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ك ابْتُلِ َي الْ ُم ْؤِمنُو َن َوُزلْ ِزلُوا ِزلَْزاال
ُ (-11هنَال َ

تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور تـ2333

يدا)
َش ِد ً

اإلشارة ب { ُه َنالك } إلى المكان الذي تضمنه قوله { جاءتكم جنود } [ األحزاب  ] 9 :وقوله { إذ جاءوكم
من فوقكم ومن أسفل منكم }  .واألظهر أن تكون اإلشارة إلى الزمان الذي دلت عليه { إ ْذ في قوله  :واذ
ينزل أحد الظرفين منزلة اآلخر ولهذا قال ابن عطية  { :هنالك }  :ظرف
زاغت األبصار  } .وكثي اًر ما ّ
زمان والعامل فيه ابتلي اهـ  .قلت  :ومنه دخول ( الت ) على ( َهّنا ) في قول حجل بن نضلة :
خنت َنو ُار والت َهَّنا ِحنت *** وبدا الذي كانت نوار أجنت

فإن ( الت ) خاصة بنفي أسماء الزمان فكان ( َهَّنا ) إشارة إلى زمان منكر وهو لغة في ( ُهنا ) .
يوم ُه َنا  ،أي يوم أول  ،فيشيرون إلى زمن قريب  ،وأصل ذلك مجاز توسع فيه وشاع .
ويقولون ُ :

واالبتالء  :أصله االختبار  ،ويطلق كناية عن إصابة الشدة ألن اختبار حال الثبات والصبر الزم لها ،
وسمى اهلل ما أصاب المؤمنين ابتالء إشارة إلى أنه لم يزعزع إيمانهم .

والزلزال  :اضطراب األرض  ،وهو مضاعف َزّل تضعيفاً يفيد المبالغة  ،وهو هنا استعارة الختالل الحال
أشد اضطرابًا للحاقه أعظم
اختال ً
ال شديدًا بحيث تُ َخيَّل مضطربة اضطرابًا شديدًا كاضطراب األرض وهو ّ

جسم في هذا العالم  .ويقال ُ :زْل ِز َل فالن  ،مبنياً للمجهول تبعاً لقولهم ُ :زلزلت األرض  ،إذ ال يعرف
فاعل هذا الفعل ُعرفاً  .وهذا هو غالب استعماله قال تعالى  { :وزلزلوا حتى يقول الرسول اآلية } [ البقرة
. ] 412 :

وعدة .
والمراد بزلزلة المؤمنين شدة االنزعاج والذعر ألن أحزاب العدو تفوقُهم َعددًا ُ

َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
َ (-14وإِ ْذ يَ ُق ُ
ين ِِف قُلُوِب ْم َمَر ٌ
ض َما َو َع َدنَا اللَّهُ َوَر ُسولُهُ إال ُ ً
ول الْ ُمنَاف ُقو َن َوالذ َ

غُرورا)

ألحق بالمسلمين ابتالء فبعضه
عطف على { وا ْذ ز ْ
اغت األبصار } [ األحزاب  ] 11 :فإن ذلك كله مما َ
من حال الحرب وبعضه من أذى المنافقين  ،ليحذروا المنافقين فيما يحدث من بعد  ،ولئال يخشوا كيدهم
فإن اهلل يصرفه كما صرف َّ
أشده يوم األحزاب .

وقول المنافقين هذا يحتمل أن يكونوا قالوه َعلَنًا بين المسلمين قصدوا به إدخال الشك في قلوب المؤمنين
لعلهم يردونهم عن دينهم فأوهموا بقولهم { ما َو َع َدنا اهلل ورسوله } الخ  . . .أنهم ممن يؤمن باهلل ورسوله ،

يغر
فنسبة الغرور إلى اهلل ورسوله إما على معنى التشبيه البليغ واما ألنهم بجهلهم يجوزون على اهلل أن ّ
إن
عباده  ،ويحتمل أنهم قالوا ذلك بين أهل ملتهم فيكون ْ
نسبة الوعد إلى اهلل ورسوله تهكماً كقول فرعون { ّ
رسولكم الذي أ ُْرِسل إليكم لمجنون } [ الشعراء . ] 42 :
ُّ
ب الذين
والغرور  :ظهور الشيء المكروه في صورة المحبوب  ،وقد تقدم عند قوله تعالى  { :ال يغرّنك تقل ُ
كفروا في البالد } في سورة آل عمران (  ، ) 191وقوله تعالى ُ { :ز ْخرف القول غرو ًار } في سورة األنعام
(  . ) 114والمعنى  :أن اهلل وعدهم النصر فكان األمر هزيمة وهم يعنون الوعد العام واالَّ فإن وقعة
2
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الخندق جاءت بغتة ولم يُ ْرَو أنهم ُوعدوا فيها بنصر  .والذين في قلوبهم مرض } هم الذين كانوا مترددين
وصم ُموا عليه .
بين اإليمان والكفر فأخلصوا يومئذ النفاق
ّ

أصحابه .
ابن َسلول و
عبد اهلل بن ِّ
مقام لكم فارجعوا } ُ
ُ
أبي ُ
والمراد بالطائفة الذين قالوا  { :يا أهل يثرب ال َ
أحد بني حارثة  ،وهو والد َعرابة بن أوس الممدوح
كذا قال السدي  .وقال األكثر  :هو أوس بن قَيظي ُ

الشماخ :
بقول ّ
سي يسمو *** إلى الخيرات منقطع القرين
األو َّ
رأيت عراب َة ْ

الس ّدي ألن عبد اهلل بن َأب ّي رأس المنافقين  ،فهو الذي
في جماعة من منافقي قومه  .والظاهر هو ما قاله ُ
يدعو أهل يثرب كلّهم .

(-11وإِ ْذ قَالَت طَائَِفةٌ ِمْن هم يا أَهل ي ثْ ِرب ال م َقام لَ ُكم فَارِجعوا ويستَأْ ِذ ُن فَ ِر ِ
َّب يَ ُقولُو َن إِ َّن
ْ
يق مْن ُه ُم النِ َّ
ٌ
ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ْ ُ ََ ْ
َ
ِ
ِ
ن إِال فرارا)
بُيُوتَنَا َع ْوَرةٌ َوَما ه َي بِ َع ْوَرةٍ إِ ْن يُِر ُ
يدو َ َ ً
قوله { ال مقام لكم } قرأه الجمهور بفتح الميم وهو اسم لمكان القيام  ،أي  :الوجود  .وقرأه حفص عن

عاصم بضم الميم  ،أي  :مح ّل اإلقامة  .والنفي هنا بمعنى نفي المنفعة فلما رأى هذا الفريق قلة جدوى
ُحد .
وجودهم جعلها كالعدم  ،أي ال فائدة لكم في ذلك  ،وهو يروم تخذيل الناس كما فعل يوم أ ُ

و { يثرب }  :اسم مدينة الرسول  ،وقال أبو عبيدة يثرب  :اسم أرض والمدينة في ناحية منها  ،أي  :اسم
أرض بما فيها من الحوائط والنخل والمدينة في تلك األرض  .سميت باسم يثرب من العمالقة  ،وهو يثرب

إلرم بن سام بن نوح  .وقد روي عن البراء بن عازب وابن عباس أن النبي نهى
بن قانية الحفيد الخامس َ
عن تسميتها يثرب وسماها طَابة .
بديعي  ،وهو االتِزان ألن هذا القول يكون منه مصراع من
ِّن
وفي قوله { يا أهل يثرب ال مقام لكم } محس ٌ
ّ
المخبولة المكشوفة إذ صارت مفعوالت بمجموع الخبل والكشف إلى َف َعلن
بحر السريع من َعروضه الثانية
ُ
فوزنه مستفعلن مستفعلن فَ َعلن .
والمراد بقوله { فريق منهم } جماعة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض  ،وليسوا فريقًا من الطائفة

المذكورة آنفاً  ،بل هؤالء هم أوس بن قيظي وجمع من عشيرته بني حارثة وكان بنو حارثة أكثرهم مسلمين
وفيهم منافقون  ،فجاء منافقوهم يعتذرون بأن منازلهم عورة  ،أي  :غير حصينة .

وجملة { ويستأذن فريق } عطف على جملة { قالت طائفة }  ،وجيء فيها بالفعل المضارع لإلشارة إلى
أنهم ِيلحُّون في االستئذان ويكررونه ويجددونه .

والعورة  :الثغر بين الجبلين الذي يتمكن العدو أن يتسرب منه إلى الحي  ،قال لبيد :
وأج َّن عور ِ
ِ
المها
ات
َ
الثغور ظَ ُ
استحيوا  .ولم يذكر المفسرون أن النبي صلى اهلل عليه
واالستئذان  :طلب اإلذن وهؤالء راموا االنخذال و َ

وسلم أذن لهم  .وذكر أهل السير أن ثمانين منهم رجعوا دون إذنه  .وهذا يقتضي أنه لم يأذن لهم واال لما
0
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ظهر تميزهم عن غيرهم  ،وأيضًا فإن في الفعل المضارع من قوله { يستأذن } إيماء إلى أنه لم يأذن لهم
وستَعلم ذلك  ،ومنازل بني حارثة كانت في أقصى المدينة قرب منازل بني َسِلمة فإنهما كانا حيين
متالزمين قال تعالى  { :إذ همت طائفتان منكم أن تفشال } [ آل عمران  ] 144 :هما بنو حارثة وبنو
ُحد  .وفي الحديث  :أن بني َسِلمة راموا أن ينقلوا منازلهم قرب المسجد فقال النبي صلى
سلمة في غزوة أ ُ
اهلل عليه وسلم « يا بني سلمة أال تحتسبون آثاركم » أي ُخطاكم  .فهذا الفريق منهم يعتلُّون بأن منازلهم
بعيدة عن المدينة وآطامها .

والتأكيد بحرف { َّ
إن } في قولهم { إن بيوتنا عورة } تمويه إلظهار قولهم { بيوتنا عورة } في صورة الصدق

 .ولما علموا أنهم كاذبون وأن النبي صلى اهلل عليه وسلم يعلم كذبهم جعلوا تكذيبه إياهم في صورة أنه
يشك في صدقهم فأكدوا الخبر .

وجملة { وما هي بعورة إلى قوله مسؤول } [ األحزاب  ] 11 :معترضة بين جملة { يستأذن فريق منهم }

الخ وجملة { لنينفعكم الفرار } [ األحزاب  . ] 11 :فقوله  { :وما هي بعورة } تكذيب لهم فإن المدينة

كانت محصنة يومئذ بخندق وكان جيش المسلمين حارسها  .ولم يقرن هذا التكذيب بمؤكد إلظهار أن
كذبهم واضح غير محتاج إلى تأكيد .

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ (-12ولَ ْو ُدخلَ ْ
ت َعلَْيه ْم م ْن أَقْطَارَها ُُثَّ ُسئلُوا الْفْت نَةَ آلتَ ْوَها َوَما تَلَبَّثُوا ِبَا إال َ ً

يِ
سريا)

إن يريدون إال ف ار اًر } [ األحزاب  ] 11 :فإنها
موقع هذه اآلية زيادة تقرير لمضمون جملة { وما هي بعورة ْ
لتكذيبهم في إظهارهم التخوف على بيوتهم  ،ومرادهم خذل المسلمين  .ولم أجد فيما رأيت من كالم

الدخول ) في مثل هذه اآلية وما ذكروا إالّ معنى
أفص َح عن معنى ( ُ
المفسرين وال من أهل اللغة َمن َ
الولوج إلى المكان مثل ولوج البيوت أو المدن  ،وهو الحقيقة  .والذي أراه أن الدخول كثر إطالقه على
لغزو أهله  ،قال تعالى  { :واذ قال موسى
دخول خاص وهو اقتحام الجيش أو المغيرين أرضاً أو بلداً ْ
لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهلل عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا } إلى قوله  { :يا قوم ادخلوا

المقدسة التي كتب اهلل لكم وال تر ُّ
األرض َّ
عدى غالبًا إلى
تدوا على أدباركم } [ المائدة  ، ] 41 :وأنه ُي ّ
أنع َم اهلل عليهما ْاد ُخلوا عليهم
ِّ
المغزوين بحرف على  .ومنه قوله تعالى  { :قال رجالن من الذين يخافون َ

الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون } إلى قوله  { :قالوا يا موسى ّإنا لن ندخلها أبدًا ما داموا فيها فاذهب
أنت وربك فقاتال } [ المائدة  ] 42 :فإنه ما يصلح إال معنى دخول القتال والحرب لقوله  { :فإذا دخلتموه

فإنكم غالبون } لظهور أنه ال يراد  :إذا دخلتم دخول ضيافة أو تَجول أو تجسس  ،فيفهم من الدخول في
مثل هذا المقام معنى الغزو والفتح كما نقول  :عام دخول التتار بغداد  ،ولذلك فالدخول في قوله  { :ولو
ُد ِخلت عليهم } هو دخول الغزو فيتعين أن يكون ضمير { ُدخلت } عائداً إلى مدينة يثرب ال إلى البيوت
من قولهم { إن بيوتنا عورة } [ األحزاب  ، ] 11 :والمعنى  :لو ُغ ِزيت المدينة من جوانبها الخ . . .
وقوله { عليهم } يتعلق ب { ُدخلت } ألن بناء { ُدخلت } للنائب مقتض فاعالً محذوفاً  .فالمراد  :دخول
3
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الداخلين على أهل المدينة كما جاء على األصل في قوله { ادخلوا عليهم الباب } في سورة العقود ( ) 41

.

واألقطار  :جمع قُطر بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية من المكان  .واضافة ( أقطار ) وهو جمع
العدو على المدينة كقوله تعالى  { :إذ
تفيد العموم  ،أي  :من جميع جوانب المدينة وذلك أشد هجوم
ّ

جاءوكم من فوقكم ومن أسف َل منكم } [ األحزاب  . ] 11 :وأسند فعل { ُدخلت } إلى المجهول لظهور أن
فاعل الدخول قوم غزاة  .وقد أبدى المفسرون في كيفية نظم هذه اآلية احتماالت متفاوتة في معاني
الكلمات وفي حاصل المعنى المراد  ،وأقربها ما قاله ابن عطية على غموض فيه  ،ويليه ما في «

الكشاف »  .والذي ينبغي التفسير به أن تكون جملة { ولو ُدخلت عليهم } في موضع الحال من ضمير {
يريدون } [ األحزاب  ] 11 :أو من ضمير { وما هي بعورة } زيادة في تكذيب قولهم { إن بيوتنا عورة } [

األحزاب . ] 11 :

والضمير المستتر في { ُدخلت } عائد إلى المدينة ألن إضافة األقطار يناسب المدن والمواطن وال يناسب
البيوت  .فيصير المعنى  :لو َد َخل الغزاة عليهم المدينة وهم قاطنون فيها .
و { ثم } للترتيب الرتبي  ،وكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالواو ال ب { ثم } ألن المذكور بعد { ثم }

هنا داخل في فعل شرط { لو } ووارد عليه جوابها  ،فعدل عن الواو إلى { ثم } للتنبيه على أن ما بعد {
الجمل  ،أي  :أنهم مع ذلك يأتون الفتنة  ،و { الفتنة }
ثم } أهم من الذي قبلها كشأن { ثم } في عطف ُ
هي أن يفتنوا المسلمين  ،أي  :الكيد لهم والقاء التخاذل في جيش المسلمين  .ومن المفسرين من فسَّر

الفتنة بالشرك وال وجه له ومنهم من فسرها بالقتال وهو بعيد .

واإلتيان  :القدوم إلى مكان  .وقد أشعر هذا الفعل بأنهم يخرجون من المدينة التي كانوا فيها ليفتنوا

المسلمين  ،وضمير النصب في أتوها } عائد إلى { الفتنة والمراد مكانها وهو مكان المسلمين  ،أي ألتوا
مكانها ومظنتها  .وضمير بها } للفتنة  ،والباء للتعدية .

وجملة { وما تلبثوا بها } عطف على جملة { ألتوها }  .والتلبُّث  :اللبث  ،أي  :االستقرار في المكان وهو
هنا مستعار لإلبطاء  ،أي ما أبطأوا بالسعي في الفتنة وال خافوا أن تؤخذ بيوتهم  .والمعنى  :لو َدخلت

ال ألن الكالم على الفرض والتقدير وسأل
جيوش األحزاب المدينة وبقي جيش المسلمين خارجها أي مث ً

يق المستأذنين أن ُيلقوا الفتنة في المسلمين بالتفريق والتخذيل لخرجوا لذلك القصد
الجيش الداخ ُل الفر َ
ُ
ُمسرعين ولم يثبطهم الخوف على بيوتهم أن يدخلها اللصوص أو ينهبها الجيش  :إما ألنهم آمنون من أن
يلقوا سوءاً من الجيش الداخل ألنهم أولياء له ومعاونون  ،فهم منهم واليهم  ،واما ألن كراهتهم اإلسالم
َ
تجعلهم ال يكترثون بنهب بيوتهم .

واالستثناء في قوله { إال يسي ًار } يظهر أنه تهكم بهم فيكون المقصود تأكيد النفي بصورة االستثناء .

ويحتمل أنه على ظاهره  ،أي إال ريثما يتأملون فال يطيلون التأمل فيكون المقصود من ذكره تأكيد قلة

التلبث  ،فهذا هو التفسير المنسجم مع نظم القرآن أحسن انسجام .
ّ
وق أر نافع وابن كثير وأبو جعفر { ألتوها } بهمزة تليها مثناة فوقية  ،وق أر ابن عامر وأبو عمرو وعاصم
4
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وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف { آلتوها } بألف بعد الهمزة على معنى  :ألعطوها  ،أي  :ألعطوا الفتنة
سئِلوا } .
سائليها  ،فإطالق فعل { أتوها } مشاكلة لفعل { ُ

ِ
ِ
َ (-11ولََق ْد َكانُوا َع َ
اه ُدوا اللَّ َه م ْن قَ ْب ُل ال يُ َولُّو َن األ َْدبَ َار َوَكا َن َع ْه ُد اللَّه َ ْ

مسئُوال)

هؤالء هم بنو حارثة وبنو َسِلمة وهم الذين قال فريق منهم { إن بيوتنا عورة } [ األحزاب  ] 11 :واستأذن
ُحد جبُنوا ثم تابوا وعاهدوا النبي صلى اهلل عليه وسلم أنهم ال
النبي صلى اهلل عليه وسلم أي كانوا يوم أ ُ
همت طائفتان منكم أن تفشال واهلل
ُيولُّون األدبار في غزوة بعدها  ،وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى  { :إذ َّ
ط أر على نفر من بني حارثة نفاق وضعف في اإليمان َّ
فذكرهم اهلل بذلك
وليهما } [ آل عمران  ] 144 :؛ ف َ
وأراهم أن منهم فريقاً ُقلَّباً ال يرعى عهداً وال يستقر لهم اعتقاد وأن ذلك لضعف يقينهم وغلبة الجبن عليهم
حتى يدعوهم إلى نبذ عهد اهلل  .وهذا تنبيه للقبيلين ليزجروا َم ْن نكث منهم  .وتأكيد هذا الخبر بالم القسم
وحرف التحقيق وفعل كان  ،مع أن الكالم موجه إلى المؤمنين تنزيالً للسامعين منزلة من يتردد في أنهم

عاهدوا اهلل على الثبات .

وزيادة { من قبل } لإلشارة إلى أن ذلك العهد قديم مستقر وهو عهد يوم أحد  .وجملة { ال يولون األدبار }
بيان لجملة { عاهدوا } .

فو ِّل وجهَك شطر المسجد
الوْلي وهو القرب  ،قال تعالى َ { :
والتولية  :التوجه بالشيء وهي مشتقة من َ
الحرام } [ البقرة . ] 122 :
و { األدبار }  :الظهور  .وتولية األدبار  :كناية عن الفرار فإن الذي استأذنوا ألجله في غزوة الخندق

أرادوا منه الفرار أال ترى قوله { إن يريدون إال ف ار اًر } [ األحزاب  ، ] 11 :والفرار مما عاهدوا اهلل على
تركه .

وجملة { وكان عهد اهلل مسؤوال } تذييل لجملة { ولقد كانوا عاهدوا } الخ  . . .والمراد بعهد اهلل  :كل عهد
يوثقه اإلنسان مع ربه .

والمسؤول  :كناية عن المحاسب عليه كقول النبي صلى اهلل عليه وسلم « وكلكم مسؤول عن رعيته »
وكما تقدم آنفاً عند قوله تعالى  { :ليسأل الصادقين عن صدقهم } [ األحزاب  ] 8 :وهذا تهديد .

(-11قُل لَن ي ْن َفع ُكم الْ ِفرار إِ ْن فَررُُت ِمن الْمو ِ
ت أَ ِو الْ َقْت ِل َوإِ ًذا ال ُُتَتَّعُو َن إِال
ْ ْ َ َ ُ َ ُ َْ ْ َ َ ْ

قَلِيال)

جواب عن قولهم { إن بيوتنا عورة } [ األحزاب  ] 11 :ولذلك فصِّلت ألنها جرت على أسلوب التقاول
والتجاوب  ،وما بين الجملتين من قوله { ولو ُد ِخلت عليهم إلى قوله مسؤوالً } [ األحزاب ] 11 12 :

رد
اعتراض كما تقدم  .وهذا يرجح أن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يأذن لهم بالرجوع إلى المدينة وأنه ّ
عليهم بما أمره اهلل أن يقوله لهم  ،أي  :قد علم اهلل أنكم ما أردتم إال الفرار جبناً والفرار ال يدفع عنكم

نفي ما يقصد منه ألن نفع الشيء هو أن يحصل منه ما يقصد له .
الموت أو القتل  ،فمعنى نفي نفعه ُ :
5
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فقوله { من الموت } يتعلق ب { الفرار وفررتم } وليس متعلقًا ب { ينفعكم } ألن متعلق { ينفعكم } غير
مذكور لظهوره من السياق  ،فالفائدة مستغنية عن المتعلق  ،أي  :لن ينفعكم بالنجاة .

ومعنى نفي نفع الفرار وان كان فيه تعاطي سبب النجاة  ،هذا السبب غير مأذون فيه لوجوب الثبات في

العدو مع النبي صلى اهلل عليه وسلم فيتمحض في هذا الفرار مراعاةُ جانب الحقيقة وهو ما قُدر
وجه
ّ
لإلنسان من اهلل إذ ال معارض له  ،فلو كان الفرار مأذوناً فيه لجاز مراعاة ما فيه من أسباب النجاة ؛ فقد
ِ
أضعافف
العدو فكان حينئذ الفرار من وجه عشرة
كان المسلمون مأمورين بثبات الواحد للعشرة من
ّ
المسلمين غير مأذون فيه وأذن فيما زاد على ذلك  ،ولما نسخ اهلل ذلك بأن يثبت المسلمون ِل ِ
ضعف عددهم
العدو فالفرار فيما زاد على ذلك مأذون فيه  ،وكذلك إذا كان المسلمون زحفاً فإن الفرار حرام ساعتئذ .
من
ّ
وبخ اهلل الذين أضمروا الفرار فإن عدد جيش
وأحسب أن األمر في غزوة الخندق كان قبل النسخ فلذلك ّ

األحزاب يومئذ كان بمقدار أربعة أمثال جيش المسلمين ولم يكن المسلمون يومئذ زحفاً فإن الحالة حالة

حصار  .ويجوز أن يكون المعنى أيضًا  :أنكم إن فررتم فنجوتم من القتل ال ينفعكم الفرار من الموت
باألجل وعسى أن تكون آجالكم قريبة .

الزؤام وهو الموت حتف أنفه ألنه قوبل بالقتل  .والمعنى  :أن الفرار ال
و { الموت } أريد به  :الموت ُ
الفار
يدفع الموت الذي علم اهلل أنه يقع بالفار في الوقت الذي علم أن الفار يموت فيه ويقتل فإذا ُخيِّل إلى ّ

بد له
أن الفرار قد دفع عنه خط اًر فإنما ذلك في األحوال التي علم اهلل أنها ال يصيب الفا َّر فيها أذى وال ّ
من موت حتف أنفه أو قتل في اإلبان الذي علم اهلل أنه يموت فيه أو ُيقتل  .ولهذا عقب بجملة واذاً ال

فر في
تمتعون إال قليالً } جواباً عن كالم مقدر دل عليه المذكور  ،أي إن خيل إليكم أن الفرار نفع الذي ّ
وقت ما فما هو إالّ نفع زهيد ألنه تأخير في أجل الحياة وهو متاع قليل  ،أي  :إعطاء الحياة مدة منتهية

 ،فإن { إذن } قد تكون جواباً لمحذوف دل عليه الكالم المذكور  ،كقول العنبري :
لو كنت من مأزن لم تستبح إبلي *** بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان

إن ذو َل ْوثَة الَنا
إذن لقام بنصري معشر خشـن *** عنـد الحفيظة ْ
ْ
فإن قوله  :إذن لقام بنصري  ،جواب وجزاء عن مقدر دل عليه  :لم تستبح إبلي  .والتقدير  :فإن استباحوا
إبلي إ َذ ْن لقام بنصري معشر  ،وهو الذي أشعر كالم المرزوقي باختياره خالفًا لما في « مغني اللبيب » .
واألكثر أن { إذن } إن وقعت بعد الواو والفاء العاطفتين أن ال ينصب المضارع بعدها  ،وورد نصبه ناد اًر

.

بخلق استضعاف الحياة الدنيا وصرف هممهم إلى السعي نحو الكمال
والمقصود من اآلية تخليق المسلمين ُ
الذي به السعادة األبدية سي اًر وراء تعاليم الدين التي تقود النفوس إلى أوج الملَكية .

َّ ِ
صم ُكم ِمن اللَّ ِه إِ ْن أَراد بِ ُكم سوءا أَو أَراد بِ ُكم ر ْْحةً وال ََِي ُدو َن ََلم ِمن د ِ
ِ
ون
ُْ ْ ُ
ََ ْ ُ ً ْ ََ ْ َ َ َ
(-12قُ ْل َم ْن َذا الذي يَ ْع ُ ْ َ
ِ ِ
ِ
صريا)
اللَّه َوليًّا َوال نَ ً
6
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{ ُق ْل من َذا الذى يع ِ
ص ُم ُك ْم ِّم َن اهلل ِإ ْن أ ََر َاد ِب ُك ْم سواءا أ َْو أ ََر َاد بِ ُك ْم رحم ًة }
َْ
َ
يظهر أن هذه الجملة واقعة موقع التعليل لجملة { لن ينفعكم الفرار إن فررتم } اآلية [ األحزاب ، ] 11 :

فكأنه قيل  :فمن ذا الذي يعصمكم من اهلل  ،أي  :فال عاصم لكم من نفوذ مراده فيكم  .واعادة فعل { قل

} تكرير ألجل االهتمام بمضمون الجملة .

والمعنى  :ألن قدرة اهلل وارادته محيطة بالمخلوقات فمتى شاء عطّل تأثير األسباب أو عرقلها بالموانع فإن

شر حرم االنتفاع باألسباب أو االتقاء بالموانع فربما أتت الرزايا من وجوه الفوائد  ،ومتى شاء خي ًار
يشأ ًّا
خاصاً بأحد لطف له بتمهيد األسباب وتيسيرها حتى يالقي من التيسير ما لم يكن مترقباً  ،ومتى لم تتعلق

مشيئته بخصوص ْأر َسل األحوال في مهيعها وخلّى بين الناس وبين ما َسببه في أحوال الكائنات فنال كل
طنته ومقدرته واهتدائه  ،فإن اهلل أودع في النفوس مراتب التفكير والتقدير ؛ فأنتم
أحد نصيباً على حسب ف ْ
إذا عصيتم اهلل ورسوله وخذلتم المؤمنين تتعرضون إلرادته بكم السوء فال عاصم لكم من مراده ،

فاالستفهام إنكاري في معنى النفي العتقادهم أن الحيلة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تنفعهم وأن

الفرار يعصمهم من الموت إن كان قتال .

وجملة { من ذا الذي يعصمكم } الخ جواب الشرط في قوله { إن أراد بكم سوءًا } الخ  ،أو دليل الجواب

عند نحاة البصرة .

سوء خاص وهو السوء
والعصمة  :الوقاية والمنع مما يكرهه المعصوم  .وقوبل السوء بالرحمة ألن المراد ٌ
مقدر من
المجعول عذاباً لهم على معصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهو سوء النقمة فهو سوء خاص ّ
اهلل ألجل تعذيبهم إن أراده  ،فيجري على خالف القوانين المعتادة .

وعطف { أو أراد بكم رحمة } على { أراد بكم } المجعول شرطًا يقتضي كالمًا مقد ًار في الجواب المتقدم ،

فإن إرادته الرحمة تناسب فعل { يعصمكم } ألن الرحمة مرغوبة  .فالتقدير  :أو يحرمكم منه إن أراد بكم

رحمة  ،فهو من داللة االقتضاء إيجا اًز للكالم  ،كقول الراعي :

َّجن الحواجب والعيونا
برزن يوماً *** وزج ْ
إذا ما الغانيات َ
التزين .
اجب وذلك من ّ
تقديره ّ :
وكحلن العيون  ،ألن العيون ال تزجج ولكنها تكحل حين تزجج الحو ُ
ون اهلل وِلّيًا َن ِ
ون َلهُ ْم ِّمن ُد ِ
صي ًار }
{ َو َ
ال َي ِج ُد َ
َ
عطف على جملة { قل من ذا الذي يعصمكم }  ،أو هي معترضة بين أجزاء القول  ،والتقديران متقاربان
ألن الواو االعتراضية ترجع إلى العاطفة  .والكالم موجه إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم وليس هو من

قبيل االلتفات  .والمقصود الزم الخبر وهو إعالم النبي عليه الصالة والسالم ببطالن تحيالتهم وأنهم ال

يجدون نصي اًر غير اهلل وقد حرمهم اهلل النصر ألنهم لم يعقدوا ضمائرهم على نصر دينه ورسوله  .والمراد

بالولي  :الذي يتولى نفعهم  ،وبالنصير  :النصير في الحرب فهو أخص .

(-18قَ ْد ي علَم اللَّه الْمع ِّوقِني ِمْن ُكم والْ َقائِلِ ِ ِِ
ِ
س إِال
َ
َْ ُ ُ ُ َ َ ْ َ
ني إل ْخ َواِن ْم َهلُ َّم إلَْي نَا َوال يَأْتُو َن الْبَأْ َ
7
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ال
استئناف بياني ناشىء عن قوله { من ذا الذي يعصمكم من اهلل } [ األحزاب  ] 12 :ألن ذلك يثير سؤا ً

يهجس في نفوسهم أنهم ُيخفون مقاصدهم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال يشعر بمرادهم من
المعوقين منكم } أي  :فاهلل ينبىء رسوله بكم بأن ِف ْعل أولئك
االستئذان  ،فأُمر أن يقول لهم { قد يعلم اهلل
ِّ
المعوقين .
تعويق للمؤمنين  .وقد جعل هذا االستئناف تخلصاً لذكر فريق آخر ِمن
ّ

ومرض قلوبهم يش ّكون في الزم هذا الخبر وهو إنباء اهلل رسوله عليه
و { قد } مفيد للتحقيق ألنهم لنفاقهم َ
الصالة والسالم بهم  ،أو ألنهم لجهلهم الناشىء عن الكفر يظنون أن اهلل ال يعلم خفايا القلوب  .وذلك

ليس بعجيب في عقائد أهل الكفر  .ففي « صحيح البخاري » عن ابن مسعود  « :اجتمع عند البيت
حم بطونهم قليلةٌ ِفقهُ قلوبهم  ،فقال أحدهم  :أتَُرْو َن أن اهلل يسمع
قُرشيان
وثقفي أو ثقفيان وقرشي كثيرةٌ ُ
ش ُ
ّ
ما نقول ؟ قال اآلخر  :يسمع إذا جهرنا وال يسمع إذا أخفينا  .وقال اآلخر  :إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه
يسمع إذا أخفينا  ،فأنزل اهلل تعالى  { :وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وال أبصاركم وال ُجلودكم

ولكن ظننتم أن اهلل ال يعلم كثي ًار مما تعملون } [ فصلت  ] 44 :فللتوكيد بحرف التحقيق موقع  .ودخول {

قد } على المضارع ال يخرجها عن معنى التحقيق عند المحققين من أهل العربية  ،وأن ما توهموه من

التقليل إنما دل عليه المقام في بعض المواضع ال من داللة { قد  } ،ومثله إفادة التكثير  ،وتقدم ذلك عند

قوله تعالى { قد نرى تقلب وجهك في السماء } في سورة البقرة (  ،122وقوله تعالى  { :قد يعلم ما أنتم

عليه } في آخر سورة النور ( . ) 12

الع ْوق  .يقال  :عاقه عن كذا  ،إذا منعه وثبطه
و ِّ
المعوق  :اسم فاعل من َع ّوق الدال على شدة حصول َ
عن شيء  ،فالتضعيف فيه للشدة والتكثير مثل  :قطَّع الحبل  ،إذا قطعه قطعاً كبيرة  { ،وغلَّقَت األبواب }
[ يوسف  ، ] 41 :أي  :أحكمت غلقها  .ويكون للتكثير في الفعل القاصر مثل َ :م َّوت المال  ،إذ كثر
وطوف فالن  ،إذا أكثر الطواف  ،والمعنى  :يعلم اهلل الذين يحرصون على تثبيط
الموت في اإلبل َّ ،

الناس عن القتال  .والخطاب بقوله { منكم } للمنافقين الذين خوطبوا بقوله { لن ينفعكم الفرار } [ األحزاب
. ] 11 :

المعوقين أنفسهم فيكون من عطف صفات الموصوف
هلم إلينا هم
ِّ
ويجوز أن يكون القائلون إلخوانهم { ّ
الواحد  ،كقوله :

القرم و ِ
ابن الهمام
إلى الملك ْ
ويجوز أن يكونوا طائفة أخرى واخوانهم هم الموافقون لهم في النفاق  ،فالمراد  :األخوة في الرأي والدين .

ُحد
وذلك أن عبد اهلل بن أ َُب ّي  ،ومعتِّب بن قُشير  ،ومن معهما من الذين انخذلوا عن جيش المسلمين يوم أ ُ
هلم إلينا } أي
فرجعوا إلى المدينة كانوا يرسلون إلى من بقي من المنافقين في جيش المسلمين يقولون لهم ّ

 :ارجعوا إلينا  .قال قتادة  :هؤالء ناس من المنافقين يقولون لهم  :ما محمد وأصحابه إال أكلة َرأس أي
نفر قليل يأكلون رأس بعير ولو كانوا لَ ْحماً اللتهمهم أبو سفيان ومن معه تمثيالً بأنهم سهل تغلب أبي
سفيان عليهم .

و { هلم } اسم ِ
فعل أمر بمعنى أ ْقبِل في لغة أهل الحجاز وهي الفصحى  ،فلذلك تلزم هذه الكلمة حالة
ّ
8
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المؤنث  ،وهي فعل عند بني تميم
هلم  ،للواحد والمتعدد المذ ّكر و ّ
واحدة عندهم ال تتغير عنها  ،يقولون ّ :
هلم
وه ُّ
وهلُما َ
وهلمي َ
فلذلك ُيلحقونها العالمات يقولون َ :ه ّلم ّ
لموا وهْل ُم ْمن  .وتقدم في قوله تعالى { قل ّ
شهداءكم } في سورة األنعام (  . ) 111والمعنى  :انخذلوا عن جيش المسلمين وأقبلوا إلينا .

هلم
وجملة وال يأتون البأس إال قليالً } كالم مستقل فيجوز أن تكون الجملة حاالً من القائلين إلخوانهم { ّ
المعوقين والقائلين ألن الفعل يعطف على المشتق كقوله تعالى {
إلينا } ويجوز أن تكون عطفاً على
ّ

َّدقين والمص ِّ
إن المص ِّ
َّدقات وأقرضوا اهلل } [
صبحًا فأثَْرَن } [ العاديات  ] 2 ، 1 :وقوله ّ { :
فالمغيرات ُ
وغير اآلتين البأس  ،أو والذين ال يأتون
الحديد  ، ] 18 :فالتقدير هنا  :قد يعلم اهلل
المعوقين والقائلين َ
ّ

البأس  .وليس في تعدية فعل العلم إلى { ال يأتون } إشكال ألنه على تأويل كما أن عمل الناسخ في قوله
{ وأقرضوا } [ الحديد  ] 18 :على تأويل  ،أي  :يعلم اهلل أنهم ال يأتون البأس إال قليالً  ،أي  :يعلم أنهم
اد بهم في الحرب ولكن عزلهم عن القتال .
ال يقصدون بجمع إخوانهم معهم االعتض َ
ال  ،وهو زمان حضورهم مع المسلمين المرابطين  ،وهذا كقوله { فال
ال } إال زمانًا قلي ً
ومعنى { إال قلي ً

يؤمنون إال قليالً } [ النساء  ، ] 21 :أي  :إيماناً ظاه اًر  ،ومثل قوله تعالى  { :أم بظاهر من القول } [

ال  ،وقلّته تظهر في قلة زمانه وفي
ال } صفة لمصدر محذوف  ،أي  :إتيانًا قلي ً
الرعد  . ] 11 :و { قلي ً
قلة غنائه .

و { البأس }  :الحرب وتقدم في قوله تعالى { ِلي ِ
حص َن ُكم من بأسكم } في سورة األنبياء (  . ) 81واتيان
ُ

الحرب مراد به إتيان أهل الحرب أو موضعها  .والمراد  :البأس مع المسلمين  ،أي  :مك اًر بالمسلمين ال
جبنًا .
ْ

ور أ َْعيُنُ ُه ْم َكالَّ ِذي يُ ْغ َشى َعلَْي ِه ِم َن
(-19أ َِش َّحةً َعلَْي ُك ْم فَِإ َذا َجاءَ ْ
اْلَْو ُ
ف َرأَيْتَ ُه ْم يَْنظُُرو َن إِلَْي َ
ك تَ ُد ُ
ِ
ِ ِ
ف َسلَ ُقوُك ْم بِأَلْ ِسنَ ٍة ِح َد ٍاد أ َِش َّحةً َعلَى ْ
ب ْ
َحبَ َ
اْلَْو ُ
اْلَِْري أُولَئِ َ
ك ََلْ يُ ْؤمنُوا فَأ ْ
ط اللَّهُ
الْ َم ْوت فَإ َذا َذ َه َ
ِ
ِ ِ
سريا)
أ َْع َما ََلُ ْم َوَكا َن ذَل َ
ك َعلَى اللَّه يَ ً
{ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب

الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير }
أش َّحة } جمع شحيح بوزن أفعلة على غير قياس وهو فصيح وقياسه ِ
{ ِ
أش ّحاء  .وضمير الخطاب في قوله
{ عليكم } للرسول عليه الصالة والسالم وللمسلمين  ،وهو انتقال من القول الذي أمر الرسول عليه الصالة
والسالم بأن يقوله لهم إلى كشف أحوالهم للرسول والمسلمين بمناسبة االنتقال من الخطاب إلى الغيبة في

قوله { وال يأتون البأس } وتقدم الشح عند قوله تعالى { وأُحضرت األنفس الشح } في سورة النساء ( 148
).

الشح  :البخل بما في الوسع مما ينفع الغير  .وأصله  :عدم بذل
و{ أشحةً } حال من ضمير { يأتون } و ّ
يتعدى إلى الشيء المبخول به
المال  ،ويستعمل مجا ًاز في منع المقدور من النصر أو اإلعانة  ،وهو ّ
3
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بالباء وب { على } قال تعالى  { :أ ّشحة على الخير } ويتعدى إلى الشخص الممنوع ب { على } أيضًا
الشح من معنى االعتداء فتعديته في قوله تعالى { أشحة عليكم } من التعدية إلى الممنوع .
لما في ّ
المال أو المعونة  ،أي  :إذا حضروا البأس منعوا فائدتهم عن
والمعنى  :يمنعونكم ما في وسعهم من َ
شح به .
شحهم بأنفسهم وكل ما ُي ّ
المسلمين ما استطاعوا ومن ذلك ّ
ويجوز جعل { على } هنا متعدية إلى المضنون به  ،أي كما في البيت الذي أنشده الجاحظ :

لقد كنت في قوم عليك أشحة *** بنفسك إال َّ
أن ما طاح طائح

وجعل المعنى  :أشحة في الظّاهر  ،أي يظهرون أنهم يخافون عليكم الهالك فيصدونكم عن القتال

ويحسِّنون إليكم الرجوع عن القتال  ،وهذا الذي ذهب إليه في « الكشاف »  .وفُرع على وصفهم بالشح
على المسلمين قوله { فإذا جاء الخوف } إلى آخره .

وعد اآلخرة } [ اإلسراء
والمجيء  :مجاز مشهور من حدوث الشيء وحصوله  .كما قال تعالى { فإذا جاء ُ
.]2:
و { الخوف }  :توقع القتال بين الجيشين  ،ومنه سميت صالة الخوف  .والمقصود  :وصفهم بالجبن ،

العدو مقبلة رأيتهم ينظرون إليك  .والظاهر أن اآلية تشير إلى ما حصل في بعض
أي  :إذا أروا جيوش
ّ
أيام األحزاب من القتال بين الفرسان الثالثة الذين اقتحموا الخندق من أضيق جهاته وبين علي بن أبي
طالب ومن معه من المسلمين كما تقدم .

والخطاب في { رأيتهم } للنبيء صلى اهلل عليه وسلم وهو يقتضي أن هذا حكاية حالة وقعت ال فرض

نظر المتفرس
وقوعها ولهذا أتي بفعل { رأيتهم } ولم يقل  :فإذا جاء الخوف ينظرون إليك  .ونظرهم إليه ُ
فيماذا يصنع ولسان حالهم يقول  :ألسنا قد قلنا لكم إنكم ال قبل لكم بقتال األحزاب فارجعوا  ،وهم يرونه

خص نظرهم بأنه للنبيء صلى اهلل عليه وسلم
أنهم كانوا على حق حين يحذرونه قتال األحزاب  ،ولذلك ّ
ولم يقل  :ينظرون إليكم  .وجيء بصيغة المضارع ليدل على تكرر هذا النظر وتجدده .
وجملة { تدور أعينهم } حال من ضمير { ينظرون } لتصوير هيئة نظرهم نظر الخائف المذعور الذي
يحدق بعينيه إلى جهات يحذر أن تأتيه المصائب من إحداها .
ّ

الدور والدوران  :حركة جسم َر َح ِويَّة أي كحركة الرحى منتقل من موضع إلى موضع فينتهي إلى حيث
و ْ
ابتدأ  .وأحسب أن هذا الفعل وما تصرف منه مشتقات من اسم َّ
الدار  ،وهي المكان المحدود المحيط
ِ
بسكانه بحيث يكون حولهم  .ومنه سميت الدارة لكل أرض تحيط بها جبال  .وقالوا  :دارت الرحى حول

قُطبها  .وسموا الصنم ُ :د َوا اًر بضم الدال وفتحها ألنه يدور به زائروه كالطواف  .وسميت الكعبة ُدوا اًر
أيضاً  ،وسموا ما يحيط بالقمر دارة  .وسميت مصيبة الحرب دائرة ألنهم تخيلوها محيطة بالذي نزلت به
مفر  ،قال عنترة :
ال يجد منها ًّا
ابن ْي ضمضم
ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر *** في الحرب دائرة على َ
فمعنى { تدور أعينهم } أنها تضطرب في أجفانها كحركة الجسم الدائرة من سرعة تنقلها محملقة إلى

الجهات المحيطة  .وشبه نظرهم بنظر الذي يغشى عليه بسبب النزع عند الموت فإن عينيه تضطربان.
22
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وذهاب الخوف مجاز مشهور في االنقضاء  ،أي  :زوال أسبابه بأن يُترك القتال أو يتبين أن ال يقع قتال
 .وذلك عند انصراف األحزاب عن محاصرة المدينة كما سيدل عليه قوله { يحسبون األحزاب لم يذهبوا } [

األحزاب . ] 41 :

العدو الشديد
السْلق  :قوة الصوت والصياح  .والمعنى  :رفعوا أصواتهم بالمالمة على التعرض لخطر
و َ
ّ
وعدم االنصياع إلى إشارتهم على المسلمين بمسالمة المشركين  ،وفسر السلق بأذى اللسان  .قيل :سأل

نافعُ بن األزرق عبد اهلل بن عباس عن { سلقوكم } فقال  :الطعن باللسان  .فقال نافع  :هل تعرف العرب
ذلك ؟ فقال  :نعم  ،أما سمعت قول األعشى :
الخاطب ِ
المسالق
فيهم الخصب والسماحة والنج *** دة فيهم و َ

ِ
ِ
اليوم حديد } [ ق :
و { حداد }  :جمع حديد َ ،
وحديد  :كل شيء ناف ُذ فعلل أمثاله قال تعالى { فََب ُ
صرك َ
. ] 44

الموكم وهم
وانتصب { أشحة على الخير } على الحال من ضمير الرفع في { سلقوكم } أي  :خاصموكم و ُ
في حال كونهم أشحة على ما فيه الخير للمسلمين  ،أي أن خصامهم إياهم ليس كما يبدو خوفاً على
ب الملوم
المسلمين واستبقاء عليهم ولكنه عن بغض وحقد ؛ فإن بعض اللوم والخصام يكون الدافع إليه ُح ّ
وابداء النصيحة له  ،وأقوال الحكماء والشعراء في هذا المعنى كثيرة .

ويجوز أن يكون الخير هنا هو المال كقوله تعالى { إن ترك خي اًر } [ البقرة  ] 181 :وقوله  { :وانه لحب

بأموالهم
الخير لشديد } [ العاديات  ، ] 8 :أي  :هم في حالة السلم ُيسرعون إلى َمالمكم وال يواسونكم ْ
للعدو إن عاد إليكم  .ودخلت { على } هنا على المبخول به .
للتجهيز
ّ
ان ذلك َعَلى اهلل َي ِسي ًار }
{ أولئك َل ْم ُي ْؤ ِم ُنوْا َفأَ ْح َب َ
ط اهلل أعمالهم َو َك َ
جيء باسم اإلشارة لقصد تمييزهم بتلك الصفات الذميمة التي أجريت عليهم من قب ُل  ،وللتنبيه على أنهم
الحكم بعد اسم اإلشارة  ،كقوله تعالى  { :أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
أحرياء بما سيرد من ُ
المفلحون } في سورة البقرة ( . ) 1

وقد أجري عليهم حكم انتفاء اإليمان عنهم بقوله { أولئك لم يؤمنوا } كشفاً لدخائلهم ألنهم كانوا يوهمون

المسلمين أنهم منهم كما قال تعالى  { :واذا َلقُوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا } في سورة البقرة (  . ) 12ورتب
على انتفاء إيمانهم أن اهلل أحبط أعمالهم .

الح ْبط حقيقته  :أنه فساد ما يراد به
للج ْعل مثل اإلذهاب  .و َ
واإلحباط  :جعل شيء َحابطاً  ،فالهمزة فيه َ
الصالح والنفع  .ويطلق مجا اًز على إفساد ما كان نافعاً أو على كون الشيء فاسداً ويظن أنه ينفع يقال:
ِ
َحبِط َح ُّ
وض َرب.
بابي َسمع َ
ق فالن  ،إذا بطل  .واإلطالق المجازي ورد كثي اًر في القرآن  .وفعله من َ
الح ُبوط  .ويقال  :أحبط فالن الشيء  ،إذا أبطله  ،ومنه إحباط دم
الح ْبط  ،واسم المصدر ُ :
ومصدره َ :

القتيل  ،أي  :إبطال حق القود به  .فإحباط األعمال  :إبطال االعتداد باألعمال المقصود بها القُربة
والمظنون بها أنها أعمال صالحة لمانع منع من االعتداد بها في الدين .

وقد صار لفظ الحبط والحبوط من األلفاظ الشرعية االصطالحية بين علماء الفقه والكالم  ،فأطلق على
22
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عدم االعتداد باألعمال الصالحة بسبب الردة  ،أي  :الرجوع إلى الكفر  ،أو بسبب زيادة السيئات على

الحسنات بحيث يستحق صاحب األعمال العذاب بسبب زيادة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر اهلل لذلك
وهو أعلم به  ،ومن هذه الجهة ُع ّدت مسألة الحبوط مع المسائل الكالمية  ،أو بحيث ينظر في انتفاعه
بما فعل من الواجبات عليه إذا ارتد عن اإلسالم ثم عاد إلى اإلسالم كمن حج ثم ارتد ثم رجع إلى اإلسالم

 ،ومن هذه الجهة تُعد مسألة الحبوط في مسائل الفقه  ،فقال مالك وأبو حنيفة  :الردةُ تُحبط األعمال
ردته وجبت عليه إعادة الحج تمسكاً بإطالق
حج مثالً قبل ّ
بمجرد حصولها فإذا عاد إلى اإلسالم وكان قد ّ

المقيد احتياطاً
الحبوط بانتفاء اإليمان  ،ولم يريا أن هذا مما يحمل فيه المطلق على ّ
هذه اآلية إذ ناطت ُ
ألن هذا الحكم راجع إلى االعتقادات وال يكفي فيها الظن .
جعت إليه أعماله الصالحة التي ِ
عملها قبل الردة تمسكاً بقوله
وقال الشافعي  :إذا رجع إلى اإلسالم ر ْ

ِ
ت أعمالُهُم في ُّ
الدنيا واآلخرة } في سورة
فيمت وهو َكافر فأولئك حبِطَ ْ
ومن يرتد ْد منكم عن دينه ُ
تعالى َ { :
المقيد في آية سورة البقرة تغليبًا للجانب
البقرة (  ) 412حمالً للمطلق في آية سورة األحزاب ونحوها على ّ
الفروعي في هذه المسألة على الجانب االعتقادي .

الردة إلى انقضاء حياته فيوافي يوم
تد على ّ
وتعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة  ،أي  :استمرار المر ّ
القيامة مرتداً  .فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي اعتبر الموافاة  .والمعتزلة قائلون بمثل ما
قال به مالك وأبو حنيفة  .وحكى الفخر عن المعتزلة اعتبار الموافاة على الكفر  ،وانظر ما تقدم في قوله

فيمت وهو كافر فأولئك حبِطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة } في سورة
تعالى { ومن يرتدد منكم عن دينه ُ
البقرة (  . ) 412والمعنى  :أنهم ال تنفعهم قرباتهم وال جهادهم .

لما أخرجهم من حظيرة
وجملة { وكان ذلك على اهلل يسي ًار } خبر مستعمل في الزمه وهو تحقيرهم وأن اهلل َّ

اإلسالم فأحبط أعمالهم لم يعبأ بهم وال َع ّد ذلك ثلمة في جماعة المسلمين .
وكان المنافقون ُيدلون بإظهار اإليمان ويحسبون أن المسلمين يعتزون بهم  ،قال تعالى َ { :يمنون عليك
ُّ
يم ُّن عليكم أن َهداكم لإليمان إن كنتم صادقين } [ الحجرات:
علي إسالمكم بل اهلل ُ
أن أسلموا قل ال تمنوا ّ

. ] 12

ِ
ادو َن ِِف األ َْعر ِ
اب يَ ْسأَلُو َن َع ْن
َّه ْم بَ ُ
اب ََلْ يَ ْذ َهبُوا َوإِ ْن يَأْت األ ْ
ََْ (-41ي َسبُو َن األ ْ
اب يَ َوُّدوا لَ ْو أَن ُ
َحَز ُ
َحَز َ
َ
ِ
ِ
كم ما قَاتَلُوا إِال قَلِيال)
أَنْبَائ ُك ْم َولَ ْو َكانُوا في ُ ْ َ
لما ُذكر حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض من فتنتهم في المسلمين واذا هم حين مجيء جنود

األحزاب وحين زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر ثُني عنان الكالم اآلن إلى حالهم حين أنعم اهلل

على المسلمين بانكشاف جنود األحزاب عنهم  ،فأفاد بأن انكشاف األحزاب حصل على حين غفلة من
يشتدون في مالم المسلمين ِ
للعدو الكثير ،
ونهم بألسنة ِح َد ٍاد على أن تَعرضوا
المنافقين فلذلك كانوا ّ
ويسلقُ َ
ّ
وكان اهلل ساعتئذ قد هزم األحزاب فانصرفوا وكفى اهلل المؤمنين شرهم  ،وليس للمنافقين وساطة في ذلك .
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يودون رجوع األحزاب دون أن يأخذوا المدينة  ،فتكون جملة { يحسبون } استئنافًا ابتدائيًا
ولعلهم كانوا ال ّ
مرتبطاً بقوله { اذكروا نعمة اهلل عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً } [ األحزاب  ] 9 :الخ . . .
بد ٍء بمناسبة ذكر أحوال المنافقين  ،فإن قوله  { :يحسبون األحزاب لم يذهبوا } يؤذن
عودًا على ْ
جاء ْ
بانهزام األحزاب ورجوعهم على أعقابهم  ،أي  :وقع ذلك ولم يشعر به المنافقون  .ويجوز أن يكون المعنى

 :أنهم كانوا يسلقون المؤمنين اعت از اًز باألحزاب ألن األحزاب حلفاء لقريظة وكان المنافقون أخالّء لليهود
فكان سلقُهم المسلمين في وقت ذهاب األحزاب وهم ال يعلمون ذلك ولو علموه لخفَّضوا من شدتهم على

المسلمين  ،فتكون جملة { يحسبون } حاالً من ضمير الرفع في { سلقوكم } [ األحزاب  ] 19 :أي  :فعلوا
ذلك حاسبين األحزاب محيطين بالمدينة ومعتزين بهم فظهرت خيبتهم فيما قدروا .
وأما قوله { وان يأت األحزاب يودوا لو أنهم بادون في األعراب } فهو وصف ِلجبن المنافقين  ،أي  :لو

جاء األحزاب َك َّرة أخرى ألخذ المنافقون حيطتهم فخرجوا إلى البادية بين األعراب القاطنين حول المدينة

ومن حولهم من األعراب } [ التوبة 141 :
وهم غفار وأسَل ُم وغيرهم  ،قال تعالى  { :ما كان ألهل المدينة َ
] اآلية .
الوّد هنا مستعمل كناية عن السعي لحصول الشيء المودود ألن الشيء المحبوب ال يمنع من تحصيله
وُ
للود .
إال مانع قاهر فهو الزم ّ
العاكف فيه و ِ
الباد } في سورة الحج ( . ) 41
اء
ُ
والبادي  :ساكن البادية  .وتقدم عند قوله تعالى { سو ٌ

واألعراب  :هم سكان البوادي باألصالة  ،أي ُّ :
يودوا االلتحاق بمنازل األعراب ما لم يعجزوا لما دل عليه

قوله عقبه { ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليالً }  ،أي  :فلو لم يستطيعوا ذلك فكانوا فيكم ما قاتلوا إال قليالً

.

ود ونحوه  .أنشد الجاحظ وعبد القاهر :
و { لو } حرف يفيد التمني بعد فعل ّ
َي ُّ
النفوس الشحائح
ودون لو خاطوا عليك جلودهم *** وال تَمنع الموت
ُ

أحدهم لو يُ َع َّمر ألف سنة } في سورة البقرة ( . ) 91
وتقدم عند قوله تعالى { ّ
يود ُ
وليسرهم ما عسى أن يلحق المسلمين من
والسؤال عن األنباء لقصد التجسس على المسلمين للمشركين
ّ

الهزيمة .

ومعنى { ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليالً } أنهم إذا فرض أن ال يتمكنوا من الخروج إلى البادية وبقُوا في
ال  ،أي  :ضعيفًا ال ُي ْؤَبه به  ،وانما هو تعلة ورياء
ال قلي ً
المدينة مع المسلمين ما قاتلوا مع المسلمين إال قتا ً

 ،وتقدم نظيره آنفاً .

واألنباء  :جمع نبأ وهو  :الخبر المهم  ،وتقدم عند قوله تعالى { ولقد جاءك من نبأ المرسلين } في سورة

( األنعام  ) 12وق أر الجمهور يسألون } بسكون السين فهمزة مضارع سأل  .وق أر رويس عن يعقوب {

َيسَّاءلون } بفتح السين مشددة وألف بعدها الهمزة مضارع تساءل  ،وأصله  :يتساءلون أدغمت التاء في
السين .
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