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ّ
مقدمة
}ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮ{ .
نزل القر�آن الكريم من خزانة الغيب على القلب النوراني
للر�سول الأكرم  Pرحم ًة للعالمين ,وجرى منذ ذلك الحين على
�ساحة عالم الوجود ليرتوي من في�ض معينه ومعنو ّياته وهدايته
عط�شى طلاّ ب الحقيقة ,ولين�شئوا على �أ�سا�سه حياتهم الجديدة
التي �أ�سماها القر�آن نف�سه بـ «الحياة الطيبة».
(((

(((

�سورة الإ�سراء ،الآية.9 :

ةمّقم
د

نحم���د اهلل تعالى الذي �أع ّزنا بنعمة الإ�سالم ,وجعل من ن�صيبنا
�ش���رف النهل من بحر معارف القر�آن الذي ال يح ّد وال ين�ضب .ولكن
كم���ا ال يخفى ف���� ّإن اال�ستف���ادة ال�صحيحة والفُ�ضلى م���ن كتاب اهلل
العزي���ز تحتاج �إلى مزيد من العناي���ة واالهتمام بكتابه تعالى قراء ًة
وتف ّك���ر ًا وتد ّب���ر ًا لكي تتحقّ���ق الفائدة المرج ّوة .وم���ن هذا المنطلق
الدي���ن المق ّد�س وال ّدفاع عن
كان حر ّي َ���ا بمن نالوا �شرف الذود عن ِّ
بالد الم�سلمين و�أعرا�ضهم ومق ّد�ساتهم ,ولأجل اكت�ساب المزيد من
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اال�ستعدادات لمواجهة التهديدات الثقافية والفكر ّية ،والتع ّرف �أكثر
ف�أكثر على هذا الذخر الثمين والح�صن المنيع والعمل به.
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آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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انطالق ً���ا من ذلك ،اخترنا هذا الكتاب «�آيات الجهاد» وقمنا
ب�إخراجه بهذه الح ّلة ،وه���و يتناول مجموعة من الآيات القر�آنية
والح�ض عليه,
التي محوره���ا الجهاد في �سبيل اهلل منذ ت�شريعه
ّ
�إل���ى الآي���ات التي تتح ّدث ع���ن �أو�ض���اع المع���ارك والمجاهدين
مب�سط للمفردات ,وتف�سير
و�أحكام الجهاد وغير ذلك ,مع �شرح ّ
مب�س���ط ومخت�ص���ر للآيات ,ومن ث���م ا�ستخراج الأ�ص���ول والعبر
ّ
الم�ستفادة من الآيات باالعتماد على �أهم التفا�سير المعتبرة.
وف���ي الخت���ام ال ي�سعنا �إال �أن ن�شكر كل م���ن �ساهم في �إخراج
هذا الكتاب في �صورته الحالية.

الفصل األ ّول
الجهاد في األمم السابقة
قال اهلل تعالى:
}ﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ{(((.

ﯓ :فيها �أقوال :الربيون جمع ربي ،وهو كالرباني من �أخت�ص
بربه ،فلم ي�شتغل بغيره ،ومنها �أنّهم جموع كثيرة.
ﯟﯠ :خ�ضعوا للعدو.

يف داهجلا

ﯖ :من الوهن �أي ال�ضعف ،وال�ضعف نق�صان الق ّوة.

باسلا ممألا

�شرح المفردات:

الإ�شارات والم�ضامين:

 - 1القت ��ال والجه ��اد في ال�ش ��رائع ال�س ��ابقةُ :ي�ستفاد من الآية � ّأن
الجه���اد -،ف�ض ًال عن وج���وده في الإ�سالمُ ،-وج���د �أي� ًضا في
ال�شرائ���ع ال�سابقة؛ ل ّأن كلمة « َك�أَ ِّي ��نْ » ،تدلّ على � ّأن الكثير من
الأنبي���اء ال�سابقي���ن و�أتباعهم كان���وا يجاه���دون الأعداء في
((( �سورة �آل عمران ،الآية .146
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�سبيل اهلل.
 - 2دور �أنبياء اهلل في الجهاد :بالنظر �إلى كلمة }ﮱ{ُ ،ي�ستفاد
� ّأن مجاهدي الأمم ال�سابقة كان���وا ي�شاركون في الحروب �إ ّما
مع �أنبياء اهلل ،و�إ ّما تحت �إ�شرافهم .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
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- 3خ�ص ��ائ�ص المقات ��ل النموذج ��ي ف ��ي �س ��احة الح ��رب :المقاتل
الب�صي���ر ال ي�ضع���ف عل���ى م�ست���وى الروحي���ة الداخلي���ة }ﯜ
ﯝ{ ،وال يتقاع�س عن القتال }ﯕﯖ{ ،وال خ�ضعوا ،وال
ي�ست�سلم ،تحت ال�ضغوط }ﯜﯝ{ .
(((

 - 4وج ��وب االقت ��داء بمجاه ��دي الأمم ال�س ��ابقة :ع َّد َد اهلل تعالى
موا�صفات �أتباع الأنبياء ال�سابقين حتى يعتبر الم�سلمون بها،
وال ُيبتلوا مر ًة �أخرى بما �أُ�صيبوا به في معركة �أُ ُحد .
(((

 - 5الت�ش ��جيع عل ��ى الثب ��ات ف ��ي الح ��رب :من ي�صب���ر على تح ّمل
ال�شدائ���د في الح���روب ،ويثبت وال ُيظهر العج���ز ،وال�ضعف،
واله���وان ،وال يخ�ضع للعدو �أو ي�ست�سلم ،ف����إن اهلل يحبه .ومن
البديه���ي �أن اهلل تعال���ى يحب مث���ل ه����ؤالء الأ�شخا�ص الذين
يثبتون وي�صبرون في القتال }ﯜﯝ ﯞﯟ{ .
(((

(((

ال�شي���رازي ،محمد الح�سين���ي ،تقريب الق ��ر�آن �إلى الأذه ��ان ،لبنان ،بي���روت ،دار العلوم للتحقيق
والطباعة والن�شر والتوزيع ،ج  ،1ط 2003 ،1م� ،ص .401

(((
(((

م .ن ،ج � ،1ص .401
الطباطبائي ،محمد ح�سين ،تف�س ��ير الميزان ،قم ،م�ؤ�س�س���ة الن�شر الإ�سالمي لجماعة المدر�سين( ،د،
ن) ،ج ( ،4د ،ت)� ،ص .42

(((

.744

ال�شيرازي ،نا�صر مكارم ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل( ،د.م)( ،د,ت) ،ج ( ،2د,ت)� ،ص

قال اهلل تعالى:
}ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﯴﯵﯶ ﯷ { .
(((

م�ضم ��ون :ه���ذه الآي���ة تكمل���ة لم�ضم���ون الآية ال�سابق���ة التي
تح ّدثت عن جهاد الر ّب ِّيين� ,أي الربانيين (رجال اهلل).
الإ�شارات والم�ضامين:

 -2تق� � ّدم التوب ��ة واال�ستغف ��ار عل ��ى طلب الن�صر م ��ن اهلل :في
الآي���ة طلب الربيون من اهلل تعالى غف���ران ذنوبهم �أو ًال ،ومن ثم
تثبي���ت �أقدامهم ،والن�صر على الق���وم الكافرين ،وهذا يعني � ّأن
التوبة واال�ستغفار ُم َق َّد َمان على طلب الن�صر.
(((
(((

�سورة �آل عمران ،الآية.147 :
الطبر�سي ،تف�سير مجمع البيان ،لبنان ،بيروت ،م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ،ج  ،2ط 1995 ،1م� ،ص
.412

باسلا ممألا

(((

يف داهجلا

-1ل ��زوم االقت ��داء بمجاهدي الأمم ال�سابق ��ة :يريد اهلل تعالى
من �أ�صحاب الر�سول  Pعند مواجهة الأعداء� ،أن يقولوا مقالة
الربيين (رجال اهلل)  ،بدل قولهم قو ًال يدلّ على ال�ضعف فيطمع
الأعداء فيهم ،وهي عبارة عن الدعاء والت�ض ّرع في مح�ضر اهلل،
وطلب العفو ،وتثبيت الأقدام ،واالنت�صار على الكفّار.
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 -3ال ��دور الب ّن ��اء للدعاء في �ساحة القت ��ال :ال �شك � ّأن الدعاء
والتوج���ه �إلى اهلل من العوامل التي تزي���د في ثبات المجاهدين،
ّ
وثبات �إرادته���م ،وزيادة قدرتهم على تح ّم���ل م�صاعب الحرب،
وم���ن هنا ق���ال علم���اء الأخ�ل�اق ب���� ّأن الم�ؤمنين �أثب���ت من غير
الم�ؤمنين في الحرب  ،ويب ّين اهلل تعالى في هذه الآية المباركة
للمجاهدي���ن كيفية الدعاء عن���د ال�شدائد �سواء في القتال �أو في
المواقع الأخرى.
(((
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� -4ساح ��ة المعرك ��ة مي ��دان التزكي ��ة وبن ��اء ال ��ذاتُ :يفهم من
ه���ذه الآية � ّأن الذين تر ّبوا ف���ي مدر�سة الأنبياء ،عندما يواجهون
الأع���داء (الجهاد الأ�صغ���ر) ،ال ين�سون جه���اد النف�س (الجهاد
الأكبر).
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(((

ال�شيرازي ،تقريب القر�آن �إلى الأذهان ،ج � ،1ص .401

الفصل الثاني
تشريع الجهاد في اإلسالم
قال اهلل تعالى:

}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{ .
(((

كان الم�شرك���ون ي����ؤذون الم�سلمين (في م ّك���ة) ،وكان الم�سلمون
ي�أتون مرار ًا م�ضروبين ،ومجروحين �إلى ر�سول اهلل  ،Pي�شكون من
ذل���ك ،فيقول ر�سول اهلل« :Pعليكم بال�صب ��ر ،ف�إنّي لم �أ�ؤمر بعد
بالقت ��ال» ،وبعد هجرته �إلى المدينة �أنزل اهلل عليه هذه الآية ،وهي
�أ ّول �آية نزلت في القتال .
(((

لسإلا يف داهجلا عيرشت

�سبب النزول:

الإ�شارات والم�ضامين:

 -1ت�شري ��ع الجه ��اد :ه���ذه الآي���ة �ش َّرع���ت الجه���اد ،و� ِأذن���ت
للم�سلمي���ن بالقت���ال ,فالم���راد بقول���ه} :ﭑ{ ،الإذن بالجهاد،
وجمل���ة }ﭒﭓ{ بدل قوله( :الذي���ن �آمنوا) ،يدلّ على
(((
(((

�سورة الحج ،الآية.39 :
تف�سير مجمع البيان,ج �,7ص .138

11

� ّأن الم�أذون فيه هو القتال (�ضد الم�شركين) .
(((

 -2ابت ��داء الم�شركي ��ن القت ��ال �ض ��د الم�سلمي ��نّ � :إن الفعل في
مبني للمجهول ،فيدلّ على � ّأن الم�شركين
جملة }ﭒﭓ{ ّ
هم الذين �أرادوا الحرب ،وهم �شرعوا ب�إيقاد �شعلتها .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
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 -3ع ّل ��ة ت�شري ��ع الجهاد ظلم الم�شركي ��ن للم�سلمين :الباء في
}ﭔﭕ{ لل�سببي���ة ،وفيه تعلي���ل الإذن بالقت���ال� ،أي �أُ ِذن لهم
بالقتال لأنّهم ُظ ِلموا ،والآي���ة التي تليها }ﭝﭞﭟﭠﭡ
تف�سر ماه َّية (حقيقة) هذا الظلم .
ﭢّ {...
(((

(((

قال اهلل تعالى:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ{(((.
الإ�شارات والم�ضامين:
 -1وجوب الدفاع والجهاد على الم�ؤمنين كا ّفة :عبارة }ﭑ

((( تف�سير الميزان,ج � ,14ص .384
 12الن����ص كما ورد في كتاب الميزان« :ظاهر ال�سي���اق � ّأن المراد بقوله} :ﭑ{ �إن�شاء الإذن ال الإخبار عن
�إذن �سابق كذلك �إيراد جملة} :ﭒﭓ{ بدل قوله( :الذين �آمنوا) ،يدلّ على � ّأن الم�أذون
فيه هو القتال (مع الم�شركين)».
((( م .ن ،ج � ،14ص .384
((( �سورة الحج ،الآية.40 :
((( م .ن,ج � ,14ص .384
((( �سورة البقرة ،الآية.216 :

ﭒﭓ{� ،أوجبت القتال ،والآية تخاطب الم�ؤمنين كافّة،
فالجه���اد والدفاع واجب عليهم كافّة �إال من ا�ستُثني لدليل معتبر
المف�سرون
كالمري����ض ،والأعمى ،والجري���ح و ،...وقد �أجم���ع ِّ
على � ّأن هذه الآية دا ّلة على الوجوب الكفائي للجهاد ،ف�إذا تخ ّلف
النا����س عنه �أَ ِث ُموا جميع ًا ،و�إن قام ب���ه من يكتفى بهم �سقط عن
الباقين .
(((

(((

الأولَّ � :إن ف���ي الجهاد م�شقّ���ة للم�ؤمنين؛ ولهذا ال رغبة لهم فيه،
ولكن كراهتهم له كراهة ِط َباع ولي�س على وجه ال�سخط؛ ل ّأن ال�شيء
ّ
ق���د يكون مكروه ً���ا عند الإن�سان في طبعه ،ونف�س���ه تنفر منه ،ولكنّه
يقوم به ل ّأن اهلل تعالى �أمره بذلك كال�صوم في ال�صيف .
(((

الثاني :القتال مت�ض ّمن لفناء النفو�س ،وتعب الأبدان ،والإ�ضرار
بالمال ،وانعدام الأمن والرفاهية ،وبالتالي كان كره ًا و�شا ّق ًا لبع�ض
الم�ؤمنين بالطبع.
((( تف�سير الميزان ,ج � ،2ص .164
الن����ص كم���ا ورد في كتاب المي���زان« :عب���ارة }ﭑ ﭒ ﭓ{ ظاه���رة في الوج���وب وبما � ّأن
َ
المخاطب في هذه الآية الم�ؤمنون كافّة ،فالجهاد والدفاع واجب عليهم كافّة� ،إال من ا�ستُثني لدليل
معتبر مثل قوله تعالى} :ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼ .»{....
((( تف�سير مجمع البيان ،ج � ،2-1ص .549
(((

م .ن ،ج � ،2 – 1ص .549

لسإلا يف داهجلا عيرشت

 -2معن ��ى ُك ��ره الم�ؤمني ��ن للجه ��اد :من الوا�ض���ح � ّأن الجهاد
تكلي���ف �إلهي ،و�أما ف���ي كونه م�شقّة وكره ً���ا للم�ؤمنين ،فهذا فيه
�أكثر من تف�سير:
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الثالث� :إنَّ الم�ؤمنين في �صدر الإ�سالم كانوا يرون �أنّ القتال مع الك ّفار،
 مع ما لهم من الع ّدة والق ّوة  ،-لي�س فيه �صالح الإ�سالم والم�سلمين ،و�أنّيتم لهم اال�ستعداد المطلوب.
الحزم �إ ّنما هو في ت�أخيره حتى ّ

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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الرابعَّ � :إن الم�ؤمنين لكونهم متر ّبين بتربية القر�آن ،كان فيهم خُ ُلق
ّ
ال�شفقة على خَ ْل���ق اهلل ،وملكة الرحمة والر�أفة ،فكانوا يكرهون القتال
م���ع الكفّ���ار؛ لكونه م�ؤ ّدي ً���ا �إلى فن���اء نفو�سهم في معاركه���م مع الكفر،
ول���م يكونوا را�ضين بذلك ،بل كانوا يح ّب���ون �أن يداروهم ،و ُيخالطوهم
بالع�شرة الجميلة ،والدعوة الح�سنة لع ّلهم ُير�شدون بذلك .
(((

 -3م�صلحة الجهاد ومف�سدة تركه للم�ؤمنين :حيث � ّإن الجهاد
ينطوي على }ﮛﮜﮝ{� :إ ّما الن�صر والغنيمة و�إما ال�شهادة
والجنّة ،فه���و من�ش�أ الخيرات للم�سلمين ،وف���ي �أدائه م�صلحة .وبما
� ّأن ف���ي ترك���ه اّ ً
ذل وحرمان ًا م���ن الغنيم���ة ،والثواب الأخ���روي ،ففي
تركه مف�سدة له���م ؛ ول ّأن الم�ؤمنين كانوا كارهين للحرب ،مح ِّبين
وال�سلم� ،أراد اهلل تخطئتهم في الأمرين مع ًا ،وبيان � ّأن مالك
ّ
لل�صلح ّ
الم�صلح���ة والمف�سدة لي�س بح�سب رغبته���م وكراهتهم ،ف�أورد كلمة
(ع�سى) في الجملتين الم�ستقلتين للداللة على ذلك.
(((

(((

 -4ترغي ��ب الم�ؤمني ��ن بالجه ��اد :في الآية ترغي���ب للم�ؤمنين
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،2ص .165-164
تف�سير مجمع الميزان ،ج � ،2-1ص .549
م .ن ،ج � ،2ص .166

بالجه���اد؛ لأنّهم �إذا م���ا عرفوا ق�صور علمه���م ،وكمال علم اهلل
تعالى بالم�صالح والمفا�س���د الحقيقية لهم ،وعلموا �أنّه �سبحانه
ال ي�أم���ر العبد �إ ّال بما فيه خيره وم�صلحته ،وجب عليهم االمتثال
لما �أمرهم اهلل تعالى به� ،سواء �أكان مكروه ًا للطبع �أو لم يكن .
(((

قال اهلل تعالى:
}ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ{ .
(((

المف�سري���ن �إلى � ّأن ه���ذه الآية نزل���ت في �صلح
ذه���ب بع����ض ِّ
الحديبية ،وذهب بع�ضهم �إلى �أنّها �أول �آية نزلت في الجهاد .
(((

الإ�شارات والم�ضامين:

 -1وج ��وب الدف ��اع} :ﭢ { فع���ل �أم���ر دال عل���ى الوج���وب،
والم���راد م���ن عب���ارة }ﯳﯴ{ ،الذين حاله���م القتال مع
الم�ؤمني���ن من م�شركي مك���ة ،والمراد ب�آي���ة }ﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴ{ ،القتال :محاول���ة الرجل قتل من يحاول قتله ،فهو
(((
(((
(((

تف�سير مجمع البيان ،ج � ،2ص ..166
�سورة البقرة ،الآية .190
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،2-1ص  ،510-509والتف�سير الكبير ،ج � ،5ص .128-127

لسإلا يف داهجلا عيرشت

�أ�سباب النزول:
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عبادة يق�صد بها وجه اهلل .
(((

 -2ت�شريع الجهاد :بنا ًء على ظاهر الآية ،فالمراد من }ﯴ{
بي���ان حال وو�صف الع���دو ،وهذا حال من كان م���ن الم�شركين في م ّكة
يقات���ل الم�سلمين ،وبالتال���ي �أُذن للم�سلمين بالقت���ال كما في �آية }ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ� {...س���واء �أكان بعن���وان الدف���اع ع���ن
الم�سلمين� ،أو عن بي�ض���ة الإ�سالم� ،أو كان القتال قت ً
اال ابتدائي ًا ،فالكل
بالحقيقة دفاع وجهاد �ضد الم�شركين وعليه :ف�سياق هذه الآية مطابق
ل�سياق الآية  39من �س���ورة الحج }ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ{...
وفيه داللة على الإذن االبتدائي بالجهاد �ضد الم�شركين .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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(((

(((

 -3قيم ��ة الجه ��اد والدف ��اع كونه في �سبي ��ل اهلل} :ﯰﯱﯲ{

قيد ُيب ِّين � ّأن هدف المجاهد الم�ؤمن من الجهاد والدفاع هو �إقامة
الدين ،و�إعالء كلمة التوحيد ،ومثل هذه الحرب هي عبادة ويجب
�أن تُخا�ض بن ّية ك�سب الر�ضا الإلهي والتق ّرب من اهلل تعالى ،ولي�س
اال�ستيالء على �أموال النا�س و�أعرا�ضهم .
(((

 -4الطبيع ��ة الدفاعية للحرب ف ��ي الإ�سالم :ي�ستفاد من هذه
الآية � ّأن الحرب في الإ�سالم لها ُبع ٌد دفاعي ،فيق ّر الإ�سالم مبد�أ
(((
(((
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،2ص .59
�سورة الحج ،الآية.39 :
م� ،س ،ج � ،2ص .66
تف�سير الميزان ،ج� ،2ص .60
م .ن ،ج� ،2ص .59

���ق الم�شروع للب�شر عن طري���ق الحرب والجهاد؛
الدفاع عن الح ّ
الحق
الحق تعترف ب���ه الفطرة الإن�سانية لكل النا�س وهو ّ
وهذا ّ
بالعي�ش بحرية وكرامة.
(((

 -5النه ��ي ع ��ن البدء بالقتال :الآية ت�أم���ر بالقتال �ضد الذين
يقاتلون ،وهذا بيان عن النهي عن البدء بالقتال قبل بدئهم به
كما � ّأن عبارة }ﯵﯶ{ تعني ال تعتدوا بقتال من لم يبد�أكم
بقتال .

(((

(((

(((

لسإلا يف داهجلا عيرشت

 -6النه ��ي ع ��ن قت ��ال غي ��ر المحاربي ��ن :ه���ذه الآي���ة ت�أم���ر
الم�سلمي���ن بقتال من يقاتلهم فق���ط ،والنهي في }ﯵﯶ{
ع���ن االعتداء وهو الخروج ع���ن الحدُ ،يقال :ع���دا ،واعتدى �إذا
جاوز حده ،وتعدي الحد يك���ون بالقتال قبل دعوته �إلى الحق� ،أو
االبت���داء بالقتال� ،أو قتل الن�س���اء والأطفال� ،أو عدم االنتهاء �إلى
العدو. ...
 -7وج ��وب االلت ��زام ب ��ك ّل مق ��ررات وقوانين الجه ��اد والدفاع:

وي�ضم ك ّل ما ي�صدق عليه �أنّه اعتداء،
النهي عن االعتداء �شاملّ ،
كم���ا هو ظاهر ف���ي العنوان ال�سابق مما ب ّينت���ه ال�سنة النبوية .
(((1

((( م� .س ،ج � ،2ص .59
((( تف�سير راهنما ،ج� ،1ص .474
((( تف�سير مجمع البيان ،ج � ،2-1ص .510
((( تف�سير الميزان ،ج � ،2ص .61
( ((1م .ن ،ج �،2ص .61
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وعلي���ه ،فالنهي في عبارة }ﯵﯶ{ في���ه داللة على وجوب
االلت���زام ب���ك ّل قواني���ن ومق ّررات الجه���اد حتى فيما ل���و تم �أ�سر
الع���دو� ،أو �سقوطه جريح ًا في �أر�ض المعركة ،...مما �أو�ضحه �آل
بي���ت النبي Pمما كانوا يو�صون به من و�صايا في الحرب حتى
�شملت حقوق العدو في الحرب .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
(((

تف�سير راهنما ،ج � ،1ص .474

الفصل الثالث
فلسفة الجهاد
قال اهلل تعالى:
}ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ{ .
(((

الإ�شارات والم�ضامين:

 -1هزيم ��ة الكفّار وانت�صار الم�ؤمنين متع ّلقان بالإذن الإلهي:
(((

�سورة البقرة ،الآية .251

داهجلا ةفسلف

ه���ذه الآية وبع�ض �سابقاتها ت�شير �إلى �أحداث معركة طالوت،
�أول ملوك بني �إ�سرائيل ،مع جالوت ،وهو ج ّبار من القبط �س ّلطه
اهلل عل���ى بن���ي �إ�سرائيل بع���د �أن رف�ض���وا طاعة نب ّيه���م ،وعملوا
المعا�ص���ي ،وغ ّي���روا دين اهلل-وف���ي هذه الح���رب انت�صر جي�ش
طالوت ال�صغير - ،ولكنه كان �صاحب ه ّمة ،-على جي�ش جالوت
الج��� ّرار ب�إذن اهلل ،و ُق ِتل فيها جالوت على يد داود ال�شاب ،الذي
كان في عداد جي�ش طالوت.

19

وتعني الآية � ّأن هزيمة �أتباع جالوت وكذلك انت�صار �أتباع طالوت
تحقّق���ا ب����إذن اهلل  ،وك�أن اهلل �أراد �أن يظه���ر قدرته في المورد
حي���ث � ّإن الملك العظيم ،والجي�ش الج���رار لطالوت لم ي�ستطيعا
الوق���وف �أمام �شاب مراه���ق م�سلح ب�سالح ابتدائ���ي ،ويقاتل في
جي�ش �صغير وقليل العدد .
(((

(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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 -2ح�ض ��ور ال�شباب ودورهم في القتال :روى علي بن �إبراهيم
الق ّم���ي ع���ن الإمام ال�ص���ادق �« :Qإنّ اهلل �أوحى �إل ��ى نبيهم
(بني �إ�سرائيل)� ،أنّ جالوت يقتله من ي�ستوي عليه درع مو�سى،
وه ��و رج ��ل م ��ن ولد الوي ب ��ن يعقوب ،وا�سم ��ه داود ب ��ن �إي�شا-،
وكان �إي�ش ��ا راعي� �اً ،وكان ل ��ه ع�ش ��رة بنين �أ�صغره ��م داود ،-فل ّما
بع ��ث اهلل طال ��وت �إلى بن ��ي �إ�سرائيل ،وجمعهم لح ��رب جالوت،
بع ��ث �إل ��ى �إي�ش ��ا ب� ��أن �أح�ض ��ر ُو ْل ��دك ،فلم ��ا ح�ضروا دع ��ا واحداً
واح ��داً من ولده ،ف�ألب�سه درع مو�س ��ى ،فمنهم من طالت عليه،
ومنه ��م م ��ن ق�صرت عن ��ه ،فقال لإي�ش ��ا :هل خ ّلف ��ت من ولدك
�أح ��داً؟ ق ��ال :نع ��م �أ�صغره ��م ،تركته ف ��ي الغنم يرعاه ��ا ،فبعث
�إليه ،فجاء به ،فلما ُدعي �أقبل ومعه مقالع ...وكان داود �شديد
البط� ��ش� ،شجاعاً ،قوياً في بدنه ،فلم ��ا جاء �إلى طالوت� ،ألب�سه
درع مو�س ��ى ،فا�ست ��وت علي ��ه ،ق ��ال :فج ��اء داود فوق ��ف بجان ��ب
(((
(((

تف�سير راهنما ،ج� ،2ص .195
الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،ج � ،2ص .229

جالوت ،وكان جالوت على الفيل وعلى ر�أ�سه التاج ،وفي جبهته
ياقوت ��ة تلمع نوراً ،وجنوده بي ��ن يديه ف�أخذ داود حجراً فرمى
ب ��ه ف ��ي ميمنة جال ��وت ،ووقع عليه ��م ،فانهزموا ،و�أخ ��ذ حجراً
�آخ ��ر فرم ��ى به ف ��ي مي�سرة جال ��وت ،فانهزموا ،ورم ��ى بالثالث
�إل ��ى جال ��وت ف�أ�صاب مو�ضع الياقوتة ف ��ي جبهته ،وو�صلت �إلى
دماغ ��ه ،ووقع �إلى الأر�ض ميتاً» هذه الرواية تُظهر دور داوود
ال�ش���اب - ،الذي و�ص���ل الحق ًا �إلى الملك والنب���وة ،-في الحرب
وهزيمة العدو.
(((

(((

 - 4فل�سف ��ة الجه ��اد والدف ��اع� :إن فل�سف���ة الجهاد ف���ي الإ�سالم
الوقاية من الف�ساد والإف�ساد.

والمراد من الف�ساد في الأر�ض ،الف�ساد في المجتمع الإن�ساني،
وذلك ب�أن يقوم فرد �أو جماعة بالإ�ضرار الآخرين وبم�صالحهم،
�أو العم���ل �ض���د مق���ررات ال�شريع���ة ال�سماوي���ة� ،أو االعتداء على
الأعرا�ض ،و�سلب الأموال بغي���ر وجه حق ،واالعتداء واال�ستيالء
عل���ى �أرا�ض���ي الآخرين وتخري���ب مجتمعاتهم؛ وله���ذا �ش ّرع اهلل
(((
(((

تف�سير مجمع البيان ،ج � ،2-1ص .620
تف�سير راهنما ،ج � ،2ص .195

داهجلا ةفسلف

� -3أث ��ر ا�سته ��داف قي ��ادة الع ��دو ف ��ي تحقي ��ق الن�ص ��ر :يمكننا
�أن نفه���م من جمل���ة }ﮥﮦﮧ{ّ � ،أن ا�ستهداف قيادة
العدو ي�ساهم ب�شكل كبير في تحقيق الن�صر .
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الجه���اد دفاع ًا ع���ن كل ذلك ؛ بهدف الأم���ر بالمعروف وكل ما
يفي���د المجتمع���ات ،والنهي ع���ن المنكر وكل ما يوج���ب �إ�ضرار ًا
بالآخرين وبمجتمعاتهم.
(((

 -5قان ��ون الدف ��اع ،ت ُّ
َف�ض ��ل �إله ��ي :الدف���اع مقاب���ل المعت���دي
تف�ض ٌل من اهلل تعالى .
و�إ�سقاط الظالم ُّ
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

قال اهلل تعالى:
}ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ{ .
(((

تو�ضيح المعاني:

ﭰﭱﭳ� :أمكان العبادة عند اليهود ،والم�سيحيين،
والم�سلمين.
الإ�شارات والم�ضامين:
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� -1إخ ��راج الم�سلمي ��ن م ��ن م ّك ��ة وظل ��م الم�شركين له ��م :تب ّين
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،2ص .294 - 293
تف�سير نور ،ج � ،1ص .497
�سورة الحج ،الآيتان.40-39 :

ه����ذه الآي����ة ال�سب����ب ال����ذي �أ ّدى �إلى ت�شري����ع الجهاد �ض����د الكفّار
والم�شركي����ن ،من خ��ل�ال ذكر �أح����د م�صاديق ه����ذا الت�شريع في
مقط����ع زمني مع ّي����ن زمن ر�س����ول اهلل ،Pحي����ث � ّإن الم�شركين
�أخرج����وا الم�سلمين الأوائل من دياره����م بم ّكة بغير حقّ  ،و�آذوهم
وبالغ����وا ف����ي �إيذائهم ،وت�ش���� ّددوا في تعذيبهم حت����ى دفعوهم �إلى
الهج����رة من م ّكة ،والتغ ّرب عن الوطن ،وترك بع�ضهم الديار �إلى
الحب�شة ،و�آخرون �إلى المدينة بما ُعرف بهجرة النبي . P
(((

(((

 -3الوع ��د الإله ��ي القاطع بن�صرة المجاهدي ��ن :في هذه الآية
َق َ�س��� ٌم مع ت�أكيد بالغ على ن�صر اهلل تعالى من ين�صره بالقتال دفاع ًا
ع���ن الدين الإله���ي ،والمعن���ى�« :أق�س ��م لين�ص ��رنّ اهلل م ��ن ين�صره
بالدف ��اع ع ��ن دين ��ه� ،إنّ اهلل لق ��وي ال ي�ضعفه �أح ��د وال يمنعه �شيء
ع ّما �أراد» .
(((

(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،14ص .384
تف�سير الميزان ،ج � ،14ص .595
م .ن ،ج � ،14ص .386

داهجلا ةفسلف

 -2حماي ��ة المعاب ��د والمراك ��ز الديني ��ة :ل���وال الوج���ود الدائم
للفئ���ة الم�ؤمن���ة ووقوفها ف���ي وج���ه المف�سدين ومنه���م الم�شركين
���م تخري���ب بي���وت اهلل تعالى
والم�ستكبري���ن عل���ى م��� ّر الزم���ن ،لت ّ
(ال�صوامع ،والكن�س ،والكنائ�س ،والم�ساجد) التي ُيذكر فيها ا�سم
اهلل كثير ًا .
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-4حك ��م الدفاع ف ��ي ال�شرائع ال�سابقةُ :ي�ستفاد من الآية وجود
حك���م الدف���اع ف���ي ال�شرائع ال�سابق���ة ب�شكل ع���ام و�إن ل���م تُب َّين
كيفيته .
(((

قال اهلل تعالى:
}ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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ﭤ{ .
(((

م���ن �أه���م فل�سف���ة ت�شري���ع الجه���اد ف���ي الإ�س�ل�ام ،امتح���ان
الم�ؤمنين ،ومعرفة المجاهدين منهم وال�صابرين ،والدليل على
ذلك قول���ه تعال���ى}:ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃ{((( ،وقول���ه تعالى و}ﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧ{ .
(((

الإ�شارات والم�ضامين:

 -1االبت�ل�اء للتمييز بين مدعي الإيم ��ان والم�ؤمن الحقيقي:
فقوله تعالى} :ﯔﯕﯖﯗ{...؛ �أي ح�سبتم �أن الجنة مكتوبة
(((
(((
(((
(((

م� .س ،ج � ،14ص .386
�سورة �آل عمران ،الآية .142
�سورة التوبة ،الآية .16
�سورة محمد ،الآية .31

(((

 -2الجه ��اد �ساح ��ة اختب ��ار لمعرف ��ة المجاهدي ��ن ال�صابري ��ن:

���ب الفعل «يعل ��م» ب�أداة الن�صب «�أن المق� � ّدرة» داللة على � ّأن
َن ْ�ص ُ
ال���واو في }ﭣﭤ{ هي حرف عطف وهذا يعني � ّأن معيار
اختب���ار �أهل الإيمان ه���و الجهاد المتالزم مع ال�صب���ر ّ ،ثم �إن
امتحان الجهاد هو من �أجل �أن ُيعرف المجاهد ال�صابر في �أهل
الأر����ض ،ولي�س �أن اهلل �أراد معرفت���ه؛ ل ّأن اهلل يعلم كل �شيء قبل
وقوعه.

داهجلا ةفسلف

لك���م ،و�أنكم ال تبتلون بالغلبة عليكم لمجرد كونكم �إلى جانب الحق.
نع���م ،الحق ال يغلب���ه �شيء واقع ًا ،ولكن كونك���م منحازين �إلى جانب
الحق ،ال يعني �أنكم �سوف تكونون الغالبين دائم ًا ،و�أنكم لن تنهزموا،
فال مالزمة واقعية بين الق�ضيتين ،وادعاء المالزمة بينهما هو ظن
خاط���ئ ،فقد تبتل���ون؛ وفيما �أنتم فيه ق���د تبتل���ون بالهزيمة؛ ليميز
اهلل الخبي���ث من الطي���ب ،و�صاحب الإيمان الظاه���ري عن الإيمان
الحقيق���ي؛ لأن الجن���ة هي لم���ن ي�ستحقها ،والدرج���ات الرفيعة هي
للمجاهدي���ن وال�صابري���ن حقيقة ،فال ي�ستوي من وق���ف �إلى جانب
الحق وانهزم في �أر�ض المعركة مع من وقف �إلى جانب الحق و�صمد
في �أر�ض المعركة وخ�صو� ًصا مع النبي Pيوم �أُ ُح ُد .

(((

 -3الجه ��اد المت�ل�ازم م ��ع الثب ��ات معب ��ر الدخول �إل ��ى الجنة:
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج� ،4ص  .30بت�صرف.
التف�سير الكبير ،ج � ،9ص .19
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«�أم ح�سبت ��م» معناه�« :أظننت���م �أيها الم�ؤمن���ون �أن تدخلوا الجنة بال
الظن
جه���اد متالزم مع ال�صب���ر» ؟ ,وعليه :ف���� ّإن اهلل تعالى ينفي ّ
وافترا�ض دخول الجنة بال جهاد و�صبر ،ومعناه � ّأن الجهاد المتالزم
مع ال�صبر هو الطريق للو�صول �إلى الجنّة.
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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(((

تف�سير مجمع البيان ،ج � ،5ص .846

الفصل الرابع
أهداف الجهاد
قال اهلل تعالى:
}ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ{ .
(((

ﭺ :هنا بمعنى ال�شرك باهلل.
ﭼ :الإذعان والطاعة والعبادة .

داهجلا فادهأ

تو�ضيح المعاني:

الإ�شارات والم�ضامين:

 -1م ��ن �أه ��داف الجهاد الق�ضاء على ال�ش ��رك وعبادة الأ�صنام:
الآي���ة المتقدمة نظيرة لقول���ه تعالى} :ﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ 27
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ{((( ،في الآية داللة

على وجوب الدعوة قب���ل القتال ،ف�إن قبلت ،فال قتال ،و�إن ر ّدت فال
(((
(((

�سورة البقرة ،الآية .193
�سورة الأنفال ،الآيتان .40 – 39

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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والي���ة �إال اهلل ،والقتال �إنما هو ليكون الدين هلل .والمراد (بالفتنة):
ال�ش���رك ،وعب���ادة الأ�صن���ام ،وه���و م���ا كان م�شرك���و مك���ة يفعلونه،
ويكره���ون غيرهم على فعله .والآية خا�صة بالم�شركين وغير �شاملة
لأه���ل الكتاب� ،إذ المراد (ويكون دي���ن اهلل) هو �أن ال يعبد الأ�صنام
ويق���ر بالتوحي���د ،و�أهل الكتاب مقرون ب���ه و�إن كان كفرهم من جهة
�أخ���رى وه���ي }ﮆ  ...ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ { ،وروي ع���ن الإمام ال�صادق � Qأن المراد من الفتنة في
هذه الآية ،ال�شرك .
(((

 -2م ��ن �أه ��داف الجه ��اد حاكمي ��ة دين الإ�سالم :م���ن الأهداف
الأخ���رى للجهاد مع الكافرين والم�شركين ،ظهور الإ�سالم على بقية
الأديان .
(((

« -3قب ��ول الإ�س�ل�ام» �أحد طرق «�إنهاء القت ��ال» :كلمة «انتهوا»
متع ِّلق���ة بالفتنة وال�شرك .وعليه فمعنى الآي���ة� :إذا انتهى الكفّار
عن الكفر وال�شرك ،و�آمنوا مثلكم ،فال تقاتلوهم.
وعب���ارة }ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ{ ،تعن���ي �أن���ه �إذا امتنع���وا عن
الكف���ر الذي ه���و �أعظم ظل���م للنف����س ف�ض ًال ع���ن الغي���ر ،و�أذعنوا
للإ�سالم ،فال يعودوا ظالمين ،ول ّأن القتال واجب مع الظالمين ،فال
تقاتلوهم �إن �أذعنوا .والمراد من العدوان ال�شروع في القتال .
(((

(((
(((
(((

تف�سير مجمع البيان ،ج � ،2ص .513
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،2ص  513و تف�سير راهنما ،ج � ،1ص .480
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،2-1ص .513

 -4القت ��ال ف ��ي الإ�سالم ه ��و مقاب ��ل الظالمين فق ��ط� :إذا كان
المراد من العدوان القتال ،في�ستفاد من الح�صر في الآية �أن القتال
ف���ي الإ�سالم هو فقط �ضد الظالمين ولدفع الظلم ،وعلى الم�سلمين
اال�صطفاف مقابل الظالمين.
قال اهلل تعالى:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬﭭﭮﭯ { .
(((

 -1وج ��وب الجه ��اد لتخلي� ��ص الم�ست�ضعفي ��ن م ��ن �أي ��دي
الظالمي ��ن :كلم���ة }ﭘ{ معطوف���ة عل���ى لفظ���ة الجاللة
«اهلل»  ،والمراد من القتال في �سبيل الم�ست�ضعفين - ،بقرينة بقية
الآية ،-القتال لتخلي�صهم من براثن الظالمين.

داهجلا فادهأ

الإ�شارات والم�ضامين:

(((

���ث وت�ستنه�ض الم�ؤمنين
وجمل���ة }ﭑﭒﭓﭔ ،{...الآية تح ّ
للجهاد ف���ي �سبيل اهلل  ،ومعناهاّ � :إن موجب���ات الحرب قد توفّرت
ب�سب���ب معان���اة الم�ست�ضعفي���ن على �أي���دي الظالمي���ن الذين هاجوا
(((

(((
(((
(((

�سورة الن�ساء ،الآية .75
تف�سير الميزان ،ج� ،3ص .470
تف�سير الميزان ،ج � ،4ص .415
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على الم�ؤمنين م���ن كل جانب وخ�صو� ًصا زمن �إقامة ر�سول اهللP

بالمدين���ة لإطفاء ن���ور اهلل ،وما ارتفع من بني���ان الدين ،وبالتالي ال
عذر لكم في ترك الجهاد .
(((

 -2القت ��ال لتخلي� ��ص الم�ست�ضعفين من م�صادي ��ق الجهاد في
�سبيل اهلل :من الممكن �أن تكون كلمة }ﭘ{ معطوفة على
للخا�ص على العام؛ ل ّأن
كلم���ة «�سبيل»  ،وهو في هذه الحالة عطف
ّ
ما ُيقام به ب�أمر اهلل ال يمكن �أن يكون خارج ًا عن «�سبيل اهلل» .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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(((

 -3ح ��ثّ الم�ؤمني ��ن على الجهاد عن طريق تحريك م�شاعرهم
الديني ��ة وغيرتهم :في لفظ اال�ستفهام الوارد في الآية }ﭑﭒ{،
���ث وتحري�ض للم�ؤمني���ن كافّة على الجهاد� ،س���واء من كان �إيمانه
ح ّ
خال� ً
ص���ا� ،أو م���ن لم يكن كذل���ك؛ �أما الم�ؤمن���ون الخ ّل�ص ،فيقومون
الحق ،و�أما من لم يكن
بتلبية نداء ر ّبهم عن طريق اال�ستجابة لنداء ّ
�إيمان���ه خال� ًصا ،ف�إذا لم تح ّثه دعوة ر ّبه عل���ى القيام ،ف�إنه ُيح ّر�ض
والتع�صب ،لتخلي�ص الرجال والن�ساء
عل���ى الجهاد بوا�سطة الغيرة،
ّ
والأطفال الم�ست�ضعفين من قيد الظالمين .
(((

 -4القي ��ادة والعدي ��د الكافي من ال�شرائ ��ط الأ�سا�سية للجهاد:
طلب الم�سلمون الواقعون تحت ظلم الم�شركين �أمرين من اهلل لأجل
(((
(((
(((
(((

تف�سير مجمع البيان ،ج � ،3ص .116
م .ن ،ج � ،2ص .116
تف�سير راهنما ،ج � ،3ص .470
تف�سير الميزان ،ج � ،4ص .419

نجاته���م :الأ ّول :الولي والقائ���د الالئق والغيور .والثان ��ي :النا�صر
والعدد الكافي من الأفراد .
(((

� -5إ�ستجابة الدعاء الخال�ص للم�سلمين :ا�ستغاث الم�ست�ضعفون
المبتل���ون بالم�شركي���ن باهلل تعالى ،وطلبوا النا�ص���ر والولي منه ولم
ي�ستغيثوا بالأقارب  .وكنتيجة لهذا الدعاء الخال�ص ،ا�ستجيب لهم
وفُتحت مكة بوا�سطة الم�سلمين .
(((

(((

داهجلا فادهأ
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(((
(((
(((

تف�سير نمونه ،ج � ،4ص ( 11تف�سير الأمثل).
تف�سير الميزان ،ج � ،4ص .420-419
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،3ص .117

الفصل الخامس
آداب الجهاد
قال اهلل تعالى:
}ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
(((

�أ�سباب النزول:

بع���ث النبي � Pأ�صحابه ف���ي �سرية �إلى بني غطفان ،فلقوا رج ًال
منهم قد هرب بغنم له �إلى جبل ،وكان قد �أ�سلم فقال لهم« :ال�سالم
عليكم ،ال �إله �إال اهلل ،محمد ر�سول اهلل» فبادروا �إلى قتله ،وا�ستاقوا
غنمه ،فنزلت الآية .

داهجلا بادآ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ{ .

(((

تو�ضيح المعاني:

ﮨ :هاجرتم �أو �سافرتم.
(((
(((

�سورة الن�ساء ،الآية .94
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،3ص .163

33

ﮬ :من التب ّين بمعنى التمييز.
ﯗ :متاع.
الإ�شارات والم�ضامين:

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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 -1وج ��وب تح ّق ��ق المجاهدي ��ن م ��ن �إ�س�ل�ام �أو كف ��ر الق ��وى
المواجه ��ة :ال�ض���رب هو ال�سير في الأر�ض وال�سف���ر وتقييده ب�سبيل
اهلل يدلّ على � ّأن المراد به هو الخروج للجهاد .والتب ّين هو التمييز،
والم���راد به التمييز بين الم�ؤمن والكافر بقرينة قوله ...} :ﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ، {...وتك���رار لفظ }ﯦﯧ{
مرتين في الآية للت�أكيد على م�س�ألة التحقُّق والتب ُّين .
 -2حرم ��ة قت ��ل �أف ��راد العدو في ح ��ال �إظهار الإ�س�ل�ام :المراد
م���ن «�إلقاء ال�س�ل�ام» بقرينة «ل�س ��ت م�ؤمناً»� ،إظه���ار الإ�سالم بقول
ال�شهادتي���ن �أو الكالم الحاكي عن �إ�سالمه  .ويمكن �أن ُي�ستفاد من
�سب���ب نزول الآية حرمة القت���ل؛ ل ّأن قول }ﯔﯕ{ لمن �أظهر
�إ�سالمه ،كان مق ّدمة لقتله ،وقد نهي عن هذا الأمر فيها.
(((

(((

(((

 -3اكت�س ��اب المغان ��م لي� ��س من الأه ��داف الم�شروع ��ة للجهاد:
الم���راد م���ن }ﯖﯗﯘﯙ{ طل���ب الم���ال
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،5ص .41
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،4-3ص .146
تف�سير راهنما ،ج � ،3ص .523

والغنيم���ة  .وبن���ا ًء على داللة ه���ذه الآية ،يج���ب �أن ال يكون غر�ض
الم�سلمي���ن من الجهاد تحقيق �أهداف مادية واكت�ساب المغانم؛ لأن
التو�سع ،وجمع المغانم .
الهدف من الجهاد الإ�سالمي لي�س ّ
 -4ت�شجيع المجاهدين على اكت�ساب المغانم الأخروية :جملة
} ...ﯚﯛﯜﯝﯞ  {...تعنيّ � :أن ما عند اهلل من المغانم
�أف�ض���ل من مغنم الدنيا الذي يريدونه؛ لكثرته���ا وبقائها ،فهي التي
يجب عليهم �أن ي�ؤثروها .
(((

(((

(((

داهجلا بادآ

 -5قت ��ل الأ�شخا� ��ص للح�ص ��ول عل ��ى المغان ��م م ��ن الأ�سالي ��ب
الجاهلي ��ة المرفو�ضة :يظهر � ّأن كلمة «كذ ل���ك» فيها �إ�شارة �إلى
جمل���ة }ﯖﯗﯘﯙ { .وعلي���ه :فالمق�صود من
قول���ه تعالى«ِ :من قبل»� ،أي قب���ل الإ�سالم الذي هو ع�صر الجاهلية،
حي���ث كان النا����س يقتل بع�ضه���م بع� ًضا لأج���ل مال الدني���ا وبال �أي
مب ّرر .
(((

 -6م ��ن النعم الإلهية امتناع المجاهدي ��ن الم�سلمين عن قتل
الأ�شخا� ��ص به ��دف الح�ص ��ول عل ��ى المغانم :معن���ى المنّة :النعمة
الكبيرة  ،ومعنى جملة }ﯣﯤﯥ{� :أي � ّإن اهلل �أعطاكم
(((

(((
(((
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،5ص.41
تف�سير نمونه ،ج� ،4ص ( 74تف�سير الأمثل).
تف�سير الميزان ،ج� ،5ص .41
تف�سير راهنما ،ج � ،3ص .525
م ،ن ج � ،3ص .525
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�إيمان ً���ا �صارف ًا لكم عن ابتغاء عر����ض الحياة الدنيا �إلى ما عند اهلل
من المغانم الكثيرة ،ف�إذا كان كذلك فيجب عليكم �أن تتب ّينوا الفرق
بين الأمرين .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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 -7التحذير الإله ��ي للمجاهدين للإلتزام بالأوامر والنواهي
الإلهي ��ة :يظهر م���ن جمل���ة }ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ{؛
بي���ان ع ّل���ة الأمر بالتب ُّي���ن والتحقُّق ،والنهي عن الهج���وم على العدو
ف���ي حال �أظهر �إ�سالمه ،وهذا تحذي���ر لمجاهدي الإ�سالم من �أجل
االلتزام بالأوامر والنواهي الإلهية.
قال اهلل تعالى:
}ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ{ .
(((

لما و�صلت قافلة الم�شركين ب�سالم و�أخذ �أبو �سفيان عيره� ،أر�سل
�إل���ى قري�ش �أن ارجعوا ،فقال �أبو جهل :واهلل ال نرجع حتى َنرِ د بدر ًا،
 وكان ب���در مو�سم ً���ا من موا�سم الع���رب ،-فنقيم به���ا ثالثة �أيام،وننح���ر الخ���راف ،ونطعم الطع���ام ،ون�سقي الخم���ور ،وتعزف علينا
القي���ان ،وت�سم���ع بنا العرب ،فال يزال���ون يهابوننا �أب���د ًا ،فل ّما وردوا
و�سقوا ك�ؤو�س
ب���در ًا ،كان الم�سلم���ون بانتظارهم ،فكانت المعرك���ةُ ،
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج� ،5ص .41
�سورة الأنفال ،الآية .47

المنايا ،وناحت عليهم النوائح .
(((

ه���ذه الآية ت�شرح للم�سلمين كيفية خروج جي�ش قري�ش للنزول في
منطقة بدر وقتال الم�سلمين ،وتُحذّر الم�سلمين من هذا الأمر .
(((

تو�ضيح المعاني:

ﭧ :من البطر وهو الطغيان في النعمة ويقابله حالة ال�شُّ كر.
ﭨ :من الرياء وهو �إظهار المحا�سن حتى يراها الآخرون مع
�إخفاء الم�ساوئ.
الإ�شارات والم�ضامين:
داهجلا بادآ

� -1ض ��رورة تج ّن ��ب المجاهدين لحال الطغي ��ان والبطر �أثناء
الخ ��روج للجه ��اد :على المجاهدي���ن �أن ال يخرجوا من ديارهم �إلى
قت���ل �أعداء الدين بطرين ،مرائين بالتجم�ل�ات الدنيوية� .أي هناك
نه���ي عن �سلوك طريق كفار قري�ش الذين كانوا يخرجون �إلى القتال
بالبطر ،والمرائاة ،وال�صد عن �سبيل اهلل .
(((

� -2ض ��رورة تج ّن ��ب المجاهدين الرياء �أثن ��اء الخروج للجهاد:
الرياء هو �إظهار المحا�سن حتى يراها الآخرون مع �إخفاء الم�ساوئ،
وف���ي الآي���ة نهي من اهلل ع��� ّز وج��� ّل للمجاهدين عن اتخ���اذ طريقة
(((
(((
(((

تف�سير مجمع البيان ،ج � ،4-3ص  / 843بت�صرف.
تف�سير المنار ،ج� ،10ص .27
تف�سير الميزان ،ج � ،8ص .96
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م�شرك���ي قري�ش في معركة بدر ،حيث خرجوا للرياء ،و�سعي ًا لتمجيد
النا����س لهم ومدحهم؛ المتالكه���م الثروة ،والق���درة ،وال�شجاعة .
وبما � ّأن الإخال�ص هو في مقابل الرياءُ ،ي�ستفاد من هذه الآية وجوب
�إخال����ص المجاهدين في �سبيل اهلل ،و�أن يكون خروجهم للقتال من
منطلق الإخال�ص هلل وحده.
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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 -3ه ��دف الم�شركين من �إعالن معرك ��ة بدر :الح ّد من انت�شار
الإ�سالم ،ودف���ع النا�س �إلى معاداة النب���ي  ،Pو�إبعاده عن الدعوة،
و�أذ َّي ��ة الذين ا�ستجاب���وا لدعوت���ه .والمق�صود من «�سبي���ل اهلل» هو
الإ�سالم ،فيكون المعنى :منع انت�شاره .
(((

 -4تهدي ��د الم�شركي ��ن الظالمين بالمج ��ازاة والعقاب :جملة
} ...ﭯﭰﭱﭲ{ معناه���ا� :إنّه ع ّز وج ّل عالم ب�أعمالهم،
و�سيجازيه���م ب�سبب �أعمالهم (الطغيان ،الرياء ،وال�صد عن �سبيل
اهلل) .
(((

 -5االلتفات �إلى �أنّ اهلل عز وجل محيط ب�أعمال الإن�سان ت َُج ِّن ُب ُه
الطغيان ،والرياء ،وال�ص ّد عن �سبيل اهلل � :إذا التفت المجاهدون
واعتق���دوا ب� ّأن اهلل عليم ومحيط ب�أعمالهم ،فلن يغت ّروا بالقوة ،ولن
يعملوا لير�ضوا النا�س ،ولن ي�ص ّدوا عن �سبيل اهلل.
(((

(((
(((
(((
(((

تف�سير المنار ،ج� ،10ص .27-26
م� .س ،ح � ،10ص .27 – 26
تف�سير مجمع البيان ،ج� ،4-3ص .843
تف�سير راهنما ،ج�،6ص.512

الفصل السادس
فضيلة الجهاد ومنزلة المجاهدين
قال اهلل تعالى:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ{ .
(((

�سبب النزول:

نزلت الآية في كعب بن مالك من بني �سلمة ،ومرارة بن ربيع من
بني عمرو بن عوف ،وهالل بن �أمية من بني واقف،حيث تخ ّلفوا عن
ُ
أولي ال�ض���رر منهم ،وهو عبد
ر�س���ول اهلل  Pي���وم َت ُبوك ،وعذَ َر اهلل � ْ
اهلل بن �أم مكتوم .
(((

يدهاجملا ةلزنمو داهجلا ةليضف

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ

تو�ضيح المعاني:

ﭗﭘ :الم�صابي���ن بم���ا يمن���ع م���ن القي���ام ب�أم���ور الجهاد
كالعمى ،والعرج ،والمر�ض.
ﭧ :منزلة.
(((
(((

�سورة الن�ساء ،الآية .95
تف�سير مجمع البيان ،ج� ،4-3ص.147
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الإ�شارات والم�ضامين:

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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 -1تف�ضي ��ل المجاهدين ب�أموالهم و�أنف�سه ��م على الم�ؤمنين
القادرين القاعدين في بيوتهم :ال�ضرر هو النق�صان في الوجود
المانع من القيام ب�أمر الجهاد والقتال كالعمى ،والعرج ،والمر�ض,
فالمق�ص���ود م���ن }ﭖﭗﭘ{ الم�ؤمني���ن ال�سالمين القادرين
عل���ى الجه���اد ،وجمل���ة } ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨ {...في مقام التعليل لجملة } ﭑﭒﭓ. {...
(((

 -2الجه ��اد بالم ��ال والنف�س م ��ن �أف�ضل القيم ف ��ي الإ�سالم :
الم���راد من «الجه ��اد بالأم ��وال»� ،إنف���اق المال َّ
للظفر عل���ى �أعداء
الدين ،والمراد من «الجهاد بالأنف�س» ،القتال .وفي هذه الآية بيان
ِّ
لتف�ضيل الجهاد على القعود ،وللجهاد هذه الأف�ضلية لأمرين:
(((

�أو ًال� :إذا كان في �سبيل اهلل ال في �سبيل هوى النف�س.
ثانياً :بالجود ب�أع ّز الأ�شياء عند الإن�سان وهو المال وبما هو �أع ّز
منه وهو النف�س .
(((

 -3الجه ��اد بالمال والنف�س معيار منح المنا�صب للأفراد :بما
ف�ضل المجاهدين على القاعدين؛ لذلك يجب على المجتمع
�أن اهلل ّ
�أي� ً
ض���ا �أن يقول به���ذا التف�ضي���ل ،و�أن يجعل لهم اعتب���ار ًا خا� ًصا في
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج� ،5ص .46-45
تف�سير راهنما ،ج� ،3ص.528
تف�سير الميزان ،ج� ،5ص .47-45

الحياة االجتماعية ،واالختيار ،والمنح ،والمعاملة .
(((

 -4الجه ��اد م ��ن الواجبات الكفائي ��ة  :بما � ّأن اهلل في جملة:
���ن و�أي� ً
ض���ا الم�ؤمني���ن
} ﭩﭪﭫﭬﭭ{ ق���د وع���د المجاهدي َ
القادري���ن القاعدي���ن بالث���واب الح�س���ن ،ي ّت�ض���ح � ّأن الآي���ة تتعلّق
بالحال���ة الت���ي ال يجب فيها خ���روج القاعدين؛ ب�سب���ب كفاية من
خ���رج من الم�سلمين للقتال  .وكذل���ك ُيفهم من الآية � ّأن الجهاد
م���ن الواجبات الكفائي���ة؛ لأنّه لو كان من الواجب���ات العينية ،لما
ُو ِع َد الم�ؤمنون القاعدون بالح�سنى .
 -5الإيم ��ان �ش ��رط �شم ��ول القاعدي ��ن القادري ��ن بالث ��واب
الإله ��ي :ك���ون جملة« :م ��ن الم�ؤمنين» ،ح���ال لكلمة }ﭓ{،
يفهم منه���ا � ّأن مقارنة القاعدين عن القت���ال (و�شمولهم بالثواب
الإلهي) م���ع المجاهدين ممكنة �إذا كان �إيمانهم محفوظ ًا؛ �أي �أن
ال يك���ون قعودهم ع���ن الجهاد نابع ًا من ع���دم �إيمانهم ب�أوامر اهلل
والر�سول . P
(((

(((

(((

يدهاجملا ةلزنمو داهجلا ةليضف

(((
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(((
(((
(((
(((
(((

تف�سير راهنما ،ج� ،3ص.528
م .ن ،ج � ،3ص .528
تف�سير الميزان ،ج� ،5ص.46
تف�سير مجمع البيان ،ج� ،3ص.148
تف�سير راهنما ،ج � ،3ص .528

قال اهلل تعالى:
}ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ{ .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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} ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ{ ،والمراد
به���م المهاجرين وقد و�صفه���م اهلل :بالإيمان ،والهجرة ،والجهاد.
}ﮄﮅﮆ{ ،الم���راد به���م الأن�ص���ار ،وق���د و�صفهم اهلل
ب�صفتي���ن :الإي���واء ،والن�ص���رة .وق���د جعل���ت ه���ذه الآي���ة الجميع
م�س�ؤولين بع�ضهم عن بع�ض ،ويتعهد كل ب�صاحبه بقولها } :ﮈ
ﮉ ﮊ{.
الإ�شارات والم�ضامين:

� -1أف�ضلية المهاجرين المجاهدين والأن�صار على الم�ؤمنين
المهاجري ��ن :عب���ارة } ﯛﯜ ..ﯥﯦﯧﯨﯩ{
تب ّي���ن تف�ضيل �صنفين من م�ؤمني �ص���در الإ�سالم ،وهم المهاجرين
والأن�ص���ار عل���ى غيره���م؛ و�شه���ادة م���ن اهلل تعالى له���م ب�أنهم هم
الم�ؤمنون حق الإيمان و�أكمله دون غيرهم من الم�ؤمنين الذين �أقاموا
في دار ال�شرك مع حاجة الر�سول  Pوالم�ؤمنين �إلى هجرتهم .
(((

 -2الجه ��اد ف ��ي �سبي ��ل اهلل ،ون�ص ��رة الم�ؤمني ��ن ،مي ��دان تج ّلي
(((
(((

�سورة الأنفال ،الآية .74
تف�سير المنار ،ج� ،10ص .113

الإيمان الحقيقي :الإيمان الحقيقي يتج ّلى في الهجرة ،وفي الجهاد،
ون�ص���رة الم�سلمين المجاهدين  .والمهاجرون والأن�صار كانوا من
الذين تحقّق �إيمانهم بالهجرة والن�صرة .
(((

(((

 -3قيم ��ة الجه ��اد ف ��ي كون ��ه في �سبي ��ل اهلل :قيم���ة الأعمال- ،
ومنها الجهاد  ،-تكون عندما تكت�سب دافع ًا �إلهي ًا .
(((

 -4عم ��ل الأن�ص ��ار (الن�ص ��رة) ف ��ي �سبي ��ل اهلل ل ��ه نف� ��س قيم ��ة
الهج ��رة والجه ��اد ُ :يفه���م من خالل عطف عب���ارة } ﮄﮅ
ﮆ{ عل���ى عب���ارة } ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ{
وم���ن خالل بيان �أ ّنه���م هم الم�ؤمنون حق ًا ،وال���رزق الكريم لهم في
الآخ���رةّ � ,أن ن�صرة المهاجرين والمجاهدين في �سبيل اهلل لها نف�س
قيمة الهجرة والجهاد.
(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

تف�سير نور ،ج � ،4ص .389
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،4-3ص .864
تف�سير نور ،ج � ،4ص .389
تف�سير راهنما ،ج � ،6ص .581
تقريب القر�آن �إلى الأذهان ،ح � ،2ص .361

يدهاجملا ةلزنمو داهجلا ةليضف

 -5تقدي ��ر اهلل للمهاجري ��ن المجاهدي ��ن والمنا�صري ��ن لهم:
�أثنى اهلل تعالى في هذه الآية على المهاجرين المجاهدين والأن�صار
م���ن ثالثة �أوجه� :أولها :قول���ه } :ﯥﯦﯧﯨﯩ { ق�ضاء من
اهلل بثبوت الإيمان حق ًا لهم ،وثاني ًا} :ﯪﯫ { من اهلل لذنوبهم،
وثالث ًا :لهم }ﯬﯭ { مع الكرامة في الدنيا والآخرة .
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� -6آث ��ار الهج ��رة والجهاد في �سبي ��ل اهلل :الهجرة والجهاد من
�أ�سباب المغفرة والرزق الإلهي .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
(((

تف�سير نور ،ج � ،4ص .389

الفصل السابع
ثواب المجاهدين والشهداء
قال اهلل تعالى:
}ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼ ﯽ { .
(((

َي�شْ ُرونَ :يبيعون� ،أي يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية.
الإ�شارات والم�ضامين:

 -1وج ��وب الجه ��اد} :ﯨ{ فع���ل �أمر وفع���ل الأمر يقت�ضي
الوجوب؛ فيكون المعنى :فليجاهد في �سبيل اهلل .

ءادهشلاو نيدهاجملا باوث

تو�ضيح المعاني:

(((

-2من خ�صائ�ص المجاهدين طلب الآخرة} :ﯬ ﯭ{
معناه الذين يبيعون ،وعليه ،ف� ّإن معنى الآية هو :الذين يبيعون الحياة
الدنيوية الفانية بالحياة االخرو َّية الباقية ليقاتلوا في �سبيل اهلل.
(((

(((
(((
(((

�سورة الن�ساء ،الآية .74
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،4-3ص .115
م .ن ،ج � ،3ص ..115
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 -3طالب الدنيا ال يليقون وال يقدرون على الجهاد :الفاء في
(فليقات���ل) تدل على � ّأن هذه الآي���ة هي نتيجة لما تق ّدم في الآية
���ث الم�سلمين على الجهاد وذ ّم من
ال�سابقة ،والمق�صود منها ح ّ
يبط���ئ في الخروج �إليه  .وبم���ا �أن اهلل ع ّز وجل طلب فقط من
الذي���ن يطلبون الآخ���رة �أن يقاتلوا في �سبيله  -م���ع كون الجهاد
واجب ًا على كل الم�سلمين  -ففيه �إ�شارة �إلى �أن طالب الدنيا غير
الئقين بالجهاد في �سبيل اهلل وال يقدرون عليه .
(((

(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

46

���د اهلل
 -4تن ُّع ��م المجاهدي ��ن بالث ��واب الإله ��ي العظي ��مَ :ي ِع ُ
���ز وجل في ه���ذه الآية المجاهدي���ن في �سبيله بالث���واب والأجر
ع َّ
العظيم �سوا ًء غَ َلبوا �أو ا�ست�شهدوا .فكال الن�صر �أو ال�شهادة عاقبة
محم���ودة للمجاهدين ،ف�إن يقتل ف���ي �سبيل اهلل �أو يغلب عدو اهلل
له في � ّأي حال له �أجر عظيم ،وعدم ذكر ثالث لهما وهو االنهزام
�إ�ش���ار ًة �إلى � ّأن المقاتل في �سبي���ل اهلل ال ينهزم  .وهذا يدلّ على
� ّأن المجاهد ي�ضع ن�صب عينيه �أمرين� :إما ال�شهادة �أو الغلبة على
الع���دو ،ف�إن���ه �إذا عزم على ذلك لم يف ّر م���ن الخ�صم ولم ُيحجم
عن المحاربة.
(((

 -5ف�ضيل ��ة الجه ��اد� :إذا كان المجاه���دون في كال التقديرين
الن�صر �أو ال�شهادة� -سوف يح�صلون على الأجر الإلهي العظيم(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،4ص .418
تف�سير راهنما ،ج � ،3ص .468
تف�سير الميزان ،ج� ،4ص .419 – 418

فال عمل �أعظم و�أ�شرف من الجهاد �إذ ًا .
 -6عظمة وديمومة ثواب ّ
ال�شهداءُ :ق ِّدمت ال�شهادة }ﯨ{
عل����ى الغلب����ة�( ،أو يغلب) في الآي����ة ،ل ّأن ثوابها �أج����زل و�أثبت؛ ل ّأن
المقاتل المنت�صر على عدو اهلل في خطر �أن يحبط عمله باقتراف
بع�ض الأعمال الموجبة لحبط الأعمال ال�صالحة وا�ستتباع ال�سيئة
بع����د الح�سنة (مثل الغرور وما �شاكل) ،بخالف ال�شهيد في �سبيل
اهلل الذي ي�ستوفي كل �أجره العظيم حتم ًا .
(((

(((

(((

قال اهلل تعالى:
}ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ءادهشلاو نيدهاجملا باوث

 -7الترغي ��ب في الجهاد :بي���ان العاقبتين ،الن�صر �أو ال�شهادة،
حث على الجه���اد ،فك�أنّه يقول :ه���و فائز ب�إحدى
للمجاهدي���ن في���ه ّ
الح�سنيين� :إن ُغ ِلب� ،أو غَ َلب }ف ََ�س ْو َف ُنْ�ؤ ِتي ِه َ�أ ْجر ًا َع ِظيم ًا{ .

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ{ .
(((

(((
(((
(((
(((

جامع الجامع ،ج � ،1ص .417
تف�سير الميزان ،ج� ،4ص .419
تف�سير مجمع البيان ،ج� ،4-3ص .116
�سورة �آل عمران ،الآية .195
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الإ�شارات والم�ضامين:

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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 -1غف ��ران الذن ��وب ،ودخ ��ول الجن ��ة ث ��واب المهاجري ��ن،
المخرجي ��ن م ��ن دياره ��مُ :يب ّين اهلل ف���ي جملة } ...ﭣﭤ
مف�صل ،والهدف
ﭥﭦﭧ ،{...الأعمال ال�صالح���ة ب�شكل ّ
م���ن وراء ذل���ك :تثبيت ثوابه���ا ،و�أجر كل منه���ا ،و«ال ��واو» لتف�صيل
الأعم���ال ال�صالحة دون الجمع ،حتى ال يعتقد �أحد �أن الآية ال�شريفة
ُعدد ثواب ال�شهداء المهاجرين .
ت ِّ
(((

 -2عظم ��ة ث ��واب المهاجرين :اقتران كلمة }ﭶ ً{ بعبارة
}ﭸﭹﭺ{ ،دالل���ة عل���ى عظم���ة ث���واب المهاجري���ن -،الذي���ن
�أخرج���وا م���ن دياره���م ،و�أوذوا ف���ي �سبي���ل اهلل ،-المجاهدين
وال�شهداء .كما � ّأن عبارة }ﭻﭼﭽﭾ { ،ت�أكيد لكون
ذلك �إ�شارة �إلى �أن الأجر الإلهي ،والمثوبات الإلهية لي�ست قابلة
للو�ص���ف ب�ش���كل كامل في هذه الحياة الدنيا ،ب���ل يكفي �أن يعلم
النا�س ب�أن هذا الثواب �أف�ضل و�أعلى من �أي ثواب .
(((

 -3مرات ��ب الم�ش ّق ��ات ف ��ي �سبي ��ل اهلل :يتح ّم���ل المجاهدون في
�سبي���ل اهلل العدي���د م���ن ال�صعوبات ،وه���ذه ال�صعوب���ات لها مراتب
ومراحل :المرحل���ة الأولى :الهج���رة } ﭤ{ .المرحلة الثانية:
الإخ���راج من الوطن ﭥ { .المرحلة الثالثة :الإيذاء }ﭨ{.
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج� ،4ص .88
التف�سير الأمثل ،ج � ،3ص .55

المرحلة الرابعة :القتال } ﭫ{ .المرحلة الخام�سة اال�ست�شهاد
في �سبي���ل اهلل }ﭬ{  .وهذا اال�ستنباط مبني على �أن «الواو»
بين الجمل للترتيب.
(((

 -4قيم ��ة تح ّم ��ل الإي ��ذاء والم�شق ��ات لكونها في �سبي ��ل اهلل :
مج���يء عب���ارة }ﭩﭪ { بعد جمل���ة }ﭨ { ،دالل���ة على �أن
التع ّر�ض وتح ّمل الم�صاعب والأذى (كالأ�سر ،والإعاقة) ،يكون َق ِّي َم ًا
�إذا ما كان في �سبيل اهلل.
(((

(((

ءادهشلاو نيدهاجملا باوث

 -5ترغيب الم�ؤمنين في الهجرة ،وتح ّمل الم�صاعب في �سبيل
ُف�ص���ل �إال الأعم���ال التي تن���دب �إليها هذه
اهلل ،والجه ��اد :الآي���ة ال ت ِّ
ال�س���ورة�( -،آل عمران) ،-وتبالغ ف���ي التحري�ض والترغيب فيها .
كما � ّأن اهلل ع َّز َّ
وجل ُي َر ِّغب الم�ؤمنين بالأعمال الم�شار �إليها ،بالوعد
بالمغفرة ،والدخول �إلى الجنة.
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(((
(((
(((

تف�سير نور ،ج� ،2ص.264-263
تف�سير راهنما ،ج� ،3ص .255
تف�سير الميزان ،ج� ،4ص.88

قال اهلل تعالى:

}ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ{ .
(((

�أ�سباب النزول:

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

«عن ابن عبا�س �أنّها نزلت في �شهداء بدر ،و ُق ِتل من الم�سلمين
يومئ � ٍ�ذ �أربع ��ة ع�ش ��ر رج�ل ً�ا� :ست ��ة م ��ن المهاجري ��ن ،وثمانية من
الأن�ص ��ار ،وكان النا� ��س يقولون :مات فالن ،ف�أنزل اهلل تعالى هذه
الآي ��ة ،وه ��ي �أن ال ُيقال فيهم �أنهم �أموات»  .والمعنى� :أن اهلل نهى
�أن ُي�س ّم���ى من قتل في الجهاد �أموات ًا( ،بل �أحياء)� ،أي هم �أحياء .
ف�ل�ا تعتقدوا فيهم الفن���اء والبطالن كما يفيد لف���ظ الموت عندكم
ومقابلت���ه مع الحياة  -كم���ا يعين على هذا القول حوا�سكم  -فلي�سوا
���ن حوا�سكم ال تنال ذلك وال
ب�أم���وات بمعنى البطالن ،بل �أحياء ولك ّ
ت�شع���ر به .والآية دالة على الحياة البرزخية ،وعالم القبر المتو�سط
ما بين القيامة وعالم الدنيا ،حيث ينعم فيه الميت �أو يعذب .والآية
عام���ة �شاملة ولي�ست مخ�صو�صة ب�شهداء ب���در كما ذهب �إليه بع�ض
المف�سرين .
(((

(((

(((
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(((
(((
(((
(((

�سورة البقرة ،الآية .154
تف�سير مجمع البيان ،ج� ،2-1ص.437
م .ن.
تف�سير الميزان ،ح � ،1ص .347

الإ�شارات والم�ضامين:

 -1النه ��ي ع ��ن اعتبار ال�شهداء في �سبيل اهلل �أمواتاً :يجب على
الم�ؤمنين �أن ال يعتبروا ال�شهداء في �سبيل اهلل �ضمن الأموات .
(((

 -2مقيا� ��س قيم ��ة ب ��ذل النف�س بكون ��ه في �سبي ��ل اهلل :القيد
}ﭕﭖﭗ{ ،يب ّي���ن � َّأن قيم���ة بذل النف����س والقتل هو بكونه في
�سبيل اهلل.

(((

 -4ال�شه ��ادة ه ��ي الحي ��اة الحقيقي ��ةّ � :إن فط���رة الإن�سان تدفعه
�إلى البحث عن الحياة الحقيقية الخالدة ،والقر�آن الكريم ال يكتفي
بتقديم الم���وت في �سبيل اهلل ،والأهداف المق ّد�س���ة على �أنَّه طريق
الو�صول �إلى هذه الحياة ،و�إنما يعتبره عين هذه الحياة.
 -5موا�س ��اة �أع ��زاء ال�شه ��داء بتب�شيره ��م بالحي ��اة الحقيقي ��ة:
(((
(((

تف�سير راهنما ،ج� ،1ص .393
تف�سير الميزان ،ج� ،1ص .346-345

ءادهشلاو نيدهاجملا باوث

 -3الحي ��اة البرزخي ��ة لل�شهداء :المق�ص���ود من كون ال�شهداء
�أحي���اء بعد ال�شهادة  -كم���ا ورد في �أ�سباب النزول  ،-لي�س المراد
من���ه �إحياء ا�س���م ال�شهي���د ،وح�سن الثن���اء ،وجميل الذك���ر له مع
الزمن؛ ل ّأن هذه الحياة مج ّرد حياة خيالية تقديرية ...بل المراد
الحي���اة البرزخي���ة الحقيقية .هذا المعن���ى ت�ؤكّده عبارة } ﮟ
ﮠﮡ{؛ ل ّأن الرزق ي�ستلزم حياة حقيقية ولي�س خيالية؛ ولذا
فالآية في �صدد تبيين الحياة البرزخية لل�شهداء .
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هذه الآية لإيق���اظ وتنبيه �أولياء ال�شهداء ب� َّأن قتل �أعزاءهم لي�س �إال
مفارق���ة لهم في �أيام قالئل ف���ي الدنيا ،و�أنه���م �سيلحقون بهم عما
قري���ب بالموت ،وهذا الفراق ي�سير ف���ي مقابل مر�ضاة اهلل �سبحانه
وتعال���ى ،وم���ا ناله �أعزائهم م���ن الحياة الطيبة ،والنعم���ة المقيمة،
ور�ضوان من اهلل �أكبر .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

 -6ت�شجي ��ع الم�ؤمني ��ن عل ��ى القتل ف ��ي �سبي ��ل اهلل� :إخبار اهلل
ي�شجع
�سبحان���ه عن حياة ال�شه���داء البرزخية ،و َت َن ُّعمه���م عند اهللِّ ،
الم�ؤمنين على القتال في �سبيل اهلل؛ لأنَّهم �سيعرفون ب�أنَّهم �إذا قتلوا
في ميدان الجهاد ،ف�إنَّهم �سي�صلون �إلى الحياة الخالدة ،والر�ضوان
الإلهي .
(((

 -7القت ��ل في �سبيل اهلل م ��ن القيم ال�سامية  :يو�ضح الإ�سالم
ب����أن لل�شهادة منزلتها العظيمة كما تو�ضح الآية �أعاله و�آيات �أخرى،
وه���ذا يعطي قيم���ة كبي���رة لم�س�أل���ة الجهاد م���ن المنظ���ور الإلهي،
ويعط���ي المجاه���د مرتبة �سامي���ة وهامة على �ساح���ة المواجهة بين
الح���ق والباط���ل .وهذا العام���ل �أم�ضى من �أي �س�ل�اح و�أقوى من كل
الم�ؤ ّثرات .
(((

(((
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(((
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،1ص .347
تف�سير راهنما ،ج� ،1ص .393
م .ن ،ج � ،1ص .393
تف�سير نمونه ،ج � ،1ص ( 522تف�سير الأمثل).

الفصل الثامن
االستعداد للجهاد
قال اهلل تعالى:
} ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ{ .
(((

ﯜﯝﯞﯟﯠ :كناي���ة ع���ن اال�ستع���داد الكام���ل ف���ي
مختلف الميادين.

داهجلل دادعتسالا

تو�ضيح المعاني:

ﯡ :تخيفون.
ﯵ :الفوز بعظيم الثواب في الآخرة.
الإ�شارات والم�ضامين:

 -1وج ��وب اال�ستع ��داد الدفاع ��ي ال�شام ��ل بالق ��در الممك ��ن:
«الإع ��داد» تهيئة ال�شيء للظف���ر ب�شيء �آخر ،والمراد من «القوة» في
(((

�سورة الأنفال ،الآية .60
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الحرب ،كل ما يمكن به الحرب والدفاع من �أنواع الأ�سلحة ،والرجال
المد ّربين ومراكز التدريب ،وقوله تعالى }ﯘﯙ� ،{..أمر عام
لجمي���ع النا�س بتهيئة القوى الحربية قدر ا�ستطاعتهم وما يحتاجون
�إلي���ه لمواجه���ة الأعداء الموج���ودة بالفع���ل �أو المفتر����ض ،وف ُِّ�سرت
«الق ��وة» ف���ي الروايات بال�س�ل�اح ،وال�سي���ف ،والتر����س ،والخ�ضاب
بال�سواد[ -،ليظهر بمظهر ال�شاب الفتي] ،-والرمي وذلك من باب
بيان �أف���راد الإعداد  .وعلي���ه :فالق ّوة لفظ كلي ع���ام �شامل لكافة
مظاه���ر القوة الت���ي تظهره���ا الأدوات القتالي���ة �أو الت���ي يتمتع بها
المقات���ل واقع ًا �أو ظاهر ًا كما ي�ستوحى م���ن الروايات ،وهذا يقت�ضي
تع ّلم الفنون الع�سكرية كما �أ�صبح متعارف ًا عليه حديث ًا في الم�ؤ�س�سات
الع�سكرية  ،وامت�ل�اك الأ�سلحة الحديثة ،والخط���ط الحربية التي
تتواف���ق مع �أر�ض المعركة وجغرافيا الطبيع���ة� ...إلخ ،وبمعنى �آخر:
امتالك ك ّل �أنواع القوى والقدرات المادية والمعنوية  ،وهذا ي�شمل
عملية �صن���ع المدافع ب�أنواعها ،والبن���ادق ،والدبابات ،والطائرات،
والمفخخات ،و�إن�شاء المركبات الحربية ب�أنواعها ومنها الغ َّوا�صات.
ويجب تع ّلم الفنون وال�صناعات ذات ال�صلة .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

(((

(((

(((
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� -2أهمي ��ة ا�ستع ��داد عام ��ة النا�س ف ��ي الدف ��اع :ال�س ّر في توجيه
(((
(((
(((
(((

الطباطبائي ،تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .114
التف�سير الكبير ،ج � ،15ص .185
تف�سير نمونه ،ج � ،7ص ( 222تف�سير الأمثل).
تف�سير المنار ،ج � ،15ص  .62بت�ص ّرف.

الخط���اب للنا�س ف���ي هذه الآي���ة -،بعدما كان الخط���اب في الآيات
موجه ً���ا �إل���ى النب���ي ّ � ،-Pأن الحكوم���ة الإ�سالمي���ة هي
ال�سابق���ة َّ
حكوم���ة �إن�سانية تراعي حقوق الأفراد وتحترم �إرادتهم ،ومن �ضمن
الأه���داف التي ي�سعى الع���دو �إلى ا�ستهدافه���ا وتحطيمها هي حقوق
الأف���راد ومنافعهم .وله���ذا فعلى الأفراد �أن تداف���ع عن م�صالحها،
وحقوقه���ا .نع���م ،هن���اك جزء م���ن اال�ستع���دادات ال تق���وى عليه �إال
الحكوم���ات؛ لكونها تحت���اج �إلى ا�ستطاعة مالي���ة كبيرة ،وتجهيزات
عظيم���ة ،ولكن بع�ض الأمور يمكن �أن تك���ون على عاتق الأفراد ،مثل
تع ّلم العلوم الحربية ،فالتكليف في التعلم موجه �إلى الجميع .
(((

داهجلل دادعتسالا

 -3وج ��وب الدف ��اع عن الحدود :في هذه الآية �أمر �أي� ًضا بوجوب
مرابطة الفر�سان في ثغور البالد وحدودها - ،وهي مداخل الأعداء
ومنافذ مهاجمته���م ،-والمراد هنا �أن يكون للأ ّمة الإ�سالمية جي�ش
دائ���م م�ستع ّد للدفاع عنه���ا �إذا فاج�أها العدو عل���ى حين غ ّرة ،ففي
ال�ساب���ق كانت الخي���ل �أ�سا�س ه���ذا الجي�ش ل�سرعته���ا وقدرتها على
المناورة والتح ّرك ،و�إي�صالها الأخبار من ثغور البالد �إلى عا�صمتها
و�سائر �أرجائها ،ولذلك ّ
عظم ال�شارع �أمر الخيل و�أمر ب�إكرامها .
(((

� -4إره ��اب الع ��دو وثني ��ه ع ��ن الهج ��وم م ��ن نتائ ��ج اال�ستع ��داد
ال�شام ��ل :جمل���ة }ﯡﯢﯣﯤﯥ{ ه���ي ف���ي مقام
(((
(((

تف�سير الميزان  ،ج � ،9ص .115
تف�سير المنار ،ج � ،10ص .61
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التعليل لقوله تعال���ى }ﯘﯙﯚﯛ ، {...بعبارة �أخرى
اله���دف من وج���وب الدفاع ورفع م�ست���وى القدرة عل���ى القتال لي�س
تزوي���د النا����س ب�أنواع الأ�سلح���ة المد ّمرة التي ته���دم المدن وتحرق
البالد ،وتقتل العباد ،ولي�س اله���دف منه ا�ستغالل �أرا�ضي الآخرين
وممتلكاته���م ،وتو�سعة اال�ستعباد واال�ستعم���ار في العالم ،بل الهدف
من ذلك ترهيب عد ّو اهلل وعد ّو الم�سلمين .
(((

(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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� -5أ�صالة ال�صلح في الإ�سالم� :إن تقييد الإعداد بق�صد ترهيب
الأعداء ،دليل على �أف�ضلية جعله �سبب ًا لمنع الحرب على جعله �سبب ًا
لإيق���اد نارها ،فاهلل ع ّز وج ّل يقول :ا�ستعدوا لمواجهة الأعداء ع�سى
�أن يمتنعوا عن الإقدام على قتالكم .
(((

 -6وج ��وب �إظهار القدرة القتالية �أم ��ام العدو (اال�ستعرا�ض):
خ���وف العدو من القدرة الع�سكرية ي�ستلزم معرفته بالقدرة القتالية
لأهل الإيمان .وعليه :يجب عل���ى الم�سلمين ا�ستعرا�ض قواهم بنحو
ما في مقابل العدو .
(((

 -7ه ��دف اال�ستع ��داد الدفاع ��ي ال�شام ��ل حف ��ظ الإ�س�ل�ام
}ع ُد َّو ا ِ
}ع ُد َّو ُك ْم{� ،إ�شارة �إلى
هلل{ بكلمة َ
والم�سلمين :اقتران عبارة َ
ع���دم وجود منافع و�أغرا�ض �شخ�صية في الجهاد والدفاع الإ�سالمي،
(((
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .116
تف�سير نمونه ،ج� ،7ص ( 225تف�سير الأمثل).
تف�سير المنار ،ج � ،10ص .66
تف�سير راهنما ،ج� ،6ص .542

بل الهدف هو حفظ ر�سالة الإ�سالم الإن�سانية والم�سلمين .
(((

(((

 -8وجوب اال�ستعداد الع�سكري لمواجهة العدو غير المعروف:
ي�ستفاد من هذه الآية وجوب عدم االكتفاء بلحظ الأعداء المعروفين،
و�إنّم���ا االلتفات في الخطط والبرامج �إلى الع���دو المجهول �أي� ًضا .
و�أ ّم���ا المق�ص���ود م���ن }ﯦﯧﯨﯩﯪ{ ففيه خالف،
المف�سرون �أق���وا ًال �أ�شاروا فيها �إلى يه���ود بني قريظة ،
حي���ث ذكر ِّ
وك ّل من لم يعرف الم�سلمون �أنّه عد ّوهم .
 -9ترغيب الم�ؤمنين على الجهاد بالمال لتح�صيل اال�ستعداد
الدفاع ��ي ال�شام ��ل :ل ّم���ا كان �إع���داد الع��� ّدة يقت�ضي تموي���ل ،وكان
النظام الإ�سالمي ك ّله يقوم على �أ�سا�س التكافل ،فقد اقترنت الدعوة
فح�ض اهلل
�إل���ى الجهاد بالدعوة �إلى �إنفاق المال ف���ي �سبيل الل ّ ،
تعال���ى في هذا المقام على �إنفاق المال وغيره مما يعين على القتال
فقال } :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ{� ،أي ومهما تنفقوا
م���ن �شيء نق���د ًا كان �أو غيرهً ،
قلي�ل�ا كان �أو كثير ًا ف���ي �إعداد القوة
للمجاهدي���ن والمرابطي���ن في �سبيل اهلل ،يعطك���م اهلل جزاءه وافي ًا
تام ًا وال ينق�ص من جزائه �شيء .
(((

(((

(((

داهجلل دادعتسالا

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

تف�سير نمونه ،ج � ،7ص ( 226تف�سير الأمثل).
تف�سير نور ،ج � ،4ص .368
م .ن ،ج � ،4ص .368
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،4-3ص .853
تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .116
تف�سير في ظالل القر�آن ،ج � ،4ص .50
تف�سير المنار ،ج � ،10ص .67
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 -10تو�سي ��ع ن�ش ��اط الم�ؤمني ��ن لتح�صي ��ل اال�ستع ��داد الدفاع ��ي
ال�شام ��ل :كلم���ة «�ش ��يء» له���ا مدل���ول وا�س���ع ي�شم���ل ال���روح ،الم���ال،
أعم من كلمة «خير» ف���ي الآية } ﮑﮒﮓﮔ
الفك���ر ، ...وهي � ّ
ﮕﮖﮗﮘﮙ{ ؛ ل ّأن الخير هنا من�صرف �إلى المال .
(((

(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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(((

-11الجهوزي ��ة الدفاعي ��ة ت�ص� � ّد الأع ��داء :احتم���ل بع����ض
المف�سرين �أن جمل���ة } ﮗﮘﮙ{ �أنها معطوفة على جملة
} ﯡ{ ،وبن���ا ًء على ه���ذا التقدير يكون معن���ى الآية� :أنّكم
�إذا ما �أعددت���م الق ّوة الالزمة لمواجهة الأع���داء ،ف�سيخافون �أن
يهجم���وا عليكم ،ولن يق���دروا على ظلمكم و�إيذائك���م ،وبنا ًء على
ذلك فلن ي�صيبكم ظلم �أبد ًا .
(((

قال اهلل تعالى:

} ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ { .
(((

تو�ضيح المعاني:

ﮛﮜ� :إ�شارة �إلى التوزّع على فرق متع ّددة.
ﮞﮟ� :إ�شارة �إلى الخروج دفعة واحدة.
(((
(((
(((
(((
(((

تف�سير نمونه ،ج� ،7ص ( 229-228تف�سير الأمثل).
�سورة البقرة ،الآية .272
تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .117
م� .س ،ج � ،7ص ( 229تف�سير الأمثل).
�سورة الن�ساء ،الآية .71

الإ�شارات والم�ضامين:

� -1ضرورة التيقّظ واالحتياط في مواجهة العدو:

�أِ -
الح���ذر :ما يحذر به وه���و �آله الحذر كال�سالح ،وربما قيل �إنه
ـ(الحذَ ر)
م�صدر ك ك َ
ب -والنفر :هو ال�سير �إلى جهة مق�صودة ،و�أ�صله الفزع ،فالنفر
من محل ال�سير فزع عنه ،و�إلى محل ال�سير فزع �إليه.

داهجلل دادعتسالا

ج -والثب���ات :جمع ثبتة وهي الجماعة على تفرقة ،فالثبات :بعد
تتف�صل ثانية عن �أولى ،وثالثة عن ثانية ،وي�ؤيد ذلك
الجماعة بحيث ّ
مقابل���ة }ﮛﮜﮝﮞﮟ{ .والتفري���ع ف���ي قوله }:ﮛ
ﮜ{ على قول���ه} :ﮙﮚ{ ي�ؤكد كون المراد بالحذر �أي
ما به الحذر ،وهو كناية عن التهي�ؤ التام للخروج �إلى الجهاد .فيكون
المعنى :خذوا �أ�سلحتكم� ،أي �أع���دوا للخروج ،واخرجوا �إلى عدوكم
فرقة فرقة �سرايا� ،أو اخرجوا �إليهم جميع ًا ع�سكر ًا .
(((

� -2ض ��رورة اال�ستع ��داد القتال ��ي لمواجه ��ة الع ��دو :جملة } ﮙ

ﮚ { تدعو �إلى الته ّي�ؤ التام للخروج �إلى الجهاد ،فيكون المعنى:
خ���ذوا �أ�سلحتكم� ،أي �أع ّدوا للخ���روج واخرجوا �إل���ى عد ّوكم  .وكلمة
«الح ��ذر» �أي� ًضا ت�ستوعب بمعانيها الوا�سع���ة كل �أنواع الو�سائل المادية
والمعنوي���ة الدفاعي���ة ،وي�شتمل �أم���ر «الح ��ذر» �أي� ًضا عل���ى اال�ستعداد
(((

(((
(((

تف�سير الميزان ،ح � ،4ص .416
م� .س ،ج � ،4ص .416
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النف�سي ،والثقافي ،واالقت�صادي ،والإمكانيات الب�شرية والع�سكرية .
(((

 -3وج ��وب �إحداث ت�شكيالت لإعداد وتعبئة القوى الع�سكرية:
الأم���ر الإله���ي بتعبئة الق���وى الع�سكرية ،ي���دلّ على وج���وب �إحداث
ت�شكيالت وظيفتها �إعداد القوى الع�سكرية وتعبئتها .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

التوجه �إل ��ى قتال العدو:
 -4وج ��وب ا�ستع ��داد المقاتلين قب ��ل ّ
�إن عط���ف عبارة } :ﮛ{ بحرف العط���ف فاء على جملة } ﮙ
ﮚ { ،ت���دلّ عل���ى وجوب اال�ستعداد بداي���ة ،ومن ّثم الخروج
لمواجهة العدو .
(((

� -5ض ��رورة اتخ ��اذ التكتي ��ك والت�شكي ��ل المنا�س ��ب لمواجه ��ة
الع ��دو� :أح���د الدرو����س الم�ستف���ادة من الآي���ةّ � ،أن الته ّي����ؤ والإعداد
يختل���ف باختالف ع ّدة العدو وق ّوت ��ه ،فالترديد في قوله }ﮝﮞ{
لي����س تخيير ًا في كيفية الخروج ،و�إ ّنم ��ا الترديد بح�سب ت�ش ُّكل العد ّو
م���ن حيث الع ّدة والق��� ّوة� ،أي �إذا كان عددهم ً
قلي�ل�ا فيجب الخروج
�إليهم فرق��� ًة فرق ًة (�سر ّي� � ًة �سر ّي ًة) ،و�إن كان كثي���ر ًا فيكون الخروج
�إليهم دفعة واحدة .
(((

60
(((
(((
(((
(((

تف�سير نمونه ،ج � ،4ص ( 3تف�سير الأمثل).
تف�سير راهنما ،ج � ،3ص .463
م .ن ،ج � ،7ص .463
تف�سير الميزان ،ج � ،4ص .416

الفصل التاسع
اإلمداد الغيبي في الجهاد
قال اهلل تعالى:

}ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ{ .
(((

ﭤ� :ضعفاء عن المقاومة ،قليلو العدد والع ّدة.
الإ�شارات والم�ضامين:

 -1الن�صرة الإلهية لمجاهدي معركة بدر :يب ّين اهلل تعالى في
هذه الآي���ة ن�صره لمجاهدي بدر بتقوية قلوبهم ،وبما �أم ّدهم به من
المالئكة ،وب�إلقاء ال ُّرعب في قلوب �أعدائهم .
 -2انت�ص ��ار الم�سلمي ��ن في معرك ��ة بدر برغم ق ّل ��ة الإمكانات:
وع ّدة �أق��� ّل من العد ّو،
جمل���ة }ﭣﭤﭥ{ ت�شي���ر �إلى امتالك ِع��� ّدة ُ
وع���دم امتالك القدرة عل���ى المقاومة في وجه الع���دو  ،حيث كان

هجلا يف يبيغلا دادمإلا

تو�ضيح المعاني:

(((

(((

(((
(((
(((

�سورة �آل عمران ،الآية .123
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،2ص .828
م .ن ،ج � ،2ص.828
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الم�سلم���ون يع ّدون في معرك���ة بدر ثالثمئة وثالث���ة ع�شر رج ًال (مع
القلي���ل من ال ِع ّدة) ،وكان الم�شركون نحو ًا من �ألف رجل (مع الكثير
من ال ِع َّدة)  ،ورغم ذلك فقد ن�صرهم اهلل على �أعدائهم.
(((

 -3الت ��و ّكل عل ��ى اهلل �سب ��ب �إن ��زال الن�صرة الإلهي ��ة في معركة
ب ��در :جمل���ة }ﭟﭠﭡﭢ{ ,ت���دلّ على � ّأن عام���ل االنت�صار
ببدر هو التو ّكل على اهلل .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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� -4سب ��ق التق ��وى موج ��ب لني ��ل المجاهدي ��ن الن�ص ��ر الإلهي:
تفري���ع جملة }ﭦﭧ{ على بيان الن�صرة الإلهية في معركة بدر،
�أي جمل���ة } ﭟﭠﭡﭢ{؛ بيان ل�سب���ب ا�ستحقاق الم�ؤمنين
لها؛ كما �أنَّها تب ّي���ن � ّأن تقوى الم�سلمين في معركة بدر كانت ال�سبب
في جلب الن�صرة الإلهية لهم وانت�صارهم فيها .
(((

قال اهلل تعالى:
}ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{

(((.

ف���ي هذه الآية ُيذَ ِّك���ر اهلل ع َّز وج ّل مجاه���دي معركة بدر ببع�ض
نعمه و�إمداداته الغيبية.
(((
(((
(((
(((

م .ن ،ج � ،2ص.828
تف�سير راهنما ،ج� ،3ص .46
تف�سير راهنما ،ج� ،3ص .48-47
�سورة الأنفال ،الآية .11

تو�ضيح المعاني:

ﭳ  :يغطيكم ،بمعنى يجعلكم تنامون.
ﭵ� :أمان ًا من الأعداء.
ي�شج���ع قلوبك���م
ﮂﮃﮄ :ي�ش��� ّد عل���ى قلوبك���م ،بمعن���ى ّ
ويزيدكم ق ّوة وثقة.
الإ�شارات والم�ضامين:

(((

(((

(((
(((

تف�سير الميزان ،ج� ،9ص .18
تف�سير مجمع البيان ،ج� ،3ص .808

هجلا يف يبيغلا دادمإلا

 -1غلب ��ة النعا� ��س على المجاهدين قب ��ل المعركة مد ٌد غيبي:
ال�ضمير في «منه» عائد على اهلل ،ومعنى الآيةّ � :أن الن�صر ،والإمداد
بال ُب�ش���رى ،واطمئنان القلوب( -،الم�شار �إليه في الآية ال�سابقة) ،-
كان ف���ي وقت �أخذكم النعا�س- ،ب�سبب الأمن الذي �أفا�ضه اهلل على
قلوبك���م ،-ف�أ�صابكم النعا�س وهو �أول النوم وهو خفيفه  ،ولو كنتم
نعا�س.
خائفين مرتاعين لم ي�أخذكم ٌ
 -2ت�أثي ��ر ِ
ال�سن ��ه واال�ستراح ��ة عل ��ى �أداء المقاتلي ��ن :من نتائج
نعا����س المجاهدين في معركة ب���در� ،أن ق ّواهم اهلل - ،بوا�سطة هذه
اال�ستراحة ،-على قتال الع���دو  ،ف�إفا�ضة اهلل النعا�س على قلوبكم
هو من الأم���ن ،والإطمئنان الذي �أنزل���ه اهلل عليكم[ ،وهذا بالطبع
يرت���ب �آث���اره التكوينية الخارجي���ة على �صعيد المعرك���ة] ،ولو كنتم
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خائفين مرتاعبين لم ي�أخذكم نعا�س وال نوم .
(((

 -3ن ��زول المط ��ر قب ��ل معرك ��ة ب ��در �إم ��داد غيب ��ي :المراد من
«الم ��اء» المطر ،فمن النعم والإم���دادت الإلهية على مجاهدي بدر،
ن���زول الأمطار؛ ل ّأن الم�شركين �سبقوا �إل���ى مو�ضع الماء[ ،وا�ستولوا
عل���ى الآبار ،وهذا له �آثار متع��� ّددة في �أر�ض المعركة ،فنزول المطر
�أف�شل عملية ترتب هذه الآثار على الم�سلمين] ،وقوله تعالى } :ﭷ
مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅﮆﮇ{((( يعن���ي �أن علة �سقوط المطر هي لأجل
دعم الم�سلمين ب�أمور متع ّددة �أهمها:
�أ  -تطهير مجاهدي بدرّ � :إن عدم ذكر «متع ّلق» الفعل « ُي َط ِّه َر ُكم»،
�إ�شارة �إلى عمومية هذا المتع ّلق للنجا�سات الظاهرة والباطنة ،
فم���ن النجا�سات الظاهرية :الطهارة من الحدث ،والجنابة التي
�أ�صابت بع�ضهم .ومن النجا�سات الباطنية دفع و�سو�سة ال�شيطان،
والرجز هو الرج�س والقذارة ،والمراد برجز ال�شيطان :القذارة
التي طر�أت على قلوب المقاتلين من وو�سو�سته ،وت�سويله  ،فبعد
ا�ستي�ل�اء الم�شركين على �آب���ار بدر ،ا�ستغ ّل ال�شيط���ان ق ّلة الماء
للو�سو�س���ة وتخويف المجاهدين  ،فع��� ّد اهلل دفع هذه الو�ساو�س
(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

تف�سير مجمع البيان ،ج � ،3ص .808
�سورة الأنفال ،الآية.11 :
تف�سير راهنما ،ج� ،6ص .433
تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .21
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،3ص .808

م���ن �أهداف �إنزال المطر ،و�إف�شال مخطط الم�شركين ومخطط
�إبلي�س.
ب  -ت�شجيع وتقوية روحية مجاهدي بدر} :ﮂﮃﮄ{
وه���و كناية ع���ن الت�شجيع  .وعليه يكون معن���ى الآية :لي�ش َّد على
ي�شجعك���م ،ويزيدكم ق ّوة قلب ،و�سك���ون نف�س ،وثقة
قلوبك���م� ،أي ِّ
بالن�صر .
(((

(((

ج  -تلبي ��د الرم ��ل الناع ��م� :إن هاء «به» ف���ي جملة } ...ﮅﮆ

(((

 -4دور العنا�ص ��ر الجوي ��ة والطبيعي ��ة ف ��ي القت ��ال :ال يج���ب
(((
(((
(((

م� .س ،ج � ،9ص .22
م� .س ،ج � ،3ص .809
تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .22

هجلا يف يبيغلا دادمإلا

ﮇ{ ،تع���ود �إل���ى المط���ر ،على �أح���د الوج���وه ،وعلى هذا
التقدي���ر يكون معن���ى الآي���ةّ � :أن اهلل �أنزل ذلك المط���ر ل ُي َل ِّب َد
به رمل كثي���ب تحت �أقدامه���م ،فتلبدت به �أر�ضه���م ،و�أوحلت
�أر�ض عدوه���م �[ ،أي � ّإن الم�شركين �سيقوا �إلى المكان الذي
يمك���ن �أن ي�ؤمن الن�صر لهم من خ�ل�ال الموقع القتالي ،وظهر
�أن الم�سلمين في م����أزق الختيارهم موقع ًا قتال ّي ًا حرج ًا ،ولكن
اهلل تدخّ ���ل ف�أن���زل المطر ،فانقلب���ت ال�ص���ورة والدائرة على
الم�شركي���ن ،وهذا في���ه معج���زة وا�ضحة ت�ؤمن �أح���د عنا�صر
االنت�صار للم�ؤمنين].
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اعتب���ار العوامل الطبيعية مثل المطر ،النعا����س و� ...أمور ًا من قبيل
ال�صدفة  ،فالآثار المتع ّددة لنزول المطر -،التي ُذ ِك َرت في الآية،-
حاكي���ة عن ت�أثير العوامل الجوية ف���ي م�صير المعركة؛ مما يعني �أن
اهلل قد ي�سخّ ���ر قانون ًا عام ًا موجود ًا في الطبيع���ة ،ي�ستفيد منه البر
والفاج���ر� ،ضد �أعدائهم الذين كانوا ي�ستفي���دون منه قبل ذلك� ،أي
�أن عنا�ص���ر الطبيعة كالمطر ،و�أر����ض المعركة ،والحاالت الج�سدية
كالنعا����س ،والنف�سي���ة كالإطمنان وغيرها م���ن الممكن �أن تكون من
عوام���ل الن�صر �إلى جانب الم�ؤمنين عندما يك���ون قتالهم في �سبيل
اهلل ،ولإعالء كلمة التوحيد.
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

 -5ل ��زوم ا�ستح�ض ��ار الإم ��دادات الغيبي ��ة :م���ن الممك���ن �أن
يك���ون العامل ف���ي جملة }ﭲﭳﭴ{ ،فع���ل محذوف وهو
(اذك���روا)  .ففي هذه الحال���ة يو�صي اهلل تعال���ى الم�ؤمنين بذكر
العوام���ل الت���ي �أدت �إلى الإم���دادات الغيبية ،ف�ساهم���ت في انت�صار
الم�ؤمنين في معركة بدر ،و�أهم هذه العوامل هي الإخال�ص والقتال
في �سبيل اهلل لإعالء كلمة التوحيد.
(((
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(((
(((

تف�سير نور ،ج � ،4ص .297
تف�سير مجمع البيان ج � , 4 -3ص .806

الفصل العاشر
عوامل االنتصار والهزيمة في الجهاد
قال اهلل تعالى:
} ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
(((

ي�شي���ر اهلل ع َّز وج ّل في هذه الآية والآيتي���ن التاليتين �إلى عوامل
الن�ص���ر الحقيقية ف���ي القتال ،وهي عبارة ع���ن اال�ستقامة ،والثبات
عند لق���اء العدو ،واالت�ص���ال باهلل بالذكر ،والطاع���ة هلل والر�سول،
وال�صبر على تكاليف المعركة ،والحذر من
وتجنّب النّزاع وال�شّ قاقّ ،
البطر ،والرياء ،والبغي .
(((

الإ�شارات والم�ضامين:

� -1ضرورة ثبات الم�ؤمنين عند لقاء العدو :كلمة (لقاء) الم�ستفادة
من (لقيتم) ،يكثر ا�ستعمالها في القتال .والفئة بمعنى الجماعة «جماعة
المقاتلين» ،والمراد منها هنا الك ّفار الحربيين �أو الباغين .
(((

(((
(((
(((

�سورة الأنفال ،الآية .45
تف�سير في ظالل القر�آن ،ج � ،4ص .25
تف�سير المنار ،ج � ،10ص .21

جلا يف ةميزهلاو راصتنالا لماوع

ﯴ{ .
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و(الثب���ات) في هذا الم���ورد عك�س الف���رار من الع���دو ،والثبات
ال�صبر الذي ي�أمر به في قوله:
بح�س���ب ما له من المعنى �أ�شم���ل من َّ
}ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ{ .
(((

فعب���ارة (اثبتوا)� ،أم���ر بمطلق ال ّثب���وت �أمام العدو ،وع���دم الفرار
منه  .ووجوب اال�ستقامة في هذه الآية ال يتنافى مع الآية  16من �سورة
الأنف���ال� -آية التح ّرف والتح ّيز �أو �آية تكتيكات المواجهة} -ﯥﯦ
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹ{ ،فهذه الآية فيها عدة �أمور:
�أ -النه���ي في الآية تعلق ب�أن ال يو ّلي الم�ؤمن���ون الأدبار للأعداء� ،أي
ا�ستدبار الع���دو وا�ستقبال جهة الهزيمة ،فخطاب الآية عام غير
مخت����ص بوق���ت دون وقت �أو غزوة دون غ���زوة ،فالحرمة متعلقة
بالقرار من الزحف.
بُ -ي�ستثنى �أمران من الآية:
�أو ًال :التح ّرف لقتال.
ثاني ًا :التح ّيز �إلى فئة.
 -2الثب ��ات ف ��ي مقابل العدو من لوازم الإيم ��ان الواقعي باهلل:
المخاطب في هذه الآية هم الم�ؤمنون ،وفيه داللة على � ّأن الثبات في
(((
(((

�سورة الأنفال ،الآية .46
تف�سير الميزان ،ج� ،9ص .37

مقاب���ل العد ّو من �شروط الإيمان  ،بمعنى � ّأن ثبات القدم في جميع
الحق ،م���ن العالمات البارزة
الميادي���ن
الخا�صة بالقتال مع �أعداء ّ
ّ
للإيمان .
(((

(((

 -3وج ��وب الذك ��ر الدائم هلل حين لق ��اء العدو وقتاله} :ﯽ

ﯾ{ معطوفة على }ﯯ{ ،وه���ي في الواقع جواب ال�شرط }ﯜ

ﯝ{ ،وعل���ى هذا التقدير :المق�صود بالذكر في هذه الآية الذكر
الكثير هلل عند قتال العدو .
(((

(((
(((
(((

تف�سير نور ،ج� ،4ص .348
تف�سير نمونه ،ج� ،4ص ( 348تف�سير الأمثل).
تف�سير راهنما ،ج �،6ص .508

جلا يف ةميزهلاو راصتنالا لماوع

 -4فل�سف ��ة �ضرورة المداومة عل ��ى ذكر اهلل في ميدان القتال:
ال�سب���ب الذي دعا �إلى تقييد الذكر «بالكثير» ،هو تج ّدد روح التقوى
حب الحياة
عن���د المجاهدين ك ّلما الح لهم ما ي�صرف نفو�سهم �إلى ّ
الفاني���ة ،والتم ّت���ع بزخارفه���ا ،والخواط���ر النف�ساني���ة الت���ي يلقيها
ال�شيط���ان بت�سويله .فالمداومة على ذك���ر اهلل تج ّدد روح التقوى ك ّل
لحظ���ة في قلوبهم ،وتعمل عل���ى التقليل من �ش�أن الأهوال والمخاطر
الت���ي يتعر�ض له���ا المقاتل في مي���دان المعركة؛ لأن ظ���رف القتال
والمي���دان لي�س في���ه �إال �إزه���اق النفو����س ،و�سفك الدم���اء ،ونق�ص
الأط���راف ،وكل ذل���ك يه���دد الإن�س���ان بالفن���اء عم���ا يحب���ه ،فذكر
اهلل يعين���ه على جه���اده ،والتثب���ت بفكرته بالظفر عل���ى عدوه الذي
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يه���دده بالفناء  .وي�شع���ره ب�أن اهلل �سند ًا قوي ً���ا ال ت�ستطيع �أي قدرة
ف���ي الوج���ود �أن تنقلب عليه ف���ي �ساحة المعركة ،و�أن���ه �إذا قتل ف�إنه
�سينال ال�سعادة الكب���رى ويبلغ ال�شهادة العظمى ،وجوار رحمة اهلل،
فذك���ر اهلل يبعث عل���ى االطمئنان ،والقوة ،والق���درة على الثبات في
نف����س المقات���ل  ،ويزيل من نف�س���ه حب الزوجة والم���ال ،والأوالد،
وكل م���ا ي�ضعف���ه ويزلزله كم���ا ورد في دعاء �أهل الثغ���ور عن الإمام
زي���ن العابدي���ن « :Qو�أن�سهم عن ��د لقائهم العدو ذك ��ر دنياهم
الخداع ��ة ،وامح من قلوبهم خطرات المال الفتون ،واجعل الجنة
ن�صب �أعينهم» .
(((

(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

(((

قال اهلل تعالى:

}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ{(((.

تو�ضيح المعاني:

ﭔﭕ :ال تختلفوا فيما بينكم.
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ﭗﭘ :تذهب قوتكم وهيبتكم.
(((
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .95
التف�سير الأمثل ،ج � ،5ص .45
م .ن ،ج� ،5ص .45
�سورة الأنفال ،الآية .46

الإ�شارات والم�ضامين:

� -2ض ��رورة �إطاع ��ة المجاهدي ��ن للقائ ��د الأعل ��ى ف ��ي القت ��ال:
�أي و�أطيع���وا اهلل ور�سول���ه في الأوامر المر�شدة �إل���ى �أ�سباب الفالح
ف���ي القتال وفي غيره���ا ،و�أطيعوا ر�سوله فيما ي�أم���ر وينهى عنه من
�ش����ؤون القتال وغيرها؛ لكونه يمثل القي���ادة العامة بما فيها القيادة
الع�سكري���ة ،فطاعة القائد العام ه ��ي �أ�سا�س وقوام ال ِّنظام الذي هو
ركن من �أركان الظف���ر ،فكيف �إذا كان هذا القائد م�ؤيد ًا بالوحي،
والنب���وة ،والت�سدي���دالإله���ي(!) .
� -3ض ��رورة اجتن ��اب المجاهدي ��ن للإخت�ل�اف �أثن ��اء القت ��ال:
ال َّتن���ازع هو الميل �إلى �شيء ما ،فك ّل واحد من المتنازعين في م�س�ألة
يمي���ل �إلى غير ما يميل �إلي���ه الآخر  ،والآية �أعاله تنهي المجاهدين
الم�ؤمنين عن االختالف والتنازع .وب ّين تعالى في هذه الآية � ّأن النزاع
(((

(((

(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .95
تف�سير المنار ،ج � ،10ص .24

جلا يف ةميزهلاو راصتنالا لماوع

� -1ض ��رورة �إطاع ��ة المجاهدي ��ن لأوام ��ر اهلل والر�س ��ول :P
ظاهر ال�سياق � ّأن المراد من جملة }ﭑﭒﭓ� {...إطاعة
م���ا �صدر م���ن ناحيته تعالى وناحي���ة ر�سوله من التكالي���ف والأنظمة
المتع ّلقة بالجهاد والدفاع عن حومة الدين ووجود الإ�سالم ،والم�سائل
الحجة قبل القتال ،وعدم
الت ��ي لها تعلق بالمعركة كاالبتداء ب�إتم���ام ّ
التع ّر����ض للن�ساء والذراري (الأطفال) ،وغي���ر ذلك من �أحكام التي
تتعلق بمو�ضوع �ساحة المعارك.
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وال�ضعف .والثاني :خ�سارة
يوج���ب �أمرين� :أحدهما :ح�صول الف�ش���ل ّ
الدولة �أو الغلبة ،ف�إن اختالف الآراء يخل بالوحدة ويوهن القوة .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

72

أعم
� -4ض ��رورة �صبر المجاهدين على م ��كاره القتال :ال ّثبات � ّ
م���ن ال�صبر ،فال�صبر هو ثبات القلب مقابل المكاره ب�أن ال ي�ضعف،
وال يف���زع ،وال يجزع ،وبالبدن ب����أن ال يتكا�سل ،وال يت�ساهل ،وال يزول
خا�ص،
عن مكانه ،وال يعجل فيما ال يحمد فيه العجل ،فال�صبر ثبات ّ
فقول���ه} :ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ{� ،أي الزم���وا ال�صب���ر على ما
ي�صيبكم من مكاره القتال مما يه ّددكم به العدو .
(((

 -5اهلل نا�ص ��ر المجاهدي ��ن ال�صابري ��ن :المراد من لفظ (مع)
،
ف���ي جمل���ة } ...ﭜﭝﭞﭟ{ ،المعي���ة بالن�ص���ر والظفر
بمعنى �أنّه ال�ضامن للفوز والن�صر لل�صابرين .
(((

(((

لل�صبر
 -6االعتق ��اد بمع ّية اهلل للمجاهدي ��ن ال�صابرين مم ّهد َّ
عل ��ى الم ��كاره في القت ��ال  :ي�ستفاد من ورود جمل���ة } ...ﭜﭝﭞ
بال�صبر ،مدى ت�أثير هذا الإعتقاد على �صبر
ﭟ{ بعد الأمر َّ
المجاهدي���ن على مكاره القتال .وعلى هذا التقدير ،فجملة } ...ﭜ
ﭝﭞﭟ{ في نف�سها محفّزة على ال�صبر.
(((

(((
(((
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .95
م .ن ،ج � ،9ص .94
تقريب القر�آن �إلى الأذهان ،ج � ،2ص .340
تف�سير في ظالل القر�آن ،ج � ،6ص .510
تف�سير راهنما ،ج � ،6ص .510

قال اهلل تعالى:

}ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ{(((.

تو�ضيح المعاني:

���ث على فعل ال�ش���يء بما يبعث على
ﮁ :م���ن الترغيب والح ّ
المبادرة.
 -1ترغي ��ب الم�ؤمني ��ن بقت ��ال الكافري ��ن من مهام قائ ��د المجتمع
الإ�سالمي :التحري�ض لغة ،التح�ضي�ض ،والترغيب ،والحثّ على �شيء.
وي�ستفاد من هذه الآي���ة �أنّ من مهام القائد ،حثّ النا�س على الجهاد ،
وترغيبه���م في���ه بكا ّف���ة �أ�سب���اب التحري����ض والترغيب من ذك���ر الثواب
الموعود على القتال ،وبيان ما وعد اهلل لهم من الن�صر والظفر .
(((

(((

(((

� -2ض ��رورة تقوي ��ة روح ّي ��ة المقاتلي ��ن الم�ؤمني ��ن :مهم���ا يكن
م�ستوى اال�ستعداد ل���دى المقاتلين ،فيجب قبل بدء القتال (وبعده)
تقوية البعد الروحي عندهم .
(((

(((
(((
(((
(((
(((

�سورة الأنفال ،الآية .65
تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .122
تف�سير نور ،ج � ،4ص .376
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،4-3ص .856
تف�سير نمونه ،ج � ،7ص ( 236تف�سير الأمثل).

جلا يف ةميزهلاو راصتنالا لماوع

الإ�شارات والم�ضامين:
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� -3أه ��ل الإيم ��ان مك ّلف ��ون بمقاتل ��ة الك ّف ��ار :ي�ستف���اد من جملة
} ...ﭬﭭﭮ {...في �آخر الآيةّ � ،أن المراد من «القتال»
قتال الكفّار .
(((

 -4ال�صب ��ر والمقاوم ��ة في �ساحة القتال م ��ن العوامل المه ّمة
النت�ص ��ار الم�ؤمنين على الكفّار  :ي�ستف���اد من تو�صيف الم�ؤمنين
ال�صب���ر لالنت�صار على القوى الأكثر عدد ًا،
بال�صابرين ،وا�شتراط ّ
ال�صبر من العوامل المهمة لالنت�صار في �ساحة القتال.
� ّأن ّ
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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 -5نف ��ي المعادل ��ة العددي ��ة عل ��ى م�ست ��وى ع ��دد المقاتلي ��ن
الم�ؤمني ��ن مقابل الكفّار :هذه الآي���ة تنفي المعادلة العددية ،وت�ؤ ّكد
على روحية الإيمان وال�صبر ،وحتى ال ُيعتَقد � ّأن انت�صار ع�شرين م�ؤمن ًا
عل���ى مئتين فيه مبالغة ،تك ّرر �أ ّنه �إذا تحقّ���ق فيهم الإيمان وال�صبر،
ف� ّإن مئة يغلبون �ألف ًا ،ومثاله :معركة بدر ،و�أُ ُحد ،والأحزاب ،و ُم�ؤْتَة ،
والوقوع خير دليل على الإمكان ،فكيف �إذا كان هذا الوقوع متكرر ًا؟.
(((

 -6ع ��دم امت�ل�اك الب�صي ��رة والمعرف ��ة �سب ��ب هزيم ��ة الك ّف ��ار
ف ��ي مواجه ��ة الم�ؤمنين ال�صابرين :الب���اء في جملة }ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ{ لل�سببي���ة ،والجملة تعليلية متع ّلق���ة بقوله} :ﮋ{ ،وعليه
معن���ى الآي���ة� :إن يغلب ع�شرون من الم�ؤمني���ن ال�صابرين مئتين من
(((
(((
(((

تف�سير راهنما ،ج � ،6ص .555-554
م .ن ،ج � ،6ص .55
تف�سير نور ،ج � ،4ص .376 – 375

الذين كف���روا� ،أو يغلب مئة من الم�ؤمنين ال�صابرين �ألف ًا من الذين
كف���روا؛ ك ّل ذلك ب�سب���ب � ّأن الكفّار قوم ال يفقه���ون .وفقدان الفقه،
 �أي العل���م والب�صي���رة ،-في الكفّ���ار التكائهم على ه���وى النف�س،واعتماده���م على ظاهر ما ي�س ِّوله لهم ال�شيطان .وعليه ،ف� ّإن الكفّار
م ّتفقون ما لم يل���ح الئح الموت حيث يرونه فنا ًء ،و�أ ّما في المخاوف
العا ّمة ،والمه���اول ال�شاملة ،فيتف ّرقون ويف��� ّرون ب�سبب الجهل الذي
يالزمه الكفر والهوى .
(((

(((

(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،9ص
م .ن.

-

123 122

جلا يف ةميزهلاو راصتنالا لماوع

 -7الب�صي ��رة والمعرف ��ة م ��ن عوام ��ل االنت�ص ��ار :فقدان العلم
والب�صي���رة ف���ي الكفّ���ار وبالمقابل ثبوته ف���ي الم�ؤمني���ن ،هو الذي
�أوج���ب �أن يغل���ب الع�ش���رون م���ن الم�ؤمني���ن ،المائتي���ن م���ن الذين
ني عليه الحكم في الآية؛ ل ّأن
كفروا ،و�إنّما يغلب الم�ؤمنون على ما ُب َ
الم�ؤمني���ن �إنّما يقدمون فيما يقدمون عن �إيم���ان باهلل ،وهي الق ّوة
الت���ي ال يعادلها وال يقاومها � ّأي ق ّوة �أخ���رى؛ البتنائه على الب�صيرة
والفه���م ال�صحيح ،حيث يت���م و�صفهم بك ّل �سجي���ة نف�سانية فا�ضلة
كال�شجاعة ،وال�شهامة ،والجر�أة ،واال�ستقامة ،والوقار ،والطم�أنينة،
والثق���ة باهلل ،واليقي���ن ب�أنّه على �إحدى الح�سنيي���ن ،بعبارة �أخرى:
فه���م وب�صيرة الم�ؤمني���ن اللذين يترافقان مع العل���م وااليمان هما
�سبب الغلبة على الكفّار .
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قال اهلل تعالى:

}ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ{(((.

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

�أم���رت الآية ال�سابق���ة الم�سلمين بعدم الفرار م���ن مقاتلة العدو
حت���ى لو كان عددهم ع�شرة �أ�ضعاف الم�سلمين ،بينما نزلت الن�سبة
في هذه الآية �إلى �ضعفين .هذا االختالف الظاهري �أدى �إلى �إعتبار
البع����ض � ّأن حكم الآية ال�سابقة ُن ِ�سخ به���ذه الآية� ،أو حمل حكم الآية
الم�ستحب واعتبار حكم هذه الآية واجب ًا .واعتبر بع�ض
ال�سابقة على
ّ
المف�سري���ن � ّأن ه���ذا االختالف الظاهري لي�س ً
دلي�ل�ا ال على الن�سخ
ّ
وال عل���ى اال�ستحب���اب ،و�إنّما في ك ّل �آية حكم لم���ورد مح ّدد ،فعندما
كان الم�ؤمن���ون �ضعف���اء ،كان مقيا����س الن�سبة �ضعف���ي العدد ،ولكن
ه���ذه الن�سب���ة ترتفع �إل���ى ع�شرة �أ�ضع���اف عندما ي�صب���ح الم�ؤمنون
فالحكمان المذكوران في الآيتين مرتبطان
�أقوي���اء ومد َّربين .وعليه ُ
بمجموعتين مختلفتين في ظروف مختلفة .
(((

الإ�شارات والم�ضامين:
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 -1ال�ضع ��ف الروح ��ي م ��ن �أ�سب ��اب تد ّن ��ي القدرة عل ��ى القتال:
الم ��راد بال�ضعف ف���ي عب���ارة }ﮠﮡﮢﮣ{ ،ال�ضعف في
(((
(((

�سورة الأنفال ،الآية .66
تف�سير نمونه ،ج � ،7ص ( 239-238تف�سير الأمثل).

بالحق
ال�صف���ات الروحية الذي ينبع من �ضعف الإيمان؛ ل ّأن الإيقان ّ
فق���ط هو الذي ينبعث من���ه جميع ال�سجايا الح�سن���ة الموجبة للفتح
والظف���ر ،كال�شجاعة ،وال�صبر ،والر�أي الم�صي���ب .والدليل على � ّأن
المق�ص���ود لي�س ال�ضعف من حي���ث الع ّدة والق ّوة ،ه���و �أن الم�ؤمنين
كانوا يزدادون عدد ًا وقوة في زمن النبي  . Pولكن العلة هي علة
ال�ضعف الروحي للم�سلمي���ن؛ لأنهم رغم كثرة عددهم ،اختلط بهم
من هو �ضعيف اليقين والب�صيرة  .وعليهُ :ي�ستفاد من هذه الآية � ّأن
ال�ضعف الروحي ي�ؤ ّدي �إلى تد ِّني القدرة على القتال.
(((

(((

(((

روي عن االمام ال�صادق �« :Qأما علمتم �أنّ اهلل عز وجل قد
فر�ض على الم�ؤمنين في �أول الأمر �أن يقاتل الرجل منهم ع�شرة
من الم�شركين ،لي�س له �أن يو ّلي وجهه عنهم ،ومن و َّالهم يومئذ
دبره فقد تب َّوء مقعده من النار ،ثم ح َّولهم رحمة منه لهم ،ف�صار
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .123
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،3ص .856
م .ن ،ج � ،9ص .125

جلا يف ةميزهلاو راصتنالا لماوع

 -2التخفي ��ف �إلى واحد مقابل اثني ��ن ليتحقق الن�صر :ظاهر
قول���ه تعال���ى} :ﮜﮝﮞﮟ {...كم���ا قي���ل ،ك���ون الآيتي���ن
م�سوقتي���ن لبي���ان الحك���م التكليف���ي؛ ل ّأن التخفيف ال يك���ون �إ ّال بعد
التكليف ،فالم���راد في الآية الأولى :ليثبت الواحد منكم للع�شرة من
الكفّ���ار ،وفي الآية الثاني���ة :الآن خفّف اهلل في �أمره ،فليثبت الواحد
منكم لالثنين من الكفّار .
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الرج ��ل منه ��م علي ��ه �أن يقاتل رجلين من الم�شركي ��ن تخفيفاً من
اهلل عز وجل للم�ؤمنين ،فخفّف الحكم ال�سابق» .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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 -3انت�ص ��ار الم�ؤمني ��ن ال�صابري ��ن عل ��ى الع ��دو من ��اط ب ��الإذن
الإله ��ي :جمل���ة } ...ﮓﮔ {...تقيي���د لقول���ه }ﮋ{ ،وعلي���ه
يك���ون معن���ى الآيةّ � :أن اهلل �أذن بالغلبة والن�ص���ر على الكفّار؛ نتيجة
كون���ه تعال���ى �شخّ �ص ب�أن ه����ؤالء الذين مع النب���ي  Pهم م�ؤمنون
�صاب���رون ،وبذل���ك يظهر �أن قول���ه} :ﯗﯘﯙ{ يفيد فائدة
التعليل بالن�سبة �إلى الإذن .
(((

 -4اهلل نا�ص ��ر المجاهدي ��ن ال�صابري ��ن :على الرغم �أ ّننا ال ندرك
جوهر وحقيقة المع ّية الإلهية لل�صابرين في الآية }ﯗﯘﯙ{
ولك���ن نعل���م علم اليقي���ن ب� ّأن م���ن كان اهلل تعال���ى معه ،فه���و الغالب
نف�سرها بمع ّي ��ة المعونة
المن�ص���ور ول���ن يغلبه �أح���د ،وعليه يمك���ن �أن ّ
والن�ص���رة .نعم ،يمك���ن القول ب�أن الآي���ات يحكيها الق���ر�آن الكريم
تحك���ي ق�صة م�صداق واحد م���ن المجاهدين في مقطع زمني محدد،
ولما كانت الآي���ات القر�آنية عامة ،فهي قابلة لالنطباق على م�صاديق
�أخرى مت���ى ما توفّر عامل الإيم���ان ،وال�صبر ،والن�ص���رة هلل ولدينه،
والجهاد في �سبيله ،والمعية والن�صرة الإلهية قابلة للتكرار كذلك.
(((

(((
(((
(((

تف�سير نور الثقلين ،ج � ،3ص .59
تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .122
تف�سير المنار ،ج � ،10ص .80

قال اهلل تعالى:

}ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ{(((.

(((

تو�ضيح المعاني:

والح�س هو القتل على وجه اال�ستئ�صال.
ﮁ :تقتلونهم،
ّ

جلا يف ةميزهلاو راصتنالا لماوع

الوعد المذكور في الآية ،كان يوم �أُ ُحد؛ ل ّأن الم�سلمين كانوا يقتلون
الم�شركين ،حتى �إذا �أخ ّل الرماة بمكانهم الذي �أمرهم الر�سول P
بالبق���اء في���ه �أتاهم الم�شرك���ون بقيادة خالد بن الولي���د من ورائهم،
فقتل عبد اهلل بن جبير ونفر من الم�ؤمنين ممن بقي معه من الرماة،
فاغتن���م الفا ّرين من الم�شركين بارق���ة الن�صر وك ّروا على الم�ؤمنين،
فقتلوا منهم �سبعين رج ًال منهم حمزة عم النبي . P

ﮆ :الف�شل هو الجبن وال�ضعف.
ﮜﮝ :ر ّدكم عن الكفّار بعد �أن �أمكنكم منهم ب�سبب
مع�صيتكم �أمر النبي.
ﮞ :يمتحنكم ويختبر �إيمانكم.
(((
(((

�سورة �آل عمران ،الآية .152
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،2-1ص .858
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الإ�شارات والم�ضامين:

 -1تح ّق ��ق الوع ��د الإلهي بالن�ص ��رة في معركة �أُ ُح ��دَ :و َعد اهلل
الم�سلمين بالنُّ�صرة قب���ل معركة �أُ ُحد� ،إال �أنّه �شرطها ب�صبر وتقوى
الم�سلمين في قوله} :ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ{  .ف���ي بداي���ة
المعرك���ة كان الم�سلمون يلتزمون بال�صب���ر والتقوى ،ف�صدقهم اهلل
وعده و�شملهم بن�صره ،والدليل على ذلكّ � :أن الم�سلمين كانوا يقتلون
الم�شركي���ن كم���ا يوحي ب���ه قوله تعال���ى} :ﮀﮁﮂ{
المتع ّلقة بعبارة }ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ{ .
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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(((

(((

«الح�س»
� -2إبادة العدو من الأهداف الم�شروعة للجهاد :كلمة
ّ
تعني القتل على وجه اال�ستئ�صال  ،ولذا كان الم�سلمون يريدون في
دفاعهم بوجه العدو الم�شرك �إبادتهم ب�إذن اهلل و�أمره.
(((

 -3التراخ ��ي ،التن ��ازع وع�صي ��ان �أوام ��ر القي ��ادة م ��ن عوام ��ل
الهزيمة في الحرب :في معركة �أُ ُحد� ،أمر ر�سول اهلل  Pجماعة
م���ن الرماة بقي���ادة عبد اهلل بن جبير بحرا�س���ة الثغر الموجود في
جب���ل «عيني ��ن» وقال له���م« :ال تبرح ��وا هذا الم ��كان ،ف�إن ��ا النزال
غالبين ما ثبتم مكانكم» .وبعد بدء القتال وظهور عالمات هزيمة
(((
(((
(((
(((

�سورة �آل عمران ،الآية .125
م .ن ،ج � ،2 – 1ص .858
تف�سير راهنما ،ج� ،3ص .116
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،2ص .858

الم�شركي���ن� ،أ ّدت الو�سو�سة بجمع الغنائم م���ن ِقبل الرماة �إلى فتح
ثغ���رة في دفاع���ات المعركة ،وتراخ���ى الرماة في �أم���ر النبي P
وتنازع���وا �أمرهم بينه���م في م�س�أل���ة الغنائم ،فكان���ت نتيجة ذلك
هزيمة الم�سلمين في معركة �أُ ُحد.

(((

 -4الثب ��ات ،و�إطاع ��ة �أوام ��ر القي ��ادة من �أ�سب ��اب تح�صيل الإذن
الإله ��ي بالن�صر :كلمة }ﮩ{ ،تفيد ب� ّأن الن�صر رهن «�إذن اهلل»،
و� ّأن الم�سلمي���ن ف���ي المرحلة الأولى م���ن المعركة قد ه ّي����أ اهلل لهم
�أ�سباب االنت�ص���ار ،وحين تراخوا ،وتنازعوا ،وع�صوا �ض ّيعوا �أ�سباب
الن�ص���ر المهيئة لهم ب�إرادتهم ،وف ّوتوا عل���ى النبي والم�ؤمنين بهجة
الن�صر ،وهذا يعني �أن �إذن اهلل بالن�صر �أو الهزيمة مع ّلق على �إرادة
الإن�س���ان� -،إال ف���ي المواط���ن التي ي�ش���اء اهلل فيه���ا الح�سم ل�صالح
الر�س���االت بم���ا ال يدع فيه للإن�سان �أي خيار وف���ق ما يريده اهلل من
م�صالح ومفا�سد في الر�ساالت.-
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،4ص  ،44و تف�سير مجمع البيان ،ج � ،2ص .859

جلا يف ةميزهلاو راصتنالا لماوع

كلم���ة «ف�ش ��ل»� ،أي ف�شلت���م ف���ي المحافظ���ة عل���ى �أ م���ر القائد
وتراخيت���م بتوجيهاته ور �أيه ،والمراد من }ﮇﮈﮉ{،
اخت�ل�اف عب���د اهلل بن جبير ومن مع���ه مع بقية الرم���اة الآخرين في
ف���ي �أنه هل يجب الحف���اظ على �أماكنهم ومواقعه���م �أم يجب اللحاق
بالم�شركي���ن ونيل الغنيمة .والمراد م���ن }ﮊ{ ،مخالفة فئة
من الرماة لأمر النبي  Pبالحفاظ على �أماكنهم .
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 -5انت�صار المجاهدين مرتبط بالإذن الإلهي :فاعل }ﭧ{
ه���و اهلل ع��� ّز وج���ل ،والمراد م���ن «م ��ا» في عب���ارة }ﮏﮐ{
الن�صر .
(((

 -6طل ��ب الدني ��ا ي�ؤدي �إلى التراخي ،والتنازع ،وع�صيان �أوامر
القي ��ادة في الحرب :جمل���ة }ﮒﮓﮔﮕ{ دليل جملة
}ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ{  ،وعليه يتب ّين:
� ّأن طل���ب بع����ض الم�سلمين للدنيا في معركة �أُ ُح���د �أ ّدى �إلى التراخي
والتنازع وع�صيانهم لأوامر النبي .P
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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 -7طل ��ب الآخ ��رة ي� ��ؤدي �إلى الثب ��ات ،واال ّتح ��اد ،و�إطاعة �أوامر
القي ��ادة ف ��ي الح ��رب :بم���ا � ّأن طل���ب الدني���ا }ﮒﮓﮔ
ﮕ{ ي����ؤ ّدي �إلى الف�شل كما ورد في قوله} :ﮄﮅﮆ{،
فال�صفات المقابل���ة تكون كالتالي :الدنيا يقابله���ا الآخرة ،والف�شل
يقابل���ه النجاح ،والتنازع يقابله االتحاد ،وبعبارة �أخرى :طلب الآخرة
}ﮖﮗﮘﮙ{ عب���ارة تمي���ز بين جهتي���ن جهة تريد
الدني���ا ولها خ�صائ�ص تميزها وتتمت���ع بها ك�صفة التنازع ،والف�شل،
وع�صي���ان �أوامر القيادة .وجه���ة تريد الآخرة ،تحاف���ظ على �أوامر
القيادة ،وتتمتع ب�صفات الثبات ،والنجاح ،واتّحاد الر�أي.
 -8االن�سح ��اب التكتيك ��ي ف ��ي الح ��رب �أثن ��اء الظ ��روف
(((
(((

تف�سير راهنما ،ج � ،3ص
م .ن.

.118

اال�ضطراري ��ة :بع���د �أن فتح الم�شركون ثغرة ف���ي دفاعات المعركة،
وقاموا بهجوم معاك�س ،بد�أ بع�ض الم�سلمين بالفرار ،والبع�ض الآخر
لم يف ّر ،فانق�سموا بذلك فريقين:
 -منه���م من ف ّر ،فع�ص���ى �أحكام ال�شريعة ،وخ ّل���ف النبي في �أر�ضالمعركة وحيد ًا.
 -ومنه���م من ثبت مع النبي Pوهم الأقلون عدد ًا ،وب�سبب قلتهمان�سحبوا من �أر�ض المعركة بعد �إذن اهلل لهم بذلك.
ﮝ{� ،أي كفك���م ع���ن الم�شركي���ن بع���د ظه���ور الف�ش���ل ،والتنازع،
والمع�صية ،واالختالف بينك���م؛ ليمتحنكم ،ويختبر �صبركم؛ ليميز
الم�ؤم���ن الرا�سخ في �إيمانه عن المناف���ق  ،وهذا يظهر ب�شكل جلي
ف���ي �ساع���ات ال�شّ دة وهذا يعن���ي � ّأن اهلل رفع الن�ص���رة عنكم ب�سبب
مع�صي���ة �أوامر النبي  ،Pووكلكم �إلى �أنف�سكم ف ُهزمتم .فالهزيمة
امتحان جعله اهلل لتتوبوا وترجعوا �إليه وت�ستغفروه فيما خالفتم فيه
�أمره.
(((

 - 10التراخ ��ي ،التنازع وع�صي ��ان �أمر النبي  Pمن الذنوب:
ي�ستفاد م���ن جمل���ة }ﮠﮡﮢ{ � ّأن التراخي ،والتنازع،
وع�صي���ان �أم���ر النب���ي  Pفي معرك���ة �أُ ُحد م���ن الذن���وب ،وكانت
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،4ص .44

جلا يف ةميزهلاو راصتنالا لماوع

 -9الهزيمة في �ساحة القتال امتحان �إلهي :جملة }ﮜ
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ت�ستحق العق���اب  ،ولكن اهلل عفا عنهم برحمته من دون ا�ستحقاق
ّ
لهم لذلك؛ لمكان مع�صيتهم له.
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

 -11الف�ض ��ل الإله ��ي من�ش� ��أ ن�ص ��رة المجاهدي ��ن والعف ��و ع ��ن
الذن ��وب :من�ش����أ جمل���ة }ﮤﮥﮦﮧﮨ{؛ لأن���ه يح���ب
الم�ؤمني���ن ،وال يتركه���م و�ش�أنه���م ،وال يكلهم �إل���ى �أنف�سهم �إال بع�ض
الأحيان ليتنبهوا ،ويثوبوا �إلى ر�شدهم ،فيزدادوا الت�صاق ًا بال�شريعة،
واهتمام ًا بالم�س�ؤوليات ،ويقظة ،و�إح�سا�س ًا .
(((
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(((
(((

تف�سير راهنما ،ج � ،3ص .119
تف�سير الأمثل ،ج � ،2ص .733

الفصل الحادي عشر
أحكام الجهاد
قال اهلل تعالى:

}ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ{(((.

 -1حرم ��ة الف ��رار من وجه الع ��دو :لقيتم :من م���ادة (اللقاء)
بمعنى االجتماع والمواجهة وت�أتي في �أكثر الأحيان بمعنى المواجهة
في ميدان الحرب �سواء �أكان الكفار هم القادمون �إلى الم�ؤمنين،
�أم كان الم�ؤمنون هم الذاهبون �إلى الكفار.
(((

زحف ً���ا :الزحف ف���ي الأ�صل بمعن���ى الحركة �إلى �أم���ر ما ،بحيث
ت�سح���ب الأقدام على الأر�ض كحركة الطفل قبل قدرته على الم�شي،
�أو الإب���ل المرهق���ة التي ّ
تحط �أقدامه���ا على الأر�ض �أثن���اء �سيرها،
وتطل���ق عل���ى الجي�ش الج���رار الذي ي�شاه���د من بعي���د وك�أنه يحفر
الأر�ض �أثناء �سيره.
(((
(((

�سورة الأنفال ،الآية:
تف�سير الأمثل ،ج� ،5ص .382
.15

داهجلا ماكحأ 

الإ�شارات والم�ضامين:
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ومعن���ى الآية :يح���رم على الم�ؤمني���ن الفرار م���ن �ساحة الحرب
حتى لو كان عدوهم قوي ً���ا وكثير العدد ،وكان عدد الم�سلمين قلي ًال،
فللم�ؤمن مثال بمعركة بدر في ذلك .
(((

 -2فل�سفة حرمة الفرار من وجه العدو :قال الإمام الر�ضا
في بيان ع ّل���ة وفل�سفة حرمة الفرار من وجه العدو« :وح ّرم اهلل تعالى
الف ��رار م ��ن الزحف لم ��ا فيه م ��ن الوهن ف ��ي الدي ��ن ،واال�ستخفاف
بالر�س ��ل والأئم ��ة العادل ��ة  ،Rوت ��رك ن�صرته ��م عل ��ى الأع ��داء،
والعقوبة لهم على �إنكار ما ُد ُعوا �إليه من الإقرار بالربوبية ،و�إظهار
الع ��دل ،وترك الج ��ور ،و�إماتة الف�ساد ،لما في ذل ��ك من جر�أة العدو
عل ��ى الم�سلمي ��ن وما يكون من ال�سب ��ي والقتل و�إبط ��ال دين اهلل ع َّز
وج ّل وغيره من الف�ساد» .
Q

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

(((

قال اهلل تعالى:

}ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
 86ﯹ{(((.

هذه الآية تكملة لما ورد من �أحكام في الآية ال�سابقة.
(((
(((
(((

م� .س ،ج� ،5ص .382
تف�سير نور الثقلين ،ج� ،3ص .26
�سورة الأنفال ،الآية.16 :

تو�ضيح المعاني:

ﯪﯫ :ب����أن يخ���دع الع���دو ،ويوهمه���م �أن���ه ين�سح���ب من
المعركة لين�صب لهم كمين ًا.
ﯭﯮﯯ :االلتح���اق بجماع���ة من المقاتلي���ن الم�سلمين
لأنهم بحاجة �إلى ن�صرته.
الإ�شارات والم�ضامين:

(((

(((

 -2ج ��واز االن�سح ��اب التكتيك ��ي ف ��ي �ساح ��ة القت ��ال :ا�ستُثن���ي
م���وردان في الفرار من وج���ه العدو ال حرمة فيهم���ا� ،أي � ّإن الفرار
م���ن وجه الع���دو حرام� ،إال ف���ي موردين ،والم���وردان هما :الأول:
}ﯪﯫ{ ومعن���اه �أن يذه���ب المقاتل من م���كان �إلى مكان
�أف�ض���ل لجه���ة القتال عن طريق خ���دع العدو و�إيهام���ه بفراره على
(((
(((

تف�سير نور ،ج � ،4ص .303
تف�سير المنار ،ج � ،9ص .617

داهجلا ماكحأ 

 -1الفرار من وجه العدو من الذنوب الكبيرة وموجب ل�سخط
اهلل :الف���رار من الجبهة من الذنوب الكبي���رة وفي هذه الآية �أوجب
اهلل للفا ّر من الزحف القهر والعذاب  .والمهزوم يريد �أن ي�أوي �إلى
لكن اهلل يعاقب���ه على ذلك ب�أن يجعل
م���كان ي�أم���ن فيه من الهالكّ ،
عاقبته التي ي�صير �إليها هي دار الهالك والعذاب في جهنّم� ،أي �إنّه
ُجوز َِي بعك�س غر�ضه من مع�صية الفرار .
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الظاهر ،وعندها يحمل علي���ه .والثاني} :ﯭ ﯮ ﯯ{ عند
فق���دان المقاتل القدرة عل���ى قتال العدو ،وللح�ص���ول على القدرة
الالزمة يقوم بااللتحاق بفئة من قومه ليقاتل معهم .
(((

قال اهلل تعالى:
مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ

}ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ{(((.

المف�س���رون على � ّأن هذه الآية نزلت بع���د واقعة بدر تُعاتب
ا ّتف���ق ّ
�أه���ل بدر؛ لأنّهم �أخذوا �أ�سرى ،واقترحوا على النبي � Pأن ال يقتل
الأ�س���رى وي�أخذ منه���م الفداء حتى يتف ّوقوا على الع���د ّو من الناحية
المادية ،و ُي�صلحوا �أمورهم .
(((

تو�ضيح المعاني:

ﯣ :ي�شتد القتل ويكثر.
ﯨﯩ :متاع الدنيا.
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الإ�شارات والم�ضامين:

 -1من ��ع �أخ ��ذ الأ�س ��رى قب ��ل ال�سيط ��رة الكامل ��ة عل ��ى الع ��دو:
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،9ص  37وتف�سير مجمع البيان ،ج � ،3ص .813
�سورة الأنفال ،الآية.67 :
تف�سير الميزان  ،ج � ،9ص .134

الأ�س���رى جم���ع �أ�سي���ر ،والإثخ���ان معناه الق��� ّوة وال�ش��� ّدة .وعلى هذا
التقدير يك���ون معنى عبارة }ﯢﯣﯤﯥ{ �أي حتى ي�ستقر
دينه وي�شتد ويثبت .
(((

وهنا �أمور ينبغي �إي�ضاحها:
�أو ًال� :أن ال�سنّ���ة الجارية في الأنبياء الما�ضين � Rأنّهم كانوا
�إذا حاربوا �أعداءهم وظفروا بهم ،ين ّكلون بهم بالقتل ،ليعتبر به َم ْن
} ﮞ{ ،فيكفّوا عن محا ّدة اهلل ور�سوله.
وكانوا ال ي�أخذون الأ�سرى حتى يثخنوا في الأر�ض ،وي�ستق ّر دينهم
المن �أو الفداء .
بين النا�س ،عندها ال مانع من الأ�سر ،ثم ّ
(((

(((
(((

م� .س .تف�سير الميزان  ،ج � ،9ص .134
م .ن ،ج � ،9ص .135

داهجلا ماكحأ 

ثاني� �اً� :أن المهاجري���ن والأن�ص���ار في ب���در ،وعل���ى قاعدتهم في
الحروب� ،أقدموا على �أخذ الأ�سرى لال�سترقاق �أو الفداء ،وكان الرجل
منه���م يقي �أ�سيره من النا�س �أن ينالوه ب�سوء �إال علي Qفقد �أكثر
م���ن قتل الرجال ولم ي�أ�س���ر ،ولم يرد في الروايات ب�أن النبي  Pقد
�شارك المهاجرين والأن�صار ،او ا�ست�شارهم� ،أو ر�ضي بالأ�سر ،فنزلت
الآية لتق���ول لمن �شارك في الأ�سر ،ولعامة الم�سلمين }ﯛﯜﯝ{
ولم ُي ْعهد في �سنّة اهلل في �أنبيائه }ﭾﭿﮀ{ �أ�سرى� ،أو يحقّ له
�أن ي�أخذ }ﯡ{ ،وي�ستد ّر عل���ى ذلك �شيئ ًا} ،ﯢﯣ{ ويغلظ
}ﯤﯦﯥ{ دين���ه وي�ستقر بين النا�س} ،ﯧ{ �أنتم معا�شر �أهل
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بدر - ،خطاب وعتاب لمن �شارك في �أ�سر الم�شركين لأجل الفداء ،-
}ﯨﯩ{ ومتاعه���ا ال�سريع الزوال} ،ﯪﯫﯭﯬ{ بت�شريع
الدين ،والأمر بقتال الكفار(((.

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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فه���ذه الآية تُن ّبه الم�سلمين �إلى م�س�ألة ع�سكرية ح�سا�سة وهي �أ ّنه ال
يجب التفكير ب�أخذ الأ�س���رى قبل الهزيمة الكاملة للعدو؛ ل ّأن االن�شغال
ب�أخذ الأ�سرى ونقلهم �إلى المكان المنا�سب ي�شغل المقاتلين عن الهدف
جدد هجومه .
الأ�صلي للقتال ،ويمكن �أن ي�سمح للعدو الجريح ب�أن ُي ِّ
(((

 -2ج ��واز �أخ ��ذ الأ�سرى بعد ال�سيط ��رة الكاملة على الع ��دو :عبارة
}ﯢﯣﯤﯥ{ ت���دل على �أن الم�سلمي���ن ال يمكنهم �أن يبا�شروا
ب�أ�س���ر الأع���داء� ،إ ّال بعد ح�ص���ول ال�سيطرة الميدانية عل���ى العدو  -كما
اتّ�ضح قبل قليل .-
 -3ع ��دم ال�سع ��ي للأ�س ��ر به ��دف الح�ص ��ول على الفدي ��ة ومال
الدنيا :المراد من }ﯨﯩ{ مال الدنيا ،لأنّه بمعر�ض الزوال.
والخطاب }ﯧﯨﯩ{ هو لغير النبي  Pمن الم�سلمين
مم���ن �شارك في عملي���ة �أ�سر الم�شركين - ،كم���ا �أو�ضحنا �سابق ًا -؛
توجه لجميع
لأنهم رغبوا ف���ي �أخذ الفداء من الأ�سرى  .والخطاب ّ
المقاتلين؛ لكون �أكثرهم متل ّب�سين باقتراح الفداء على النبي. P
(((

(((

(((
(((
(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .136
تف�سير نمونه ،ج � ،7ص ( 244تف�سير الأمثل).
تف�سير مجمع البيان ،ج � ،3ص .858
تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .136

 -4اله ��دف الأ�سا�س ��ي م ��ن ت�شريع الجه ��اد ح�ص ��ول المجاهدين
عل ��ى المواهب الأخروية والمناف ��ع المعنوي ��ة  :الم�س�ألة الأ�سا�سية
في القتال في الإ�سالم هو الح�صول على ر�ضا اهلل وتقوية الحق ونجاة
الم�ست�ضعفين ،ولي�س جمع الغنائم و�أخذ الأ�سرى وافتدا�ؤهم بالمال .
(((

(((

قال اهلل تعالى:

}ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ{(((.

المف�سرينّ � ،إن هذه الآية نزلت عندما خرج �أبو �سفيان
قال بع�ض ّ
م���ن مكة ،ف�أتى جبرائيل  Qالنبي  Pفق���ال� :إن �أبا �سفيان في
م���كان كذا وك���ذا ،فاخرجوا �إليه واكتموا .ق���ال :فكتب �إليه رجل من
المنافقي���ن� :إن محم���د ًا ُيريدكم فخ���ذوا ِحذْ َر ُك���م ،ف�أنزل اهلل هذه
الآي���ة .وقال �آخرون �أنّه���ا نزلت في �أبي لباب���ة الأن�صاري الذي بعثه
ر�س���ول اهلل  Pلن�صيح���ة يهود قريظة ،ف�أتاهم ،قال���وا :ما ترى يا
�أب���ا لبابة �أننزل على حكم �سعد بن مع���اذ؟ ف�أ�شار �أبو لبابة بيده �إلى
حلقه� :إنّه الذبح فال تفعلوا .ف�أتاه جبرائيل  ،Qف�أخبره بذلك .
(((

(((
(((
(((
(((

تف�سير راهنما ،ج � ،6ص .562
تف�سير نور ،ج � ،4ص .380
�سورة الأنفال ،الآية.27 :
تف�سير مجمع البيان ج � ،3ص .824 - 823

داهجلا ماكحأ 

�سبب النزول:
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الإ�شارات والم�ضامين:

� -1إف�ش ��اء الأه ��داف واال�س ��رار الع�سكري ��ة للع ��دو خيانة هلل،
وللر�س ��ول وللم�ؤمني ��ن :كان بع�ض الم�سلمي���ن ُيف�شون �أمور ًا من
�أ�س���رار النبي  Pالمكتومة عن الم�شركين ،فنهى اهلل تعالى عن
وعده خيانة هلل والر�سول والم�ؤمنين .
هذا الأمرَّ ،
(((

مب�سط ومخت�صر لآيات الجهاد في القر�آن الكريم -
آيات الجهاد  -تف�سير ّ
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 -2النه ��ي ع ��ن �إف�شاء الأ�س ��رار للع ��د ّو :النهي في }ﭨﭩ{،
في���ه داللة على المنع وحرم���ة الخيانة هلل وللر�سول وللم�ؤمنين .ومن
�أب���رز م�صاديق الخيان���ة �إف�شاء الأ�س���رار الع�سكرية -بن���ا ًء على ما
ُذ ِك���ر من �أ�سباب النزول .-وعلى ه���ذا التقدير يكون �إف�شاء الأ�سرار
الع�سكرية للعد ّو ممنوع ًا وحرام ًا.
 -3حثَّ الم�سلمين وت�شجيعهم على عدم �إف�شاء الأ�سرار للعدو:
الم���راد بقول���ه} :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{� ،أ ّنك���م تخون���ون
الأمان���ات الت���ي التزمتم بحفظه���ا ،و�أنت���م تعلم���ون � ّأن ك�شفها يعود
بال�ض���رر عليكم� ،إذ ي�ؤدي �إلى �ضعف الم�سلمين ،وانف�ضاح خططهم
الع�سكري���ة �أمام الأع���داء ،و� ُّأي عاقل ُيقدم على خيان���ة �أمانة نف�سه
والإ�ض���رار بما ال يعود �إ ّال �إلى �شخ�ص���ه ،فتذييل النهي بقوله }ﭮ
ﭯ{؛ لتهيي���ج الع�صبية الحقّة ،و�إثارة ق�ض���اء الفطرة في هذا
الأمر .
(((

(((
(((

تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .55-54
تف�سير الميزان ،ج � ،9ص .55

المصادر
 -القر�آن الكريم. -تف�سير راهنما (ج 6-1و� )11أكبر ها�شمي رف�سنجاني ومجموعةم���ن المحقّقين ،انت�ش���ارات دفتر تبليغات ا�سالم���ي حوزه علميه
قم ،الطبعة الأولى ،1380-1371 ،هـ�.ش ،قم.
رداصملا

 -تف�سير القر�آن الكريم (المنار) ،محمد ر�شيد ر�ضا ،دار المعرفةللطباعة والن�شر ،الطبعة الثانية ،بيروت.
 -تف�سير نمونه (تف�سير الأمثل) ،نا�صر مكارم ال�شيرازي ومجموعةم���ن المفكرين ،دار الكت���ب الإ�سالمية ،الطبع���ة الحادية ع�شر،
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