أداء حق اهللا علیكم فیها ، لیظهر االفعال التي بها یستحق الثواب 

َوأَنَّ ﴿ ، ألن أبا لبابة ما حمله على تلك الخیانة إال وجود أمواله وأوالده عند یهود قریظةقابوالع
َ ِعْنَدهُ أَْجٌر  أموالكم فتنة إن جمعتم وأمسكتم ونعمة إن جزاء طاعتكم ،  ﴾َعِظيمٌ ﴿ثواب ﴾ اهللاَّ

َ ) ﴿٢٨( أنفقتم وبذلتم فى وجوه الخیرات َِّذيَن ءامنوا إِْن ت َُّها ال َ  تَُّقوايَاأَي التقوى تُنور بطاعته ﴾ اهللاَّ

َعْل لَُكْم ﴿ الصدر وتزید في العلم والمعرفةوتشرح القلب   ﴾ُفْرَقانًا﴿ هدایة ونورًا في قلوبكم ﴾َجيْ

ْر ﴿تفرقون به بین الحق والباطل  فال یفضحكم یوم  ﴾َسيِّئَاتُِكْم  َعنُكْم ﴿ یستر ﴾َويَُكفِّ

ُ ﴿فال یؤاخذكم بها  في اآلخرة ﴾َويَْغِفْر لَُكْم ﴿القیامة   ، الواسع ﴾الَْفْضِل الَْعِظيِم  ُذو َواهللاَّ

 ﴾َوإِذْ ﴿) ٢٩(ال أن تقواهم أو جبت ذلك علیه ، ما وعده لهم على التقوى تفضل منه وٕاحسان 
َِّذيَن كََفُروا﴿تآمر ی ﴾يَْمُكُر ﴿(ص) حین  اذكر یا محمد المشركون في دار الندوة  ﴾بَِك ال

ِرُجوَك ﴿ یسجنوك ﴾ِلُيْثِبُتوَك ﴿ ویتآمرون  ﴾َويَْمُكُرونَ ﴿ من مكة ﴾أَْو يَْقُتلُوَك أَْو ُخيْ

ُ ﴿و یدبر لك  ﴾َويَْمُكُر ﴿علیك  ُ ﴿ربك ما یبطل مكرهم  ﴾اهللاَّ مكُره  ﴾َخْيُر الَْماِكِريَن  َواهللاَّ

 ﴾َناءايَاتُ ﴿ المشركون ﴾َعلَْيِهْم ﴿قرئت  ﴾َوإِذَا تُْتَ� ﴿) ٣٠( تعالى أنفُذ من مكرهم وأبلغ تأثیراً 

ُ ﴿هذا الكالم  ﴾قَْد َسِمْعَنا﴿ مكابرة وعناداً  ﴾َقالُوا﴿القرآن   ﴾لَُقلَْنا ِمْثَل َهَذا﴿أردنا  لو ﴾لَْو نََشاء

لِنيَ ﴿أباطیل وحكایات  ﴾إِال أََساِطيُر ﴿القرآن  ﴾إِْن َهَذا﴿ القرآن ولیس ، األمم السابقة  ﴾األَوَّ

  ا�َُّهمَّ إِْن كَاَن ﴿ بن الحرث من بني عبد الدار" النضر " ﴾َوإِْذ َقالُوا﴿) ٣١( كالم اهللا تعالى
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  )٨( االنفالسورة     )١٨٣(       التاسعالجزء  
  
أحدكم  الیقولن )٢٨(

اللھم اني اعوذ بك من 
الفتنة .. ولكن من 

استعاذ فلیستعذ من  
  ] نج [مضالت الفتن

  
ویمكن أن  )٢٨( 

یتمسك بھذه اآلیة في 
بیان أن االشتغال 

ضل من بالنوافل أف
االشتغال بالنكاح ، ألن 
االنكاح یوجب الحاجة 

  ]فخ[الى المال 
  
التقوى  ) فائدة :٢٩( 

، وتشرح  تنور القلب
، وتزید في  الصدر

 ]مس[ العلم والمعرفة
) كثیر من ٢٩(

مفاھیمنا االسالمیة 
تعرضت للتشویھ ،،.. 

  ] أم[
  
قال عطاء :  )٣٠(

سمعت عبـید بن عمیر 
یقول : لـما ائتـمروا 
بـالنبـّي (ص) قال لھ 
أبو طالب : ھل تدري 
 ما ائتـمروا لك ؟ قال :

قال فأخبره. قال : َنَعْم 
"  من أخبرك ؟ قال:

قال: نعم الرّب َرّبـي " 
ربك ، استوص بھ 

  ]طب[  خیراً 
ابن عباس في ) ٣٠(

وإذ قول هللا تعالى: (
) یمكر بك الذین كفروا

قال تشاورت قریش 
  لیلة بمكة فقال بعضم

فأوثقوه  أصبح إذا
  بالوثاق. وقال بعضھم
:  اقتلوه وقال بعضھم

بل أخرجوه فاطلع هللا 
، فبات  نبیھ على ذلك

 (ع)علي بن أبي طالب
على فراش النبي 

) تلك اللیلة، (ص
فخرج رسول هللا 

حتى لحق  (ص)
، وبات  بالغار

المشركون یحرسون 
علیا وھم یظنون أنھ 

، فلما  رسول هللا
،  أصبحوا ثاروا إلیھ

فلما رأوا علیا رد هللا 
  ]شو[ مكرھم

  
: لم  ابن عباس) ٣٣(

تعذب أمة قط ونبیھا 
  ]مس[ فیھا

َعلَْيَنا ِحجَاَرةً ِمَن ﴿أنزل ﴾ ِعْنِدَك َفأَْمِطْر  ِمْن ﴿حقًا منزًال ﴾ ُهَو اْحلَقَّ ﴿القرآن ﴾ َهَذا
َماِء أَِو اْئِتَنا بَِعَذاٍب أَِليٍم  بَُهْم  َوَما) ﴿٣٢( مؤلم أهلكنا به ﴾السَّ ُ ِلُيَعذِّ عذاب ﴾ كَاَن اهللاَّ

ُ ﴿ السبب الموجب ِإلمهالهم وجودك بین أظهرهم ﴾َوأَنَْت ِفيِهْم ﴿االستئصال  َوَما كَاَن اهللاَّ
بَُهْم َوُهْم   أَال﴿وما یمنع ﴾ لَُهْم  َوَما) ﴿٣٣( اهللا﴾ يَْسَتْغِفُرونَ ﴿وفیهم مؤمنون ﴾ ُمَعذِّ

ُ َوُهْم  بَُهُم اهللاَّ َرامِ ﴿یمنعون المسلمین ﴾ ونَ يَُصدُّ  يَُعذِّ ِد اْحلَ " كانوا یقولون نحن  ﴾َعِن الَْمْجسِ

ما كانوا أهًال لوالیة ﴾ َوَما كَانُوا أَْوِلَياءهُ ﴿والة البیت والحرم نصد من نشاء وندخل من نشاء " 

یعني ابن عباس ، عن  من كان برًا تقیاً ﴾ إِْن أَْوِلَياُؤهُ إِال الُْمتَُّقونَ ﴿الحرام مع ِإشراكهم  المسجد

أَْكَثَرُهْم ال  َولَِكنَّ ﴿ ]شو[ه وحمزة وجعفرا وعقیال ، هؤالء هم أولیاؤ  علي بن أبي طالب (ع)
إِال ﴿الحرام ﴾ ِعْنَد الَْبْيِت ﴿عبادة المشركین ﴾ َوَما كَاَن َصالتُُهْم ) ﴿٣٤(جهلة  ﴾يَْعلَُمونَ 

 ً تهم فلیسوا بأهل ألن یكونوا أولیاء ومن كانت هذه صال وتصفیقاً ﴾ َوتَْصِديَةً ﴿تصفیرًا ﴾ ُمَكاء

 )٣٥(بسبب كفركم  ﴾بَِما كُنُتْم تَْكُفُرونَ ﴿ القتل واألسر یوم بدر﴾ َفُذوُقوا الَْعَذاَب ﴿ له
َِّذيَن كََفُروا يُْنِفُقونَ ﴿ وا َعْن ﴿یصرفون ﴾ إِنَّ ال ِ أَْمَوالَُهْم ِلَيُصدُّ لقتال  ﴾َسِبيِل اهللاَّ

ثُمَّ تَُكوُن َعلَْيِهْم ﴿هذه األموال ﴾ َفَسُينِفُقونََها﴿ اِإلسالم المسلمین ومنعهم الدخول في دین
َِّذيَن كََفُروا﴿ یهزمزن﴾ ثُمَّ يُْغلَُبونَ ﴿ندامة ﴾ َحْسَرةً إِلَى َجَهنََّم ﴿ماتوا على الكفر ﴾ َوال

َشُرونَ  ِبيَث ﴿لیفرق ﴾ ِلَيِميَز ) ﴿٣٦(یساقون  ﴾ُحيْ ُ اْخلَ ِب ﴿الكفرة  ﴾اهللاَّ يِّ المؤمنین ﴾ ِمَن الطَّ

ِبيَث ﴿ َعَل اْخلَ ُ ﴿متراكمًا ﴾ َفَيْركَُمهُ  بَْعَضهُ َعَ� بَْعٍض ﴿ الكفار﴾ َوَجيْ َعلَه ﴾ َجِميًعا َفَ�ْ

الخبیث من األموال  ، لشرائهم عذاب اآلخرة بأموالهم﴾ ِيف َجَهنََّم أُْولَئَِك ُهُم اْخلَاِسُرونَ ﴿فیقذف 

 ﴾ُقلْ ﴿ )٣٧( ما أخرجت منها حقوق اهللا هى التى لم یخرج منها حقوق اهللا ، والطیب من األموال

ِإن ینتهوا عن الكفر  ﴾إِْن يَنَتُهوا﴿ المشركین من قومك ﴾ِ�َِّذيَن كََفُروا﴿ (ص) یامحمد
َفَقْد ﴿ِإلى قتالك  ﴾َوإِْن يَُعوُدوا﴿م من الذنوب واآلثا ﴾يُْغَفْر لَُهْم َما قَْد َسلََف ﴿ویؤمنوا باهللا 

لِنيَ  وعید شدید لهم بالدمار ِإن لم  " في تدمیر وإِهالك المكذبین لألنبیاء ﴾َمَضْت ُسنَُّت األَوَّ

َحتَّى ال تَُكوَن ﴿قاتلوا أعداءكم المشركین  ﴾َوَقاتِلُوُهْم ﴿) ٣٨( " یقلعوا عن المكابرة والعناد
ِ َويَُكوَن ال﴿شرك  ﴾ِفْتَنةٌ  ُّهُ ِهللاَّ يُن كُل لم یجىء (ع)  عن الصادق ، وال یعبد إال اهللا وحده ﴾دِّ

تأویل هذه االیة ولو قام قائمنا بعد َسَیرى من یدركه ما یكون من تأویل هذه اآلیة ولیبلغن دین 
عن  ﴾َفِإِن انَتَهْوا﴿ ]آل ، مج[ اللیل حتى الیكون مشرك على ظهر األرض (ص) ما بلغ محمد

َ بَِما يَْعَملُونَ ﴿وا الكفر وأسلم   أحكام الشرع  ، یثیبهم على توبتهم وإِسالمهم ﴾بَِصيٌر  َفِإنَّ اهللاَّ



 184 

  )٨( االنفالسورة      )١٨٤(       العاشرالجزء  
  
) فائدة : ٣٣(

اإلستغفار أمان 
وسالمة من العذاب 

  ] فخ[
  
األَْرِض  فِي َكانَ  )٣٣(

ِ َو  أََماَناِن ِمْن َعَذاِب هللاَّ
 َفُدوَنُكمُ َع أََحُدُھَما َقْد ُرفِ 

ا  ُكوا بِِھ أَمَّ اآلَخَر َفَتَمسَّ
األََماُن الَِّذي ُرفَِع َفُھَو 

ِ ( َرُسولُ ا صهللاَّ ) َو أَمَّ
األََماُن اْلَباقِي 

 ]نج[ َفاالْستِْغَفارُ 
  
عن علي بن أبي ) ٤١(

) في قول هللا عطالب (
واعلموا انما : ( تعالى

 قال) ، غنمتم من شئ
، ولم  ة: لنا خاص

یجعل لنا في الصدقة 
، كرامة أكرم  نصیبا

 هللا تعالى نبیھ وآلھ بھا
، وأكرمنا عن أو ساخ 

 ]شو[  أیدي المسلمین
  
ُروي : أنھ  )٤١(

قسم سھم ذوي  (ص)
القربى علیھما فقال 
عثمان وجبیر بن 
مطعم ھُؤالء إِْخوانك 
َبُنو ِھاِشٍم ال ننكر 
َفْضلَُھْم لَمَكانِك الذي 

 ُ  ِمْنُھْم ، َجَعلَك هللاَّ
أرأیت إخواننا من َبني 
لِب  أْعَطْیَتُھْم  الُمطَّ
وَحَرْمَتَنا وإنَّما َنحُن 

؟  َوُھْم بَمْنِزلٍَة َواِحدةٍ 
َفَقاَل علیھ الصالة 

إِنَُّھْم لَْم :« والسالم 
ُیَفاِرقُوَنا في َجاِھلِیٍَّة 

وَشبَّّك َبْیَن » وال إٍْسالَم
   ]بي [أََصابِِعھِ 

ّن أبا بكر  روي أ)٤١(
منع بني ھاشم الخمس 
وقال : إنما لكم أن 
یعطى فقیركم ویزّوج 
أیمكم ویخدم من ال 

وكذلك  خادم لھ منكم...
روي عن عمر ومن 

زم ، [بعده من الخلفاء 
    ]آل
عن علي (ع) ) ٤١(
 ھ ألیتامنا ومساكیننانإ

وعن ابن عباس ..... 
أنھ كان على ستة أسھم 
� وللرسول سھمان، 

قاربھ حتى وسھم أل
قبض ، فأجرى أبو 
 بكر الخمس على ثالثة

وقیل : الخمس .... 
  ] زم[ كلھ للقرابة.

َّْوا) ﴿٣٩( ]فخ[ نحن نحكم بالظاهرفمبنیة على الظواهر كما قال (ص)  ینتهوا عن  لم﴾ َوإِْن تََول

َ َمْوالكُْم ﴿یامعشر المؤمنین ﴾ َفاْعلَُموا﴿كفرهم فقاتلوهم  نِْعَم ﴿عینكم ناصركم وم﴾ أَنَّ اهللاَّ
ََّما َغِنْمُتْم ِمْن ﴿أیها المؤمنون ﴾ َواْعلَُموا) ﴿٤٠(لكم  ﴾النَِّصيُر  َونِْعمَ ﴿ المعین الَْمْولَى﴾ أَن

ءٍ  ِ ُخُمَسهُ َو�ِرَُّسوِل َولِِذي الُْقْربَى َوالَْيَتاَمى﴿ غنائم الحرب او مطلق الغنیمه﴾ َ�ْ ﴾ َفأَنَّ ِهللاَّ

أي قرابة الرسول  عن الباقر (ع)  والفقراء من ذوي الحاجة﴾ ِكِني َوالَْمَسا﴿ الذین مات آباؤهم

َوابِْن ﴿ ]صا[یتامانا ومساكیننا ول (ع) وهم بنو هاشم وبنو المطلب الخمس هللا وللرسول ولنا
ِبيِل  ِ ﴿والمنقطع في سفره من المسلمین ﴾ السَّ فاعلموا أن هذا هو حكم ﴾ إِْن كُنُتْم ءاَمْنُتْم بِاهللاَّ

بدر ، ألن اهللا فرق  یوم﴾ يَْوَم الُْفْرَقاِن ﴿ محمد (ص)﴾ َعَ� َعْبِدنَا َوَما أَنَزلَْنا﴿غنائم اهللا في ال
ْمَعاِن  يَْومَ ﴿به بین الحق والباطل  ٍء ﴿ المسلمون والكافرون﴾ الَْتَقى اْجلَ ُ َعَ� كُلِّ َ�ْ َواهللاَّ

نَْيا َوةِبِالُْعْد ﴿المؤمنین ﴾ إِْذ أَنُْتْم ) ﴿٤١( ال یعجزه شيء ﴾قَِديٌر  القسم االسفل في ﴾ الدُّ

وأعداؤكم ﴾ َوُهْم ﴿ وتسمى بالعدوة الشامیه جانب الوادي الشمالي القریب إلى المدینة المیدان،

بالجانب الجنوبي الذي یلي مكة وتسمى العدوة  القسم االعلى ،﴾ بِالُْعْدَوةِ الُْقْصَوى﴿المشركون 

﴾ أَْسَفَل ِمْنُكْم ﴿ في موضع جارة قریش وابو سفیانوالعیر التي فیها ت﴾ َوالرَّْكُب ﴿الیمانیه 

ُّْم ﴿فیما یلي ساحل البحر  ﴾ الْخَتلَْفُتْم ﴿أنتم والمشركون على القتال وعلمتم حالهم ﴾ َولَْو تََواَعدت

ُ  ِلَيْقِضيَ ﴿تالقیتم على غیر موعد  ﴾َولَِكْن ﴿ لقلتكم وكثرتهم﴾ ِيف الِْميَعادِ ﴿ هیبة منهم ﴾ اهللاَّ

﴾ ِلَيْهِلَك َمْن َهلََك ﴿ متحققًا واقعاً ﴾ أَْمًرا كَاَن َمْفُعوالً﴿لمؤمنین وقهر أعدائهم نصر ا بقدرته

َيى َمْن َحيَّ ﴿ على حجة وعبرة قد رآها﴾ َعْن بَيَِّنةٍ ﴿ لیموت من مات ویعیش من یعیش ﴾ وَحيْ

َ لََسِميعٌ ﴿ لما رأى من اآلیات والعبر﴾ َعْن بَيَِّنةٍ ﴿  ﴾َعِليمٌ ﴿أصحابك لما یقوله ﴾ َوإِنَّ اهللاَّ

ُ ﴿اذكر یا محمد (ص) حین ﴾ إِذْ ) ﴿٤٢(بنیاتهم  ِيف ﴿ یریك ربك اعداؤك﴾ يُِريَكُهُم اهللاَّ
َولَْو ﴿ وهم قلة، فأخبرت بها أصحابك فقویت نفوسهم وتشجعوا على حربهم﴾ َمَناِمَك َقِليالً

َ ﴿بسبب ضعف همتكم لجبنتم  ﴾لََفِشلُْتْم  كَِثيًرا﴿ عدوك ﴾أََراكَُهْم  والختلفتم یا  ﴾َتَناَزْعُتْم َول

َ ﴿في أمر قتالهم  ﴾األَْمِر  ِيف ﴿ فیما بینكم معشر الصحابة َّمَ َولَِكنَّ اهللاَّ أنعم علیكم  ﴾َسل

َّهُ َعِليمٌ ﴿ بالسالمة من الفشل والتنازع ُدوِر  إِن یعلم ما یغّیر القلوب من الشجاعة  ﴾بَِذاِت الصُّ
بدر یقلل المسلمین في أعین الكفار ویكثر الكفار  كان إبلیس یوم " ، ، والصبر والجزع والجبن

...."  : یا جبرئیل إني مؤجل ، وهو یقول في أعین الناس فشد علیه جبرئیل بالسیف فهرب منه
  في  ﴾إِْذ الَْتَقْيُتْم ﴿اعدائكم بالیقظة  ﴾يُِريُكُموُهْم ﴿ حین نؤ واذكروا أیها المؤمن ﴾َوإِذْ ﴿) ٤٣(
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  )٨( االنفالسورة     )١٨٥(       العاشرالجزء  
  
خرج رسول هللا  )٤٢(

(ص) والمسلمون 
یریدون عیر قَریش ، 
حتى جمع هللا بینھم 
وبین عدّوھم على غیر 

  ]طب[ میعاد
  
... أن عسكر  )٤٢(

الرسول (ص) كانوا 
في غایة الخوف 
والضعف بسبب القلة 
وعدم األھبة ، ونزلوا 
بعیدین عن الماء ، 
وكانت األرض التي 

ضاً رملیة نزلوا فیھا أر
تغوص فیھا أرجلھم. 
وأما الكفار ، فكانوا 
في غایة القوة بسبب 
الكثرة في العدد، 
وألنھم كانوا قریبین 
من الماء ، وألن 
األرض التي نزلوا 
فیھا كانت صالحة 

  ]فخ [للمشي 
  
قال ابن مسعود: ) ٤٤(

لقد قللوا في أعیننا 
حتى قلت لرجل إلى 
جنبي : أتراھم سبعین؟ 

مائة،  قال : أراھم
فأسرنا رجالً منھم فقلنا 
لھ : كم كنتم؟ قال : 

  ]زم[ ألفاً 
  
وفیھ إشعار بأّن ) ٤٥(

على العبد أن ال یفتر 
عن ذكر ربھ أشغل ما 
ً وأكثر ما  یكون قلبا
یكون ھما ، وأن تكون 
نفسھ مجتمعة لذلك 
وإن كانت متوزعة 
عن غیره ، وناھیك 
بما في خطب أمیر 
المؤمنین علیھ السالم 

یام صفین وفي في أ
مشاھده مع البغاة 

 من –والخوارج 
البالغة والبیان 
ولطائف المعاني ، 
وبلیغات المواعظ 

دلیالً على  -والنصائح 
یشغلھم  أنھم كانوا ال

عن ذكر هللا شاغل 
  ] زم[وإن تفاقم األمر 

  
عن مجاھد  )٤٦(

ذھبت ریح أصحاب 
رسول هللا (ص) حین 
نازعوه یوم أُحد 

  ]طب[
  

ِّلُُكْم ﴿ فقلل اهللا عدوكم في أعینكم لتزداد جرأتكم علیهم﴾  أَْعُيِنُكْم َقِليالًِيف ﴿المعركة  َويَُقل
التحم القتال كثر اهللا " قبل التحام الحرب ، فلما  حتى ال یستعدوا ویتأهبوا لكم﴾ أَْعُيِنِهْم  ِيف 

ُ ﴿ وهابوا " المؤمنین في أعین الكفار فُبهتوا أَْمًرا ﴿هزم الباطل ینصر جنده وی﴾ ِلَيْقِضَي اهللاَّ
كرر الختالف الفعل المعلل به ففي األول إجتماعهم بال  ،من اعزاز الدین ﴾ كَاَن َمْفُعوال

ِ تُْرَجعُ ﴿، وهنا تقلیلهم وتكثیرهم  دمیعا َُّها ) ﴿٤٤(كلها  ﴾األُُموُر ﴿مصیر ﴾ َوإِلَى اهللاَّ يَاأَي
َِّذيَن ءامنوا إِذَا لَِقيُتْم  َ ﴿لقتالهم وال تنهزموا ﴾ َفاْثُبُتوا﴿ار الكف﴾ ِفئَةً ﴿ حاربتم﴾ ال َواْذكُُروا اهللاَّ

َُّكْم تُْفِ�ُونَ ﴿ وادعوه بالنصر والغلبة﴾ كَِثيًرا َوأَِطيُعوا ) ﴿٤٥(تفوزوا بالظفر علیهم  ﴾لََعل
 ُ َ َوَرُسولَه  ﴾َفَتْفَشلُوا﴿وال تختلفوا فیما بینكم ﴾ َوال تََناَزُعوا﴿ فیما أمركم به ونهاكم عنه﴾ اهللاَّ

إِنَّ ﴿ على شدائد الحرب وأهوالها﴾ َواْصِبُروا﴿ قوتكم وبأسكم﴾ َوتَْذَهَب ِرُحيُكْم ﴿فتضعفوا 
ابِِريَن  َ َمَع الصَّ َِّذيَن ) ﴿٤٦( بالنصر والعون ﴾اهللاَّ َخَرُجوا ﴿ككفار قریش ﴾ َوال تَُكونُوا كَال

َ النَّاِس ﴿ عتوًا وتكبراً ﴾ بََطًرا﴿ لبدر﴾ ِمْن ِديَاِرِهْم  ونَ ﴿ طلبًا للفخر والثناء﴾ َوِرئَاء ﴾ َويَُصدُّ

ِ ﴿ ویمنعون الناس ُ بَِما يَْعَملُونَ ﴿الدخول في اِإلسالم ﴾ َعْن َسِبيِل اهللاَّ يٌط  َواهللاَّ  ﴾ُحمِ

ْيَطاُن ﴿ لكفار مكة﴾ لَُهمُ ﴿حسَّن ﴾ َزيََّن ﴿واذكر حین ﴾ َوإِذْ ) ﴿٤٧( وسیجازیهم علیه الشَّ
َوَقاَل ال ﴿ اتهم فى أعینهم وَصغَّر نعم اهللا عندهمطاع عظَّم ، خروجهم للحرب﴾ أَْعَمالَُهْم 

لَُكْم ﴿معین  ﴾َوإِ�ِّ َجاٌر ﴿ لن یغلبكم محمد (ص) وأصحابه﴾ َغاِلَب لَُكْم الَْيْوَم ِمَن النَّاِس 
ا تََراءَِت  ﴾ َعَ� َعِقَبْيهِ ﴿ولى الشیطان هاربًا ﴾ نََكَص ﴿الفریقان ﴾ الِْفئََتاِن ﴿تالقى ﴾ َفلَمَّ

ٌ ِمْنُكْم ﴿ار مولیًا األدب  المالئكة نازلین لنصرة ﴾إِ�ِّ أََرى ﴿عهد جواركم  من﴾ َوَقاَل إِ�ِّ بَِريء

َ ﴿عذاب ﴾ أََخاُف  إِ�ِّ ﴿ وأنتم ال ترون ذلك﴾ َما ال تََرْونَ ﴿المؤمنین   على أیدي من أراهم﴾ اهللاَّ

﴿ ُ لم  رأى في ذلك الیوم ماأو أعتقد أن یكون قد حل الوقت المعلوم ، إذ ﴾ َشِديُد الِْعَقاِب  َواهللاَّ
َِّذيَن ِيف ﴿ بالمدینة﴾ إِْذ يَُقوُل الُْمَناِفُقونَ ) ﴿٤٨(، أسلمهم للقتل وتبرأ منهم  قبلمن  یر َوال

﴾ ِديُنُهْم ﴿المسلمون ﴾ َغرَّ َهؤُالءِ ﴿لضعف اعتقادهم باهللا شك وریبة ﴾ ُقلُوبِِهْم َمَرٌض 

ِ ﴿یعتمد ﴾ َوَمْن يََتَوكَّلْ ﴿ وابهم، قال تعالى في ج فأدخلوا أنفسهم فیما ال طاقة لهم ﴾ َعَ� اهللاَّ

َ ﴿ویسلم لقضائه  في  ﴾َحِكيمٌ ﴿من استجار به  غالب ال یخذل﴾ َعِزيٌز ﴿ناصره ﴾ َفِإنَّ اهللاَّ

 إِْذ يََتَوفَّى﴿ لرأیت أمرًا فظیعاحالهم ببدر یا محمد (ص)  ﴾َولَْو تََرى ﴿) ٤٩( أفعاله وصنعه
َِّذيَن كََفُروا الَْمالئِكَ    ُوُجوَهُهْم  يَْضِربُونَ ﴿ همحین تقبض مالئكة العذاب أرواح ﴾ةُ ال
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ما ) في الحدیث ٤٨(

رؤي الشیطان یوماً 
، وال  ھو فیھ أصغر

، وال  ، وال أحقر أدحر
أغیظ منھ في یوم 

، إِال ما رأى  عرفة
، فإِنھ رأى  یوم بدر

 كةجبریل َیَزُع المالئ
  ]مس[
  
قال ابن عباس:  )٤٨(

جاء إِبلیس یوم بدر في 
جند من الشیاطین معھ 
رأیتھ في صورة 

"وكان من "سراقة 
" فقال أشراف كنانة

:  الشیطان للمشركین
ال غالب لكم الیوم من 

،  الناس وإِني جار لكم
فلما اصطف الناس 

(ص) أخذ رسول هللا 
قبضة من التراب 
فرمى بھا وجوه 

ا فولو المشركین
وأقبل جبریل   مدبرین

 -، فلما رآه  إِلى إِبلیس
وكانت یده في ید رجٍل 

انتزع  -من المشركین 
یده ثم ولى مدبراً فقال 

: یا سراقة  الرجل
أتزعم أنك لنا جار؟ 

: إِني أرى ما ال  فقال
 ترون إِني أخاف هللا

  ]مس[
  
) النعمة التي انعم ٥٣(

هللا بھ قریش ابتعاثھ 
 محمد (ص) فكفروا بھ
وكذبوه فنقلھ الى 

  ]مج[االنصار
  
 ) عن الصادق٥٣(

إن هللا قضى (ع) 
قضاء حتما ال ینعم 
على العبد بنعمة 
فیسلبھا إیاه حتى 
یحدث العبد ذنبا 
 یستحق بذلك النقمة

  ]صا[
  
أََقلُّ َما َیْلَزُمُكْم ) ٥٣(

ِ أَال  بِنَِعِمِھ  َتْسَتِعیُنواِ�َّ
 ]نج[ َعلَى َمَعاِصیھِ 

  
ھ تعالي ) كرر قول٥٤(

كدأب آل فرعون ألنھ 
أراد باألول بیان حالھم 
في استحقاق عذاب 
االخره وفي الثاني 
بیان استحقاقھم لعذاب 

  ]مج[الدنیا 
  

" قیل كانت معهم  حال االنهزام وادبارهمعند االقدام وجوههم  تضرب المالئكة على﴾ َوأَْدبَاَرُهْم 

َعَذاَب  ُذوُقوا﴿ یقولون لهم﴾ وَ ﴿"  أسواط من نار یضربونهم بها فتشتعل جراحاتهم ناراً 
 بَِما﴿الذي حل بكم أیها الكفار في الدنیا من القتل ﴾ ذَِلَك ) ﴿٥٠(بسبب كفركم  ﴾اْحلَِريقِ 
َمْت  َ لَْيَس بَِظالٍم �َِْعِبيدِ ﴿من الكفر والمعاصي ﴾ أَيِْديُكْم ﴿كسبت ﴾ قَدَّ إذ ال ﴾ َوأَنَّ اهللاَّ

َِّذيَن ﴿ قوم﴾ ءاِل ﴿كعادة ﴾ كََدأِْب ﴿ء الكفار هؤالعادة ) ٥١(یعذب أحدا بال ذنب  ِفْرَعْوَن َوال
ِ ﴿جحدوا ﴾ كََفُروا﴿من األمم ﴾ ِمْن َقْبِلِهْم  ﴾ َفأََخَذُهمُ ﴿بما جاءهم به الرسل ﴾ بِآيَاِت اهللاَّ

ُ بُِذنُوبِِهْم ﴿أهلكهم  َ َقِويٌّ ﴿بكفرهم وتكذیبهم ﴾ اهللاَّ لمن  ﴾اِب َشِديُد الِْعقَ ﴿ الیغلبه غالب﴾ إِنَّ اهللاَّ

َ لَْم يَُك ُمَغيًِّرا﴿بسبب أن ﴾ بِأَنَّ ﴿الذي حل بهم ببدر من العذاب ﴾ ذَِلَك ) ﴿٥٢( كفر به ﴾ اهللاَّ
﴾ َما بِأَنُفِسِهْم ﴿یبدلوا ﴾ َعَ� َقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا نِْعَمًة أَنَْعَمَها﴿الیصح في حكمه أن یغیر 

َ ﴿ بالكفر والعصیان شأن ) ٥٣( بما یفعلون﴾ َعِليمٌ ﴿ یقول مكذبوا الرسل لما ﴾َسِميعٌ  َوأَنَّ اهللاَّ

َِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم ﴿ قوم﴾ ءاِل ﴿كشأن ﴾ كََدأِْب ﴿ هؤالء وحالهم المكذبین ﴾ ِفْرَعْوَن َوال

ِِّهْم َفأَْهلَْكَناُهْم بُِذنُوبِِهْم ﴿السابقین  بُوا بِآيَاِت َرب ، بعضهم بالرجفة ،  ذنوبهم بسبب﴾ كَذَّ

 وأنجینا موسى وقومه ﴾ِفْرَعْونَ  َوأَْغَرْقَنا ءالَ ﴿ وبعضهم بالحجارة وبعضهم بالخسف ،

َوابِّ ) ﴿٥٤(من تكذیبهم رسل اهللا  ﴾كَانُوا َظاِلِمنيَ ﴿هؤالء األمم  ﴾َوكُلٌّ ﴿ ﴾ إِنَّ َشرَّ الدَّ

ِ ﴿ الخلق َِّذيَن كََفُروا﴿ وحكمه هفي علم﴾ ِعْنَد اهللاَّ َفُهْم ال ﴿بربهم وأصروا علیها ﴾ ال
َِّذيَن ﴿وأنجینا موسى وقومه ) ٥٥(ال یتوقع منهم ِإیمان  ﴾ُنونَ يُْؤمِ  ﴾ َعاَهْدَت ِمْنُهْم ﴿ إذا﴾ ال

ةٍ َوُهْم ال  ثُمَّ ﴿على أن الیحاربوك وال یعینوا المشركین  يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِيف كُلِّ َمرَّ
ا تَْثَقَفنَُّهْم ) ﴿٥٦(اهللا في نقض العهد  ﴾يَتَُّقونَ  ْد بِِهْم ﴿هم فِإن تظفر ب ﴾َفِإمَّ ﴾ ِيف اْحلَْرِب َفَشرِّ

 یخاف بها غیرهم بأن تقتلهم قتال ذریعانكل بهم ﴾ َمْن َخلَْفُهْم ﴿التشرید التفریق مع االضطراب 
كَُّرونَ ﴿نظرائهم ممن بینك وبینهم عهد  َُّهْم يَذَّ اجعلهم  - یتعظون بما شاهدوا فیرتدعوا  ﴾لََعل

ا) ﴿٥٧( -عبرة لغیرهم معاهدین ﴾ ِمْن َقْوٍم ﴿ وإِن أحسست یا محمد (ص)﴾ َختَاَفنَّ  َوإِمَّ

لیكونوا على بصیرة من الغاء العهد بأخبرهم ﴾ إِلَْيِهْم  َفانِْبْذ ﴿غدرا أو نقضا للعهد  ﴾ِخَيانَةً ﴿
حتى تكون أنت وٕایاهم في  أمرهم ولئال یقولوا لم تخبرنا بنقض العهد قبل ویتهموك بالنكث والغدر

بُّ َعَ� َسوَ ﴿ علم نقض العهد َ ال ُحيِ ) ٥٨(من لیس عنده وفاء وال عهد  ﴾اْخلَاِئنِنيَ  اء إِنَّ اهللاَّ

َسَنبَّ ﴿ َِّذيَن ﴿یظنن ﴾ َوال َحيْ أفلتوا یوم بدر من  الذین﴾ َسَبُقوا﴿من اهل مكة ﴾ كََفُروا ال

َُّهْم ال﴿ القتل ال نقدر علیهم   لى تهدید للنفوس التى اجترأت ع -بل هم في قبضتنا  ﴾يُْعِجُزونَ  إِن
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) أغلب المعارك ٦٥(

االسالمیھ كان تعادل 
القوى لصالح العدو، 

مقابل                  ٣١٣بدر 
١٠٠٠    
مقابل            ٣٠٠٠مؤتھ 

١٥٠٠٠٠   
 ٥٠٠٠٠القادسیھ 
   ٥٠٠٠٠٠مقابل 

 ١٤٠٠٠الیرموك 
  ] أم[ ٢٠٠٠٠مقابل 

  
 ) قال رسول هللا٦٨(

ْعِب  (ص) ُنِصْرُت بالرُّ
َوُجِعلَْت لَِي األْرُض 
َمْسِجداً َوَطُھوراً ، 
وأُْعِطیُت َجَواِمَع الَكلِِم 
، وأُِحلَّْت لَِي الَمغانِمُ 
ولَْم َتِحلَّ لَِنبَِي كاَن 
َقْبلِي ، وأُْعِطیُت 
الشَّفاَعَة ، َخْمٌس لَْم 
 ُیؤَتُھنَّ َنبِّي كاَن َقْبلِي

  ]طب[
  
(ص)  بي) عن الن٦٩(

ً لَِي لَْم  أُْعِطیُت َخْمسا
ُیْعَطُھنَّ أّّحٌد من 
األَْنبَِیاِء َقْبلِي : أُِحلَّْت 
لَِي الَغَنائِمُ ، ونُِصْرُت 
ْعِب مِسیَرَة َشْھٍر  بالرُّ
وُجِعلَْت لَِي األَْرُض 
َمْسِجداً وطُھوراً 
وأُْعِطیُت الشََّفاَعَة ، 
وُخصصُت بَِجَوامِع 

  ]بي[  الكلمِ 
  
د هللا بن سعد عب) ٧١(

بن أبي سرح وقد اھدر 
النبي (ص) دمھ 

  ]طب[
  
جاء في  )٧٢(

الصحیفة السجادیة 
لالمام زین العابدین 

 اللھم وأصحاب(ع) 
(ص) خاصة  محمد

الذین أحسنوا الصحابة 
وابلوا البالء الحسن 
في نصره وكاتفوه 
وأسرعوا إلى وفادتھ 
وسابقو ألى دعوتھ 
وإستجابو لھ حیث 

االتھ أسمعھم حجة رس
 وفارقوا األزواج
واألوالد في إظھار 
كلمتھ وقاتلوا اآلباء 
واألبناء في تثبیت 
نبوتھ ... وانتصروا بھ 
ومن كانوا منطوین 
 على محبتھ یرجون

  تجارة لن تبور في 

وا) ﴿٥٩( -المعاصــى وهــى فــى الحقیقــة مجترئــة علــى اهللا تعــالى  ــدُّ لجهــاد القواطــع التــي  ﴾َوأَِع

وهـو العـزم  ، المادیة والمعنویة﴾ َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّةٍ﴿لقتال أعدائكم ﴾ ْم لَهُ ﴿ تعوقكم عن اهللا

ْيِل تُْرِهُبـونَ ﴿ على السیر من غیر التفات ِ ﴿ُتخیفـون بتلـك القـوة ﴾ َوِمْن ِربَاِط اْخلَ ِه َعـُدوَّ اهللاَّ بِـ
ــْن ﴿ كفــار مكــة﴾ َوَعــُدوَّكُْم  ــِريَن ِم ــْم  َوءاَخ ــونَُهمُ ﴿ ""المنــافقون غیــرهم﴾ ُدونِِه ال  ﴾ال تَْعلَُم

ُ ﴿ خفایــا خــدع النفــوس كالریــاء والشــرك الخفــي،  تعرفــونهم باعیــانهم ألنهــم یصــلون ویصــومون  اهللاَّ
ءٍ ﴿ آلنـه مطلـع علـى أسـرارهم﴾ يَْعلَُمُهـْم  ِ  َوَمـا تُنِفُقـوا ِمـْن َ�ْ فـي الجهـاد وفــي ﴾ ِيف َسـِبيِل اهللاَّ

َــْيُكْم ﴿فیـــًا ُتْعطــون جـــزاءه وا﴾ يـُــَوفَّ ﴿ســائر وجـــوه الخیــرات  أضـــعافًا مضــاعفة بـــالعز الـــدائم ﴾ إِل

ـوا) ﴿٦٠( التنقصـون األجـر شـیئاً  ﴾َوأَنْـُتْم ال تُْظلَُمـونَ ﴿یوم القیامة  والغنى األكبر ﴾ َوإِْن َجَ�ُ
لِْم ﴿مالوا  فـوض األمـر ﴾ َوتََوكَّْل َعَ� ﴿أجبهم ِإلى ما طلبـوا ﴾ َفاْجَ�ْ لََها﴿ِإلى الصلح ﴾ ِ�سَّ

ِ ﴿ِإلى  ِميعُ اهللاَّ َّهُ ُهَو السَّ ﴾ َوإِْن يُِريـُدوا) ﴿٦١( وال یفوتـه شـيء بنیـاتهم ﴾الَْعِلـيمُ ﴿ألقـوالهم ﴾ إِن

َدُعوَك ﴿بالصلح  ُ ﴿لیستعدوا لقتالـك ﴾ أَْن َخيْ ـََّدَك ﴿یكفیـك ﴾ َفِإنَّ َحْسـَبَك اهللاَّ َّـِذ� أَي ﴾ ُهـَو ال

وس والخـزرج، عـن أنـس قـال : قـال باألنصار وهـم األ ﴾َوبِالُْمْؤِمنِنيَ ﴿ في بدر﴾ بَِنْصِرهِ ﴿أعانك 
ال إلـه إال اهللا ، محمـد رسـول اهللا أیدتـه  لما عرج بي رأیت علـى سـاق العـرش مكتوبـاالنبي (ص) : 

َّـَف ) ﴿٦٢( ]شـو[(ع) نصـرته بعلـي (ع) بعلي   -علـى مـا كـان بیـنهم ﴾ بَـْنيَ ُقلُـوبِِهْم ﴿جمـع ﴾ َوأَل

 ِيف األَْرِض  َمـا﴿في ِإصـالح ذات بیـنهم ﴾ َت لَْو أَنَفقْ ﴿ من العداوة والبغضاء -األوس والخزرج 
َّْفــَت بـَـْنيَ ُقلُـوبِِهْم ﴿األمـوال  مــن﴾ َجِميًعـا َ ﴿ قلــوبهم مــا قـدرت علــى تـألیف﴾ َمــا أَل ﴾ َولَِكــنَّ اهللاَّ

َّـــَف ﴿بقدرتـــه  ـــَنُهْم ﴿جمـــع ﴾ أَل َّـــهُ ﴿ الن تصـــریف القلـــوب بدیـــه علـــى محبـــة بعضـــهم بعضـــاً ﴾ بَْي إِن
َُّها ) ﴿٦٣( یفعل بحكمته ما فیه صالح عباده ﴾َحِكيمٌ ﴿شيٌء ال یمنعه من مراده ﴾ َعِزيٌز  يَاأَي

ُ ﴿ یا محمـد (ص)﴾ النَِّ�ُّ  ََّبَعـَك ِمـَن الُْمـْؤِمنِنيَ ﴿ وحـده كافیـك﴾ َحْسُبَك اهللاَّ وكـافي مـن  ﴾َوَمـْن ات
 )٦٤( ]شـو[نزلـت فـي علـي (ع) ، عـن البـاقر(ع) فال تحتاجون معـه ِإلـى أحـد إتبعك من المؤمنین 

﴿ َ ِض  يَُّهــايَاأ ــِ�ُّ َحــرِّ ــْؤِمنِنيَ ﴿حــث ﴾ النَّ ــاِل ﴿ورغــبهم ﴾ الُْم إِْن ﴿المشــركین قتــال ﴾ َعــَ� الِْقَت
مـن ﴾ يَْغِلُبوا ِمائَتَْنيِ ﴿عند لقاء العدو ﴾ َصابُِرونَ ﴿ رجالً ﴾ ِعْشُرونَ  ِمْنُكْم ﴿یوجد ﴾ يَُكْن 

ـــةٌ  َوإِْن ﴿ عـــدوهم َّـــِذيَن يَْغلِ ﴿بشـــرط الصـــبر عنـــد اللقـــاء ﴾ يَُكـــْن ِمـــْنُكْم ِمائَ ُبـــوا أَلًْفـــا ِمـــَن ال
َُّهْم ﴿مــن الكفــار ﴾ كََفــُروا ) ٦٥( طریــق النصــر وســببه ﴾يَْفَقُهــونَ  َقــْوٌم ال﴿ بســبب أنهــم﴾ بِــأَن

َف ﴿ ُ ﴿رفع ﴾ اآلَن َخفَّ فـرحمكم فـي  ﴾ِفـيُكْم َضـْعًفا َوَعِلـَم أَنَّ ﴿ما فیه مشقة ﴾ َعنُكْم  اهللاَّ
   من﴾ يَْغِلُبوا ِمائَتَْنيِ ﴿على الشدائد ﴾ ائٌَة َصابَِرةٌِمْنُكْم مِ ﴿یوجد ﴾ َفِإْن يَُكْن ﴿أمر القتال 
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  )٨( االنفالسورة      )١٨٨(       العاشرالجزء  
  

مودتھ ... فال تنس لھم 
اللھم ما تركوا لك 
وفیك .. وكانوا مع 
 رسولك لك والیك"

  ]كا[
  
أن � تعالى  )٥٨(

أمانة في سمعك 
وبصرك ولسانك 
وفرجك ، وظاھرك 
ا وباطنك ، عرضھ

علیك ، فإن لم تحفظھا 
هللا الَ ُیِحبُّ  خنت هللا و

  ]تس[ الخائنین 
 
ان الخیل  ) فائدة :٥٩(

ثالثة . فرس للرحمن 
وھو ما اتخذ فى سبیل 
هللا وقتل علیھ اعداء 
هللا  وفرس لالنسان 
وھو ما یلتمس بطنھ 
وھو ستر من الفقر 
وفرس للشیطان وھو 
  ما یقامر علیھ ویراھن

  ] رو [
  
كان تألّف و )٦٢(

القلوب مع الَعصبیة 
الشدیدة في العرب من 
آیات النبّي (ص) 
ومعجزاتھ؛ ألن أحدھم 
كان ُیلَطم اللطمة 
فیقاتل عنھا حتى 
یستقیدھا وكانوا أشّد 
خلق هللا َحِمّیة ، فألّف 
هللا باإلیمان بینھم ، 
حتى قاتل الرجل أباه 

ین  وأخاه بسبب الدِّ
   ]قر[
  
یا أیھا الّنبي ) ٦٤(

ت ثالث عشرة ورد
مرة في القرآن ثالث 

 ٦٤باألنفال االیات 
وواحدة  ٧٠و ٦٥و

،  ٧٣بالتوبة االیة 
وخمسة باألحزاب 

 ٤٥و ٢٨و ١االیات 
، وواحدة  ٥٩و  ٥٠و

  ١٢في الممتحنة االیة 
،  ١وفي الّطالق االیة 
و  ١وفي التحریم االیة 

  ]مال  [  ٩
    

ـْـٌف ﴿الكفــرة  مــن األعــداء ﴾ أَلَْفــْنيِ  يَْغِلُبــوا﴿ برون فــي ســاحة القتــالصــا﴾ َوإِْن يَُكــْن ِمــْنُكْم أَل

﴿ ِ ــِإْذِن اهللاَّ ــابِِريَن ﴿بتیســیره وتســهیله ﴾ بِ ُ َمــَع الصَّ بــالحفظ والنصــرة ، ترغیــب فــي الثبــات  ﴾َواهللاَّ

َـهُ ﴿ لیس﴾ َما كَانَ ) ﴿٦٦(وتبشیر بالنصر  للفـداء  أن یأخـذ أسـرى﴾ أَْسـَرى  ِلَنـِ�ٍّ أَْن يَُكـوَن ل

ـى﴿ َن ﴿أن ِإال بعـد  ﴾َحتَّ فــي قتـل المشـركین لیرتــدع بهـم مـن ورائهــم ﴾ األَْرِض  ِيف ﴿ یبـالغ﴾ يـُـْ�ِ

حطـــام ﴾ َعـــَرَض ﴿وقعـــة كانـــت لكـــم بأخـــذ الفـــداء أیهـــا المؤمنـــون الغنیمـــة فـــي أول ﴾ تُِريـــُدونَ ﴿

نَْيا﴿ ُ يُِريـُد ﴿ ومتاعهـا الزائـل﴾ الدُّ ُ ﴿وهـو ثـواب  لكـم البـاقي الـدائم﴾ َواهللاَّ ﴾  َعِزيـٌز اآلِخـَرةَ َواهللاَّ

ــاٌب ) ﴿٦٧(فــي تــدبیر مصــالح العبــاد  ﴾َحِكــيمٌ ﴿ملكــه فــي  ـَـْوال ِكَت ِ ﴿ســنة ﴾ ل ــَن اهللاَّ فــي ﴾ ِم

ـُكْم ﴿أن الیعـذب احـدا مـا لـم یبـین نبـیهم حكـم اهللا لهـم ﴾ َسـَبَق ﴿الكون  ِفيَمـا ﴿ألصـابكم  ﴾لََمسَّ
ـــْذتُْم  ـــوا) ﴿٦٨﴾ (َعـــَذاٌب َعِظـــيمٌ ﴿مـــن الفـــداء ﴾ أََخ ُ ـــا﴿هـــدین یـــا معشـــر المجا﴾ َفُكل ﴾ ِممَّ

َُّقوا﴿ ألنه ثمرة جهادكم﴾َحالالً َطيًِّبا﴿من الغنائم ﴾ َغِنْمُتْم ﴿أصبتموه  َ ﴿خافوا ﴾ َوات فـي ﴾ اهللاَّ

َ َغُفــوٌر ﴿مخالفــة أمــره  ان لقمــة الحــالل بعبــاده ،  ﴾َرِحــيمٌ ﴿ مبــالغ فــي المغفــرة لمــن تــاب﴾ إِنَّ اهللاَّ

َُّهـا النَّـِ�ُّ ) ﴿٦٩( بین وارواح المحبـینابدان الصـدیقین وقلـوب المقـر  يمعجونة بنظر لطفه تقو  يَاأَي
ُ ِيف ُقلُـوبُِكْم َخْيـًرا إِْن يَْعلَـِم ﴿بـدر  فـي﴾ ِيف أَْيـِديُكْم ِمـَن األَْسـَرى ﴿ وقـع﴾ ُقْل ِلَمْن   ﴾اهللاَّ

ـا أُِخـَذ ِمـْنُكْم ﴿یعطكـم أفضـل ﴾ يُْؤتُِكْم َخْيًرا﴿ من اإلیمان بـه الـذي فـدیتم بـه مـن الفـداء ﴾ ِممَّ

ُ ﴿إلـــى لحظـــة إیمـــانكم عـــنكم مـــا ســـلف مـــن الـــذنوب ﴾ لَُكـــْم ﴿یمحـــو  ﴾َويَْغِفـــْر ﴿ أنفســـكم َواهللاَّ
يُِريــُدوا ﴿كــان هــؤالء األســرى ﴾ َوإِْن ) ﴿٧٠(عظــیم الرحمــة  ﴾َرِحــيمٌ ﴿ واســع المغفــرة﴾ َغُفــوٌر 
َ ِمــْن َقْبــلُ ﴿ بــدعوى اِإلیمــان﴾ ِخَيانََتــَك  فقــواك  ﴾َفــأَْمَكَن ِمــْنُهْم ﴿غــزوة بــدر ﴾ َفَقــْد َخــانُوا اهللاَّ

ُ َعِليمٌ ﴿ونصرك علیهم  یدّبر امرك وامر الخـائنین علـى وفـق  ﴾َحِكيمٌ ﴿ بجمیع ما یجري﴾ َواهللاَّ

َّـــِذيَن ءامنـــوا) ﴿٧١( حكمتـــه تركـــوا أوطـــانهم وهجـــروا ﴾ َوَهـــاَجُروا﴿صـــدقوا اهللا ورســـوله ﴾ إِنَّ ال
ــأَْمَواِلِهْم َوأَنُفِســهِ ﴿األعــداء ﴾ َوَجاَهــُدوا﴿ - المهــاجرین –دورهــم  ِ  ْم ِيف بِ ِإلعــزاز ﴾ َســِبيِل اهللاَّ

َّــِذيَن ءاَووا﴿ دیــن اهللا  -رســول اهللا (ص) ﴾ َونََصــُروا﴿وفــروا للمهــاجرین المــأوى والمســكن ﴾ َوال

ــَك ﴿ - األنصــار اعــوان وانصــار علــى  ﴾بَْعُضــُهْم أَْوِلَيــاءُ بَْعــٍض ﴿ن واألنصــار و المهــاجر ﴾ أُْولَئِ

َّـــِذيَن ءامنـــوا﴿ المشـــركین ِمـــْن  َمـــا لَُكـــْم ﴿ِإلـــى المدینـــة ﴾ َولـَــْم يَُهـــاَجُروا﴿وأقـــاموا بمكـــة ﴾ َوال
ــِتِهْم  ــى ِمــْن ﴿ال ِإرث بیــنكم وبیــنهم وال والیــة ﴾ َواليَ ٍء َحتَّ َوإِِن ﴿ بلــد الكفــر مــن ﴾يَُهــاِجُروا َ�ْ

يِن ﴿طلبوا منكم النصرة ﴾ اْسَتنَصُروكُْم    أن﴾ َفَعلَْيُكْم النَّْصُر ﴿ ألجل ِإعزاز الدین﴾ ِيف الدِّ
  


