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واحـدة أو   والفيء والنفل على كالم يف أنَّ هذه الثالثة وكذا الغنائم
احتلّـت اـال    أنَّ الغنائم دون غريها، إالّ خمتلفة كما يأيت، وإن اخترتها

واآلثار اخلطرية يف بعـض فصـوهلا   األكرب يف هذه املقالة ملا هلا من األمهية 
 .على الساحة يومذاك

إنَّ الغنائم تعد قدمياً وحديثاً نتيجةً مـن نتـائج أي معركـة، فهنـاك     
أموال وهناك أسلحة وقد يكون هناك أسرى وسبايا تتخلـف مـن طـريف    

يفوز ا عادةً املنتصر؛ قد تعوض ما خسره يف اإلعداد للمعركـة،   القتال،
 لني غالباً لالستبسال، وهكذا هو القتال وقانونه وأحكامـه وقد تدفع املقات

 تستباح فيه النفوس، وتسفك فيه الدماء، وتنتهك فيه األعراض، وتصـادر 
لقـيم وال مبـادئ،    ال مكان فيـه  إىل فوضى، األموال، ويتحول الواقع فيه

وبالذات حني يبتعد أو خيلو مـن  .. و تتحكم فيه إرادة املقاتلني وأهواؤهم
وبالتايل فالغنم للمنتصر فيها والغرم على  السماء وأخالقها وآداا، شرائع
 الغنائم عنصراً هاماً بـل ورئيسـياً يف حيـاة    .. وهكذا حىت شكلتاملنهزم

  ..الغزاة، حني جعلها مورداً للعيش والتسلط واالنتقام
وإنسان اجلزيرة العربية والصحارى ال خيتلف عن بقية الشـعوب يف  

لتحقيقها، ولو عرب وسائل يف أغلبها غري مشروعة كالغزو والسلب السعي 
بالقوة، والسطو واللصوصـية.. وكلـها تنطلـق مـن نظـرم إىل       والسرقة

بينهم، وثـأر وتشـف،    مثار تفاخر فقط ال القتال، اليت ميكننا تلخيصها، أنه
 فريق ويثرى، يعيش ا ،بل هو وسيلة جلمع الغنائم ماالً وأسرى وسبايا
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لقـد كـان   : <يقول الـدكتور حممـد زهـري املشـارقة    .. ويتقوى ا آخرون

ساسي على الغزو عند العرب يف اجلاهلية وما تالها من عصور الباعث األ
و الثـأر  أالكسب واحلصول على الغنائم اليت هي قـوام عيشـهم    هو حب
 ١.واالنتقام

 والـدخول يف  فالغنيمة هي الباعث الرئيس هلم علـى شـن احلـرب   
 القتال مع القبائل األخرى اآلمنة ، وإغارة بعضـهم القـوي علـى بعضـهم    

للحـج والزيـارة أو    الضعيف؛ ليسلبه ماله، أو اإلغارة على قوافل مسافرة
     ميـنعهم، ويسـتحوذ أي التجارة، دون قـانون حيكمهـم أو وازع أخالقـي 

قبائـل   أنَّ مقاتل منهم على ما حيصل عليه من الغنائم، مثَّ تغري األمـر إىل 
الغنائم،  إذا حاربت وانتصر بعضها على بعض؛ أخذَت العرب يف اجلاهلية

والسـالح املكّـون مـن     وكانت عندهم تتألف من اإلبل واخليل واألغنـام 
ووزعتهـا علـى   ... الرمح والسيف والسهام، وكذا بيوت الشعر ومـا فيهـا  

ـ : احملاربني، إال حصة حيظى ا زعيم القبيلـة، ففـي قـول    كـانوا يف   مإ
ربع الغنيمة  اجلاهلية إذا غزا بعضهم بعضاً، وغنموا، أخذ الرئيس أو القائد

تشـكل   خالصاً دون أصحابه، أو تطلق يده يف الغنائم حىت يرضى، وهـي 
 :وهلذا قال الشاعر أجزاًء كبريةً يستأثر ا وال جيرؤ أحد السؤال عنها،

  ولُضفُالْو ةُيطَشlالنو كمكْحو      لَــك الْمlربــاع مlنهـا والصفَايا  
  

                                       
 .حممد زهري املشارقة ،االجتماعية عند البدو يف الوطن العريب احلياة .١
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  .والفرق اختالف القدر بينها
املرباع وهو الربع: قال قطرب: املربـاع: الربـع، واملعشـار: العشـر،     

: لعدي بن حـامت قبـل إسـالمه    9يسمع يف غريمها، ومنه قول النيب ومل
 ...>بن حامت،... أو مل تكن تسري يف قومك بامل يا عدي ربـاع؟ قلـت:   إيه

بلى، قال: فإنَّ ذلك مل يكن حيلُّ لك يف دينك، أو إنك لتأكل املرباع وهـو  
  >.يف دينك قلت: أجل واهللا ال حيلّ لك

 ءاًأمـا أنـا فكنـت امـر    :..<فقد كان عدي كما حيدث هو عن نفسه
أي آخـذ الربـع   ..>، شريفاً، وكنت نصرانياً، وكنت أسري يف قومي باملرباع

  .سيدهم من الغنائم؛ ألين
الصفي: ما كان يصطفيه الرئيس يف احلرب قبل اإلسالم لنفسه مـن  

  .الغنيمة دون أصحابه، وما ال يستقيم أن يقسم على اجليش
النشيطة من الغنيمة: ما يصيبه القوم قبل أن يصلوا إىل احلي الـذي  
يريدون اإلغارة عليه فينشطه الرئيس من بني أيديهم ويأخذه قبـل  

  ...القسمة
من الغنيمة: بقايا تبقى منها ال تستقيم قسمتها على اجليش  الفضول

  ١...لقلتها وكثرة اجليش فيختص ا رئيس اجليش

                                       
 ؛٢٢٥: ٤البن هشام ،والسريةالنبوية ؛اخلمس ،٢٠نظر املوسوعة الكويتية اجلزء:أ .١

 ...وتاج العروس ،واللسان ،مادة ربع من القاموس ومعاجم اللغة،
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يف نفـوس صـحابة    وقد بقي هذا الراسب بأقسامه املذكورة معروفاً

يتكاثرون به؛ ألم أهـل   أغنيائهم وأقويائهم ، أن يبقى بني9رسول اهللا
هلية بينهم. بـأن يسـتأثروا بـالفيء    فيكون دولة جا رياسة ودولة وغلبة،

..؛ فـال يصـيب الفقـراء واليتـامى      مـن عـز بـز    :والغنيمة وكانوا يقولون
قبل نزول آيات الغنيمة والفيء وأحكامهـا،   بقي هذا ،واملساكني منه شيٌء

من سورة احلشر نزلت يف رؤساء املسلمني  ٧ ،ذُكر أنَّ آية الفيء بدليل ما
رسول اهللا خذ صفيك والربع، ودعنا والبـاقي، فهكـذا   قالوا له: يا  بعد أن

 :كنا نفعل يف اجلاهلية، وأنشدوا

  ولُضفُالْو ةُيطَشlالنو  كمكْحو  لَــك الْمlربــاع مlنهـا والصفَايا    
  

  ...فرتلت اآلية، فقالت الصحابة: مسعاً وطاعة ألمر اهللا وأمر رسوله

�ُآ� �َ�َ�َو( :مث قال سبحانهُ ��
�ُآَ�� � َ�َ�� َو ُ�ُوُ�ُ�� َ� �ُلُ�اْ �َ ��ْ�ُ  ��َ�ْ�� .)�اُ�َ

أي ما أعطاكم الرسول من الفـيء فخـذوه وارضـوا بـه ومـا أمـركم بـه        
عـن أمـر    فإنه ال يأمر وال ينهى إالّ ،وما اكم عنه فانتهوا عنه ،فافعلوه

  ١.اهللا
فبعد اإلسالم صار هلا وضـع خـاص بعـد أن دخلـت يف منظومـة      

املتضمنة لشروطه وقواعده وأحكامه وأهدافه، وما يترتـب   اجلهادفريضة 
عليه من نتائج، وحني حدد هلا أسباباً ودوافع؛ بعيداً عـن الغـزوات الـيت    

                                       
 .بتلخيص ،اآلية للطربسي: ،وتفسري جممع البيان ؛للزخمشري، الكشاف تفسري .١
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ذميمـاً   حـىت غـدت سـلوكاً   ..، ليس هلا هدف إال القتل والسلب والنهب
 فجـاءت الرسـالة اخلامتـة   ، ومظهراً ظاملاً من مظاهر فساد اجلاهلية األوىل

 ِض% ا$ْرِ��  َنْ�َ ْ�� َ� َو( :منع ذلك كله وتطيح به ومبن يفسدون ويعتدونلت

� َ* اُ(�دًا َوَ�َ�ُ+ِ,- وما قول إخوة يوسف مع مـا صـدر منـهم    . )�0ِ1َِ�ْ/ُ.اْ
0ْ�2َ  (: أنه خلق الديانات اليت نادت به إزاء أخيهم، إالَّ �ِ�3�ْا َ�ٱُ�5َ   ���� 
ْ�ُ�.ْ3ِ�َ

%�ِ 0َ�ِ/ْ�ُ  ١.)ٱَ$ْرِض َوَ�� ُآ��� َ��ِر6ْ7ِ 1َ85َِ�� ِ
كما شرعت أحكاماً لقطع دابر الفساد يف اتمعات، ومنـها احلكـم   

  :بقطع يده على من ثبتت عليه السرقة وبال حاجة
�ُ�َ.� �Cَ�7ًَء Aَِ.�� َآَ��َ@� َ�َ?��ً* �<�1َ      َوٱ����ِر5َُ= َ��ٱ5َْ>ُ �ْۤا   َوٱ���ِرقُ  (َ0ِ���   أِْ��3ٱ


ٌ8?ِFَ Cٌ�Cِ�َ �ُ�3 ٢.)َوٱ
وال باً كما هو  فاجلهاد يف اإلسالم وما ينتج من غنائم ليس فساداً

حيـث كانـت النهبـة والنـهىب عنـدهم       ديدن املقاتلني يف العصر اجلاهلي،
عـن النـهب    يـاً شـديداً   9وقـد ـى الـنيب    ..تساوق الغنيمة واملغنم

 يف أحاديث، منها: والنهىب
 9ى الـنيب >، <إنّ النهبة ال تحلّ>، <من انتهب بة فليس منا<

و االمتناع عن النهب غدت من شروط البيعـة؛ كمـا    >.عن النهبى واملُثلة
  >.أن ال ننتهب 9بايعنا النيب<جاء عن الصحايب عبادة بن الصامت: 

                                       
 .٧٣ يوسف : سورة .١
 . ٣٨:  املائدة  ٢
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فوقعـت   اجلاهلية انتهاب ما حيصل هلم من الغارات،وكان من شأن 

  البيعة على الزجر عن ذلك.
فأصـاب   9اهللا وعن رجل من األنصار قال: خرجنا مـع رسـول  

الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلـي،  
إذ جاء رسول اهللا ميشي متكئاً على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، مثّ جعـل  

  ١>.إنّ النهبة ليست بأحلَّ من امليتة< يرمل اللحم بالتراب، مثّ قال:
: اليت تنشأ من النصر يف ذلك القتـال ذي اهلـدف الواضـح    والغنائم

 )ĊĊĊFَ������������*َ G �َ����������?َُن� �ِ��3,����������ُآ �1ُا����������0< �َنُ?����������َ�َو ٌ=َ�����������ُْ ِ�����������3�ِ(،٢ 
الكـربى  وال سرقة، فهدف املسلمني يف معـارك اإلسـالم    ليست لصوصية

 عن الغنائم واإلسالب، بل هو مل يكن حبثاً 9يف عهد رسول اهللا وبالذات
دعوة هللا ودينه ومنهجه للحياة، ولرفـع املوانـع عـن طريـق إيصـاهلا إىل      

  !الناس، وبالتايل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
باالسـتدالل   خرىيقول الشيخ حممد الغزايل:.. وقد بينا يف كتبنا األ

علـى   ـ  االستقراء التارخيي؛ أنّ احلروب اليت اشتبك فيها اإلسالمالعلمي و
كانت فريضة حلماية احلق، ورد املظامل، وقمع  ـ  وخلفائه 9عهد الرسول

                                       
وبـاب الـنهىب بغـري إذن     ؛٢٩٣٨و ٣٩٣٧: ٢كتاب الفنت يف سنن ابن ماجة نظرأ .١

بـرقم   ٦٦ : ٣داود وسـنن أيب  ؛٢٣٤٢:كتـاب املظـامل   يف صحيح البخـاري  صاحبه
 .٣٧٤ : ٤والتاج اجلامع لألصول، تأليف الشيخ منصور علي ناصف؛ ٢٧٠٥

 . ٣٩. األنفال : ٢
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  ١.العدوان، وكسر اجلبابرة
, دعوة اإلسالم للجهاد بأن يبذل ااهدون أمواهلم وأنفسـهم  مثَّ إنَّ

ئم، هـذا إن حصـلت،   وهو بذل قد يتجاوز ما حيصـلون عليـه مـن غنـا    
بذلك ويبني أهدافاً نبيلة على رأسها أنـه جهـاد يف    والترتيل العزيز ينطق

وا �0ُِه� �7ًَ* َوIِ �2ََو ����ً َ/وا Hُِ�ِ/� اْ�( ..وسرقة وب سبيل اهللا ال جهاد لصوصية

Aِ�ْK�َ
ُ?ِ�ُ/أْ�َو ْ
ُ?اِْ �ِ�َ %@ِLِ8 )َِذ اِ?ُ
ْ Hَ8ْ�ٌ َ?ُ
�ْ�ُآ إْن ُْ
  ٢.)�َنُ.3َْ َ� ْ
��ى  ( :أنَّ هلم اجلنة وقد وعدم ،وينتظرون عطاء السماء�Pإن ا( ا

��3���2ن ��% ��@L8 ا( �28���3ن           =��Q
 ا��
 K�Aن ��1 ا.18��R أ�/���
 وأ���ا
 %� �ً2F �2��3ن و�0ًا �83���راة واL�8Q�S وا�2��ن و��1 أو   وُA G ���0 ��1   �� ا

 U� وذA 
� ��A ي�
 ا? 8@A وا�W@�8
ا( ���X   ٣.)ه� ا/�ز ا
ما من غازيـة تغـزو يف سـبيل    : <أنه قال 9كما نسب لرسول اهللا
تعجلوا ثلثي أجرهم مـن اآلخـرة، ويبقـى هلـم      اهللا، فيصيبون الغنيمة، إالّ

  ٤>.الثلث، وإن مل يصيبوا غنيمة متَّ هلم أجرهم
 ـ سيد قطب  يقول ـ ملكية األنفال اليت تتخلف عن هذا اجلهاد مثَّ إنّ

بـأن ردت إىل اهللا والرسـول، وجـرد منـها ااهـدون       بت يف أمرهاقد "

                                       
 .٢١٧:  ١فقه السرية  .١
 .٤١:  التوبة .٢
 .١١١:  التوبة .٣
 .١٩٠٦، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن مل يغنم، مسلم صحيح .٤
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لتخلص نيتهم وحركتهم هللا.. مع هذا وذلك فـإن املنـهج القـرآين الربـاين     
يواجه الواقع الفعلي باألحكام املنظمة له. فهناك غنائم وهنـاك حمـاربون.   

عـون  وهؤالء احملاربون جياهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم: هم يتطو
للجهاد، وهم جيهزون أنفسهم على نفقتهم اخلاصة؛ وهم جيهـزون غريهـم   
من ااهدين الذين ال جيدون ما ينفقون.. مث هـم يغنمـون مـن املعركـة     
غنائم. يغنموا بصربهم وثبام وبالئهـم يف اجلهـاد.. ولقـد خلـص اهللا     

رد نفوسهم وقلوم من أن يكون فيها شيء حييك من شأن هذه الغنائم، ف
ملكيتها ابتداء هللا ورسوله.. وهكذا مل يعد من بأس يف إعطـائهم نصـيبهم   

فيليب هـذا   ـ    وهم يشعرون أم إمنا يعطيهم اهللا ورسوله ـ  من هذه الغنائم
اإلعطاء حاجتهم الواقعية، ومشاعرهم البشرية، دون أن ينشأ عنه حمظور 

اء يف أول من التكالب عليه، والتنازع فيـه، بعـد ذلـك احلسـم الـذي جـ      
إنه منهج اهللا الذي يعلـم طبيعـة البشـر؛ ويعاملـهم ـذا املنـهج       ، السورة

املتوازن املتكامل، الذي يليب حاجات الواقع كما يليب مشاعر البشـر؛ ويف  
 ١".الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد اتمع، من أجل تلك املغامن

بـرد الظلـم    هـدف املقـاتلني املسـلمني متمـثالً     حىت يبقى كلُّ هذا
واسـترجاعاً   وإقامة معامل احلق، والدفاع عن دينـهم وأنفسـهم،   والعدوان،

ألمواهلم اليت انتزعها منهم مشركو مكة حني عـذبوهم وأخرجـوهم مـن    

                                       
 .القرآن، أول سورة األنفال يف ظالل .١
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أساسية لقوة أعـدائهم مـن مشـركي مكـة ومـن       لوسيلة ونزعاً.. ديارهم
 مالحقـة  يف عليهـا  وهي املال منقوالً وغري منقول، الـيت يعتمـدون   حوهلا

ــه    ــى دعوت ــة اإلســالم والتضــييق عل ــدهم، ويف حمارب املســلمني ودي
فاملتأمـل فيمـا وقـع مـن غـزوات      .. واستضعاف أهله وأتباعه وإذالهلـم 

منـها معركـة بـدر     وأحداث قتالية أو غـري قتاليـةأثناء السـرية النبويـة،    
استرداد ما بته قريش ممن هاجر من املسـلمني   الكربى، وسببها وهدفها

وحىت فتح مكة الذي وقع ...، تيجة تعذيبهم أو التضييق عليهم أو إذالهلمن
واعتدائهم على حلفائه،  9نتيجة غدر املشركني ونقضهم الصلح مع النيب

على بقاع وأنـاس   وبسط النفوذ وبالتايل ال جيدها وقعت من أجل التوسع
مـر أـا   آخرين، مبعىن أا مل تكن هلا أهداف توسعية أبداً، وكل ما يف األ

وقعت ملا ذكرناه، و دفاعاً عن دعـوم وأنفسـهم وحرمـام، ضـد مـن      
واإلطاحة م ووأد دينـهم احلنيـف وطمـس     يتوقف عن التآمر عليهم  مل

 ،ويهـود املدينـة  ، العربيـة  معامله وأهدافه ومبادئه، وهم مشـركو اجلزيـرة  
 راحـو مجيعـاً يستشـعرون خطـورة الـدين      ونصارى الروم وحنوهم، وقد

  ..اجلديد وأتباعه عليهم وعلى مصاحلهم غري املشروعة وأطماعهم
وحىت تسمية بعض تلك الوقائع فتحاً كما هو فتح مكـة، أو غـزواً   

 ،غـزوةً  ٢٧ واحىت عـد  )(غزوة بدر الكربى، غزوة أحد، غزوة اخلندق...
وحتوهلـا إىل أهـداف توسـعية     فهذه التسمية ال تغري أهداف تلك الوقائع،

" غـزوة " إطارها الواسع يف اللغة الـذي يطلـق اسـم    لغزوة معسلطوية، فا
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دوافعه، ومنـه اخلـروج إىل معركـة دفاعيـةً      على كل خروج، مهما كانت

غزوة، ومهـا   كانت أو هجوميةً، وقد مسيت كل من معركيت أحد و اخلندق
دفاعيتان بامتياز ووضوح من جهة املسلمني ضد املعتدين، الذين جهـزوا  

واملسـلمون   9حنو املدينـة املنـورة حيـث رسـول اهللا    أنفسهم وتوجهوا 
وقـد قتـل اهللا    بعد أن حقق املسلمون انتصـارهم يف بـدر،   .للقضاء عليهم

بأيديهم أئمة الكفر من قريش. فأخذ أبو سـفيان يؤلـب علـى املسـلمني     
ألخذ الثأر. وكانت القافلة اليت حتمل متاجر قريش قد جنت فلـم تقـع يف   

املشركون على رصد ما فيهـا مـن أمـوال حلـرب     أيدي املسلمني؛ فتآمر 
املســلمني، وقــد مجــع قريبــاً مــن ثالثــة آالف مــن قــريش وأحالفهــم 
 واألحابيش، وخرج م يف شوال مـن السـنة الثالثـة للـهجرة؛ وجـاءوا     
 بنسائهم ليحاموا عنهن وال يفروا. مث أقبل م حنو املدينة، فرتل قريباً من

  ..جبل أحد
لمة فكان هناك رأيـان: اخلـروج ملالقـام أو    وأما يف الساحة املس
أخيـرج  <أصـحابه:   9واستشـار رسـول اهللا   املكوث يف املدينة لقتاهلم،
؟ وكـان رأيـه أالَّ خيرجـوا مـن املدينـة، وأن      >إليهم، أم ميكث يف املدينة

يتحصنوا ا؛ فإن دخلوها قاتلهم املسلمون على أفواه األزقـة، والنسـاء   
اخلروج! فقالوا: يا رسـول   ستقر الرأي أخرياً علىمن فوق البيوت... مث ا

ما ينبغي <: 9اهللا، إن أحببت أن متكث يف املدينة فافعل. فقال رسول اهللا
ومع هذا ..>، لنيب إذا لبس ألمته أن يضعها حىت حيكم اهللا بينه وبني عدوه
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 .وقعة أحد غزوة مسيت
ا لقتـال  ال يعين أن املسلمني سارو فكون تسمية بعض املعارك غزواً

 ..أعدائهم وانتهام يف ديارهم كما هو واحد من معاين الغزو
ٍ؛ منـها: غَـزا العـدو؛ إذا خـرج إىل      فهي يف اللغة تطلق على معـان 

: اًحماربتهم، أو سار إىل قتاهلم وانتهام يف ديـارهم. وغـزا الشـيَء غـزو    
الغـزو القصـد وكـذلك     ..إذا أراده وطلبـه " اًغَزاه غـزو " و طلبه وقصده،

 ١.املغزى، مث أطلق على قصد خمصوص وهو: اإليقاع بالعدو
َ���� ( :مرةً واحدةً وقد ذكرها الترتيل العزيز,�ِ��1َ �َ�ُ���ْا َ* َ�ُ?�ُ���ْا    أ�ٱ

ِ��1َ َآَ/ُ�وْا َو�5َُ�ْا HْSَِ�اِ�ِ�ْ
 ِإَذا �Aُ�َZَْا ِ�%�ِض أْو َآ�ُ��ْا ُ\C]ى �ْ� َآ�ُ��ْا ٱ$ْر َآٱ
Lَ َQْ8َ�ْ+8ِـ% َوُ�ِ.8ُ[  0َ�ْ�َِ�� َ�� َ��ُ��ْا َوَ�� 5ُِ��3ُْا ُِ �ُ�3
 َوٱْ�ِAِ�3ُ5ُ %�ِ ًة�َ�ْFَ Uَ� ذُِٰ�3ٱ

�ٌ8ِ̀ Aَ �3َُن.َ ْ�َ �.َAِ �ُ�3 ٢.)َوٱ
يقول الطربي يف تفسريه: أو كـان خـروجهم مـن بالدهـم غـزاة،      

  ..فماتوا فـي سفرهم، أو قتلوا فـي غزوهمفهلكوا 
إضافةً إىل ذلك فإنَّ اإلسالم مل يتخذ القتال وسيلة قـوة وال املـال   

لنشر تعاليمه يف اجلزيرة العربية وما حوهلا، فقد آمن به مجع  وسيلة إغراء

                                       
وتاج العـروس شـرح    ؛٦٥٢الراغب األصفهاين، واملعجم الوسيط:  نظر مفرداتأ .١

بوحيـان  أ ،تفسري البحـر احملـيط   ؛ولسان العرب ؛يف (غزا العدو) ٣٩/١٥٨القاموس
 ).هـ ٧٥٤(ت

 .١٥٦سورة آل عمران:  .٢
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 فيهـا  9حينما كـان رسـول اهللا   من رجال قريش ومن مستضعفي مكة

أهل يثـرب البعيـدة    من فيما كان مجع آخر وحيداً السالح معه وال مال،
عن مكة يسعون لإلميان بنبوته ودعوته، غري مبالني مبا يسـمعون ويـرون   

مـن اضـطهاد قـريش وتعذيبـها عـرب أشـكال مـن         9يعانيه أتباعه ما
العتناقه  أهليهم وأحباءهم العذاب، بل مل يكتفوا بإسالمهم فراحوا يدعون

ينتهم يثرب، وأن الذين دخلـوا دائـرة   يف مد وتبليغ آياته وأحكامه وقيمه
 9اإلسالم خالل سنيت السلم اليت تلت صلح احلديبيـة بـني رسـول اهللا   

ومشركي مكة أكثر بكثري من الذين دخلوها خالل عشرين سنة من بداية 
القبائـل   9الدعوة حىت الصلح، وال ننسى عام الوفود، حني وفدت عليه

  .معلنةً إسالمها 9ملبيةً دعوته من اليمن وغريها وزعماؤها
 يف كـل وقـت، كلمـا يشـتهي     الغنيمة يف اإلسالم مل تكـن  هذا وأنَّ

املقاتل مـاالً أو طعامـاً أو متاعـاً، أو تلبيـةً لرغبتـه يف النـهب والسـرقة        
منضبطة  ليسد حاجته وجوعته ورغبته، فهي يف اإلسالم يغزو؛.. واالنتقام

 ة ومقيـدة بوقـت احلـرب   كتب الفقه، وحمـدود بأحكام اجلهاد اليت ذكرا 
 واجلهاد يف سبيل اهللا ال غري، ويف احلرب ضد الكفار واملشـركني، ال فيمـا  

وقـد روي  ، فتلك معركة اجلمل، ال غنائم فيها.. وقع بني املسلمني أنفسهم
ه قال يوم اجلمل 7عن اإلمام عليال يقتل أسـريهم، وال يكشـف   : <أن

يف العسكر من شيء، مث بعث به إىل ومجع ما كان ...، ستر، وال يؤخذ مالٌ
سـالحاً كـان يف اخلـزائن     مسجد البصرة أن من عرف شيئاً فليأخذه، إالّ
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خذوا ما أجلبوا به علـيكم مـن    فإنه ملا بقي مل يعرف، عليه مسة السلطان،
وإمنـا كـان    ملسلم من مال املسلم املتوىف شـيء،  مال اهللا عزوجلّ، ال حيلّ

 .غري تنفيل من السلطانذلك السالح يف أيديهم من 
ما كان هلم من مال يف أهلـيهم فهـو   : <.. ومما جاء يف كالم له فيهم

 ١>.مرياث على فرائض اهللا
الفوز بالشـيء   هوـ   كما يأتينا ـ  من معاين الغنيمة يف اللغة كما أنَّ

هذا املعىن حني حيصل ذوو القرىب  اإلسالم بال مشقة وال تعب، وقد حقق
دون عناء   وابن السبيل على حصصهم من تلك املغامنواليتامى واملساكني

بعـد أن أجهـدوا أنفسـهم     وال جهد، وقد حازها املقاتلون بال شـك  منهم
 ..بذهلا عدد منهم وأتعبوها، إضافةً إىل أموال

 
وبأمثلته ولعـل هنـاك غريهـا مـن احلكـم واألهـداف        ذا أكتفي

مل يـدم ألكثـر    والذي املدينة،الغنيمة يف العصر النبوي يف  ما مييز واألمثلة
متّـت   مل أتوفر عليهـا ... من عشر سنوات عن تلك اليت وقعت يف اجلاهلية

دون أن يكون هناك ضغط مـن قـوة وال إغـراء مبـال أو رغبـة يف متـدد       
 ...وسيطرة وسلطان

 
                                       

البـن   ،واإلمامـة والسياسـة   ؛٣٦، سنة ٥٩، وأيضاً ٥٧:  ٣الطربي  تاريخ نظرأ .١
 .٩٧قتيبة الدينوري : 
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استوقفتين كثرياً، واليت  هذه هي العبارة اليت !!!وساءت فيه أخالقنا

سورة األنفال  اجلليل عبادة بن الصامت، وأنا أقرأ أطلقها صرحيةً الصحايب
بعـد أن دفعـتين    وقد دعتين هذه العبارة للكتابة عـن الغنـائم   وتفسريها،

لالطالع عليها يف تارخيها عنـد إنسـان اجلاهليـة، ومـا كـان يرتكبـه يف       
 غزواته من مظامل وجتاوزات، وما تركه واقع السوء ذاك مـن آثـار سـلبية   

ة العربية وإن أسلم، فإن نفسه مل تطهر بعد من ترسبات على إنسان اجلزير
تلك الغزوات وغنائمها، بدليل أين ما رأيت معركة خاضـها املسـلمون يف   

وهو بينهم وانتصروا فيها، ناهيك عـن العصـور الـيت     9اهللا عصر رسول
علـى   ـ  وظهرت مشكلة بينهم تتعلق بالغنائم واألنفـال والفـيء   تلته، إالّ

ويف حـب االسـتحواذ    وتوزيعها، ـ  ل يف املراد من كل منهااختالف األقوا
عليها دون اآلخر، أو احلصول على النصيب األكرب منها، وكم هو عجيـب  
أم يتحدون على قتال عدوهم ويكونون ضده صفاً واحداً كأم بنيـان  

أم سرعان ما خيتلفون فيما بينهم حـول الغنـائم وكيفيـة     مرصوص، إالّ
وهو النيب الرسـول الصـادق األمـني, وهـو      فيهم، 9وهو توزيعها، هذا

 :اآلية عالقته م األعدل يف توزيعها، وهو كما وصفت
)ĊĊĊ �َCِCٌ� �َ3َ8ْ�ِ �َ�َ ��ِ,�
ْ Fَ�ِ�aٌ �َ3َ8ْ?ُ
ْ Aِْ�.ُRْ�ِ�ِ1َ8 َر وٌفُؤَرFِ
ٌ8(.١ 
  

                                       
 .١٢٨التوبة :  .١
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ومع هذا اعترض عليه مجلة منهم أو راحوا يساءلونه عما يفعله يف 
أسئلتهم، ومن مواقف مستفسرة بل معترضة، بـل   توزيعها حىت أكثروا من

أدت إىل  ومواقف أخرى أكثـر خطـورةً   كما تأتينا، 9للرسول ومسيئة
هزمية عسكرية مـؤثرة... فـإن سـاءت أخالقهـم يف ايـة معركـة بـدر        

كلُّ هذا بسبب مـا فعلتـه الغنـائم ـم؛     .. الكربى، فقد ساءت يف غريها
 !ئم املعارك الثالث بدر وأحد وحنني أمثلةً لذلكبغنا ونكتفي

  :ولنبدأ بغنائم معركة بدر الكربى
فرسخاً، صـار مسـرحاً    ٢٨واد يقع بني مكة واملدينة على  :بدر و

هجرية، بعـد تسـعة    ٢هلذه املعركة يف السابع عشر من شهر رمضان سنة 
    أول معركـة   عشر شهراً من اهلجرة النبوية املباركـة للمدينـة، والـيت تعـد

ةا املسلمون بضعف عد يكـن معهـم مـن اخليـل إالّ     ، فلمحامسة واجه 
فرسان: فرس للزبري، وفرس للمقداد بن األسـود. وكـان معهـم سـبعون     

ثالمثائـة   مل يتجـاوز  وقلة عدد، بعرياً، يعتقب الرجالن والثالثة على بعري،
ثالثـة أمثـال   فهـم   قريشاً بعدا وعـددها،  واجهوا..، وبضع عشرة رجالً

املسلمني...، راحت سورة األنفال جبمع من آياـا يصـف أسـباب هـذا     
احلدث، ومسريته ونتائجه، وما فيه من حكـم وعـرب وأحكـام، وغـدت     

متـوفراً   السماء تواكب املقاتلني تثبيتاً وإمداداً حىت كتبت نصراً للمسلمني
ـا   9رسـول اهللا  أمر ما إن وضعت احلرب أوزارها، حىت على غنائم،

 :ثالثاً فكانوا وقع االختالف بني املقاتلني املسلمني، مثَّ فجمعت،
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 !فمن مجعها، قال: هي لنا

  !ومن هزم العدو، قال: لوالنا ما أصبتموها
  !قالوا: ما أنتم بأحق ا منا 9فيما الذين حيرسون رسول اهللا

فجعلــها إىل  قــال عبــادة بــن الصــامت: فرتعهــا اهللا مــن أيــدينا،
  ..فقسمها بني املسلمني ؛9اهللا  رسول

  وأنزل اهللا تعاىل:
� َوأ3ِ�dُْ+�ْا         (َ��3� َوٱ��ُ���ِل َ��ٱ���2ُْا ٱِ��3�Uَ�َ 1ِ�َ ٱ$ْ�َ/��ِل Lِ�5ُ ٱ$�َ/��ُل ُِK�ْ�َ

1َ8�ِ�ِRْ,� 
�� ِإن ُآ�ُُ� َوَرُ��ََ�3
 َوأ8eُِ �ْا ٱْ?ُ�ِ8ْAِ ١.)َذاَت  
األخـرى عـن    إضافةً لإلجابـة املفصـلة  ـ   سؤاالً فإجابةفتضمنت 

لتحسـم  ـ   األنفال، اليت سيأيت الكـالم عنـها   ٤١اآلية الغنيمة، اليت محلتها
من قـريش وممـن    من نزاع بني املقاتلني املسلمني حول ما غنموه وقع ما

  ..حتالف معها من القبائل

(: وأعقبتها?�8A 3+�ا ذاتd�2ا ا( وأ���(. 

 �18��R(: بالطاعة وأمرم�� إن آ�  .)وأ8e �ا ا( ور��

وهـو   ،فكان يف ذلك تقوى اهللا، وطاعة رسوله، وصالح ذات البني 
 !اآليت من قول الصحايب عبادة بن الصامت

ٍ) قُتلَ  ٍ قَالَ: لَما كَانَ يوم (بدر ِ أيب وقَّاص عن سعد بن:.. يقول اخلرب
 ،ريمي عـاص أخالْع نب يدعس لْتقَتى ذَا      وـمسكَـانَ يو ،فَهـيس ـذْتفَأخ ِ

                                       
 .١األنفال :  .١
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يبالن به تيفَأت ،فَةض     9الْكَيـي الْقَـبف ـهحفَاطْر ـبقَـالَ:  ِ ، فَقَـالَ: اذْه ،
زت ِ أخي وأخذ سلَيب، فَما جـاو  اُهللا من قَتل فَرجعت ويب ما ال يعلَمه إالَّ

فَخـذْ   اذهب: 9فقَالَ لي رسولُ اهللا ِ، اَألنفَال ِيبا حتى نزلَت سورةُ قَر إالَّ
فَكيس!  

غنيمة عظيمة، فإذا فيهـا   9ٱغتنم أصحاب رسول اهللا: قال وعنه
فأتيت به النيب فِّلين هذا السيف، فأنا من قـد   9سيف، فأخذتهفقلت: ن

فانطلقت حىت أردت أن ألقيه  ؛»رده من حيث أخذته« علمت حاله. قال:
المتين نفسي فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. قال: فشد يل صوته  ،يف القَبض

نطلقت حىت أردت أن ألقيه يف القَبض المـتين  اف ،»رده من حيث أخذته«
رده مـن حيـث   «نفسي فرجعت إليه فقلت: أعطنيه، قال: فشد يل صوته 

�Uَ�َ 1�َ( :اهللا فأنزل ؛»أخذتهُK�ْ�بعد نقله هلذه الرواية ولروايـة   .)َ$ْ�َ/�لا ِ َ
والروايـات  : يقـول القـرطيب  ... وساءت فيه أخالقنا... عبادة بن الصامت

  !كثرية، وفيما ذكرناه كفاية، واهللا املوفق للهداية
من فَعـلَ  : 9اِهللاٍ، وقَالَ رسولُ  ٍ: لَما كَانَ يوم بدر ِ عباس ِ ابن عن..
  .فله كَذَا وكذا ،كذا وكذا

ِ وجلَس الشيوخ تحت الرايات، فَلَمـا كَانـت    فذهب شباب الرجال
الغنيمة، جاء الشباب يطْلُبونَ نفَلَهم، فَقَالَ الشيوخ: ال تستأثروا علَينا فَإنا 

�Uَ�َ (: ِدًءا، فَأنزلَ اُهللا تعالَى هم لَكُنا لَكُم ركُنا تحت الرايات ولو ازمتُK�ْ�َ

 .ِية فَقَسمها بينهما بالسو؛ )ِ اَ$�َ/�ل 1�َ
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ِم  قَـالَ: لَمـا هـز    ،ِ الصامت عن أيب أمامةَ الْباهلي، عن عبادةَ بن.. 

ِ اِهللا علَيه  تهم طَائفَةٌ يقْتلُونهم وأحدقَت طَائفَةٌ برسولٍ) واتبع الْعدو يوم (بدر
ِ، فَلَمـا نفَـى اُهللا    ِ والنهـب  الصالةُ والسالم، واستولَت طَائفَةٌ علَـى الْعسـكَر  

طَلَبنا الْعدو وبِنا نفَاهم  : لَنا النفَلُ؛ نحنالْعدو، ورجع الَّذين طَلَبوهم، قَالُوا
واِهللا ما أنـتم بـأحق بـه     9ِ اِهللا اُهللا وهزمهم، وقَالَ الَّذين أحدقُوا برسول

ال ينالُ الْعدو منه غرةً فَهـو لَنـا، وقَـالَ     9ِ اِهللا منا؛ نحن أحدقْنا برسول
 ينكَرالَّذسلَى الْعا علَووتب اسهالنو ِ  اهـذْنأخ نحا؛ ننم قبأح متا أناِهللا مو :ِ 

�Uَ�َ 1ِ��َ ا$ْ�َ/��لِ   (: واستولَينا علَيه فَهو لَنا، فَأنزلَ اُهللا تعالَىُK��ْ�َ(،   هـمفَقَس
 .ِية سورسولُ اِهللا علَيه الصالةُ والسالم بال

وأيضاً عن أيب أمامة الباهلي، قال: سألت عبادة بن الصـامت عـن   
ِ،  ٍ نزلَت حـني اختلَفْنـا فـي النفَـل     ِ بدر فينا معشرأصحاب: <األنفال، فقال

 رسـوله, فَقَسـمه   وساَءت فيه أخالقُنا, فَنزعه اُهللا من أيدينا، فَجعلَه إلَـى 
فَكَـانَ فـي   ـ   يقُولُ علَى السـواءِ  ـ  عن بواٍء بني املسلمني 9رسولُ اِهللا

  ١>.ِ ذَلك تقْوى اِهللا, وطَاعةُ رسوله, وإصالح ذَات الْبين
الصحايب عبادة بن الصامت أن يعلنها  لقد دفع تنازعهم وتشاجرهم

  !صرحيةً

                                       
اجلـامع   ؛٢سـنة  ،٣٨: ٢تاريخ الطربي؛ للواحدي، سورة األنفال، أسباب الرتول .١

 .، أول سورة األنفال٤للقرطيب ،ألحكام القرآن
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  !وساءت فيه أخالقنا
تركت اية معركة بدر الكربى آثـاراً سـلبية    بعد أن يصف حالتهم

خطرية على مشركي مكة نتيجة هزميتهم الكربى، وقد كبدم الكثري مـن  
قتلى وأسرى، وعندها كسرت كربياَءهم وعنجهيتهم،  رجاهلم، فكانوا بني

والذ من تبقى منهم بالفرار والذلـة تالحقهـم، وكـان يومـاً تـرك آثـاره       
النصر، ولكن كان يومـاً سـاءت    حة املؤمنة، بعد حتققاإلجيابية على السا

حني وقع التنافس والتشـاجر   أخالق املقاتلني املسلمني،ـ   ولألسف ـ  فيه
 يف غفلة عن ذلك االنتصار وآثاره واستثماره، ينظـرون  بينهم، حىت غدوا
ِ، فشكل أثراً سلبياً راحت مصـادر التـاريخ واحلـديث     إىل الغنائم والنّفَل

 ،دون أن يتكرر يف مواقع أخـرى  ليته توقف عند هذه املعركة وياتذكره، 
كيـف حـال    :، وهـو مـا يـدفع للتسـاؤل    9وأيضاً يف حياة رسـول اهللا 

إـا الطبيعـة   ؟! فتوحـات  فيما خاضوه من معارك أو 9املسلمني بعده
البشرية ومشاعرها بل وشيطاا الذي يغويها ويسول هلا ويوسوس فيها، 

تتركها دون ضبط هلا عرب أحكام سنتها هلذه الغنائم لتضعها لكن السماء مل 
 حاجتهم الواقعيـة، ومتـأل مشـاعرهم البشـرية،     يف مكاا املناسب، وتليب

ــع ــة     ومتن ــات الكرمي ــاءت اآلي ــا، فج ــازع فيه ــا والتن ــب عليه  :التكال
لتشرع هلم منهجاً يقيهم الفتنة وما يفسد الود ، ٧ـ٦، احلشر:٤١و١األنفال:(

 8ْ1َو�ً= �Aَ  ُد �َنُ?� َ� َ* ْ%َآ� ( ولتبني هلم من هو أحق ـا مـن غـريه و   بينهم، 
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ُ?ْ�ِ� �8ِءِ�ا$ْ\ْ(،١  

وهنا نسوق أمثلة شكلت خطورةً كربى على الساحة املؤمنة، لوال 
للفوضى اليت أربكـت   اًتدخل السماء السريع يف كل وقعة حسماً هلا وحد

اخلـارج مشـركو قـريش    الساحة يومذاك، واألعداء حييطون ـا، فمـن   
والقبائل األخرى، ومن الداخل يهود بـين قريظـة والنضـري، إضـافةً إىل     

  ...املنافقني
املغامن اليت يغنمها املسلمون يف جهادهم يف سبيل اهللا.. .. سيد قطب:

بعد ما ثار بني أهل بدر من اجلدال حول تقسيمها. فردهم اهللا إىل حكمـه  
وطاعة رسوله؛ واسـتجاش يف قلـوم    فيها؛ كما ردهم إىل تقواه وطاعته

وجدان اإلميان والتقوى، مث أخذ يذكرهم مبـا أرادوا ألنفسـهم مـن العـري     
والغنيمة، وما أراده اهللا هلم من النصر والعزة. وكيف سارت املعركة، وهـم  
قلة ال عدد هلا وال عدة، وأعداؤهم كثرة يف الرجال والعتاد. وكيف ثبتـهم  

طر يستقون منه ويغتسـلون ويثبـت األرض حتـت    مبدد من املالئكة، وبامل
أقدامهم فال تسوخ يف الرمال، وبالنعاس يغشاهم فيسكب عليهم السكينة 
واالطمئنان. وكيف ألقى يف قلوب أعـدائهم الرعـب وأنـزل ـم شـديد      

  ٢.العقاب

                                       
 . ٧. احلشر : ١
 .ظالل القرآن: بداية سورة األنفال يف .٢
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  غنائم معركة أحد
 أحد جبل يف مشال املدينة املنورة، كـان سـفحه ميـدان معركـة يف    

من السنة الثالثة من اهلجرة بني املسلمني ومشركي قريش، اخلامس عشر 
وملعرفة خطورة ما جرى يف هذه املعركة، تراجع اآليات القرآنية اخلاصـة  

راحـت تتحـدث عنـها     ،)آية ٥٨( عمران، فقد ورد فيها ا يف سورة آل
وتصفها وصفاً دقيقاً، ال خيلو من كشف خلفايا النفوس، ودخائل القلـوب،  

 جبانب ما حوته من تربيـة لألمـة  .. 9تعرض له رسول اهللاوخطورة ما 
وقد ابتـدأت بـذكر أول مرحلـة مـن     . املتعاقبة ودروس تتوارثها أجياهلا

َوِإْذ َ\�0َْوَت 1ْ��ِ أْهUَ�3ِ ُ�َ@��<ُئ     (: تعـاىل  مراحل اإلعـداد للمعركـة يف قولـه   

 ٌ
8�3ِ�َ hٌ8.ِ�َ �ُ�3��ِل َواَ2ِ3ِْ 0َ�ِ�2َ�َ 1َ8�ِ�ِRْ.ُوانتهت بـالتعليق اجلـامع علـى     ١،)اْ
�8ََ�َر اُْ.�1َ8�ِ�ِRْ     َ�� (: نتائج املعركة، واحلكم اليت أرادهـا اهللا منـها  ِ �ُ��3� َآ��َن ا

        G�3َ�َ 
ْ?ُ َ3ِ<ْ8ُ�ِ �ُ��3�ِ.Cَ8 اَْ�ِ@iَ8 1َ��ِ ا>�8<�ِ- َوَ��� َآ��َن اَ G��Fَ �ِ8ْ3َ�َ 
ْ�G3َ�َ َ�� أْ�ُ
Qْ�َ �َ�3� َوُر3ِ��ُِ� َوِإْن Rْ�ُِ�ُ���ا        اْ8ْjَِ- َوَِ?1� اِ��3�Aِ ِ�ُ��اkَ��َ ُء��Wَ�َ 1ْ��َ ��ِ@% 1ْ�ِ ُر3ِ��َُِ

 ٌ
8�Xِ�َ �ٌ7ْأ 
وخري دليل على خطورة مـا وقـع واملعركـة يف     ٢.)َوَ����2ُا 3َ�َُ?ْ
خطواا األوىل، املخالفة اليت ارتكبها أكثر الرماة بسبب الغنائم اليت تركها 

حـني   إذا ما أضيفت إىل اخلطوة اليت تلتها؛ صةخااملشركون بعد هزميتهم 
ذهب مجع من املسلمني بعيداً يف صعيد األرض فـراراً مـن القتـال، وقـد     

                                       
 .١٢١عمران :  آل .١
 .١٧٩آل عمران :  .٢
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1( 
بنجدة  9أمعنوا يف اهلزمية فال يعرجون على أحد ممن ثبت مع رسول اهللا

ْ̀��ِ 0ُوَن َوَ* َ�( : أو مســاعدة، حــىت وصــفتهم اآليــة أ0ٍ��Fَ  ��3ُْ�وَن G��3َ�َِإْذ ُ�

   %��ِ 
والرسـول خلـف ظهـورهم يف مواجهـة      ،)ُآ
اأ�Hْ�  َوٱ��ُ���ُل َ��0ُْ��ُآْ
حىت >. ارجعوا إيلّ عباد اهللا ارجعوا إيلَّ أنا رسول اهللا: <املشركني، يناديهم

عثمان بن عفان عاد من فراره بعـد ثالثـة أيـام، ونسـب إىل رسـول       أنَّ
أي بالغـت يف  >. لقد ذهبت ـا عريضـة  <: أنه قال له بعد عودته 9اهللا

  ١.فرارك
بعد أن انعقدت أسبابه،  انتصار املسلمني وذهب بسبب خمالفتهم تلك

حـني   واملسـلمني،  9و كادت تطيح باإلسالم ورسـوله  والحت بوادره،
على جبل  9الذين وضعهم رسول اهللا غادر أربعون من الرماة اخلمسني،

، مناة، وهو ما يعرف اليوم جببل الرماةيقع على الضفة اجلنوبية من وادي 
وأكـد علـيهم مـراراً     الذي يشكل الثغرة الوحيدة، اليت قد يستغلها العدو،

أوامره الواضحة وهي حتمل مراداً  موقعهم الدفاعي، عرب عن عدم التخلي
انتصـرنا أو ازمنـا، وبالتـايل     واحداً ال غري؛ ومعناه أن اثبتـوا مكـانكم  

: لعبد اهللا بن جبري قائد الرمـاة  9تهادهم، فقد قالأي جمال الج تترك مل
لَينا فَاثْبت ِ ال يأتونَ من خلْفنا، إنْ كَانت لَنا أو ع انضح عنّا الْخيلَ بالنّبل<

                                       
 ؛٥٠٤:  ٢السـرية احللبيـة    ؛٦٩: ٢تـاريخ الطـربي    ؛٢٨: ٤ يف التاريخ الكامل .١

 .٨٤:  ١ للشيخ املفيد، واإلرشاد
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  >.نؤتينّ من قبلك مكَانك، الَ
 :مث قال للرماة

>،را الطَّيطَفُنخا تونمتأيـى   إنْ رتذَا حه كُمكَانوا محربـلَ  اُفَال تسر
إلَيكُم، وإنْ رأيتمونا هزمنا الْقَوم ووطئْناهم فَال تبرحوا مكَانكُم هذَا حتى 

 .رسلَ إلَيكُماُ
 امحوا ظهورنا والتربحوا مكانكم، وإن رأيتمونا نقتل فال تنصرونا،

ِكونا شروإن غَنِمنا فال ت. 
     ـا لَـنفإن ،منـاهمزه ونا قَـدـمتإنْ رأيوا وحربال تو كُمكانوا متاثْب

كُمكانم ـمتما ثَب زاَلَ غالبـنين... 
ال تبرحوا مكانكُم! إنْ رأيتـمونا ظَهرنا علَـيهِم فَـال تبرحـوا، وإنْ   

 .ـينا فَال تعlينونارأيتـموهم ظَهروا علَ
بسبب الغنائم؛ وذلك حني هزم  9فخالفوا ما أمرهم به رسول اهللا

حىت النسـاء قـد رفعـن عـن      فانكشفت الغنائم أمامهم، ورأوا، املشركون
الغنـيــمة  : يقـول بعضـهم لـبعض    سـوقهن، وبـدت خالخلـهن، فجعـل    

خوانكم ينتهبون لم تقيمون هاهنا وقد هزم اهللا العدو، وهؤالء إ! الغنـيـمة
 ؟عسكرهم

 !واهللا لنأتني الناس فنصينب من الغنائم
مهالً، أمـا علمـتم مـا    .. 9أنسيتم قول رسول اهللا: <اهللا فقال عبد

 ؟9عهد إليكم رسول اهللا
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ومناشدم أن ال يتركـوا   9فأكثر من تذكريهم بأوامر رسول اهللا

  ١!..إزاءها ينطلقوا مواقعهم، فعموا وصموا، وأبوا إال أن
تركوا بعضـهم القليـل الـذي ال يتجـاوز العشـرة،       لقد عصوا حني

وتوجهوا حنو الغنائم مسرعني غري مبالني، ال فقط ينتهبوا مـن عسـكر   
بل يتسابقون جلمعها واالستحواذ عليها، فتمكن مـن كـان مـن     املشركني،

جيش أيب سفيان بقيادة خالد بن الوليد من االستدارة حنـو هـذه الثغـرة    
قتل عبد اهللا  ضعفت، بعد أن كانت عصيةً عليهم وحصينةً، فلما اواقتحامه

بن جبري ومن فيها، وأدت إىل تغيري ميزان املعركة لصـاحل قـريش، حـىت    
متكن مجع من التوجه إىل رسول اهللا واإلحاطة به ضرباً بالسـيوف وطعنـاً   

بن  عبد اهللا إصابته من قبل باحلجارة، ومتّت بالرماح ورمياً بالنبل ورضخاً
 ابن قمئـة احلـارثي أن يصـيب    بشج جبهته املباركة، فيما استطاع شهاب

وراحت صـرخة الشـيطان    قتل،9رسول اهللا شيع أنّأ أنفه، وهكذا حىت
وازم املسلمون وفروا ". قد قتل حممداً أال إنّ" ومفادها تعلو مساء املعركة

 ...وأصيب من املسلمني سبعون قتيالً... عن رسول اهللا
جيد ال فقط الرمـاة قـد دفعهـم     ،أمعن يف تفاصيل معركة أحدومن 

الطمع بالغنائم، بل هناك مجع من املقاتلني املسلمني قـد سـبقوا الرمـاة يف    
الكـرة علـيهم،    االستحواذ على الغنائم وتركوا عدوهم يفر، قبل أن يعيـد 

                                       
 .هـ) وغريه، بتصرف٣١٠الطربي (ت ،البيان يف تفسري القرآن جامع .١
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اء أصحاب اللو 7اقتتلوا قتاالً شديداً، وقتل اإلمام علي< وقع هذا حني
 )؛عن آخرهم وكانوا تسعة، وازم القوم وطارت خمزوم (هربت وتفرقـت 

حها عليعسـكر املشـركني، فـأقبلوا     يومئذ، ودخـل املسـلمون   7فض
يـدعوهم إىل اتبـاع    9يغنمون وينهبون مكبني على ذلك، ورسـول اهللا 

 >!القوم، ويقول: إنَّ الغنائم لكم
وتنـادوا   !لـه لعـام  الرماة؛ فسـال   هذا هو املشهد الذي أثار طمع

بينهم: لم تقيمون هاهنا وقد هزم اهللا العدو، وهـؤالء إخـوانكم ينتـهبون    
 ؟!عسكرهم

هي السبب يف حتويل النصر الذي  إذن فالغنائم يف معركة أحد كانت
حـني تعلقـت    إىل هزميـة وانكسـار هلـم    حتقق للمسلمني يف بداية املعركة

بغنـائم تركهـا    لـى اجلبـل  قلوب فريق منهم من ساحة املعركـة ومـن أع  
املشركون يف ساحة املعركة بعد هزميتهم أول األمر، وقبـل حتقيـق النصـر    

هلـم،   9نـها رسـول اهللا  أماكنهم الـيت عي  ترك الرماة التام على املشركني
عـن ضـعف    اخلطيئة اليت وقعت منـهم " الدائرة، نتيجة تلك فدارت عليهم

تستحضـر صـورة   وعجز أو عن طيش ودفعة، وراحـت آيـات الترتيـل    

�ُآ0ْ�َُ��  �ُلُ�� ا��َو G0ٍ أ�Fَ �3َ َ� وَن�3ْ�ُ َ� َ*َو وَن0ُِ ْ̀� ُ� إْذ(: اهلزمية حية متحركةْ 

�ِHْاُآَ�% أ
كي يعمق وقع املشهد يف حسهم، ويثري اخلجل واحليـاء مـن   . )ْ
الفعل, ومقدماته اليت نشأ عنها, من الضعف والتنازع والعصيان.. والعبـارة  
ترسم صورة حركتهم احلسية وحركتهم النفسـية يف ألفـاظ قالئـل.. فهـم     
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تركوا رسوهلم  مصعدون يف اجلبل هرباً, يف اضطراب ورعب ودهش, وقد

ال يلتفـت   وهو ثابت دوم, وهم عنـه فـارون،  ، ا أصابهاحلبيب يصيبه م
 9أحد منهم إىل أحد! وال جييب أحـد منـهم داعـي أحـد! والرسـول     

حممـداً قـد قتـل,     يدعوهم، ليطمئنهم على حياته بعد ما صاح صائح: إنّ
  ١".فزلزل ذلك قلوم وأقدامهم.. إنه مشهد كامل يف ألفاظ قالئل

و كاد النصـر  .. د أن اضطربت ساحتهمنعم زلزلوا زلزاالً شديداً، بع
النهائي يتحقق للمشركني، وحتل باملسـلمني هزميـة كـربى قـد ال تنتـهي      
آثارها باندحار املسلمني بل بنهاية هذه الدعوة املباركـة.. لـوال إرادة اهللا   

مـع مـا أصـابه مـن     ـ   9وحكمة رسوله وحسن قيادته الرشيدة، فراح
تنظـيم جنـده، وانقـض علـى      بسـرعة يعيـد  ـ ..   رباعيتـه  وكسر جراح

   ...املشركني الذين ولوا األدبار خائفني مذعورين
قال ، فخطورة إيثار الدنيا على اآلخرة جتسده هذه املعركة بوضوح

يريـد الـدنيا    9ما كنت أرى أحداً من أصحاب رسول اهللا: ابن مسعود
��(: حىت نزل فينا يوم أحدُ 1�� 
?ُ�ْ�ِ  
�0ُ ا�8َ�ْ,0 َوِ�ْ�ُ?ِm0ُ ا��ِ�  ٢.)Hَِ�َة��1 ُ

: ملا هزم اهللا املشركني يوم أحـد، قـال الرمـاة   : وكذا ابن عباس قال
أدركوا الناس ونيب اهللا، ال يسبقوكم إىل الغنائم، فتكون هلم دونكم.. وقال 

                                       
 .يف ظالل القرآن : اآلية ،قطب سيد. ١
 .١٥٢عمران :  آل .٢
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��0ُ ا��8َ�ْ,0     (: فرتلـت  9ال نربح حىت يأذن لنا الـنيب : بعضهم�ِ�ُ 1��� 
?ُ�ْ��ِ

��ِ�ُ 1�� 
 .)0ُĊĊĊ اHِmَ�َةَوِ�ْ�ُ?

 غنائم معركة حنني
) ٍ18ْ��َFُ ْ�َم�إىل جنـب ذي   أي نصركم يوم حنني أيضاً وهو واد، )َوَ

بينه وبني مكـة بضـعة عشـر مـيالً مـن جهـة        ،قريب من الطائف ،ااز
وقعـت  ..، عرفات، وقيل: إن بينه وبني مكة ست ليال وقيل: ثالث ليـال 

 املسـلمني  هجرية بـني  ٨شوال سنة يف العاشر من  فيه معركة مسيت بامسه
وقصة االستعداد بـني الطـرفني    وقبيليت هوازن وثقيف ومن حتالف معهم،

ذكـره أهـل التفسـري     مما ومفصلة، أكتفي منها بفقرات هلذه املعركة طويلة
يف عشـرة آالف   دخلـها  ملا فتح مكة، 9وأصحاب السري أن رسول اهللا

يوماً، خرج منها يف اثين عشر ألفاً، مخسة عشر  و بعد أن أقام فيها، رجل
لقتال هوازن وثقيف  متوجهاً إىل حنني؛ بزيادة ألفني من مسلمة الفتح، أي

يف آخر شهر رمضان، أو يف شوال من سنة مثان من اهلجرة، وعقد رسـول  
وكـل مـن دخـل     7لواءه األكرب ودفعه إىل علي بن أيب طالب 9اهللا

صفوان بن أمية فاستعار منـه مائـة    مكة براية أمره أن حيملها، وبعث إىل
 ...درع

مالك بـن عـوف    أنَّ رؤساء هوازن اجتمعوا إىل سيدها فيما ذكروا
وبغوا وأظهروا .. وهو يومئذ ابن ثالثني سنة، ومشت معهم ثقيف، النصري

القى حممد قوماً يحسنون القتال، فأمجعوا أمركم فسريوا  أن قالوا: واهللا ما
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ثالثني ألـف مقاتـل، وسـاقوا معهـم      وحشدوا... كمإليه قبل أن يسري إلي

 .أمواهلم ونساءهم وذراريهم ونزلوا بأوطاس

 !راعي ضأن ورب الكعبة
وكان شيخاً كبرياً قـد   رئيس جشم بذلك، دريد بن الصمة مسع وملا

حـني   ذهب بصره من الكرب، راح يقـدم ملالـك النصـيحة تلـو األخـرى     
البعري ويق احلمري وخوار البقر وثغاء الشـاة  ما يل أمسع رغاء ... سأهلم؛

  ؟!وبكاء الصبيان
مـع النـاس أبنـاءهم وأمـواهلم      مالك بـن عـوف سـاق    فقالوا: إنّ

  ونساءهم؛ ليقاتل كل منهم عن أهله وماله.
  فقال: أين مالك؟
  قالوا: هذا مالك.

فقال: يا مالك إنك تقاتل رجالً كرمياً!... يا مالك مايل أمسـع رغـاء   
  ، ونهاق احلمري، وخوار البقر، وبكاء الصغري، وثُغاَء الشاء؟البعري

قال مالك: سقت مع الناس أمواهلم وأبناءهم ونساءهم، قال دريـد:  
 ؟! قال مالك: أردتملن أجعل خلف كـلِّ رجـل أهلـه ومالـه وولـده      أو

  ونساءه حىت يقاتل عنهم!
  فقال دريد: راعي ضأن، ماله وللحرب؟!

ئتوين مبالك فلما جاءه قال: يا مالك إنك أصـبحت  قال: ا ويف خرب
رئيس قومك وهذا يوم له ما بعده، رد قومـك إىل عليـا بالدهـم، وألـق     
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رجل بسـيفه وفرسـه، فـإن     الرجال على متون اخليل، فإنه ال ينفعك إالّ
كانت لك، حلق بك من ورائك، وإن كانت عليـك، ال تكـون فضـحت يف    

  أهلك وعيالك!
  ك قد كربت وذهب علمك وعقلك!فقال له مالك: إن

  فقال: راعي ضأن ورب الكعبة!
غرض مالك مما محلـه معـه أن يستبسـل قومـه وأتباعـه يف       فكان

... ومـواش  نسـاء وبـنني وأمـوال كـثرية     القتال دون ما جلبوه معهم من
  !...مغنماً عظيماً للمسلمني وفتنةً هلم يدري أا مجيعاً ستكون وال

 

 وبدأ القتال:
 مالك بن عوف يأمر قومه ومن معهـم ويسـتحثهم بقـوة،    فقد راح

ليصري كل رجل منكم أهله وماله خلـف ظهـره، واكسـروا جفـون      قائالً:
سيوفكم، واكمنوا يف شعاب هذا الوادي ويف الشجر، فإذا كـان يف غـبش   
الصبح، فامحلوا محلة رجل واحد فهدوا القوم، فإن حممـداً مل يلـق أحـداً    

  حيسن احلرب...
بأصحابه الغـداة، احنـدر يف وادي حـنني،     9لّى رسول اهللاوملا ص

وخلـى اهللا تعـاىل بـني     فخرجت عليهم كتائب هوازن من كل ناحيـة،... 
اهلزمية م، وولوا مـدبرين إال القليـل الـذين     حلَّتف هم،و عدو املسلمني

  والسبب فيما وقع: 9ثبتوا مع رسول اهللا
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  حني أعجبتهم كثرم يف ذلك اليوم

)   
ْ�3َ�َ 
ْ?ُ�ُ�َ�oَْآ 
ْ?ُ�ْ@َQَ�ْ1ٍ8ْ�َ ِإْذ أFُ ْ�َم�� ِ�% َ�َ�ا1َeِ َآ8oَِ�ٍة َوَُ�3ََ̀�ُآُ
 ٱ �َ 0ْ2ََ

1َ��ِAِ0ْ,� 
�ُ8ْ�
� َوIُ ]ْ@َFَُر �.َAِ ٱ$ْرُض 
ُ?ُ8ْ3َ�َ ]ْ5َ�Zَ68ًْ� َوPَ 
ْ?ُ��َ 1ِjْ�ُ(.  
وأمـا   غنائم، يقول صاحب تفسري املنـار: وأيضاً حني أقبلوا على ال

السبب الثاين للهزمية ومثل ما سبق يف وقعة أحد من ظهور املسلمني على 
املشركني وإقباهلم على الغنائم واشـتغاهلم ـا عـن القتـال وعنـد ذلـك       
استقبلتهم هوازن وبنو نضر بالسهام، وكانوا رمـاة ال يكـاد خيطـيء هلـم     

حـني سـأله رجـل مـن قـيس:       ء بن عازب. مثَّ يذكر حديث الربا.سهم.
  يوم حنني؟ 9أفررمت عن رسول اهللا

مل يفر، كانت هوازن رماة، وإنا ملا محلنـا   9فقال: لكن رسول اهللا
عليهم انكشفوا، فأكببنا على الغنائم، فاسـتقبلونا بالسـهام، ولقـد رأيـت     

على بغلته البيضـاء. وإن أبـا سـفيان بـن احلـارث آخـذ        9رسول اهللا
  ...بلجامها،

وأما السبب الثاين للهزمية ومثل ما سبق يف وقعة أحـد مـن ظهـور    
املسلمني على املشركني وإقباهلم على الغنائم واشتغاهلم ـا عـن القتـال    
وعند ذلك استقبلتهم هوازن وبنو نضـر بالسـهام وكـانوا رمـاة ال يكـاد      

  .خيطيء هلم سهم
روى الشيخان وغريمها من حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنه 
وسأله رجل من قيس: أفررمت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يـوم   
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حنني؟ فقال: لكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يفر، كانـت هـوازن   
رماة وإنا ملا محلنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسـهام  

قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم علـى بغلتـه البيضـاء. وإن      ول
  :احلارث آخذ بلجامها، فرتل ودعا واستنصر وهو يقول سفيان بن أبا

  أنا ابن عبد املطّلب             أنا النيب ال كذب               

 >.اللهم أنزل نصرك<
الشجاع منا للذي كنا واهللا إذا امحر البأس نتقي به، وإن : قال الرباء

 .9حياذي به يعين النيب
قال احلافظ يف شـرح  ، 9واختلف يف عدد من ثبت مع رسول اهللا

فلم يبق معه إال أربعـة نفـر ثالثـة مـن     ...: حديث الرباء من فتح الباري
هاشم ورجل من غريهم: علي والعباس بني يديه، وأبـو سـفيان بـن     بين

اجلانب األيسر، (قال) وليس يقبل احلارث آخذ بالعنان، وابن مسعود من 
 ١.حنوه أحد إال قتل. وروى الترمذي

ومعـه الرايـة يقاتلـهم يف نفـر      7وبقي علي...: ويف جممع البيان 
ال يلوون على شيء، وكان العبـاس   9قليل، ومر املنهزمون برسول اهللا

والفضـل عـن ميينـه،     9بن عبد املطلب آخذاً بلجـام بغلـة رسـول اهللا   
ن احلارث بن عبد املطلب عن يساره، ونوفـل بـن احلـارث    وأبوسفيان ب

                                       
 هـ).١٣٥٤املنار، حممد رشيد بن علي رضا (ت  نظر تفسريأ .١
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وربيعة بن احلارث يف تسعة من بين هاشم، وعاشرهم أميـن ابـن أم أميـن    

  :وقتل يومئذ، ويف ذلك يقول العباس
  ..عنه فَاقْشعوا فَــر وقَد فَر من قَد  نصرنا رسولَ اِهللا يف الْحربِ تlسعةً 

  

هزميـة القـوم عنـه، قـال للعبـاس: وكـان        9رسول اهللاوملا رأى 
اصـعد هـذا الظـرب (التـل الصـغري) فنـادى يـا معشـر         <جهورياً صيتاً: 

املهاجرين واألنصار! يا أصحاب سورة البقرة! يا أهل بيعـة الشـجرة! إىل   
فلما مسع املسلمون صوت العباس، تراجعـوا   !>أين تفرون هذا رسول اهللا

ادر األنصار خاصة، وقاتلوا املشـركني حـىت قـال    وقالوا: لبيك لبيك، وتب
  ،اآلن محي الوطيس< :9رسول اهللا
  >.أنا ابن عبد املطّلب                                                                                                                                                                                                                                   أنا النيب ال كذب           

  

)          
ْ��� َوG�3َ�َ ٱُْ.�1َ8�ِ�ِRْ َوأ��Cََل 7ُُ���دًا ِ� G�3َ�َٰ َرُ���ُِ�َ�َ8?ِ��َ �ُ��3
� أC�ََل ٱIُ

1َ��ِ�ِ�?َِ��1َ َآَ/ُ�وْا َوذِٰ�Cَ7َ Uَُء ٱْ�  ١.)َ�َ�ْوَه� َو���َب ٱ
وازمـت   .سكينتها وتأييدها فنصـرها..  السماء عليهم لقد أنزلت 

مروا يف كل وجه، ومل يـزل املسـلمون يف    ومن معها هزمية قبيحة،هوازن 
  ...آثارهم، حىت اكتمل ذلك النصر

 :املسلمني الكم األكثر واألعظم من الغنائم وأغنم اهللا
الذراري  ة آالف منو ست ،فارس فالسبايا كثرية، بلغت عدم ألف

                                       
 . ٢٦ : التوبة .١
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عـددها؛   والنساء، وأما الفضة فكانت أربعة آالف أوقية، والغنم ال يدرى
وهناك أربعـة وعشـرون ألـف     تزيد أو تنقص قليالً، أربعني ألفاً أو كانت

ما ال يـدرى   من اإلبل و  ،ناقة اثنىت عشر ألف فيما ذكروا أن هناك بعري،
 !سوى األسالب.. عدته

ــقطت بأيـــدي    ــائم الـــيت سـ ــرة يف الغنـ ــذه الكثـ ــبب هـ وسـ
مالك بن عوف النصـري الـذي مجـع القبائـل      ذكرناه من أنَّ ما املسلمني،

للقتال ساق مع املقاتلة نساءهم وأبناءهم ومواشيهم وأمـواهلم ألجـل أن   
هـذا السـبب أيضـاً،     احب تفسري املناريثبتوا وال يفروا. وبعد أن يذكر ص

 يقول: فكان ذلك تسـخرياً مـن اهللا تعـاىل ليكونـوا غنيمـة للمسـلمني...      
مـا يف   ولتكون غنائمهم شكراناً ألهل الفتح، مثَّ راح يذكر عن ابـن القـيم  

إن اهللا سبحانه ملا منع اجلـيش غنـائم    :منها، هذه الغزوة من احلكم والعرب
مكة، فلم يغنموا منها ذهباً وال فضة وال متاعاً وال سـبياً وال أرضـاً كمـا    
روى أبو داود عن وهب بن منبه قال: سألت جابراً هل غنموا يوم الفـتح  
شيئاً؟ قال: ال. وكانوا قد فتحوها بإجياف اخليـل والركـاب وهـم عشـرة     

حيتاج إليه اجليش من أسباب القـوة، فحـرك    آالف، وفيهم حاجة إىل ما
سبحانه قلوب املشركني لغزوهم، وقذف يف قلوم إخراج أمواهلم ونعمهم 
وشياههم وسبيهم معهم نزالً وضيافةً وكرامةً حلزبه وجنده، ومتـم تقـديره   
سبحانه بأن أطمعهم يف الظفر، وأالح هلم مبادئ النصر، ليقضـي اهللا أمـراً   

تفرغت قوى هوازن وثقيف، واستنفذت سهامهم، وأذلت اس كان مفعوالً،..
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  مجعهم، حىت مل جيدوا بداً من الدخول يف دين اهللا...

 أختك شيماء!
، كانت فـيمن  حليمة السعدية بالرضاعة بنت 9ويف خرب أنَّ أخته

سيب، فلما قامت على رأسه قالت: يا حممد أُختك شـيماء بنـت حليمـة،    
برده فبسـطه هلـا فأجلسـها عليـه، مثّ أكـب عليهـا        9رسول اهللا فرتع

ت أُمها ترضعه..! وقيل كـان فـيهم   يسأهلا، وهي اليت كانت حتضنه إذ كان
  حليمة مرضعته أيضاً، فبنو سعد من هوازن...

فحبست  وأمر رسول اهللا بالذراري واألموال أن حتدر إىل اجلعرانة،
يف أثر القوم يف طلب مالك بن عوف، حىت واىف الطـائف   9ومضى ا،

 اًيوم أربعني بعد بقية الشهر، فلما دخل ذو القعدة، انصرف منها فحاصرها
وقـال أنـس بـن مالـك:     .. نائم حننيغ ؛ لتقسيمو وادي اجلعرانةحن كاملة

أال ال توطأ احلباىل : <أمر منادياً فنادى يوم أوطاس 9وكان رسول اهللا
  >!حىت يضعن، وال غري احلباىل حىت يستربأن حبيضة

أخر توزيعها انتظاراً ـيء أهلـها، فلعلـهم يأتونـه      9ويبدو أنه
يــأتلفهم، أو ألنــه أعطــى فرصــة حــىت ال تــدخل نســاء   مســلمني، أو

إىل اجلعرانة، أقام يتربص أن  9فلما رجع رسول اهللا االسترقاق، هوازن
أقبلـت وفـود هـوازن وقـدمت علـى رسـول        وفعالً ..يقدم عليه وفدهم

ــال:    9اهللا ــن صــرد وق ــهم زهــري ب ــام خطيب ــة مســلمني، فق باجلعران
سبايا خاالتك وحواضنك الاليت كُن اهللا! إن ما يف احلظائر من ال رسول يا
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(املماحلـة: املواكلـة    فلو أنا ملَحنـا  يكفلنك (فحليمة السعدية من هوازن)
ابن أيب مشر أو النعمان بن املنذر، مث أصابنا منهما مثـل الـذي    والرضاع)

رجونا عائدما وعطفهما، وأنت خـري الكفـولني، مث أنشـد     أصابنا منك،
  أبياتاً!

ــا   ــنن علين ــرم ام ــول اهللا يف ك   رس
  

ــدخر  ــوه ونـ ــرء نرجـ ــك املـ   فإنـ
  

  امنن على بيضـة قـد عاقهـا قـدر    
  

ــري  ــا غـ ــها يف دهرهـ ــزق مشلـ   ممـ
  

  أبقت لنا الـدهر هتافـاً علـى حـزن    
  

  علـــى قلـــوم الغمـــاء والغمـــر
  

ــرها  ــاء تنشـ ــداركها نعمـ   إن مل تـ
  

  يا أرجح الناس حلمـاً حـني خيتـرب   
  

  امنن على نسوة قد كنت ترضـعها 
  

ــؤه  ــوك ميل ــها درر  إذ ف ــن حمض   م
  

  إذ أنت طفل صغري كنـت ترضـعها  
 
  

ــذر   ــا ت ــأيت وم ــا ت ــك م   وإذ يزين
  

ــه    ــالت نعامت ــن ش ــا كم   ال جتعلن
  

ــر   ــر زه ــا معش ــا فإن ــتبق من   واس
  

ــرت  ــا لنشــكر للنعمــى وإن كف   إن
  

ــدخر  ــوم م ــذا الي ــد ه ــدنا بع   وعن
  

  فألبس العفو من قد كنـت ترضـعه  
  

ــتهر   ــو مش ــك إن العف ــن أمهات   م
  

ــك   ــواً من ــل عف ــا نؤم ــه إن   تلبس
  

ــر   ــو وتنتص ــة إذ تعف ــذي الربي   ه
  

  فــاغفر عفــا اهللا عمــا أنــت راهبــه
  

  يوم القيامـة إذ يهـدى لـك الظفـر    
  

 !أي األمرين أحب إليكم السيب أو األموال: 9فقال
قالوا: يا رسول اهللا، خريتنا بني احلسب وبـني األمـوال، واحلسـب    

  أحب إلينا، وال نتكلم يف شاة وال بعري.
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أما الذي لبين هاشم فهو لكم، وسـوف أكلـم    :9اهللافقال رسول 

  لكم املسلمني، وأشفع لكم، فكلّموهم وأظهروا إسالمكم!
: 9اهلاجرة، قاموا فتكلموا، فقال الـنيب  9فلما صلّى رسول اهللا

قد رددت الذي لبين هاشم والذي بيدي علـيهم، فمـن أحـب مـنكم أن     
خـذ الفـداء، وعلـي    يعطي غري مكره فليفعل، ومـن كـره أن يعطـي فليأ   

  فداؤهم!
فأعطى الناس ما كان بأيديهم منهم إال قلـيالً مـن النـاس سـألوا     

  الفداء...
إىل مالـك بـن عـوف، وقـال: إن جئـتين       9وأرسل رسـول اهللا 

ولك عندي مائة ناقة، فخرج إليه مـن   مسلماً، رددت إليك أهلك ومالك،
اإلبل، واستعمله على مـن  الطائف، فرد عليه أهله وماله وأعطاه مائة من 

فقال: 9أسلم من قومه. فانطلقت قرحيته ملدح النيب  
ــه    ــت مبثل ــت وال مسع ــا إن رأي   م

  

ــد  ــل حممـ ــهم مبثـ ــاس كلـ   يف النـ
  

  أوىف وأعطى للجزيـل إذا اجتـدى  
  

ــد   ــا يف غ ــرب عم ــاء خي ــىت تش   وم
  

ــردت  ــة عـ ــا  وإذا الكتيبـ   أنياـ
  

ــد   ــل مهن ــرب ك ــمهري وض   بالس
  

ــباله    ــى أشـ ــث علـ ــه ليـ   فكأنـ
  

ــد.  ــادر يف مرص ــاءة خ ــط اهلب   وس
  

فلما أنـزل اهللا نصـره علـى رسـوله      ونعود إىل املنار عن ابن القيم:
وأوليائه وبردت الغنائم ألهلها، وجرت فيهـا سـهام اهللا ورسـوله، قيـل:     

حاجة لنا يف دمائكم وال يف نسائكم وذراريكم، فـأوحى اهللا سـبحانه    ال
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من شكر إسالمكم  ني، فقيل: إنّإىل قلوم التوبة واإلنابة، فجاءوا مسلم
� ِ��%    ِإ(:...وإتيانكم أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم، وُ��3
 ٱِ�3َ ْ�ن َ


ٌ8Fِ�ٌر ر�/ُ\َ �ُ�3
 َوٱْ?َُ �ْ/ِjْ�
 َوَْ?ُ��ِ �َHُِأ k�.>� 8ْ�ًاHَ 
ْ?ُ�ِRْ�
 8ْHَ�ًا ُْ?ُAِ�3ُ5ُ(.١  
ماليـاً كـبرياً للمسـلمني    و فيما ذكرناه أنَّ الغنـائم شـكلت مـورداً    

ولدولتهم يف املدينة وآلخرين غريهم تأليفاً هلم..، وفعالً كان كذلك، فهـذا  
الصحايب أبو قتادة قد حصل على غنيمة (سالح، درع) فقال لـه حاطـب   
بن أيب بلتعة: يا أبا قتادة، أتبيع السالح؟ يقول أبو قتادة: فبعته منه بسـبع  

يت به مخرقاً (احلائط من النخل) يف بين سلمة ٍ، فأتيت املدينة، فاشتر أواق
يف اإلسـالم، فلـم نـزل     يقال له: الردينّ، فإنه ألول مال يل نلته أو تأثَّلته

وال أدري ما قيمـة هـذا الـدرع ذي الربكـة؟!      نعيش منه إىل يومنا هذا.
أو يف عهـود   9قاهلا وهو يف عهد رسـول اهللا  ومىت كان (إىل يومنا هذا)

وهو ابن  تويف سنة أربعني األربع أو يف آخرحياته يف الكوفة حنياخللفاء 
سبعني سنة يف خالفة على بن أىب طالب عليه السالم وهـو الـذي صـلّى    

 فإن صح هذا اخلرب، فإنه عليه، وقيل تويف يف املدينة سنة أربع ومخسني؟!
كان يعيش من حائط اشتراه مببلغ سالح من غنيمة حنني، فكيـف بغـريه   

                                       
ـ ٢٥التوبـة:  ؛تفسري املنار؛ تفسري جممع البيان؛ ٧٠:األنفال .١ تفصـيل معركـة    ؛٢٧ـ

 ،أسـد الغابـة  ؛ ٧٦٩٠رقـم  اإلصـابة ؛ قدوم مالك بن عوف ٤،البداية والنهاية، حنني
خمتار  اهلباءة: غبار احلرب, .٣١٣: ١ضربت، القاموس،عردت: اشتدت؛ ٤٦٣٤ رقم

 اخلادر: املقيم يف عرينه، واخلدر ستر ميد للجارية من ناحية البيت. ؛٦٨٩:الصحاح
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ملـا نالـه هـذا الصـحايب،      كانت حصته من الغنائم أضـعافاً مضـاعفةً  ممن 

أن جيـزل عطـاءه مـن     9رسـول اهللا  رأىحني  حصلت هذه األضعاف
لقلـوم ودفعـاً   تأليفًـا   واألعراب للطلقاء الغنائم حلديثي العهد باإلسالم 

بقوله: "لقـد   صفوان بن أمية وقد عرب عن هذا لشرورهم وملصاحل أخرى،
، فمـا بـرح   مـا أعطـاين، وإنـه ألبغـض النـاس إيلَّ      رسـول اهللا  أعطاين

  ي.يعطينيحىت إنه ألحب الناس إلَّ
الذي ما إن رأى اهلزمية حلت باملسلمني  ،أبوسفيان بن حرب وهذا

حىت قاهلا شامتاً: ال تنتهي هزميتهم دون البحر! فقال رجل من أسلم يقال 
ينـهى عـن قتلـك     9يت: أما واهللا، لوال أين مسعت رسـول اهللا له أبو مق

  .لقتلتك
 وفـر  فكان أبوسفيان أول الشامتني حني حلّت اهلزميـة باملسـلمني،  

تكلم رجـال   من جفاة أهل مكة 9الناس، ورأى من كان مع رسول اهللا
ال تنتـهي   :أبوسـفيان بـن حـرب    أنفسهم من الضـغن، فقـال   منهم مبا يف

حينمـا   كنانته هذه ملئت، هزميتهم دون البحر.. وإن األزالم ملعه يف كنانته،
خرج رجال من مكة، ركباناً ومشاةً ينظرون ملن تكون الدائرة، فيصـيبون  

يان وأصـحابه، وكـان أبوسـف    9من الغنائم، وال أن تكون الصدمة حملمد
منهم، حيث خرج يف أثر العسكر، كلما مر بترس ساقط أو رمح أو متـاع  
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١محله، واألزالم يف كنانته، حىت أوقر مجله... 9من متاع النيب  
ومتـيم مـن غنـائم     وغطفان قريش مع زعماء 9اهللا أعطاه رسول
وقد مجعت الغنـائم   9كان ذلك حني جاء رسول اهللا حنني عطاًء عظيماً،

أربعـة آالف أوقيـة مـن الفضـة، فقـال أبوسـفيان:        ، ومنها9بني يديه
وقـال:   9تبسـم رسـول اهللا  رسول اهللا، أصبحت أكثر قريش مـاالً، ف  يا

أعطين من هذا املال يا رسول اهللا، قال: يا بالل، زن أليب سـفيان أربعـني   
أوقية، وأعطوه مئة من اإلبل. قال أبو سـفيان: ابـين يزيـد أعطـه. قـال      

ليزيد أربعني أوقية، وأعطـوه مئـة مـن اإلبـل. قـال       : زنوا9اهللا رسول
زن له يا بـالل أربعـني أوقيـة،    أبوسفيان: ابين معاوية يا رسول اهللا، قال: 

وأعطوه مئة من اإلبل. قال أبوسفيان: إنك لكرمي، فـداك أيب وأمـي، واهللا   
لقد حاربتك فنعم احملارب كنت، مث ساملتك فنعم املسامل أنـت، جـزاك اهللا   

  !!خرياً
إنه املال، كيف يفعل فعلته، فأبو سفيان زعيم مكة ست سنوات من 

أصحاب األموال، كيف ذلّتـه تلـك الغنـائم     يوم بدر حىت فتحها، وهو من

                                       
ذكر أمساء من ينظـرون ملـن تكـون     ٨٩٥،٩١٠-٨٩٤: ٣املغازي للواقدي كتاب .١

يف معركة حنني، كتـاب   وغريه باملسلمني أيب سفيان سرية ابن هشام، مشاتة ؛الدائرة
حتـت عنـوان ظهـور     ٢٧-٢٥تفسري املنار، سورة التوبـة: ؛ ية والنهاية، حنني..البدا

 مشاتة املنافقني باهلزمية..
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اهلائلة حني شخص بناظريه إليها، فبهرته وكشفت عن نفسـيته الوضـيعة،   

 !يا رسول اهللا، أصبحت أكثر قـريش مـاالً  )): يف هلفة يقوهلا اليت دفعته أن
أن يعطيـه منـها، ومل يتحمـل أن     9ال ختلو من تلميح لرسول اهللا عبارة

أعطين مـن هـذا   ، (صراحةً 9يصرب حىت راح يف تصاغر يستجدي منه
املال يا رسول اهللا!) ومل يكتف مبا حصل عليه، بل راح يطلب البنيه: ابـين  

 !يزيد أعطه! ابين معاوية أعطه
مـن مسـلمة الفـتح، وممـن خرجـوا       وهذا حكيم بن حزام، وكـان 

رة، فلعلهم يصيبون من غنائمها، نتركه حيدثنا عما ينظرون ملن تكون الدائ
 حبنني مائـةً  9سألت رسول اهللا، 9دار من حوار بينه وبني رسول اهللا

 !مث سألته مائةً، فأعطانيها! مث سألته مائةً، فأعطانيها! من اإلبل، فأعطانيها
ال أدري لعلّه بعد أن رآه يريد مزيـداً مـن    ـ 9مث قال رسول اهللا

ٍ  هذَا الْمالَ خضرةٌ حلْوةٌ، فَمن أخذَه بسخاوة نفْس إنَّا حكيم، ي: ـ  الغنيمة
ِك لَه فيه، ومن أخذَه بإشـراف   بور ـ  بغري شرط وال إحلاح يبدو معناها ـ

لْيا خير من ذي يأكُلُ وال يشبع، والْيد الْعلَم يبارك لَه فيه، وكَانَ كَالَّ ٍ، نفْس
الس دفْلَى، وابدأ مبن تعولالْي!  

وال ختلو مسألة الغنائم مـن دروس  ـ   فقال حكيم بعد هذا الدرس
 والذي بعثك باحلق، ال أرزأ أحداً: 9الذي تلقاه من رسول اهللا ـ   وعرب
 !أي ال آخذ من أحد، وقيل: إنه أخذ املائة األوىل مث ترك! رشيئاً بعدك

تصل آخرين فأعطى مئة بعري  9عطايا رسول اهللاوهكذا راحت 
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 لكلّ واحد من هؤالء:
النضري بن احلارث بن كلدة، وأسيد بن حارثة، واحلارث بن هشام، 

ومالك بـن   وقيس بن عدي، وسهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى،
فهـؤالء   واألقرع بن حابس التميمي، وعيينـة بـن بـدر الفـزاري،     عوف،

ئنيأصحاب امل.  
 ،وأعطى رجاالً من قريش دون املائة منهم خمرمة بن نوفل الزهري
وعمري بن وهب اجلُمحي، وهشام بن عمرو العامري. قال ابـن إسـحاق:   

 .فهؤالء ال أعرف ما أعطاهم
 :وأعطى مخسني بعرياً لكلّ من

وخمرمة بن نوفل، وسعيد بن يربوع، وعثمان بـن  ، العالء بن جارية
 .م بن عمروهب، وهشا

وأعطى عباس بن مرداس السلَمي أباعر قليلة فسخطها. أو أربعـاً  
قاله يف شعر 9من اإلبل فعاتب النيب ٍ:  

ــاً تالفَيتهـــــا   ــت نِهابـــ   كانـــ
  

ــرع    ــرِ يف األج ــى املُه ــري عل   بكَ
  

ــدجلوا  ــود لكـــي يـ   وحثَّـــى اجلنـ
  

ــع   ــوم مل أهجــ ــع القــ   ِ إذا هجــ
  

  يرقـــدوا وإيقـــاظlي القـــوم أن  
  

ــع  ــاس مل أهجــ ــع النــ   إذا هجــ
  

  فأصـــبح نهبِـــي ونهـــب العبيــــ
  

  ـــــدl بــــني عيينــــة واَألقْــــرع
  

  إالّ أفائـــــــــلَ أُعطlيتهـــــــــا
  

ــع   ــه األربـــ ــد قوائlمـــ   عديـــ
 
  

  ٍ وقــد كنــت يف احلــرب ذاتــدرإ   
  

ــع    ــيئاً ومل أمنـ ــطَ شـ ــم أعـ   فلـ
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وال حــــابس صــــنlوماكــــان ح  

  

  مlــــرداس يف املَجمــــعيفوقــــان 
  

ــت دون ــا كن ــهماٱ وم ــرىء من   م
  

ــع   ــوم ال يرفَـ ــع اليـ ــن تضـ   ومـ
  

فأعطَوه حىت >، فاقطعوا لسانه عين اذهبوا: <9قال رسول اهللا... ف
 !فكان ذلك قَطْع لسانه أو فاعطوه مائةً من اإلبل، رضي؛

 حـىت  صفوان بن أمية، فقد ذكروا أيضاً أن عطاءه كـان األكثـر   أما
 9ة، فعطـاؤه ملن ذكرنا يف كفَّ 9مجيع ما أعطاه فإذا كان أذهل اجلميع،
ة وحده، فصفوان هذا بقي علـى شـركه وإن أعلنـت مكـة     لصفوان يف كفَّ

إسالمها، وعنده من السالح الوفري يتاجر بـه؛ وقـد طلـب منـه رسـول      
ال بـلْ  : <9أغَصب يـا حممـد؟ فقـال   : دروعاً، فسأله مستفسراً 9اهللا

 >...!ِيةٌ مضمونةٌ عار
 وكان أيضاً من أولئك الذين ينظرون ملن تكـون الـدائرة يف حـنني   

الشامتني، فقد خرج من مكة ومل يسلم، وهـو يف   و من للغنائم، بل ابتغاًء
لـه األمـان يـوم فـتح مكـة       حني وهب 9املدة اليت جعل له رسول اهللا

ومعـه حكـيم    لينظر يف أمره بطلبه وكان غائباً، خرج وأمهله أربعة أشهر؛
، وأبوسـفيان بـن   وسهيل بـن عمـرو   م، وحويطب بن عبد العزى،بن حزا

حرب، واحلارث بن هشام، وعبداهللا بن أيب ربيعة، ينظـرون ملـن تكـون    
اس يقتتلون، فمـر بـه رجـل فقـال:     الدائرة، واضطربوا خلف الناس، والن
فقال له صفوان: إنَّ ربا مـن قـريش   ! أبشر أبا وهب! هزم حممد وأصحابه

  أحب إيلَّ من رب من هوازن إن كنت مربوباً!...
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ويف خرب صرخ جبلة بن احلنبل أو كلدة بن احلنبل من املشـركني،  
اسـكت  : وانأال بطل السحر اليـوم، فقـال صـف   : وهو أخ لصفوان من أمه

فض اهللا فاك، فواهللا ألن يربين (رباً يل، أي مالكاً يل) رجـل مـن قـريش    
 !رجل من هوازن أحب إىل من أن يربين

 نظر إىل ما نقله اخلرب عما حصل عليـه صـفوان هـذا مـن عطـاء     أ
ويقال: إنـه   ٍ، غنيمة حنني: وأعطى يف بين جمح صفوان بن أمية مائة بعري

9طاف مع النيب 9والنيب ممـا أفـاء اهللا    بشـعب  يتصفح الغنائم إذ مر ٍ
عليه، فيه غنم وإبل ورعاؤها مملوء. فأعجب صفوان وجعل ينظـر إليـه،   

أعجبك يا أبا وهب هذا الشعب؟ قال: نعـم. قـال:   <: 9فقال رسول اهللا
. فقال صفوان: أشهد ما طابت ذا نفس أحد قط إال نيب >هو لك وما فيه

ما طابت نفس أحد مبثل هـذا إال نفـس نـيب!     أو! اهللا وأشهد أنك رسول
 !أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً عبده ورسوله

قاهلا بعد أن أذهلته املفاجأة، واجنلت حقيقتـه، حـني راح يكشـف    
واهللا لقـد أعطـاين   : كما ذكرنا 9صراحةً ما حتمله نفسه إزاء رسول اهللا

س إيلّ، فما برح يعطيين، حـىت  وأعطاين، وإنه ألبغض النا 9رسول اهللا
١.الناس إيلّ صار أحب  

                                       
تفسري جممع ؛ ١٤٣ -١٣٠ظ : ٤السرية النبوية؛ ٩٦٥-٩٦٤: ٣للواقدي ،املغازي .١

 .التوبة ٦٠ :القرآن للقرطيب اآلية ،تفسري اجلامع ألحكام؛ للشيخ الطربسي ،البيان
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مـن الكفـار مـن    : وحقا ما قاله حممد رشيد رضا يف تفسـري املنـار  

خيشى شره فريجى بإعطائه كف شره ور غريه معه، مث يـذكر قـول ابـن    
فإن أعطاهم مدحوا اإلسالم وقالوا:  9قوماًكانوا يأتون النيب عباس: إنّ

وإن منعهم ذموا وعابوا. وكان من هؤالء أبو سفيان بـن  هذا دين حسن، 
  ١.واألقرع بن حابس ،وعيينة بن حصن ،حرب

هـم   والعجيب أن هؤالء الذين فروا عند الفزع،:... وما قاله الغزايل
  أن يلطف معهم، وينسى ماضيهـم 9. وشاء النيبكثروا عند الطمعالذين 
 ..وتأليفاًتكرماً 

نيا أقوامـاً كـثريين يقـادون إىل احلـق مـن      يف الد إنّ وماذا يصنع؟
بطوم ال من عقوهلم، فكما دى الدواب إىل طريقها حبزمة برسيم تظل 
متد إليها فمها حىت تدخل حظريا آمنة! فكذلك هذه األصناف من البشر 

  ٢.حتتاج إىل فنون من اإلغراء حىت تستأنس باإلميان وش له
 9وهلؤالء الذين آثرهم رسـول اهللا وما إن نظر الناس هلذا العطاء 

: به، فيما أوكل كثريين إىل إسالمهم، حىت جترأ أحدهم رافعاً صوته قائالً
 !هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه اهللا إنّ واهللا

                                       
 .٦٠تفسري املنار، التوبة : .١
السرية النبوية عرض ؛ لإلمام حممد الغزايل، معركة حنني ،فقه السرية  نظر كتاب. أ٢

عن كتاب اتمع املـدين يف عهـد   ، علي حممد حممد الصاليب ،وقائع وحتليل أحداث
 .٢١٩النبوة:
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فلما كان يـوم حـنني آثـر     .مسعود:..هذا ما حدث به عبد اهللا بن 
أناساً يف القسمة، فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل،  9رسول اهللا

العرب، وآثرهم يومئذ  من أشراف وأعطى عيينة مثل ذلك, وأعطى أناساً
هذه القسمة ما عدل فيها وما أريـد فيهـا    يف القسمة، فقال رجل: واهللا إنّ

قال: فأتيتـه فأخربتـه    9خربن رسول اهللاوجه اهللا، قال: فقلت: واهللا أل
فمـن يعـدل إن   « مبا قال, قال: فتغري وجهه حىت كان كالصرف, مث قـال: 

يرحم اهللا موسى؛ قـد أوذي بـأكثر   « قال: مث قال: »يعدل اهللا ورسوله؟! مل
 ١.قال: قلت: ال جرم ال أرفع إليه بعدها حديثاً »من هذا فصرب

وعليه برد  9رسول اهللا وعن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع
جنراين غليظ احلاشية، فأدركه أعرايب فجذبه جذبة شديدة حـىت نظـرت   
إىل صفحة عاتق رسول اهللا قد أثرت به حاشية الرداء من شـدة جذبتـه،   
قال: مر يل من مال اهللا الذي عندك! فالتفت إليـه، فضـحك: مث أمـر لـه     

  ٢.بعطاء
نى وعوسأيب متقَالَ: كُن ، يبالن دن9ع،    ،ـةانرـازلٌ بالْجعن وهو

رجلٌ أعرايب، فَقَـالَ:   9بين مكَّةَ والْمدينة، ومعه باللٌ، فَأتى رسولَ اِهللا
نينأال تتدعا وم دمحا مي يل ولُ اِهللا ؟جزسر 9فَقَالَ لَه> : ,ـرشفَقَـالَ   أب

                                       
 .١٠٦٢مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء املؤلفة قلوم، حديث  صحيح .١
 .فقه السرية لإلمام حممد الغزايل، معركة حنني. ويف اهلامش مصادره كتاب نظرأ .٢
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نم لَيع تأكْثَر :ايبراَألع !رشين؟ أبتدعا وم دمحا مي يل جزنلَ  أال تفَأقْب

إنَّ هذَا قَد رد  فَقَالَ:ِ،  ٍ كَهيئَة الْغضبان علَى أيب موسى وبالل 9رسولُ اِهللا
  ١>.فَقَاال: قَد قَبلْنا يا رسولَ اِهللا... أنتما. الْبشرى، فَاقْبالَ

 !9عليه وجد األنصار و
آووا... وبسب الغنـائم وجـدوا    وأيضاً جند الذين وصفهم اهللا تعاىل

ووجـد  : حـزن،  اًفالن جيد وجد من وجد ووجد لغةً 9على رسول اهللا
 : أحبه..اًعليه موجدةً: غَضب، فيما وجد به وجد

الغضـب، فيمـا الثالـث يعـين احلـب،       فاألول يعين احلزن، والثاين:
مبعـىن   ،قد وجدوا عليك..) هذا احلي من األنصار، (إنّ :واخلرب هكذا ورد

  ؟!9غضبوا عليك! السؤال: أو يصح الغضب على رسول اهللا
الفارين تعود  وكذا أيدي أعداء الدين رحدث هذا حني رأى األنصا

وراح قائلـهم   9مألى من غنائم حنني حىت وجـدوا علـى رسـول اهللا   
 رســـول اهللا قومـــه! جنـــد هـــذا فيمـــا ــــ واهللاــــ  يقـــول: لقـــى

 ملا أصاب رسول اهللا الغنائم يـوم حـنني، وقسـم    اخلدري: سعيد أبو قاله
يف األنصار منـها  للمتألفني من قريش ومن سائر العرب ما قسم، ومل يكن 

شيء قليل وال كـثري، فمشـى سـعد بـن عبـادة إىل رسـول اهللا، فقـال:        
قد وجدوا عليك يف قسمك هـذه   هذا احلي من األنصار، رسول اهللا، إنّ يا

                                       
 .٦٠٣و٦٠٢: ٢يف تاريخ اإلسالم ذكره الذهيب. ١
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الغنائم يف قومك ويف سائر العرب، ومل يكن فيهم من ذلك شيء. حىت قال 
  رسول اهللا قومه. ـ واهللاـ قائلهم: لقى 

قالوا: يغفر اهللا لرسول اهللا، يعطـي   اساً من األنصارأن أن وعن أنس
قريشاً ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم... إذا كانت الشدة فنحن ندعى، 

  ويعطى الغنيمة غرينا!
فقال: ما أنا إال امـرؤ مـن    فأين أنت من ذلك يا سعد؟! :9فقال

هـم،  فجمع فـامجع يل قومـك يف هـذه احلظـرية.    <فقال رسول اهللا:  قومي.
 :فخرج رسول اهللا، فقام فـيهم خطيبـاً، فحمـد اهللا وأثـىن عليـه، مث قـال      

أولَم آتكم ضـالالً فهـداكم اهللا، وعالـة فأغنـاكم اهللا،      معشر األنصار،  يا
أال جتيبـوين   مث قال: قالوا: بلى يا رسول اهللا! وأعداء فألف بني قلوبكم؟!

 يبـك؟! املـن هللا ولرسـوله!   فقالوا: وما نقول؟! ومباذا جن يا معشر األنصار؟!
فقال رسول اهللا: أما واهللا، لو شئتم لقلتم فصدقتم؛ جئتنا طريداً فآوينـاك؛  

  وعائالً فآسيناك، وخائفاً فآمناك، وخمذوالً فنصرناك!
  فقالوا: املن هللا ولرسوله!

وجدمت يف أنفسكم يا معشر األنصار يف لعاعة  :9فقال رسول اهللا
ماً؛ ليسلموا، ووكَلَتكم إىل ما قسـم اهللا لكـم مـن    من الدنيا؛ تألفت ا قو

اإلسالم، أفال ترضون يا معشر األنصـار أن يـذهب النـاس إىل رحـاهلم     
بالشاء والبعري، وتذهبون برسول اهللا إىل رحالكم، فوالذي نفسي بيده، لو 

الناس سلكوا شعباً، وسلكت األنصار شعباً، لسلكت شـعب األنصـار،    أنّ



 

٧٣ 
) �

��$
���

 �
%!

 �&
�'�

1( 
جرة لكنت امرءاً من األنصار، اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار ولوال اهل

   !>وأبناء أبناء األنصار
اً، ورسـوله  فبكى القوم حىت أخضلوا حلاهم. وقالوا: رضينا باهللا رب

مـن قلـب    9وهكـذا انطلقـت كلماتـه   ... قسماً، مث انصرف.. وتفرقـوا 
وأعادم  ـ  نفوسهمبعد أن نزغ الشيطان يف ـ   صادق، حنو قلوب األنصار

آووا ونصـروا وبـذلوا    الـذين  إىل ما جيب أن يكـون عليـه األنصـاريون   
صـورة   هلـم  9ضـرب  بعـد أن  ،عندهم يف سبيل اهللا ونصرة رسـوله  ما

مؤثرة: قوم يبشرون باإلميان يقابلهم قوم يبشرون باجلمال، وقوم يصحبهم 
م تلـك الصـور،   رسول اهللا يقابلهم قوم يصحبهم الشاة والبعري، لقد أيقظته

وأدركوا أم وقعوا يف خطإ مـا كـان ألمثـاهلم أن يقـع فيـه، فانطلقـت       
 حناجرهم بالبكاء ومآقيهم بالدموع، وألسـنتهم بالرضـا، وبـذلك طابـت    

  ١.احلكيمة يف خماطبتهم 9نفوسهم واطمأنت قلوم بفضل سياسة النيب
 ــتص ــد ام ــى     لق ــهم عل ــل نفوس ــا داخ ــوي م ــق النب ذاك املنط

املقالة وأطفـأت فتنـةً كـادت تتلـوث ـا       تلك واقتلعت، 9اهللا رسول
  ..نفوسهم ونفوس آخرين

روي عـن ابـن    هذه الفتنة اليت أشعل فتيلها زعـيم املنـافقني، فقـد   

                                       
 كتاب عن، عرض وقائع وحتليل أحداث لعلي حممد حممد الصاليب السرية النبوية .١
 .تصرفب ٢١٩: تمع املدين يف عهد النبوةا
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 ملـا قسـم علـى املؤلفـة      9عباس يف قصة قسم غنائم حنني: أن الـنيب
ابـن سـلول لألنصـار: قـد كنـت       قال عبـد اهللا بـن أيب   قلوم ما قسم،

  ١.أخربتكم أنكم ستولون حرها ويلي بردها غريكم، فتكلمت األنصار
  

  أو يغلّ! أنْ يغلّ
�ْ�َم(َ �L\َ �.َAِ ِتK�َ Lْ3ُjْ�
� ُ�َ���Gٰ َوَ�� َآ�َن َِ�ِ@%q أْن َ�Ljُ� َو1�َ َIُ =ِ�َ�8َ2ُِآ�L,   ٱْ

�� rٍ/ْ�َ3َُ.�َنXْ�ُ *َ 
  ٢.)� َآَ�َ@ْ[ َوُهْ
و من الفعل غَلَّ... وغَلَّ فالن غُلُوالً وأغلَّ: خان يف املغنم وغريه؛ أ

  ..هو األخذ من الغنيمة قبل القسمة
والغلُولُ يف املغنم أصله أن الرجل كان إذا اختار مـن املَغـنم شـيئاً    

يقـال:   اخلـائن غـاالً،  غَلَّه؛ أي أدخله يف أضعاف متاعه وستره، فسـمي  
غللت الشيء فانغلَّ أي أدخلته، ومنه قيـل للمـاء اجلـاري بـني خـالل      

 أي يتوصل إليـه بالـدخول يف   وقيل: فالن يتغلغل إىل كذا؛ الشجر غلَلَ،
. واألصل يتغلَّل، فأبدلوا مـن إحـدى الَّالمـات غينـاً كمـا قـالوا       أسبابه

  ٣.ةمن الكمة وهي القلنسو يتكمكم واألصل يتكمم

                                       
 . ٦٠٣ – ٦٠١:  ١للذهيب  ،نظر تاريخ اإلسالمأ .١
 .١٦١عمران :  آل .٢
 .٢٢٧: ١اجلبوري الدكتورعبداهللا قيقالدينوري، حت البن قتيبة ،احلديث غريب .٣
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�ْ�َم( :ويف الترتيل العزيز َ �L\َ �.َAِ ِتK�َ Lْ3ُjْ� .)ٱْ�8َ2َِ�= َو1�َ َ

  :وفيها قراءتان
  .فتح الياء وضم الغني
   .ضم الياء وفتح الغني

فمن قرأ يغلّ فمعناه خيون. يقال غَلّ يف الغنيمة يغل إذا خان فيهـا  
  :وأغل مبعناه وقال النمر بن تولب

  ِ جمـرة بنـت نوفَـل    جزى اللَّه عنـا 
  

ــاذlبِ  ـــةl ك ــلّ باَألمانـــ lغــزاَء م ج  
  

  ا سـألت عنـي الوشـاةَ لlيكْـذlبوا    
  

ــبِ   lائوــا يف الن هتلَيــد أو ــي وقَ   عل
  

لّ فمعناه على وجهني أحدمها: ما كان لنيبغن  ومن قرأ يخـوأن ي، 
.أي ينسب إىل اخليانة أي يقال لـه: غللت 

مبعىن يسرق منه ويؤخذ من الغنيمة  ،واآلخر: ما كان لنيب أن يخان
  اليت حازها، ويكون ختصيص النيب بذلك تعظيماً للذنب..

يصـح أن   إذن فال على القراءة األوىل، و ال على الثانية بوجهيهـا، 
يقصد النيب ـا، بـل هـو مـن أكـرب احملرمـات الـيت تتنـاىف مـع النبـوة           

اليت أناطتـها   والعدل فرع األمانة رسول السماء وأمينها،وخصائصها، فهو 
علـى ذاتـه    باملؤمنني فضالً على نيب اهللا، وقد أثنت آيات قرآنيـة  السماء

  املقدسة وأخالقه املباركة وطهارته...
وتقديره ومـا كـان    ،)و�� آ�ن �@%q أن �Lj(يقول الشيخ الطربسي: 

 صدر أي ال جتتمع النبوة واخليانـة.. لنيب الغلول؛ ألن أن مع الفعل مبعىن امل
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ـذه اآليـة    لرباءتـه  ـ  كمـا يقـول سـيد قطـب     ـ  وهلذا أسرعت السماء
 م به وبكال القراءتني والوجوه، ممعـن   ونفت ذلك ال فقـط عنـه بـل    ا

أن حيتجزوا شيئاً من األموال والغنائم، أو يقسـموا لـبعض   ، األنبياء عامة
ــض، أو خيونــوا يف    ــد دون بع ــيءاجلن   ،)و���� آ���ن �@��%q أن �L��j   ( ،ش

ما كان له. فهو ليس من شأنه أصالً وال من طبعه وال من خلقـه. فـالنفي   
  هنا نفي إلمكان وقوع الفعل. وليس نفياً حلله أو جوازه.

فطبيعة النيب األمينة العادلة العفيفة ال يتـأيت أن يقـع منـها الغلـول     
�(ابتداء.. ويف قراءة: ُ �jَ�L(، عل لغري الفاعـل. أي ال جيـوز أن   على بناء الف

خيان. وال أن خيفي عنه أتباعه شيئاً.. فيكون يـاً عـن خيانـة الـنيب يف     
  شيء.

  ملاذا خص بالذكر؟
يقول الشيخ الطربسي: وخصه بالذكر وإن كـان ال جيـوز أن يغـل    
غريه من إمام أو أمري للمسلمني لوجهني أحـدمها: لعظـم خيانتـه وأـا     

واآلخر: أن النيب إمنا خص بالـذكر؛ ألنـه القـائم     غريه...أعظم من خيانة 
بأمر الغنائم، فإذا حرمت اخليانة عليه وهو صاحب األمر، فحرمتها علـى  

   ١غريه أوىل وأجدر.
كمـا يف أسـباب نـزول هـذه اآليـة؛ وقـد        9لقد ام رسول اهللا

                                       
 لسيد قطب : اآلية. ،يف ظالل القرآنو ؛بتلخيص ،البيان نظر جممعأ .١
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راحـت   حنني.. حـني  بدر أو أحد أو اختلفوا فيمن نزلت ويف أي مكان:

الساحة يومذاك تعج باالامات؛ حىت وصـلت ببعضـهم اجلـرأة وسـوء     
؛ فتارةً يتهم بسرقة قطيفة محراء يوم ةباخليان 9اخللق أن يتهم رسول اهللا

بدر من املغنم، وأخرى يتهم بسرقة خميط، وثالثة يتهم بسوء التوزيـع أي  
من؟! من قبل  يطعن بعدله وصدقه واستقامته، ورابعة بكتمان الوحي...!!!

بعض من هداهم لإلسالم، وهو يسمع ذلك ويرى، ـم مل يتهمـه    من قبل
أهل مكة وغريها من ختوينـه أبـداً،    مشركو اجلاهلية األوىل، ومل جيرأ ا

بل كانوا يسمونه الصادق األمني، ويأمتنونه على أمواهلم، نعم اموه بأنـه  
وحيـد اهللا  ساحر وشاعر وجمنون وكاهن وكذاب... بعـد أن دعـاهم إىل ت  

عناداً وتكرباً وخوفاً منهم علـى سـلطام    تعاىل ونبذ الشرك وأصنامه...
  .ومصاحلهم..
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