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 عوامل الصبر والثبات في سورة األنفال وأثرىا عمى األمة

 -دراسة موضوعية -
 ي الجيني غازي وصل سالم الذبيان

استاذ مساعد ، قسم القران الكريم والدراسات اإلسالمية ، كمية العموم واآلداب 
 بالعال ، جامعة طيبو ، المممكة العربية السعودية 

 Ghwgn@hotmail.com الجامعي: البريد 
 :الممخص 

بسورة األنفال وفضميا ومقاصدىا وأسباب تحتوي ىذه الدراسة عمى التعريف 
نزوليا، والتعرف عمى عوامل الصبر والثبات وأثره عمى األمة، والتعرف عمى اآليات 

 التي تناولت أحكام الجياد فييا. 
والمنيج المتبع في البحث ىو المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم عمى تفسير 

مة ووصفيا وتحميميا وتعميميا، وبيان عوامل الصبر والثبات في السورة الكري
واالستشياد من اآليات القرآنية التي وردت في السورة عمى ىذه العوامل. وقد خرج 

 البحث بالعديد من النتائج منيا: 
أن سورة األنفال مدنية اىتمت كثيرًا بأمور التشريع وبصفة خاصة ما  -

 صورة مباشرة. يتعمق بأمر الجياد، وسبب ذلك ىو نزول السورة بعد غزوة بدر ب
عناية سورة األنفال بتربية المسممين من حيث ضرورة طاعة اهلل تعالى  -

 ورسولو وضرورة السماع لجميع األوامر، وعدم الخيانة وضرورة تقوى اهلل تعالى. 
تربية العباد عمى القوة والشجاعة وعمى القواعد القتالية الحربية التي  -

 يخشى منيا العدو. 
أمة واحدة متماسكة يجب التناصر والوالية بينيم، كما أن المسممين يمثمون  -

 أن الكافرين يمثمون أمة واحدة، وليس ىناك والية بين المؤمنين والكافرين. 
ضرورة تقوى اهلل تعالى وضرورة العمل في طاعة اهلل وطاعة رسولو والعمل  -

مى عمى االستجابة لجميع األوامر والنواىي، كما أنو ال بد من السعي لمعمل ع
 اإلصالح بين الناس امتثااًل ألوامر اهلل تعالى.

 سورة األنفال.  -األمة -الثبات –الصبر  –كممات مفتاحية: عوامل  
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Factors Of Patience And Stability In Sura al-Anfal And 

Its Impact On The Nation 
- Objective Study- 

 Ghazi Wasl Salem Al-Dhubyani Al-Juhani 
 Department Of The Noble Qur’an And Islamic Studies- 
College Of Science And Arts in Al-Ula- Taibah 
University- Saudi Arabia. 
EMAIL:Ghwgn@hotmail.com. 
Abstract 

This study aimed to identify an Al-Sura of the 
elevated places (Anfal) and its causes, to identify the 
virtues and purposes of the Al-Sura of Anfal, to identify 
the factors of patience and persistence and its impact on 
the nation, and to identify the verses dealing with the 
provisions of combat (jihad). The researcher has used 
the analytical descriptive approach based on the 
statement of the factors of patience and persistence in 
the Holy Sura, and the citation of the Koran verses 
mentioned in the Sura. The research concluded many 
findings, including that the Al-Anfal Sura reveled in 
Medina, who took a great interest in matters of 
legislation, in particular in the matter of jihad. The 
reason for this was that the Al-Sarah went down 
immediately after the conquest of Badr. The Al-Anfal 
Surah also took care of the raising of Muslims in terms 
of the need to obey God and His prophet , the need to 
hear all the orders, and not to betray and the need for 
God. 

keywords:that God be strengthened, that God be 
obeyed, that His Messenger be obeyed and that all 
orders and orders be met. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

حمد هلل الذي أنزل القرآن وجعمو فرقانًا وبين فيو حددوده وأحكامدو تبياندًا وأمدر ال
فيددو بالتحدداكم إليددو وجعمددو لمندداس إمامددًا وبرىانددًا، ىددو الحجددة الدام ددة والحكمددة 
البال ة من قال بو صدق، ومن عمل بو أجدر، ومدن دعدا إليدو ىددى إلدى صدراط 

 مستقيم.
مدددود والمدددواق المعقدددود والحدددوض والصدددالة والسدددالم عمدددى صددداحب المقدددام المح

مددام المرسددمين، جدددد اهلل بددو دعددوة المددورود نبينددا محمددد  ، خدداتم األنبيدداق وا 
السماق، وأحيا بو سنة األنبياق، ونشر بدعوتو اليداية وأتم بو مكارم األخدالق، 

 وعمى آلو وأصحابو ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين. 
 وبعد: 

تعمقددو بكددالم اهلل تعددالى، وعددن طريقددو معرفددة فعمددم التفسددير مددن أجددل العمددوم، ل
المقاصددد األساسددية لكتدداب اهلل تعددالى، وكيفيددة تحقيددق ىددذه المقاصددد فددي حيدداة 
العبدداد، فكددل آيددة مددن آيددات القددرآن الكددريم تشددتمل عمددى الكثيددر مددن المقاصددد 
واألغراض التي إذا تم الكشف عنيا كانت دواق لكثيدر مدن المعضدالت، ومدا مدن 

اب اهلل تعدالى إال ويوجدد فدي ثناياىدا معندى أو فائددة أو حكمدة آية وردت في كتد
 أو تشريع.

ويتطمب الوصول إلى مقاصد آيدات القدرآن الكدريم إلدى التعدرف عمدى الكثيدر مدن 
العمددوم، ويحتدداج ىددذا األمددر إلددى أن يكددون العقددل صددافيًا حتددى ال يددتم تشددتيت 

د الرئيسدي الدذي األفكار وتشعبيا، ومن ثم يتم لفت انتبداه صداحبيا عدن المقصد
يريددده، حيددث يسددتند ىدددذا العمددم عمددى االسددتنباط ودقدددة الفيددم ل يددات القرآنيدددة 

 وداللتيا.
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وتعدد سددورة األنفدال مددن السدور  التددي اشدتممت عمددى العديدد مددن المقاصدد التددي 
 ترتبط بالسمم والحرب. 

وسوف نتحدث في بحثندا ىدذا عدن عوامدل الصدبر والثبدات التدي تناولتيدا سدورة 
وأرجو من اهلل أن يوفقني بإخراج ىدذا البحدث بصدورة تفيدد طالدب العمدم  األنفال،

 وتكون إضافة مفيدة لممكتبة اإلسالمية .
 مشكمة البحث: 

ىدف البحث: التعرف عمى عوامل الصبر والثبات من خالل سورة األنفال، حيث 
أنيددا اشددتممت عمددى الكثيددر مددن عوامددل الصددبر والثبددات فددي مواجيددة الصددعاب، 

قات والمحددن حتددى يددأتي نصددر اهلل ومعددو الفددرج والمخددرج، كمددا صددبر واالبددتال
 المؤمنون في غزوة بدر الكبرى، وقد تناولتيا السورة الكريمة بإطناب. 

 أىمية البحث:
ترجع أىمية البحث إلى الحاجة إلى عوامل الصبر والثبدات التدي تناولتيدا سدورة 

ىو الزاد والقوة التي يحتاج األنفال والتي ليا األثر العظيم عمى النصر، فالصبر 
 إلييا كل مبتمى، ويحتاج إليو الداعية المؤمن؛ ألن الصبر نصف اإليمان.

ونظرًا ألىمية الصبر فقد أوصى اهلل تعالى في كتابدو الكدريم بالصدبر فدي الكثيدر 
مددددن اآليددددات، والسددددبب فددددي ذلددددك اقترانددددو بجميددددع القدددديم واألخددددالق واألعمددددال 

ول عوامل الصبر والثبات في ضوق سدورة األنفدال الصالحات، ولذلك سنقوم بتنا
وصحابتو الكدرام،  والوقوف عمى المواقف واألحداث التي مر بيا النبي محمد 

والعمل عمى االستفادة من ىذه المواقدف لتكدون تزكيدة لنفدوس العبداد، حيدث أن 
وصدحابتو ال تدرتبط بزمدان محددد  ىذه األحداث والمواقف التي مر بيدا النبدي 

 ا تتكرر.ولكني
 

 

 أىداف البحث: 
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 التعرف عمى سورة األنفال وأسباب نزوليا. -ٔ
 التعرف عمى فضل ومقاصد سورة األنفال.  -ٕ
 التعرف عمى عوامل الصبر والثبات وأثره عمى األمة.  -ٖ
 التعرف عمى اآليات التي تتناول أحكام الجياد. -ٗ

 منيج البحث: 
عمددى بيددان عوامددل يسددتند البحددث عمددى المددنيج الوصددفي التحميمددي الددذي يقددوم 

الصبر والثبات في السورة الكريمة، واالستشياد من اآليات القرآنية التدي وردت 
 في السورة عمى ىذه العوامل. 

 صعوبات البحث: 
تتمثل الصعوبات التي واجيتني في كتابة البحث في ما يمي:  قمة المراجع التي 

تناولددت بعددض  تناولددت ىددذا الموضددوع، ولكددن ىندداك العديددد مددن الدراسددات التددي
جوانب البحث وسوف يتم ذكرىا في الدراسات السابقة؛ لذلك اعتمد البحث عمى 

 كتب التفسير التي تناولت سورة األنفال بالتفسير والشرح والتحميل.
 الدراسات السابقة: 

الدراسدددة األولدددى: قدددام الباحدددث سمحمدددد الحددداج سدددائين، بدددإجراق دراسدددة بعندددوان 
من، وقدد ىددفت الدراسدة ٜٓٛٔفالن، وذلك عدام سسالجياد كما تعرضو سورة األن

 إلى: 
إيضدداح الطددرق التددي يجددب أن يمتددزم بيددا المجاىدددون فددي الجيدداد فددي  -ٔ

سبيل اهلل تعالى، كما أنيا تعمل عمى تنبيو العباد لمطدرق التدي بينيدا اهلل تعدالى 
 في القرآن الكريم والتي يجب التمسك بيا. 

ي سددبيل اهلل، وتوضدديا تصددحيا الفيددم الخطددأ عنددد الددبعض لمجيدداد فدد -ٕ
 المعنى الصحيا لو.
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الدراسدددة الثانيدددة: قدددام الباحدددث سسددديد حسدددن محجدددوبن، بدددإجراق دراسدددة بعندددوان 
من، وقددد ٜٜٚٔساألىددداف الجياديددة فددي سددورتي األنفددال والتوبددةن، وذلددك عددام س

 ىدفت الدراسة إلى: 
 تبصير العباد عمى أسس الدعوة إلى اهلل تعالى. -ٔ
 اهلل تعالى دعوة إلى نصرة الدين اإلسالمي. بيان أن الجياد في سبيل  -ٕ
بيددان أن الجيدداد رحمددة لمعبدداد بالنصددر أو بالشدديادة وعظددم الصددبر فددي  -ٖ

 الجياد.
 وقد خرج البحث بالعديد من النتائج ولعل أىميا ما يمي:  

اشتمال سورة األنفال في غالبيتيا عمى غزوة بدر وما تشدتمل عميدو مدن الحكدم 
 ورة التوبة عمى أحكام الجياد وأحوال المنافقين. والمواعظ، بينما تشتمل س

الدراسدددة الثالثدددة: قدددام الباحدددث سإبدددراىيم عمدددر صدددالان، بدددإجراق دراسدددة بعندددوان 
من، وقد ىدفت الدراسة ٕٕٔٓسالمعاني التربوية في سورة األنفالن، وذلك عام س

 إلى: 
 تعريف سورة األنفال والتعرف عمى موضوعاتيا المختمفة.   -ٔ
 السورة الكريمة بتزكية النفس وتطييرىا.بيان عناية  -ٕ
 إيضاح أىمية الوالق والبراق وعدم التنازع.  -ٖ
 التتبع لمسنن الربانية التي تناولتيا السورة الكريمة.  -ٗ
 التعرف عمى أىمية تقوى اهلل تعالى والمجوق إليو. -٘
 التربية تبعًا لمنيج كتاب اهلل تعالى.  -ٙ

 لتوصيات ولعل أىميا ما يمي: وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج وا
سددورة األنفددال مدنيددة اىتمددت كثيددرًا بنددواحي التشددريع وخاصددة الجيدداد،  -ٔ

 وليذا السبب نزلت بعد أحداث غزوة بدر بطريقة مباشرة. 
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عناية سورة األنفال بدالنواحي التربويدة لممدؤمنين ومنيدا ضدرورة طاعدة  -ٕ
والندددواىي، وعددددم ، واالسدددتجابة لجميدددع األوامدددر اهلل تعدددالى وطاعدددة الرسدددول 

الخيانة وتقوى اهلل تعالى، كما أنيا تناولت عدم التندازع وضدرورة اإلصدالح بدين 
 األفراد.

عنايددة السددورة الكريمددة بددذكر عوامددل الصددبر، والعنايددة بتزكيددة الددنفس  -ٖ
 وضرورة تطييرىا.

اىتمت السورة الكريمة بتربية العباد عمدى الشدجاعة واإلقددام، وضدرورة  -ٗ
عد الالزمة لمقتال الحربية التي تسداعدىم عمدى االنتصدار عمدى تعميم العباد القوا

 العدو. 
الدراسدة الرابعددة: قددام الباحددث سمحمددد الطيدبن، بددإجراق دراسددة بعنددوان سالنددداقات 

 من، وقد ىدفت الدراسة إلى: ٖٕٔٓالقرآنية في سورة األنفالن، وذلك عام س
 معالجة بعض النواحي الحربية التي ظيرت بعد ال زوات.  -ٔ
لتعددرف عمددى التشددريعات الحربيددة واإللييددة التددي يجددب عمددى المددؤمنين ا -ٕ

 االمتثال بيا. 
 وقد خرجت الرسالة بالعديد من النتائج ولعل أىميا ما يمي: 

تندداول سددورة األنفددال جانددب السددمم والحددرب وكددذلك األحكددام التددي تتعمددق  -ٔ
 باألسر وال نائم.

 ل.أن النصر يأتي باإليمان وليس بكثرة السالح والرجا -ٕ
تضددمنت السددورة الكريمددة اإلرشددادات التددي سدداعدت عمددى تدددريب العبدداد  -ٖ

 عمى الشجاعة واإلقدام والثبات عند لقاق العدو. 
أن النداقات التي تضمنتيا السورة الكريمدة تدرتبط بأىدل اإليمدان، حيدث  -ٗ

أنيا تعتبر كممة تشريف لممسممين والسبب في ذلك وصف اهلل تعالى ليدم بيدا، 
 ليم ومن ثم البد من االلتزام بيا.لذلك تعتبر شرف 
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الدراسة الخامسة: قام الباحث سعبد الوىاب محمد سميمن، بإجراق دراسة بعندوان 
سدوافع القتال وعوامل النصر في غزوة بدر في ضوق سورة األنفالن، وذلك عدام 

 من، وقد ىدفت الدراسة إلى: ٕٚٔٓس
 التعرف عمى المراد ب زوة بدر. -ٔ
 ورة األنفال.التعرف عمى المراد بس -ٕ
 األسباب التي تحفز تشجع المؤمنين عمى قتال المشركين. -ٖ

 وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج ولعل أىميا ما يمي: 
إيضددداح سدددورة األنفدددال لمعيدددة اهلل تعدددالى لممدددؤمنين مدددن خدددالل ندددزول  -ٔ

لقاق النوم ونزول المطر.  المالئكة وا 
ين فددي سددبيل اهلل مددن إيضدداح سددورة األنفددال معونددة اهلل تعددالى لممجاىددد -ٕ

رعاب الكافرين، وتقميل العدد في أعين الفريقين.  خالل تثبيت المؤمنين وا 
 أوجو االتفاق بين ىذه الدراسات ودراستي:

تتفدق جميدع ىدذه الدراسدات مدع دراسدتي فدي التعمدق بسدورة األنفدال خاصددة  -ٔ
 كموضوع لمدارسة.

حدرب والجيداد كيددف تتفق ىذه الدراسات مع دراسدتي فدي التعمدق بدأمور ال -ٕ
 عام من أىداف سورة األنفال.

 أوجو الفرق بين ىذه الدراسات ودراستي:
أن ىذه الدراسات كميا من حيث الموضوع تناولت أىداف ومقاصد وغايدات  -ٔ

رشادات وتعريف بالسورة وغزوة بددر لكنيدا لدم تتنداول عوامدل الصدبر والثبدات  وا 
 في السورة الذي ىو كنو موضوع ىذا البحث.

أن ىذه الدراسات من حيث المضمون عموما تعالج قضايا الجيداد والحدرب  -ٕ
التربوية بينما تسعى دراستي ىدذه مدن حيدث المضدمون لمعالجدة قضدايا الصدبر 
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موضدوعيا مددن خدالل التعددرف عمددى عوامدل الصددبر والثبددات التدي تناولتيددا سددورة 
 األنفال خاصة.

طاره:    خطة البحث وا 
 ة وفصمين وخاتمة، عمى النحو االتي:وقد اشتمل البحث عمى مقدم

المقدمة: وفييا مشكمة البحث، وأىمية البحث، وأىداف البحث، ومنيج البحث، 
طاره.  وصعوبات البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث وا 

 الفصل األول: نبذة عن سورة األنفال، وفيو مبحثان:
 المبحث األول: التعريف بسورة األنفال، وفيو مطمبان:

 مطمب األول: تسميتيا، نزوليا، فضميا، عدد آياتيا، وأسمائيا االجتيادية.ال
 المطمب الثاني: أىداف ومقاصد سورة األنفال، وأبرز موضوعاتيا.

 المبحث الثاني: غزوة بدر في القرآن الكريم، وفيو مطمبان:
 المطمب األول: التعريف ب زوة بدر.

 الكريم. المطمب الثاني: أحداث غزوة بدر في القرآن 
الفصددل الثدداني: عوامددل الصددبر والثبددات فددي سددورة األنفددال، وأثرىددا عمددى األمددة، 

 وفيو مبحثان:
المبحث األول: عوامل الصبر والثبات في سورة األنفال وأثرىا عمى األمة، وفيو 

 مطمبان:
 المطمب األول: عوامل الصبر والثبات في سورة األنفال.

 عمى األمة. المطمب الثاني: أثر الصبر والثبات 
 المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سورة األنفال

 الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.
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 المبحث األول: التعريف بسورة األنفال.
 المطمب األول: تسميتيا، نزوليا، فضميا، عدد آياتيا، وأسمائيا االجتيادية.

 أواًل: التسمية
ه السورة بسدورة األنفدال، فعدن سدعيد بدن ورد في جممة من األحاديث تسمية ىذ

 .نٔس: "سورة األنفال قال نزلت في بدر"جبير قال: قمت البن عباس 
 . نٕسيجمع عمى: أنفال ونفال بالكسر والنفل، بتحريك الفاق: ال نيمة واليبة،

وسددميت ىددذه السددورة بيددا؛ ألنيددا نزلددت فددي حكددم ال نددائم وبدددأت بددذكرىا؛ وألن 
 . نٖسعمى سائر األمم الذين لم تحل ليم ال نائمالمسممين فضموا بيا 

أعطيدت خمسدا : »قدال: قدال رسدول اهلل  فعن جابر بن عبد اهلل األنصداري 
 «وأحمت لي ال نائم، ولم تحل ألحد قبمي... -ذكر منيا -لم يعطين أحد قبمي، 

  .نٗس
 . ن٘سواألنفال: ال نائم أنفسيا

 ثانيًا: النزول:
ک  ک   گ  گ   چ  ، قولدو تعدالىنٔس  آيتدين منيدا وىمداسورة األنفدال مدنيدة، إال

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  [ وقولو تعالىٖٓ]األنفال :  چگ  گ

  [ .ٗٙ]األنفال:  چچ  

                                 
اب سيسدألونك عدن األنفدالن، ن أخرجو البخاري في صحيحو، كتاب تفسير القرآن الكريم، بد ٔس

 ن. ٘ٗٙٗحديث رقم س
 .  نٗٙٓٔن، والقاموس المحيط سص: ٘٘ٗ/ ٘ن  ينظر: مقاييس الم ة س ٕس
 ن.ٕٙ٘/ ٘ٔن  تيذيب الم ة س ٖس
ن  أخرجو مسمم فدي صدحيحو، كتداب المسداجد ومواضدع الصدالة، بداب جعمدت لدي األرض  ٗس

 ن.ٕٔ٘مسجدا وطيورا، حديث رقم: س
 ن.ٖٔٙ/ ٚطبي سن  تفسير القر  ٘س
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يقددول اإلمددام القرطبددي: "سددورة األنفددال مدنيددة بدريددة فددي قددول الحسددن وعكرمددة 
عددا سدبع : أن سورة األنفال كميا مدنية ما وجابر وعطاق. وقال ابن عباس 

إلددى [ 02]األنفاا:    چک  ک   گ  گ   گ  گ   چ  آيددات مددن قولددو تعددالى:
 . نٕس آخر السبع آيات"

والصحيا أنيا مدنيدة كميدا، وتمدك اآليدات تدذكير لممدؤمنين المنتصدرين فدي بددر 
بما كان من حاليم بمكة قبل اليجرة من ضعف وىوان وتضييق واضطياد، مما 

 أولئك الكفرة الظممة.يزيدىم سرورا بيذا النصر عمى 
 ثالثا: فضميا

ىناك الكثير من اآليات القرآنيدة التدي تددل عمدى فضدل سدورة األنفدال، ومندو مدا 
: روي عددن واثمددو بددن األسددقع الميثددي رضددي اهلل عنددو قددال: قددال رسددول اهلل 

سأعطيددت مكددان التددوراة السددبع وأعطيددت مكددان الزبددور المئددين، وأعطيددت مكددان 
. والمدراد بالسدبع الطدوال: السدور الطدوال نٖس بالمفصدلناإلنجيل المثاني وفضدمت 

بداية من سورة البقدرة حتدى سدورة التوبدة، والمدراد بدالمئين: السدور التدي يكدون 
عدد آياتيا أكثر من المئة، وتطمق المثاني عمى سورة الفاتحة والسبب في ذلك 

 ألنيا تثنى في كل صالة. 
 رابعًا: عدد آياتيا: 

ون بالعدددد الكددوفي، وسددت وسددبعون بالعدددد الحجددازي عدددد آياتيددا خمددس وسددبع
 . نٗسوالبصري، وسبع وسبعون بالعدد الشامي

 

                                                                             
 ن. ٖٓٙ/ٚن الجامع ألحكام القرآن، س ٔس
 ن. ٖٓٙ/ٚن  ينظر: الجامع ألحكام القرآن، س ٕس
 ن.ٛٛٔ/ٕٛن، سٕٜٛٙٔن أخرجو أحمد في مسنده، حديث رقم س ٖس
 ن. ٜٚن، ومعالم اليسر سص: ٛٙن ينظر: حسن العدد سص:  ٗس
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 خامسًا: التسميات االجتيادية لسورة األنفال: 
 تسمى سورة األنفال بالعديد من األسماق ومنيا: 

سورة بدر، وقد استدل عمى ذلك بما روي عن سعيد بن جبير أنو قدال:  -
. وسدبب ىدذه التسدمية: نٔسألنفال؟ قال: تمك سورة بددرقمت البن عباس: سورة ا

أن معظم األحداث التي ذكرت في السورة الكريمة ىي أحداث غزوة بددر الكبدرى 
 وما حدث فييا.  

سددورة الجيدداد، وقددد وردت ىددذه التسددمية عنددد البقدداعي ولددم يددذكر ىددذا  -
 .نٕساالسم غيره

حولددو السددورة ىددو  وتسدميتيا بددذلك االسددم ألن موضددوعيا األساسددي الدذي تدددور
 الحديث عن الجياد في سبيل اهلل تعالى، وبيان أحكامو وفضمو. 

 المطمب الثاني: أىداف ومقاصد سورة األنفال، وأبرز موضوعاتيا.
 أواًل: أىداف ومقاصد سورة األنفال

يتمثل المقصد الكمي من السورة الكريمة فدي  التعدرف عمدى األسدباب التدي أدت 
زوة بددر الكبدرى، والتدي تنقسدم إلدى أسدباب مدن عندد إلى نصر المسممين فدي غد

اهلل تعددالى، وتسددمى أسددبابا ربانيددة، وأسددبابا ماديددة، وىددذان القسددمان  بينيمددا 
 ارتباط وثيق. 

وقدددد دعدددت السدددورة الكريمدددة إلدددى تقدددوى اهلل تعدددالى فيدددي سدددبيل النصدددر، وىدددي 
ؤكدد عمدى األساس الذي يتم من خاللو الفالح في الددارين الددنيا واألخدرة، ومدا ي

ذلك تكرار التقوى كثيرًا في السورة الكريمة، وىذا يدل عمى عظمة التقوى ومدى 
 .نٖسأىميتيا في  تحقيق  النصر

                                 
 ن.ٖ/ ٗن الدر المنثور في التفسير بالمأثور س ٔس
 ن.ٗٗٔ/ ٕعد النظر لإلشراف عمى مقاصد السور سن مصا ٕس
 ن.   ٖٗٔ/ٕن تفسير الب وي س ٖس
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 ومن الممكن إيجاز المقاصد التي تناولتيا سورة األنفال عمى النحو اآلتي: 
األمر باجتماع الكممدة والنيدي عدن التندازع: وقدد اتضدا ذلدك مدن خدالل  -ٔ

بددأت بيدا السدورة الكريمدة وىدي السدؤال عدن األنفدال، ومدن ثدم  االفتتاحية التدي
اإلجابة بأن األنفال هلل ورسولو، حيدث صدرف أنظدارىم عدن األنفدال إلدى مدا ىدو 

، ثم بعد ذلدك تناولدت السدورة اإلصدالح أىم من ذلك، وىو اهلل تعالى ورسولو 
 . نٔسبين الناس، وضرورة وحدة الصف وترك الخصام والمشاحنات

عمى اهلل تعالى فالنصر من عنده، وقدد اتضدا ذلدك: عدن طريدق  التوكل -ٕ
الترتيب ل زوة بدر، حيث أنو بعد أن كان ىدف المؤمنين ىو أخذ ال نائم، فرتب 
اهلل ليم أمرا آخر لم يقوموا بالتحضير لدو، وىدو مواجيدة كفدار قدريش، واليددف 

بطددال كممددة الباطددل، فييددأ اهلل تعددالى ال مددؤمنين مددن ذلددك رفددع كممددة الحددق، وا 
لمدددخول فددي ال ددزوة، وأنددزل المالئكددة عمددييم، كمددا أن اهلل تعددالى قددد حدددد مكددان 

 ال زوة وزمانيا. 
ثددم حددرض اهلل تعددالى المددؤمنين عمددى القتددال وذلددك مددن خددالل رؤيددة المددؤمنين 
الكفار قميمدي العددد ممدا شدجعيم عمدى الددخول فدي المعركدة، كمدا أن المشدركين 

م يسدتيترون بيدم، وأسدند اهلل تعدالى حقيقدة القتدل رأوا المؤمنين قمياًل مما جعمي
 . نٕسوالرمي لو تعالى

ضدددرورة األخدددذ بأسدددباب النصدددر المعنويدددة والماديدددة: وتتمثدددل األسدددباب  -ٖ
المعنوية في طاعة اهلل تعالى وترك اإلعجاب بدالنفس والريداق، وعددم خياندة اهلل 

تعانة بدداهلل تعددالى ورسددولو، وارتكدداب الددذنوب والمعاصددي، وال دددر، وضددرورة االسدد
 . نٖس تعالى وذكره الدائم

                                 
 ن.  ٕٚٗ/ٜن التحرير والتنوير، س ٔس
 ن.ٕٛٔن  يراجع جامع البيان لمطبري،  سص: ٕس
 ن.ٓٛٔن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، سص: ٖس



 

 
199 

ومددن األسددباب الماديددة الثبددات عنددد مقابمددة العدددو وعدددم اليددروب مددن الزحددف، 
وكذلك االستعداد بكل أسباب القدوة التدي  ترىدب األعدداق، وضدرورة اإلنفداق فدي 

 سبيل اهلل تعالى. 
 دعوة الكفار لمدخول إلى اإلسالم: وعدم محاربة اإلسالم والمسممين. -ٗ
خدداذ األمددم الماضددية عبددرة: حيددث قدداموا بمعاندددة الرسددل الددذين أرسددميم ات -٘

 اهلل تعالى إلييم فدارت عمييم دائرة السوق. 
ضدددرورة اتخددداذ الحدددذر مدددن المندددافقين وكيددددىم، وعددددم االنسدددياق وراق  -ٙ

 اإلشاعات.
إيضدداح العالقدددة التدددي توجدددد بدددين المسدددممين بعضددديم الدددبعض، وكدددذلك  -ٚ

 لمين. العالقة بين المعاىدين والمسا
ضددرورة رد العيددود إلددى المشددركين إذا خيددف مددنيم أن يقومددوا بالخيانددة  -ٛ

 وبال در. 
ضرورة التجييز لجميع االحتماالت الواردة سواق في حالة السمم أو في  -ٜ

حالة الحدرب، وتفضديل السدمم عمدى الحدرب متدى أتيحدت السدبل التدي تدؤدي إلدى 
 السمم.
والمدؤمنين  ى لمنبدي تثبيت العقيدة التدي تدنص عمدى كفايدة اهلل تعدال -ٓٔ

 . نٔس في الحرب، وأن اهلل تعالى ىو وكيميم وىو الحافظ ليم من أي ضرر
 ثانيًا: أبرز موضوعاتيا:

ٱ  ٻ  چ  ، وظيددر ذلددك فددي قولددو تعددالى:نٕس توضدديا أحكددام ال نددائم -9

  [ٔ] األنفال : چ  ٻٻ

                                 
 ن.  ٕٕ٘/ٜن التحرير والتنوير، س ٔس
 ن. ٛاألنفال، سص:من ىدي سورة ن  ٕس
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چ  توضيا صفات وخصائص المؤمنين، واتضدا ذلدك فدي قولدو تعدالى: -0

 [ٕ]األنفال:  چ  ...ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
الحديث عن غدزوة بددر وتوضديا سدير أحدداثيا، وذلدك مدن خدالل قولدو  -0

 [ٔٗ]االنفال:  چ  ڦٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ چ تعالى:
أمددر اهلل تعددالى بضددرورة اسددتخدام القددوة مددع األعددداق، وذلددك مددن خددالل  -4

  [ٓٙ] األنفال:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  قولو تعالى:
ۈ  ۈ           چ  ترتبط باألسرى، وذلك فدي قولدو تعدالى: إيضاح األحكام التي -5

 [ٚٙ]األنفال:  چٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 الحديث عن أحك:م المواريث التي تتعلق ب:ألرح:م واألق:رب، وذلك في قوله تع:لى   -6

 [75]األنف:   چىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       چ 
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 المبحث الثاني: غزوة بدر في القرآن الكريم.
 طمب األول: التعريف ب زوة بدر.الم

 أواًل: أسباب غزوة بدر الكبرى
تعددرف غددزوة بدددر ب ددزوة الفرقددان، سددميت بددذلك ألن اهلل تعددالى فددرق فددي ىددذه 
ال زوة بين المرحمة التي كان فييدا حدال المسدممين يتسدم بالضدعف فدي المديندة 

ابع عشدر المنورة ومرحمة القوة بعد ذلك، وقد حدثت غزوة بدر يوم االثندين السد
 .نٔس من شير رمضان في السنة الثانية من اليجرة

وقعت غزوة بدر بين المسممين وكفار قريش، والسبب الرئيسدي ل دزوة بددر ىدو 
، مدن أجدل مواجيدة قافمدة خاصدة مع الصدحابة الكدرام  خروج نبينا  محمد 

تحرك القافمة مدن الشدام،  بقريش وكان قائدىا سأبو سفيانن، حيث بمغ النبي 
أمر أصحابو من أجل الخروج، وقام بتعجل كل من كان عمدى اسدتعداد لمخدروج ف

لمواجية القافمة دون انتظار سكان العوالي، حتى ال تفوتيم القافمة ومدن ثدم لدم 
يكن المسممون عمدى أتدم اسدتعداد لمخدروج ولدم يكدن لددييم مقددرة عسدكرية فدي 

عتبدارىم مواجيددة غدزوة بددر، حيدث خرجدوا مددن أجدل أخدذ القافمدة ولددم يكدن فدي ا
 . نٕسكفار قريش

كددان عدددد المسددممين الددذين خرجددوا ثالثمائددة وبضددعة عشددر رجدداًل، وكددان مددن 
ضددمنيم أنصددار وكددان عددددىم بضددع وأربعددين ومددائتين، وكددان معيددم فارسددان، 

، لمددا عمددم أبددو سددفيان بخددروج نٖس وسددبعون بعيددرًا كددانوا يتعدداقبون عمددى ركوبيددا
طريدق السداحل وقدام بإرسدال مدن يسدتنفر  المسممين من أجدل أخدذ القافمدة اتخدذ

أىل مكة مما جعل قريش تيم باالستعداد من أجدل الخدروج لمواجيدة المسدممين 

                                 
 ن. ٖٓ/ٖالبداية والنياية البن كثير، سن  ٔس
 ن. ٕٕٗالدرر في اختصار الم ازي والسير، سصن  ٕس
 ن.  ٕٗ/ٕالطبقات الكبرى البن سعد سن  ٖس
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والدفاع عن القافمة، وقامت بحشد كل قوتيا من أجل ىذه المواجية ولم يتخمف 
عن الخروج منيم سوى القميل، حيث اعتبرت قريش أن أخذ المسممين لقافمتيدا 

ىانددة لكرامتيددا، وضددرب القتصددادىا وقددد وصددل عدددد فيددو حددط ومذلددة لمك انتيددا وا 
 . نٔسكفار قريش ألف مقاتل، ومعيم مائتا فرس يقومون بقيادتيا

 ثانيًا: ما قبل ال زوة
اختمف المشركون بعد نجاة قافمة قريش حيث أن منيم مدن يريدد القتدال ومدنيم 

القتدال لديعمم من يريد العودة دون قتال، وقد انتيدى األمدر بدرأي أبدي جيدل وىدو 
بذلك قام بمشورة أصحابو بصدفة  العرب قوة قريش وىيبتيا، ولما عمم النبي 

عامة ثم قصد األنصار بصفة خاصة، وبعد أن تحدثوا واتفقوا عمى أمر القتدال، 
وصل المسممون إلى بدر قبل وصول المشركين، وقدد أشدار الحبداب بدن المندذر 

  اق بدر فدي الخمدف فقبدل النبدي عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم أن يكون م
 .نٕس المشورة

بتوضدديا مصددارع الرجددال مددن أىددل بدددر بأسددمائيم، حيددث قددال  ثددم قددام النبددي 
ىدذا َمْصدَرُع فُدالٍن َغدًدا إن َشداَق اهلل َتَعدالى، َوَىدَذا َمْصدَرُع صمى اهلل عميو وسمم س

ن عمددى المسددممين ، كمددا أن اهلل تعددالى قددد مددنٖس فُددالٍن َغددًدا إن َشدداْق اهلل َتَعددالىن
چ  بالنعاس والماق قبل المعركة حتدى يكوندوا عمدى أتدم اسدتعداد، قدال اهلل تعدالى:

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    

[ ، وظل النبي ٔٔ]األنفال : چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ     
 صمى اهلل عميو وسمم في تمك الميمة يصمي ويتضرع لربو.

 ل زوةثالثًا: يوم ا

                                 
 ن. ٕٓٙ/ٖالبداية والنياية سن   ٔس
 ن.ٚٙٔ/ٖس لمسقا،السيرة النبوية ن  ٕس
 ن. ٗٓٗٔر ، حديث رقم سأخرجو مسمم ، كتاب الجياد، باب غزوة بدن   ٖس
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، وكددان ذلددك نٔسفددي القبددة وقددد الددتحم الجيشددان  وفددي المعركددة بقددي النبددي  
يدعو ربو حتى بشره اهلل تعدالى بالنصدر،  بمشورة سعد بن معاذ، وظل النبي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ  قدددددددال تعدددددددالى:

[، والتقى الجمعان في معركة كبيدرة وقدد مدد اهلل تعدالى ٜ]األنفال:  چڀ    
ڈ  ژ  چ  مسددممين بالمالئكددة فددي ىددذه ال ددزوة، وفددي ذلددك  يقددول  اهلل تعددالى:ال

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ     گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

[ ، كمددددا ورد فددددي ٕٔ]األنفددددال:  چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
 الحددديث الشددريف عددن رفاعددة بددن رافددع الزرقددي قددال: جدداق ِجبِريددُل إلددى النبددي 

ْىَل َبدْدٍر ِفديُكْم؟ قدال: مدن َأْفَضدِل الُمْسدِمِميَن، قدال: َوَكدَذِلَك مدن فقال: سما َتُعدُّوَن أَ 
 .نٕس َشِيَد َبْدرًا من الَمالِئَكِةن
 رابعًا: نتائج المعركة: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   چ  انتيت غزوة بدر بنصر عظيم لممسممين، قال تعالى:

من كفار  [،  وُقِتَل سبعون رجالً ٖٕٔ]آل عمران:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ
مصدرعو قبدل ال دزوة، وكدان مدن ضدمن القتمدى  قريش منيم من وضا النبدي 

أمدر  زعماق وكبار قدريش مثدل أبدي جيدل، وعمدرو بدن ىشدام، كمدا أن النبدي 
بسدحب قتمدى الكفدار إلدى حفدرٍة، وبمدغ عددد األسدرى مدن قدريش سسدبعين رجدداًلن، 

لمسددممين أربعددة وىددرب البدداقي تدداركين وراقىددم ال نددائم، وقددد بمددغ عدددد شدديداق ا
 .نٖسبالصالة عمييم ودفنيم في ثيابيم عشر شييدًا، قام النبي 

 خامسًا: األسرى

                                 
 ن. ٕٓٙ/ٖالبداية والنياية سن  ٔس
صحيا البخاري ،كتاب التفسدير، بداب قولدو سسدييزم الجمدع ويولدون الددبرن، حدديث رقدم ن  ٕس
 ن. ٘ٗٛٔس
 ن.  ٕٕٚ/ٖالبداية والنياية، س يراجعن  ٖس
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أبددا بكددر الصددديق، وعمددر بددن الخطدداب رضددي اهلل عنيمددا فددي  استشددار النبددي 
شأن األسرى، وأخذ برأي أبي بكر وىو الفداق، ثم نزل القرآن الكريم مؤيدًا لدرأي 

 حدل ليدم مدا أخدذوا مدن الفدداق، وأمدر النبدي عمر وىو معاقبة أئمدة الكفدر، وأ
بقتل عقبة بن معيط، والنضر بن الحارث بن كمدة؛ ألنيمدا مدن أئمدة الكفدر، ثدم 

 .نٔس بباقي األسرى خيراً  استوصى النبي 
 سادسًا: ال نائم 

لم يكن ثمة تشريع بتوزيدع ال ندائم مدن قبدل ممدا أدى إلدى الندزاع والخدالف بدين 
ٻ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻچ   نيمدة فندزل قولدو تعدالى:المسممين بمن أحدق بال

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  پپ  پ

 [ ٔ]األنفال: 
قال المفسرون: نزلت اآلية حين اختمف أىل بدر في ال نائم، وكان الشدبان فدي 

فدي المصداف، فقدال  ذلك اليوم قتموا وأسروا، واألشدياخ وقفدوا مدع رسدول اهلل 
ن: لنددا ال نددائم؛ ألنددا أبمينددا، وقددال األشددياخ: كنددا ردًقا لكددم، ولددو انيددزمتم الشددبا

 . نٕسالنحزتم إلينا فال تذىبوا بال نائم دوننا

                                 
 ن.ٖٕ٘/٘تاريخ الرسل والمموك لمطبري، س يراجعن  ٔس
ن. وىذا معنى أثر عن ابن عباس رواه بمفظ مقدارب أبدو داود ٚ/ ٓٔن التفسير البسيط س ٕس
ن، كتاب الجياد، باب في النفل، وسنده صدحيا. ورواه أيًضدا النسدائي فدي "تفسديره" ٖٕٚٚس
، ٕٖٔ/ ٕ، والحددداكم فدددي "مسدددتدركو" ٕٚٔ/ ٜن، والطبدددري فدددي "تفسددديره" ٕٚٔس ٘ٔ٘/ ٔ

 اري. وصححو ووافقو الذىبي في "التمخيص"، وقال: عمى شرط البخ
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 المطمب الثاني: أحداث غزوة بدر في القرآن الكريم.
غزوة بدر أول معركة في اإلسالم، وقد نزل فييا معظم سورة األنفدال باإلضدافة 

نيددا مددن سددورة آل عمددران، وسددورة النسدداق، وسددورة إلددى آيددات أخددرى تحدددثت ع
الحج، ولم يتناول القرآن الكريم غزوة من ال زوات بحجدم التفصديل الدذي تنداول 

 بو غزوة بدر، وفيما يمي بيان ذلك :
 اآليات الواردة في سورة األنفال:

عمدى وجدو اإلجمدال فدي أول السدورة  -أوال: تناولت سورة األنفال قسمة ال نائم 
وتوزيعيا وفض الخالف بين الصحابة  -يا في موضع آخر من السورة وتفصيم

ٻ    ٻٱ  ٻ  ٻچ  وتوجيييم إلى ما ىو خير ليم من ال نائم، قدال تعدالى:

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  پپ  پ  پ

 [. ٔ]األنفال:  چٿ  
 تذكر اآلية الكريمة النزاع الذي حدث بين المسدممين عندد حصدوليم عمدى غدزوة

عن كيفية تقسديميا، فدأنزل اهلل تعدالى ىدذه  بدر الكبرى، فقاموا بسؤال النبي 
اآليددة الكريمددة بددأن ال نددائم هلل تعددالى ولمرسددول يقومددون بوضددعيا حيثمددا شدداقوا 

 . نٔسدون أي اعتراض منكم
وأصددحابو إلددى  ثانيددا: تناولددت سددورة األنفددال الظددروف التددي خددرج فييددا النبددي 

شركين وبينت عدم االستعداد لممعركدة وكراىيدة فريدق مدن معركة بدر لمالقاة الم
المؤمنين لممواجية حيث كانوا يريدون العير المحممة بالتجدارة وأراد اهلل ليدم مدا 
ىو خير ليم منيا وىو مواجية الطائفة ذات الشوكة وخوض المعركة الفاصمة، 

گ   ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ چ  كما تبين اآليات التالية، قال تعالى:

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  

                                 
 ن.ٚٚٔتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، سص:ن  ٔس
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ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 - ٘]األنفددددال:  چ﮲ ﮳   ﮴  ﮵   ﮶ ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼   
ٚ.] 

بالخروج من أجل مالقاة المشركين، وكان ىنداك  أي أن اهلل تعالى أمر النبي 
فدي ذلدك لخدروج فكدانوا يجدادلون النبدي بعض من المدؤمنين لدم يتوقعدوا ىدذا ا

 . نٔس وفي مالقاة العدو لعدم االستعداد لخوض المعركة
ثالثددا: تناولددت سددورة األنفددال مشدداركة المالئكددة القتددال فددي معركددة بدددر وبيددان 

ٱ  ٻ  چ  عددىم وتثبيدتيم لممدؤمنين كمدا فدي اآليدات التاليدة، قدال تعدالى:

ٺ  ٺ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

]األنف:    چ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ   ٿ  ٿ   ٿ
9 - 92.]  

گ  گ  ڳ     گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ چ وقااا:  تعااا:لى 

]األنفاااااااااا:    چ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
90.] 

﮶ ﮷   ﮸  ﮹     ﮵ے   ۓ  ۓ    ﮲  ﮳    ﮴    چ وق:  تع:لى    

 چ﮿ ﯀  ﯁             ﮺ ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  

 [.ٔ٘-ٓ٘]األنفال: 
فمعنى االست اثة االستجارة بو من األعداق، حيث كانوا يدعوندو لمنصدر عمدييم، 
فأجاب دعاقىم بأندو سديمدىم بدألف مدن المالئكدة ُيدْرِدف بعضديم بعًضدا، ويتمدو 

 بعضيم بعًضا. 

                                 
 ن.ٕٓٓمعالم التنزيل ، سص:ن يراجع  ٔس
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م ومعونتيم فأمر المالئكة بتثبيت المؤمنين وتقوية عزميم وحضور الحرب معي
 . نٔسوأيدىم بالنصر

رابعددا: تناولددت سددورة األنفددال مظيددرا مددن مظدداىر النصددر والتأييددد وتثبيددت قمددوب 
المؤمنين في معركة بدر حيث لم يدخميا الخوف والرعب ف شدييم النعداس، قدال 

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   چ تعددددددددددددددالى:

   [.ٔٔال: ]األنف چ ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ
ألقى اهلل النعداس عمدييم أماًندا ليدم مدن الخدوف والرعدب، وراحدة ليدم لالسدتعداد 

 . نٕسلممعركة كيال ي مبيم العدو
خامسا: تناولت سورة األنفال بعض التوجييدات والتعميمدات القتاليدة، وىدي عددم 
التولي عن الزحف واإلدبدار عدن سداحة المعركدة ل يدر حيمدة حربيدة كدالكر والفدر 

حول من موقع إلى موقع، ونفدى اهلل عدن المدؤمنين قتدل المشدركين وأضدافو والت
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ  إلددى نفسددو؛ ألنددو بددأمره وقدرتددو قددال تعددالى:

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

ٱ  ٻ  ېئ  ىئ  ىئ     ېئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ

 [.97-95]األنف:    چٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٿ

أضاف جل ثناؤه قتل المشركين إلى نفسو، ونفاه عن المؤمنين بو الدذين قداتموا 
المشركين، إذ كان جل ثناؤه ىدو مسدب ب قدتميم، وعدن أمدره كدان قتداُل المدؤمنين 

 . نٖسإياىم، وبو كان النصر واإلمداد والمعونة، وىو الذي يتوفى األنفس

                                 
 ن.ٕٛٗ/ ٖٔن سٜٓٗ/ ٖٔن ينظر: جامع البيان لمطبري: س ٔس
 .نٛٗ/ ٓٔالتفسير البسيط سن ينظر:  ٕس
 ن.ٛٙ/ ٓٔالمصدر السابق: سن ينظر:  ٖس
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: تناولددت سددورة األنفددال قسددمة ال نددائم وتوزيعيددا بشدديق مددن التفصدديل، سادسددا
وبينت األحوال التي رتب اهلل فييا لقاق الجيشين رغم مخالفة األسباب والظروف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    چ والعدددد قددال تعدددالى:

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڦڤ   ڤ  ڤ   ڤ

ڎ     ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ   چ  ڇ

  ڳڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ

   [.ٕٗ-ٔٗ]األنفال:   چ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ
تناولددت اآليددة خمددس ال نيمددة بالتفصدديل، أمددا األربعددة األخمدداس الباقيددة فددأجمع 

لخمس الخامس وىو محدل اآليدة، العمماق عمى أنيا ألىل الحرب خاصة،  فأما ا
فكيف يقسم؟ فيدو ثالثدة أقدوال: أحددىا: يقسدم مندو هلل ولمرسدول ولمدن ذكدر فدي 
 اآلية. وىذا مما انفرد بو أبو العالية، وىو يقتضي أن يقسم عمى ستة أسيم. 

والثداني: أندو مقسدوم عمدى خمسدة أسدديم: سديم لمرسدول، وسديم لدذوي القربددى، 
، وسيم ألبنداق السدبيل، عمدى ظداىر اآليدة، وبدو وسيم لميتامى وسيم لممساكين

 قال الجميور. 
والثالث: أنو يقسم عمى أربعدة أسديم. فسديم هلل عدّز وجدّل وسديم لرسدولو عائدد 

لدم يكدن يأخدذ مندو شديئًا، وىدذا المعندى رواه عمى ذوي القربى ألن رسول اهلل 
 ابن أبي طمحة عن ابن عباس.

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ ثدددم تناولدددت اآليدددة ظدددروف وأحدددداث المقددداق،

ڎ  ڎ    ڈ     ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  چ   چ  ڇ

ڳ  ڳ     ڳڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ

   [.ٕٗ]األنفال:   چ ڳ  ڱ
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فكان الجمعان قد نزال وادي بددر، فالمسدممون بضدفتو األدندى مدن المديندة وىدي 
ي العدددوة القصددوى، العدددوة الدددنيا، والمشددركون بضددفتو القصددوى إلددى مكددة، وىدد

والركب: أبو سفيان وأصحابو أشد تسفال ألنيم أخذوا الطريق إلى سداحل البحدر 
 . 

ولو تواعدتم عمى االجتماع في المكان الذي اجتمعتم فيو من ِعدوتي وادي بدر 
الختمفتم في الميعاد، أو وقع التقدم والتأخر من غير قصد لذلك، أو تأخرتم عن 

 . نٔسيمالميعاد إذا بم كم كثرت
سابعا: تناولت سورة األنفال بشارة اهلل لممؤمنين بال مبة والنصر في غدزوة بددر 
، مما يبعث األمل والحث والتشجيع والتحفيز عمى لقاق العدو وذلك بتقميل عددد 
جيش المشركين في أعدين المسدممين، وتقميدل عددد جديش المسدممين فدي أعدين 

ڻ    ۀ  ۀ     ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ چ المشددددركين، قددددال تعددددالى:

ے     ے  ۓ    ۓ ﮲  ﮳      ھہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھ

﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻ ﮼  ﮽    ﮾  ﮿  ﯀   

   [.44-40]األنف:     چ             ﯁

كفار قريش في منامو قمياًل فدأخبر بدذلك أصدحابو فقدالوا:  فقد أرى اهلل النبي 
ذلددك تثبيتًددا ليددم؛ ألنيددم اجتددرؤا بددذلك عمددى  رؤيددا النبددي حددق، القددوم قميددل، وكددان

 حرب عدوىم.
ولمددا التقددى الجيشددان قمّددل اهلل المشددركين فددي أعددين المددؤمنين تصددديًقا لرؤيددا 
رسولو، وقمل المؤمنين في عيون الكافرين لي تروا بقتميم فال يتأىبوا لمالقداتيم 

                                 
 ن.ٖٕٔ -ٕٕٔ/ ٕير سزاد المسير في عمم التفسن ينظر:  ٔس
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يدددر وال يمبسدددوا مدددن السدددالح مدددا يمدددنعيم، فدددإذا البسددديم المسدددممون ألفدددوىم غ
 . نٔسمستعدين فظفروا بيم

ثامنددا: تناولددت سددورة األنفددال فيمددا يتعمددق ب ددزوة بدددر توجييددات عامددة تسددتدعي 
النصر والفالح وىي األمر بالثبات، ومالزمة الذكر والدعاق بالنصر، وطاعة اهلل 
عز وجل، وعدم الخالف والتنازع، والصبر، وعدم التشدبو بالمشدركين فدي البطدر 

يل اهلل، حيث حالفيم الشيطان عمدى النصدر والتأييدد، فممدا والكبر والصد عن سب
               چ التقددى الجيشددان نكددص ونقددض، قددال تعددالى:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ            ڭ  ڭ   

ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ    ڀڀ   پپ  پ  پ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ

ڌ    ڍڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڃ   ڃ  ڃ  

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ   گ     گ  

       [.ٛٗ-٘ٗ]األنفال:   چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳگ
والمعنى إذا حاربتم جماعة فاثبتوا لمقائيم واصبروا عمى مبارزتيم، فال تفروا وال 

كل مدا يدأمران بدو وينييدان عندو، ثدم  تجبنوا وال تنكموا، َوَأِطيُعوا المََّو ورسولو في
أمرىم باإلخالص والثبات والصبر عند المقداق، ونيداىم عدن التشدبو بالمشدركين، 
في انبعاثيم لمرياق، حيث َخَرُجوا ِمْن ِديارِِىْم َبَطرًا وفخرا بالشجاعة َوِرئاَق النَّداِس 
ة وطمبددا لمثندداق بالسددماحة والشددجاعة، وحددالفيم الشدديطان فظيددر ليددم فددي صددور 

إنسددان، ألنيددم لمددا أرادوا المسددير إلددى بدددر، خددافوا مددن بنددي كنانددة، ألنيددم كددانوا 
قتموا رجال، وىم يطمبون دمو، فمدم يدأمنوا أن يدأتوىم مدن ورائيدم، فتمثدل إبمديس 

                                 
 ن.ٗٚٔ/ ٓٔالتفسير البسيط سن ينظر:  ٔس
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المعددين فددي صددورة سددراقة الكندداني، وقددال: أنددا جدداركم مددن بنددي كنانددة، فددال يصددل 
 . نٔسإليكم مكروه منيم

ألنفال فيما يتعمق ب زوة بدر قضية األسرى وما ينب دي أن ثامنا: تناولت سورة ا
  ېۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ   يفعددددل بيددددم، قددددال تعددددالى:

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ    ەئې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ

حب   خب  مب    جبىئ  يئ  مئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ىب  يب   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ٹٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 [.79 - 67]األنف:    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
لمددا ىددزم اهلل المشددركين فقتددل مددنيم سددبعون رجددال وأسددر مددنيم سددبعون رجددال، 

في شأن األسرى أبدا بكدر وعمدر وعميدا رضدي اهلل عدنيم،  استشار رسول اهلل 
ندي أرى أن فقال أبدو بكدر : يدا رسدول اهلل ىدؤالق بندو العدم والعشديرة واإلخدوان، وا 

تأخددذ مددنيم الفديددة فيكددون مددا أخددذناه مددنيم قددوة لنددا عمددى الكفددار، وعسددى أن 
« ما ترى يدا ابدن الخطداب؟: »ييدييم اهلل فيكونوا لنا عضدا، فقال رسول اهلل 

الن قريدب لعمدر قال: واهلل ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكندي مدن فد
فأضرب عنقو، وتمكدن عميدا مدن عقيدل فيضدرب عنقدو، وتمكدن حمدزة مدن فدالن 
أخيو فيضرب عنقو، حتى يعمم اهلل أن ليس في قموبنا ىدوادة لممشدركين، ىدؤالق 

 صناديدىم وأئمتيم وقادتيم.
لما قال أبو بكر ولم ييو ما قدال عمدر، وأخدذ مدنيم الفدداق  فيوى رسول اهلل 
وأبي بكر وىمدا يبكيدان فقمدت:   د قال عمر ف دوت إلى النبي فمما كان من ال

ن لددم أجددد بكدداق تباكيددت  مددا يبكيددك أنددت وصدداحبك فددإن وجدددت بكدداق بكيددت وا 

                                 
  ن.ٖٚٓ/ ٘محاسن التأويل: سن ينظر:  ٔس
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سلمدذي عدرض عمدي أصدحابك مدن أخدذىم الفدداق، وأندزل  لبكائكما. قال النبي 
 . نٔساهلل عز وجل اآليات...ن فأحل ليم ال نائم

 اآليات المتعمقة ب زوة بدر في سورة آل عمران:
أوال: تناولت سورة آل عمران فيما يتعمق ب زوة بدر بشارة اهلل لممؤمنين بال مبدة 
والنصر، وذلك بتقميل عدد جديش المشدركين فدي أعدين المسدممين، وتقميدل عددد 

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  جيش المسممين في أعين المشدركين، قدال تعدالى:

گ     گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  کڎ    ڎڌ

]آل عمددددددددددددددران  چڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    ڳگ  گ  ڳ  ڳ
:ٖٔ.] 

يؤكدد ليدم أن  ىذا خطداب لمييدود بالمديندة عالمدٌة وداللدٌة عمدى صددق النبدي 
الحدددق غالدددب وأن الباطدددل ميدددزوم وأن يعتبدددروا ب دددزوة بددددر ومدددا آل إليدددو أىدددل 

  .نٕسالشرك
آل عمدران فيمدا يتعمدق ب دزوة بددر تدذكير المدؤمنين بحداليم ثانيا: تناولت سدورة 

  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿچ  وضعفيم يدوم نصدرىم اهلل فدي بددر، قدال تعدالى:

  [.900]آ  عمران   چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ذكر اهلل المؤمنين بيوم بددر حدين نصدرىم اهلل عمدى أعددائيم وىدم أذلدة قميمدون، 

هلل عمى عدوىم، مع كثرة عددىم وقمدة في غير منعة من الناس، حتى أظيرىم ا
عددكم، وىم اليوم أكثر عدًدا مدنيم حينئدذ، فدإن تصدبروا ألمدر اهلل ينصدركم كمدا 
نصركم ذلك اليوم، "فاتقوا اهلل"، يقول تعالى ذكره: فداتقوا ربكدم بطاعتدو واجتنداب 

                                 
 ن. ٙٔ/ ٗن ينظر: تفسير ابن كثير: س ٔس
 ن. ٜٕٕ/ ٙن ينظر: جامع البيان: س ٕس
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محارمو "لعمكم تشكرون"، أي لتشكروه عمى ما منَّ بدو عمديكم مدن النصدر عمدى 
ظيار دينكم، ولما ىداكم لو من الحق الذي ضّل عنو مخالفوكمأعدائك  . نٔسم وا 

ثالثددا: تناولددت سددورة آل عمددران فيمددا يتعمددق ب ددزوة بدددر الوعيددد لصددناديد الشددرك 
ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ  بدداليالك، والوعددد لممددؤمنين بالنصددر، قددال تعددالى:

 [.907]آ  عمران  چڻ  ۀ  ۀ    
تُدَل ِقْطَعدًة ِوَييدِدَم ُرْكًندا ِمدن أركدان الشدرك، بالقتدل واأَلْسدِر، أي ِلُييمك طائفًة، وِلَيقْ 

فُقِتددَل مدددن قدددادة المشددركين وسدددادتيم يدددوَم َبددْدٍر، سدددبعون، وُأِسدددَر سدددبعون،  َأْو 
َيْكِبدددَتُيْما بالَصدددْرُع واإلىدددالُك، والمَّْعدددُن، والَيِزيَمدددُة، والَ دددْيُظ، واإلذالُل، ويخيدددبيم 

َوْعَدُه يوم َبْدٍر؛ ِبَقْطع َطَرٍف ِمن الكفار بالقتال واألسدر،  بالحرمان، وقد أنجز اهلل
َوَردَّ البدداقين منيددزمين، خددائبين ِمّمددا َأمَّمُددوا ِمددن الظََّفددِر، فتحقددق نصددُره، وَعَمددت 

 . نٕسكمَمُتوُ 

                                 
 ن. ٜٙٔ/ ٚن ينظر: جامع البيان س ٔس
 ن. ٔٛ٘/ ٘ن ينظر: التفسير البسيط: س ٕس
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 اآليات المتعمقة ب زوة بدر في سورة الحج:
سداحة المعركدة وقدت أوال: تناولت سورة الحج فيما يتعمق ب زوة بدر مممحا مدن 

 المبارزة، قال تعالى: 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ    ڻں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  چ

روي عن أبي ذر وعمي م أنيما قداال: نزلدت [. ٜٔ]الحج: چے  ے  ۓ  
ىذه اآلية في الدذين بدارزوا يدوم بددر مدن الفدريقين، وكدان مدن المسدممين حمدزة 

ر عتبددة وابنددو الوليددد وشدديبة ابنددا ربيعددة وعمددي وعبيدددة بددن الحددارث، ومددن الكفددا
 .نٔس وأقسم أبو ذر أن ىذه اآلية نزلت في ىؤالق الستة

 الفصل الثاني: عوامل الصبر والثبات في سورة األنفال، وأثرىا عمى األمة.
 وفيو مبحثان: 

 المبحث األول: عوامل الصبر والثبات في سورة األنفال وأثرىا عمى األمة.
 وفيو مطمبان: 

 طمب األول: عوامل الصبر والثبات في سورة األنفال.الم
كان العامل الرئيسي لالنتصار في غدزوة بددر الصدبر والثبدات الدذين تميدز بيمدا 
المسممون في مواجية المشركين، وقد وضحت لنا سورة األنفال عوامدل الصدبر 

 .نٕسوالثبات التي أدت إلى انتصار المسممين في غزوة بدر
 في سورة األنفال: أوال: عوامل الصبر 

المدددؤمن الدددذي أكرمدددو اهلل بدددو، و ب، يتحمدددى سالق النفخأ من ضلفا قمخالصدددبر 
 .نٔسوحقيقتو: حبس النفس عن كل ما يسخط اهلل في القمب والسان والجوارح

                                 
كتدداب تفسددير القددرآن، بدداب سىددذان خصددمان اختصددموا فددي ربيددمن،  أخرجددو البخدداري ،ن  ٔس
 ن ٖٗٚٗس
 ن.ٕٓ٘ن البحر المحيط ألبي حيان ، سص: ٕس
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ومقام الصبر من أعظم مقامات اإليمان ألنو يكف عن اجتراح السيئات والوقوع 
ا العدادات ويقويدو عمدى فعدل القدرب في الشبيات ويحمي العبدد عدن سدموك قبدائ
 والطاعات ويثبتو عند نزول المدليمات. 

ىث   يث   حج  مج  جح  چ وقددد أمددر اهلل بددو، وبددين جددزاق الصددابرين فقددال تعددالى:

 [. 92]الزمر   چمح  
ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     چ  وحث عميو النبيَّ صمى اهلل عميو وسمم فقال:

 [.05األحق:ف  ] چ
حالين، إما السراق فيشدرع لدو الشدكر، أو الضدراق الدنيا بين فالمؤمن يتقمب في 

عجبددا ألمددر »فيشددرع لددو الصددبر، وقددد قددال رسددول اهلل صددمى اهلل عميددو وسددمم: 
المددؤمن، إن أمددره كمددو خيددر، ولدديس ذاك ألحددد إال لممددؤمن، إن أصددابتو سددراق 

ن أصابتو ضراق، صبر فكان خيرا لو  .نٕس«شكر، فكان خيرا لو، وا 
يدداد خوضددا ل مددار المددوت فددي سددبيل اهلل فددي سدداحات المعددارك، ولمددا كددان الج

وامتحانا لمصدق واإليمان واليقين، والنفوس قدد تجدبن أو تخداف أو ترغدب عندو 
ىول وخطب، كانت الحاجة ماسة إلدى عوامدل الصدبر الدذي يحصدل لما فيو من 

بددو الثبددات والنصددر عنددد المواجيددة، وقددد تناولددت سددورة األنفددال الصددبر كعامددل 
ي لو نتائجو اإليجابية وأثره فدي النصدر والتمكدين، ومدن عوامدل الصدبر فدي تربو 

 سورة األنفال  ما يمي:

                                                                             
ن، والتوقيدف عمدى ميمدات ٕ٘ٓينظر: معجم مقاليدد العمدوم فدي الحددود والرسدوم سص:  نٔس

 ن.ٕٕٔالتعاريف سص: 
كمددو خيددر، رقددم  ن كتدداب الزىددد والرقددائق، بدداب المددؤمن أمددرهٜٕٕ٘/ ٗن صددحيا مسددمم سٕس

 ن.ٜٜٜٕالحديث س
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، وصدق المجوق إلى اهلل لعمو أن يميدم العامل  األول من عوامل الصبر: الدعاق
كثير الدعاق في ساحة المعركة يوم بدر، ولم  الصبر والنصر، فقد كان النبي 
يا نبي اهلل، كفاك داؤه فضمو أبو بكر وقال لو: يزل يدعو ويتضرع حتى سقط ر 

ٱ  ٻ  چ : مناشدتك ربك، فإنو سينجز لك ما وعدك، فدأنزل اهلل عدز وجدل

 .(9)[9]األنف:    چٻ  ٻ  ٻ  
العامل  الثاني من عوامل الصبر: اإلخالص، وىو وقود الصبر، وأمضى أسمحة 

والسدكينة والسدعادة،  النصر، فبو يسدتجمب الفدوز، والتوفيدق والراحدة والطمأنيندة
وىو من أقوى عوامل الصبر، وقد صبر المؤمنون يوم بدر في وجو عدوىم؛ إذ 
نما كانوا يريدون عير قريش، ولدم يكوندوا فدي عددد  لم يستعدوا لمحرب والقتال وا 
وعدة، فاختار اهلل ليم لقاق عدو بأضعافيم وبكامدل عددد وعددة، فصدبروا وثبتدوا 

ڑ  ک  چ فكان النصدر حمديفيم، قدال تعدالى:  لإلخالص واليقين في قموبيم،

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

  [6 – 5]األنف:    چں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  
العامل  الثالث من عوامل الصبر: النظر في سدير الصدابرين ومدمليم، لمدا فييدا 

ر اهلل نبيدو أن ولمدا ليدم فييدا تسدمية وتثبيدت وتدذكير، وقدد أمد  من عبر وعظة،
ائ  ائ    ەئ   ەئ  چ يصددبر وذكددره حينئددذ صددبر أولددي العددزم مددن الرسددل، فقددال: 

 [.05]األحق:ف   چوئ  وئ  ۇئ     
"ثدم أمدر تعدالى رسدولو أن يصدبر عمدى أذيدة المكدذبين   :قال السدعدي رحمدو اهلل

المعددادين لددو، وأال يددزال داعًيددا ليددم إلددى اهلل، وأن يقتدددي بصددبر أولددي العددزم مددن 

                                 
ن كتاب الجياد والسير، باب اإلمداد بالمالئكة في غدزوة بددر، ٖٖٛٔ/ ٖن صحيا مسمم سٔس

باحة ال نائم، حديث رقم: س  ن.ٖٙٚٔوا 
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مين، سادات الخمق، أولي العزائم واليمم العالية، الذين عُظم صبرىم، وتدم المرس
 ."نٔسيقينيم؛ فيم أحق الخمق باألسوة بيم، والقفو آلثارىم، واالىتداق بمنارىم

وقد أشارت سورة األنفال إلى ىذا المعنى حيث ذكرت المؤمنين بصبرىم وثباتيم 
ٱ  ٻ  چ  قدال تعدالى: يوم كدانوا مستضدعفين فدي مكدة حتدى مكدن اهلل ليدم

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 [.06]األنف:    چٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 
 ثانيا: عوامل الثبات في سورة األنفال: 

 اإليمدددان الحدددق: حيدددث أن السدددبب األساسدددي الدددذي حمدددل الرسدددول  -ٔ
وأصحابو عمى الصبر أمام مواجية الكفار في غزوة بدر ىو اإليمان باهلل تعالى 

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  چ  عرفة الحدق لدو تعدالى، كمدا قدال تعدالى:والم

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   

[ حيث أن المسممين في غزوة بددر كدان لددييم ٙ – ٘]األنفال:  چڻ  ۀ  
يقين جازم جعميم ال يخشون الكفدار ميمدا كثُدر عدددىم وميمدا اشدتدت المعركدة 

كامل بأن اهلل تعدالى معيدم ولدن يخدذليم، ممدا جعميدم يصدبروا فيم لدييم إيمان 
 . نٕس ويثبتوا أمام الكفار

ىدو القائدد فدي غدزوة بددر  قيدادة تفضدميا النفدوس: حيدث كدان النبدي  -ٕ
فيددو القائددد األعمددى لسمددة اإلسددالمية جميعددًا، ومددا يتميددز بددو مددن حسددن الخمددق 

لييا النفوس والقموب، بل وكمال النفس والصفات النبيمة والكريمة التي تنجذب إ
ڑ   ڑ  چ  وتتفانى النفوس من أجمو، والقرآن يحث عمى طاعة ىذه القيادة

[. وقددددددددددد ٕٓ]األنفددددددددددال:  چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ 
                                 

 ن.ٗٛٚن تيسير الكريم الرحمن لمسعدي سص: ٔس
 ن. ٕٚعوامل النصر والتمكين في دعوات المرسمين، سص:ن  ٕس
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ساعدت ىذه القيادة الفاضمة عمدى صدبر وثبدات المسدممين فدي غدزوة بددر أمدام 
عمدددى شدددعور المشدددركين، كمدددا أن أخدددذ الرسدددول بمبددددأ الشدددورى كدددان لدددو دور 

المسممين بأىميتيم في ال دزوة ممدا جعميدم يصدبروا ويثبتدوا أمدام مواجيدة كفدار 
 . نٔس قريش

شددعور المسددممين بمدددى وقددوف اهلل معيددم: حيددث أن المسددممين عندددما  -ٖ
است اثوا باهلل تعدالى حتدى يجيدرىم مدن الكفدار والددعاق مدن أجدل الحصدول عمدى 

م بألف من المالئكة يردف بعضيم النصر، استجاب ليم اهلل تعالى وقام بإمدادى
بعضًا ويتمو بعضيم بعضًا من أجل محاربة الكفار والوقوف أمداميم، كمدا تشدير 

ٺ    ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  اآلية:

ڦ  چ وقاااا:     [97]األنفاااا:    چٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿٺ  ٺ   ٿ  ٿ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ

وىدددددذا مدددددا جعدددددل [  99األنفااااا:   ] چڌ  ڌ  ڎ        ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڍ
 .نٕس المسممين يصبروا ويثبتوا أماميم ومن ثم النصر العظيم

استشددعارىم عنايددة اهلل بيددم: حيددث أنددو مددن عوامددل صددبر المسددممين   -4
وثباتيم أمام الكفار استشدعار مددى عنايدة اهلل تعدالى بعبدادة فدي سداحة القتدال، 

في المنام الكفدار رغدم  من خالل رؤية اهلل تعالى لنبيو محمد وقد اتضا ذلك 
ُكثرة عددىم قمياًل في نظره، حتى يقوم بتقوية قمدوبيم وثبداتيم لمواجيدة الكفدار، 
فكان وقوف اهلل تعدالى بجاندب المسدممين أحدد أىدم عوامدل الصدبر والثبدات أمدام 

ڻ    ۀ  ۀ     ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ، قدددددال تعدددددالى: نٖسالكفدددددار

                                 
 ن. ٙٓٔ، سص:الرحيق المختومن  ٔس
 ن.ٜٚٔتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، سص:ن  ٕس
 ن.   ٖٚٔن تفسير الب وي ، سص: ٖس
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ے     ے  ۓ    ۓ ﮲  ﮳      ھہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھ

﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻ ﮼  ﮽    ﮾  ﮿  ﯀   

 [.44 – 40]األنف:    چ           ﯁
الشعور بالمسؤولية: حيث كان المسممون في غزوة بددر لددييم شدعور  -5

ند فرار بالمسؤولية تجاه ال زوة، حيث أن العواقب التي من الممكن أن تترتب ع
المسدممين عددن ال ددزوة وعددم الجيدداد مددن أجدل إعددالق كممددة اهلل تعدالى تعددد أشددد 
ضررًا عما سوف يحددث عنددما يقومدوا بمواجيدة الكفدار، كمدا أن الخسدارة التدي 
سوف تمحقيم وتمحق األمة اإلسالمية بعدد ىدذا الفدرار ال يقداس بدأي وجدو عمدى 

ا الفدرار، فكدان شدعورىم المتاعب التي سوف تحددث عنددما يتحممدون نتيجدة ىدذ
بيددذه المسددؤولية أحددد العوامددل التددي جعمددتيم يصددبروا عمددى مواجيددة الكفددار فددي 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ  غزوة بدر، وقد حذرىم اهلل من الفرار فقدال:

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

 – 95]األنف:    چېئ  ىئ    ېئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
96 .] 
اإليمان باآلخرة: فشدعور المسدممين أن مدا يفعمدوه هلل تعدالى ومدن أجدل   -ٙ

أن ينالوا رضا اهلل في اليوم اآلخر، فيم عمى يقين بأنيم سوف يحاسدبون عمدى 
جميع األعمال التي فعموىا في الدنيا صد يرىا وكبيرىدا، فيدم يعممدون أن الجدزاق 

عذاب الخالد في النار، فقد إما أن يكون إلى النعيم المقيم أو يكون الجزاق ىو ال
كان ىذا األمر من العوامل التي دعت المسممين إلدى الصدبر والثبدات فدي غدزوة 
بدر، ومن ثم فكان العامل عمى صبرىم وخروجيم إلدى غدزوة بددر ىدو أن يندالوا 

 الثواب العظيم في األخرة وليس من أجل البطر والرياق كما فعل المشركون.
هلل تعالى المؤمنين في غزوة بدر من خالل البشارة بالنصر: حيث ثبت ا -7

تبشيره ليم بالنصر عمى الكفار، حيث أوحى اهلل تعالى إلى المالئكة الذين نزلوا 
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أمام الكفار بأنو تعالى سوف ينصر المسدممين عمدييم،  من أجل نصرة النبي 
وقد أمر اهلل تعدالى المالئكدة بدأن يقومدوا بتثبيدت المسدممين مدن خدالل تبشديرىم 

نصر وكذلك من خالل اطمئنانيم بأنيم سدوف يكوندوا معيدم أمدام الكفدار ممدا بال
جعميم يثبتوا ويصبروا عمى الجياد حتى نالوا خيدر الجدزاق بالنصدر عمدييم، قدال 

گ  گ  ڳ     گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  تعددددددددددددددالى:

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہڻ   ۀ  ۀ  ہ

9)[ 94 - 90األنف:   ] چ﮲ ﮳  ﮴    ﮵  ﮶   
) . 

حيدددث أن التوكدددل عمدددى اهلل جعدددل المسدددممين التوكدددل عمدددى اهلل تعدددالى:  -ٛ
صددابرين عمددى الوقددوف أمددام الكفددار مددن أجددل إعددالق كممددة اهلل تعددالى، حيددث أن 

كيم التوكل يزرع في نفوس المسممين اليقين بأن اهلل تعالى لن يخذليم ولن يتدر 
أمام عدوىم مما جعميم يثبتدون أمدام العددو عمدى الدرغم مدن قمدة عدددىم، حيدث 

 .نٕسأنيم عمى يقين بأن اهلل تعالى سوف ينصرىم بقدر توكميم عميو تعالى
مددددع  لممسددددممين: حيددددث أن جمددددوس النبددددي  تييئددددة الرسددددول  -9

مدن المسممين وتعميميم قواعد القتال وتعريفو ليم بأنيم لم يخرجدوا إلدى ال دزوة 
أجل متاع الدنيا ولكنيم خرجوا من أجل إقامة العددل والعمدل عمدى إحقداق الحدق 
بطال الباطل، وأندو إذا تدم تحقدق ذلدك فدإن النصدر مؤكدد، وقدد كدان ىدذا األمدر  وا 

ڑ  ک  ک   ک  چ  أحد عوامل صبر وثبات المسممين أمام الكفار، قال تعالى:

   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں 

ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  

                                 
 ن.    ٙٚن تفسير الجاللين الميسر، جالل الدين السيوطي، سص: ٔس
 ن.    ٙٙٔن التفسير الوسيط لمقرآن الكريم، محمد طنطاوي سص: ٕس
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ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵   ﮶ ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻   

9)[8 – 5]األنف:    چ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁                 
.)  

استحضدددار آيدددات اهلل العظيمدددة مدددن عوامدددل الثبدددات، ولدددذلك كاندددت ىدددذه  -ٓٔ 
 المسممين.السورة تقرأ ليمة المعارك في معسكرات 

وأصبا من السُّنة أن ُتقرأ آيات القتال في ساحات الجياد، ففي وقعدة اليرمدوك: 
كان المقداد بن األسدود رضدي اهلل عندو يددور عمدى كتائدب الجديش، يقدرأ عمدييم 

 سورة األنفال وآيات الجياد.
وفددي معركددة القادسددية: كددل كتيبددة مددن كتائددب الجدديش معيددا قددارئ، يقددرأ عمددييم 

 وآيات الجياد، إذا َحِمَي الوطيس واشتدَّ األمر. سورة األنفال
وفدددي معركدددة ذات الصدددواري: صدددفَّ عبدددداهلل بدددن سدددعد المسدددممين عمدددى ندددواحي 

 .نٕسالسفن، َيِعُظُيم ويأمرىم بتالوة القرآن، خاصة سورة األنفال

                                 
 ن.ٕٜٕ/٘ن البحر المحيط ألبي حيان س ٔس
     ن.ٔٔ/ ٚالبداية والنياية: سن  ٕس
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 المطمب الثاني: أثر الصبر والثبات عمى األمة.
لددرأس فددي الجسددد حيددث أنددو ال يوجددد يعدددُّ الصددبر والثبددات فددي اإلسددالم بمثابددة ا

إيمددان لمددن ال يتحمددى بالصددبر كمددا أن منزلددة الصددبر مددن أعظددم وأجددل منددازل 
اإليمدان، والسددبب فددي ذلدك أن الصددبر يسدداعد العبددد عمدى عدددم اقتددراف السدديئات 
وعدم الوقوع في الشدبيات كمدا أن الصدبر يحمدي األمدة مدن ارتكداب السدموكيات 

عدات ويثبتدو عندد انتشدار الفدتن، وقدد قدال اهلل القبيحة ويسداعده عمدى فعدل الطا
، كما أنو ينتج عن  [٘ٔٔ]ىود: چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅچ تعالى:

 الصبر والثبات العديد من اآلثار وتتمثل فيما يمي: 
  أواًل: األجور العظيمة التي سوف يناليا الصابر والثابت عند البالق:

بدداألجر العظدديم، وقددد دلددت اآليددات فالصددابر عنددد الشدددائد قددد وعددده اهلل تعددالى 
القرآنيددة العديدددة عمددى البشددارات التددي بشددر اهلل تعددالى بيددا عبدداده عنددد الصددبر 

ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  چ  والثبات، ومن اآليات التي تدل عمى ذلدك قولدو تعدالى

  ڇڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ

[ فاهلل تعالى وعدد مدن يصدبر ٚ٘ٔ-٘٘ٔ]البقرة : چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
عنددد المحددن والشدددائد بالصددموات والرحمددات، كمددا أنددو تعددالى وعدددىم بددالم فرة 
والرحمددة بيددم، وقددد ورد ذلددك فددي اآليددة الكريمددة مددن خددالل ذكددر اهلل تعددالى ليددم 
بصي ة الجمع حتى يكون دلياًل عمى الكثرة، وقد وعد اهلل تعالى الصدابرين عمدى 

الواسدعة مدن خدالل إزالدة اهلل تعدالى اآلثدار التدي ترتبدت عمدى  المصائب بالرحمدة
المصدديبة عددن طريددق تعددويض عبدداده خيددرا منيددا، كمددا أن اهلل تعددالى قددد وعدددىم 
باليدايددة إلددى مددا يرغبددون مددن األمددور المختمفددة سددواق فددي الدددنيا أو فددي اآلخددرة 

 .نٔس

                                 
 ن.ٖٕٙن التفسير الوسيط لمقرآن الكريم، سص: ٔس
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اهلل تعدالى قدد  واهلل تعالى ُيضاعف األجر لمن يصبر مرتين يوم القيامة، كما أن
ىث   يث   حج  مج  چ  بشر الصابرين والثابتين بالجنة دون حسداب قدال تعدالى:

 ، فالصبر يستمزم وجود ُصحبة اهلل تعالى لمعباد.  [ٓٔ]الزمر: چجح  مح  جخ   
 ثانيًا: التقرب إلى اهلل تعالى

فالصبر والثبات من أفضل األمور التي يقوم بيا العبد من أجل التقدرب إلدى اهلل 
الى، وقد دل عمى ذلك كثدرة ذكدر اهلل تعدالى لمصدبر فدي القدرآن، فقدد مددح اهلل تع

الصابرين في العديد من اآليات التي قد تصدل إلدى تسدعين موضدعا مدن القدرآن. 
أن المؤمن الصابر والثابت عمى البالق في خير دائم، وذلك  كما وضا النبي 

ذه النعمدة كمدا أندو عندد ألن الصابر عند السدراق يقدوم بشدكر اهلل تعدالى عمدى ىد
إصابتو بالضر يصبر ويثبت عميو ألنو يعمدم أندو مدن عندد اهلل تعدالى وأندو خيدر 

 لو مما يجعمو يثبت عمى ىذا البالق. 
وقد وعد اهلل الصابرين الثابتين بالفوز والنجداة يدوم القيامدة، وفدي ذلدك قدال اهلل 

،  [ٔٔٔ]المؤمندون: چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ  تعدالى:
 كما أن الصبر والثبات يترتب عميو ىداية ورقة القمب.

 ويمكن إجمال آثار الصبر والثبات عمى األمة عمى النحو اآلتي: 
أن الصبر والثبات ينتج عنيما النصدر العزيدز عمدى األعدداق، كمدا يندتج  -1

الفتا المبين والفوز بمعية اهلل تعالى ليم، حيث أن فدوز الصدابرين بيدذا األمدر 
ر األمور التي من الممكن أن يحصدل عمييدا العبداد سدواق فدي الددنيا يعد من خي

  چ ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ڀڀچ  أو في األخرة، وقد دل عمى ذلك قولو تعالى:

 [. 46]األنف:  
إن الصبر والثبدات يكدون نتيجتدو العدز والتمكدين، وقدد اتضدا ذلدك جميدًا  -2

ڱ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ  في قصة سيدنا يوسدف عميدو السدالم، قدال تعدالى:

 [.  92]يوسف   چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  
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من آثار الصبر العظيمدة الفدالح والنجداح، وقدد وردت اآليدات القرآنيدة  -3
 ، ومنيدا قولدو تعدالى:نٔس التي تدل عمى مدى ارتبداط الصدبر والثبدات عندد الدبالق

]آ   چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     چ 
 [.022عمران  

و: فكل من يصبر ويثبت ويترك المعاصي الشعور بمذة اإليمان وحالوت -4
ويثبددت أمددام فددتن الدددنيا المختمفددة، فإنددو ينددتج عددن ذلددك الفددوز بالشددعور العظدديم 
الددذي ال يشددعر بددو أي إنسددان وىددو حددالوة اإليمددان بدداهلل تعددالى ومدددى الشددعور 
بالراحة نتيجة لترك المسمم المعصية والصبر والثبات أماميدا مدن أجدل رضدا اهلل 

لك يقول ابن تيمية: سوكذلك ترك الفواحش يزكو بيا القمب وكدذلك تعالى، وفي ذ
فددي  نٕستددرك المعاصددي فإنيددا بمنزلددة األخددالط الرديئددة فددي البدددن ومثددل الدددغل

 .نٖسالزرعن

                                 
  ن.ٖٖن نداق الريان في فقو الصوم وفضل رمضان، سص: ٔس
الدغل، محركة: دخل في األمر مفسد، كما يطمق عمى الشجر الكثير الممتدف، واشدتباك  ن ٕس

و: أدغال ودغال. القاموس المحيط سص: النبت وكثرتو، والموضع يخاف فيو االغتيال، جمع
  ن.ٜٜٜ

 ن.٘ٗن نداق الريان في فقو الصوم وفضل رمضان، سص: ٖس
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 المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سورة األنفال
الدروس المستفادة من السورة الكريمة ال تعد وال تحصدى، ولكندي سدأذكر قبًسدا 

 منيا:
 أواًل: إيضاح سورة األنفال لصفات المؤمنين: 

حيث ورد في السورة الكريمة نمطين من أنماط المؤمنين، حيث ذكدر اهلل تعدالى 
فددي بدايددة السددورة، صددفات المددؤمنين مددن ناحيددة اإليمددان وىددي التددي تكددون مددن 
خالل الثقة باهلل تعالى وما يتصف بو من القدرة وأنيم مؤمنون بأن النصر مدن 

نددد اهلل تعددالى، فصددفات المددؤمنين فددي ىددذه اآليددات قددد اتفقددت مددع القددوانين ع
 : نٔسالربانية التي تناولتيا السورة الكريمة في البداية، وىذه اآليات ىي

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ  قولو تعدالى: 

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

 چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 . [4-0]األنف:  
بينمددا جدداقت صددفات المددؤمنين فددي اآليددة األخيددرة مددن سددورة األنفددال متفقددة مددع 
األمددور والقددوانين الماديددة التددي يجددب أن يتحمددى بيددا المددؤمن عنددد القتددال، وقددد 

  ېئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ  اتضا ذلدك قولدو تعدالى:

 [.75]األنف:   چيئ  جب  حب  خب    مئ    ىئ   حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی جئ
وبددذلك نجددد أن سددورة األنفددال قددد قامددت بددالجمع بددين الصددفات التددي يتحمددى بيددا 
المؤمندددون بالنسدددبة لمقدددوانين الربانيدددة، والصدددفات التدددي يجدددب أن يتحمدددى بيدددا 
 المؤمنون بالنسبة لمقوانين المادية، وقد حدث ذلك بشكل متوازن بين الصفات. 

                                 
 ن. ٘٘ن االعتقاد واليداية إلى سبيل الرشاد عمى مذىب السمف وأصحاب الحديث، سص: ٔس
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األنفدال عمدى عددة ندداقات إلييدة تشدجيعًا لممسدممين عمدى  ثانيًا: اشدتمال سدورة

 الصبر والثبات في الجياد: 
حيث تضمنت ىذه اآليات التحفيز عمى الجياد في سبيل اهلل وتدذكير المسدممين 
بدددأن ىدددذه الندددداقات تضدددمن تكميفدددات تعدددد مدددن متطمبدددات اإليمدددان الدددذي كدددانوا 

 :نٔس ىذا اإليمان يتميزون بو وأن النصر الذي حصموا عميو كان نتيجة
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  النددداق األول: التحددذير مددن اليددروب مددن المعركددة،

 [.95األنف:    چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
النداق الثاني: أمدر اهلل تعدالى لممدؤمنين بضدرورة السدمع والطاعدة ألوامدر النبدي 

 :ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ  وذلدددك فدددي قولدددو تعدددالى

 [.02ألنف:  ]ا چگ   ڳ  ڳ  
ىددي دعددوة العددزة والفددالح والسددعادة  النددداق الثالددث: توضدديا أن دعددوة النبددي 

ۈ  ۈ    ٴۇ  چ  سدددواق فدددي الددددنيا أو فدددي األخدددرة، وذلدددك فدددي قولدددو تعدددالى:

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې

  [04]األنف:   چەئ  وئ       وئ  ۇئ  
من يقدوم بفضدا أسدرار األمدة لإلعدداق فدإن النداق الرابع: توضيا اهلل تعالى أن 

ٿ  چ  ، وذلددك فددي قولددو تعددالى:فعمددو ىددذا يمثددل خيانددة هلل تعددالى ولمرسددول 

  چٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

 [.07]األنف:  

                                 
 ن.ٛٗٔ/ ٔن تفسير ابن كثير، س ٔس
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 النددداق الخددامس: ورد ىددذا النددداق مددن أجددل التنبيددو إلددى نتيجددة تقددوى اهلل تعددالى

چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  چ  ، وذلدددك فدددي قولدددو تعدددالى:نٔس

 [.09]األنف:   چژ  ڑ  ڑ  ک   ک    ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ
النداق السادس: توضيا سبل العزة واألركان التي يقوم عمييا النصدر وذلدك مدن 
خددالل الثبددات والصددبر أمددام العدددو والشددعور بمدددى قدددرة اهلل تعددالى وعظمتددو، 

ث يسداعد ذلدك عمدى الصدبر وضرورة التمسك بالمدد الروحي مدن اهلل تعدالى حيد
               چ  ، وفي ذلك قولو تعالى:نٕسوالثبات أمام العدو

 [.45]األنف:    چ          ڭ  ڭ   
وقد اتضا من ىذه النداقات العديد من الدروس التربوية منيا : توضيا أىمية 

ميددزت بيددا النددداق: حيددث أن نددداق المددؤمنين يعبددر عددن مدددى االسددتقاللية التددي ت
الشخصية اإلسالمية، وقد ورد سأن رجاًل أتدى عبدد اهلل بدن مسدعود فقدال: اعيدد 

فأرعيدا سدمعك فإندو خيدر يدأمر ،  چ      چ  إلّي فقال: إذا سمعت
 . نٖس بو أو شر ينيى عنون

كما أنو اتضا من النداقات التي وردت في اآليات السابقة أنيا جاقت متوافقة 
التي وردت بعدىا، مما يعمل عمدى سديولة قبدول األوامدر مع الحكم والتوجييات 

بما ورد ويكدون مصدحوبًا باإليمدان واليقدين واإلقنداع، وىدذا ىدو المدنيج القرآندي 
والطريقة التي يقوم بيدا اهلل تعدالى فدي التربيدة واإلعدداد مدن أجدل الوصدول إلدى 

 .نٗس الكمال

                                 
 ن.ٜن من ىدي سورة األنفال، سص: ٔس
 ن.ٔٔال، سص:ن من ىدي سورة األنف ٕس
 ن.ٛٗٔ/ ٔن تفسير ابن كثير، س ٖس
 ن.ٕٔن من ىدي سورة األنفال، سص: ٗس
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 الخاتمة:
و عمديَّ مدن إتمدام ىدذا البحدث الدذي أحمد اهلل تعدالي وأشدكره عمدى مدا مدنَّ اهلل بد

يتعمق بعوامل الصبر والثبات فدي سدورة األنفدال وأثرىدا عمدى األمدة، وقدد وجددت 
أن سورة األنفال من السور التي اىتمت كثيرًا بتربية النفس وتزكيتيا، كما أنيا 
اىتمت كثيرًا بتحفيز العباد عمى الجياد وضرورة التحمي بالصدبر والوقدوف أمدام 

وبعددد تمددك الرحمددة الشدديقة نجمددل نتددائج ىددذه الدراسددة، وأبددرز التوصدديات العدددو، 
 وذلك عمى النحو التالي :

 أواًل: النتائج
سددورة األنفددال مدنيددة اىتمددت كثيددرًا بددأمور التشددريع وبصددفة خاصددة مددا  -ٔ

يتعمددق بددأمر الجيدداد، وسددبب ذلددك ىددو نددزول السددورة بعددد غددزوة بدددر بصددورة 
 مباشرة. 

ة المسددممين مددن حيددث ضددرورة طاعددة اهلل عنايددة سددورة األنفددال بتربيدد -ٕ
تعالى ورسولو وضرورة السدماع لجميدع األوامدر، وعددم الخياندة وضدرورة تقدوى 

 اهلل تعالى.
تربيدددة العبددداد عمدددى القدددوة والشدددجاعة وتدددربيتيم عمدددى القواعدددد القتاليدددة  -ٖ

 الحربية التي يخشى منيا العدو.
لواليدددة أن المسدددممون يمثمدددون أمدددة واحددددة متماسدددكة يجدددب التناصدددر وا -ٗ

بيددنيم، كمددا أن الكددافرين يمثمددون أمددة واحدددة ولدديس ىندداك واليددة بددين المددؤمنين 
 والكافرين. 

 ثانيًا: التوصيات
أوصددي نفسددي وأخددواني بضددرورة تقددوى اهلل تعددالى وضددرورة العمددل فددي  -ٔ

 طاعة اهلل وطاعة رسولو والعمل عمى االستجابة لجميع األوامر والنواىي.
 ح بين الناس امتثااًل ألوامر اهلل تعالى.ال بد من العمل عمى اإلصال   -ٕ
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وضرورة التدبر آليات اهلل تعالى والذكر الحكيم، من أجل الوصول إلى المعداني  
 التربوية تساعد عمى تيذيب النفس ورقي األمة.
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