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 "وقفات مع سورة "األحزاب

ِكَتاٌب }: احلمد هلل، وصلَّى هللا وسلَّم وابرك على عبده ورسوله، قال هللا تعاىل يف القرآن، يف شأن القرآن
َر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ  ب َُّروا َآََيتِِه َولِيَ َتذَكَّ كتاٌب": يعين هذا القرآن الذي "، [29ص:] {أَنْ َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

أنزله هللا عليك كتاٌب مكتوٌب يف اللوح احملفوظ ويف الّصحف يف أيدي املالئكة، ويكتبه املؤمنون، فهو 
كيف شاء، ونزَل به الروُح   -سبحانه-هللا؛ ألنّه كالم هللا، القرآن كالم هللا، تكّلم به  كتاب منزَّل ِمن عند

َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن  * نَ َزَل ِبِه الرُّوُح اأْلَِمنيُ  * َوِإنَُّه لَتَ ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ } األمني على قلب سيِّد املرسلني،
 {َوِإنََّك لَتُ َلقَّى اْلُقْرَآَن ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليمٍ }. [194-192الشعراء:] {ِمَن اْلُمْنِذرِينَ 

 [2فصلت:] {تَ ْنزِيٌل ِمَن الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ }. [6النمل:]
ا يناُل  فهو كتاٌب مشتمل على أسباب الرْحة، مشتمل على اخلري الكثري، فهو مبارٌك، مبارٌك، لكن إَّنَّ

آن وما يف القرآن من الربكة واهلدى والشفاء، إَّّنا يناُل ذلك: املؤمنون هذه املنافع إَّّنا يناهلا؛ ينال بركة القر 
 .به، أّما الكافرون فإّّنم عن ذلك معرضون؛ فلهذا ال ينتفعون به وال يهتدون به، هللا أكرب

دٍ  ً، وابإلسالم ديًنا، ومبحمَّ ً، ورضي ابهلل رابَّ نبيَّاً، وآمن  فليهنأ املؤمن بنعمة هللا، املؤمن الذي آمن ابهلل رابَّ
ق  هبذا القرآن وأنّه حّق، وأنّه كالم هللا، وأنّه منزٌَّل ِمن عند هللا، ليهنأ املؤمن هبذه الّنعمة العظيمة، وليحقِّ
ر يف معاين هذا  ذلك بتدبُّر القرآن عند تالوته، إذا تاله يف نفسه، أو مسعه يُتَلى فليتدبَّر ويتأمَّل ويتفكَّ

 .الكالم
فيه أخباٌر، وفيه أوامٌر ونواهي، والواجُب يف األخبار: الّتصديق، فيجُب الّتصديق بكّل والقرآن أخباٌر، 

 .ما أخرب هللا به يف كتابه، وما أخرب به رسوله، وجيُب االنقياد ِلَما يف القرآن ِمن األوامر والنواهي
 

َيْت هبذا االسم ألّّنا ن -سورة األحزاب-وهذه سورة األحزاب، هذه السورة  زلت يف شأن املوقعة مسُِّ
عوا حول املدينة الحتالهلا وللقضاء على  العظيمة اليت جرت بني املسلمني وبني أحزاب الكفر، حني جتمَّ

وهو الّدين القائم على الّتوحيد، على عبادة هللا  -صّلى هللا عليه وسّلم–هذا الّدين الذي جاء به الّنيب 
ذوا مع هللا وِمن دون هللا آهلًة أخرى؛ وهلذا وحده ال شريك له، وهذا نقيض ما عليه املشركو  ن الذين اَّتَّ

نه هذه الكلمة "ال إله إالَّ هللا":  -صّلى هللا عليه وسّلم–ملَّا جاءهم الّنيب  ودعاهم إىل الّتوحيد اليت تتضمَّ
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ويف اْلية . [5ص:] {ابٌ َأَجَعَل اْْلَهِلََة ِإهَلًا َواِحًدا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعجَ }: نفروا، نفروا من ذلك وقالوا
ُ َيْسَتْكرِبُونَ }: األخرى  [35الصافات:] {ِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

عوا وحاصروا املدينَة، حىت ضاقت صدوُر املؤمنني وقلقوا قلًقا عظيًما كما يصوِّر ذلك مثُل قوله  فتجمَّ
َل ِمْنُكْم َوِإْذ زَاَغِت اأْلَْبَصاُر َوبَ َلَغِت اْلُقُلوُب احْلََناِجَر َوَتظُنُّوَن ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَ ْوِقُكْم َوِمْن َأْسفَ }: تعاىل

ابْ ُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن } يف هذا الظرف العصيب {ُهَناِلكَ }: وهلذا قال تعاىل. [10األحزاب:] {اِبَّللَِّ الظُُّنونَ 
، أّما يف اإلميان فهم راسخون،  ،[11األحزاب:] {َوزُْلزُِلوا زِْلَزااًل َشِديًدا يعين: مبوجب اخلوف الطبيعيِّ

ا رََأى اْلُمْؤِمُنوَن اأْلَْحَزاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدَن }: راسخون على اإلميان؛ وهلذا قال تعاىل عن املؤمنني َوَلمَّ
ُ َوَرُسولُهُ َوَما زَاَدُهْم ِإالَّ ِإميَا ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق اَّللَّ ُع األحزاب  ،[22األحزاب:] {ًن َوَتْسِليًمااَّللَّ ما زادهم جتمُّ

اًل عليه، أما املنافقون والذين يف قلوهبم مرض فهؤالء  حوهلم وحصارهم للمدينة إال إمياًن وثقًة ابهلل وتوكُّ
ُ َوِإْذ يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن يف قُ ُلوهبِِ } هم الذين صاروا يتكلمون ابلباطل والفجور ْم َمَرٌض َما َوَعَدَن اَّللَّ

 [12األحزاب:] {َوَرُسولُُه ِإالَّ ُغُرورًا
َما َوَعَدَن اَّللَُّ ورسوله ِإالَّ ُغُرورًا{ إالَّ كذابً، }: فقارن بني مقالة املؤمنني ومقالة الكافرين، هؤالء يقولون

 َوَرُسولُُه َوَصَدَق اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم ِإالَّ قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدَن اَّللَُّ } :واملؤمنون يقولون ملا رأوا األحزاب
 .{ِإميَاًن َوَتْسِليًما

صّلى –وانتهت هذه الغزوة، مل يكن فيها قتال، حاصر الكفار املتحّزِبون حاصروا املدينة، فندب الّنيب 
زه اخليول، وذلك مبشورة بعض أصحابه ليحفروا خندقًا وحفًرا عظيًما عريًضا ال جتو  -هللا عليه وسّلم

أصحابه، ففعلوا وتعاونوا على ذلك واحتملوا يف هذا السبيل املشاّق، وظهرت هلم يف هذا املقام آَيت، 
رهم الّنيب   .ببشارات -صّلى هللا عليه وسّلم-وبشَّ

ة والضائقة: أرسَل هللُا على هؤالء الكفار ج ، يعين بلغ األمر غايته يف الشدَّ نوًدا من عنده ال وملَّا اشتدَّ
يراهم الناس وهم املالئكة، وأرسل عليهم رحًيا عاصفة ابردة فاجتثَّتهم وقلعت خيامهم وكفأت قدورهم 

تَ ْتهم حىت رجعوا خاسئني،  - ٌ ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمةَ اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنود} وزلزلتهم وشت َّ
ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريًا*ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَ وْ  - ارجنود الكف ِقُكْم فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرحًيا َوُجُنوًدا مَلْ تَ َرْوَها وََكاَن اَّللَّ

 [10-9األحزاب:{]ونَ َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ زَاَغِت اأْلَْبَصاُر َوبَ َلَغِت اْلُقُلوُب احْلََناِجَر َوَتظُنُّوَن اِبَّللَِّ الظُّنُ 
وََكَفى }: فنصر هللا املؤمنني جبند من عنده؛ ابملالئكة وابلريح الصَّبا، نصر هللا هبا املؤمنني؛ فلهذا يقول هللا

ُ اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتالَ  ما قاتلوا وما اضطرُّوا للقتال؛ ألّن أولئك األحزاب مل يستطيعوا  ،[25األحزاب:] {اَّللَّ
، كفاهم القتال مبا أرسل عليهم من {وََكَفى اَّللَُّ اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتالَ } وزوا ذلك اخلندق،أن يدخلوا وأن جي
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ال غالب له سبحانه  ،[25األحزاب:] {وََكَفى اَّللَُّ اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتاَل وََكاَن اَّللَُّ َقِوَيا َعزِيًزا} اجلند والريح،
 .وتعاىل

 
ة، ولعظم املنَّة اليت أكرم هللا هبا نبيَّه واملؤمنني، وخذَل جند الكافرين: ولعظِم ما اشتملت عليه هذه السور 

: ََي أَي َُّها النَّيبُّ{، وينوِّه هللا يف شأن هذا الرسول}ََي أَي َُّها النَّيبُّ{، }{ ََي أَي َُّها النَّيبُّ } افتُِتحت خبطاب النيبّ 
ٌد َأاَب َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اَّللَِّ َوَخاََتَ النَِّبيِّنَي وََكاَن اَّللَُّ ِبُكلِّ شَ }  {ْيٍء َعِليًماَما َكاَن ُُمَمَّ
ٌد  ،[40األحزاب:] هو خاَت النبيِّني، جيب، ال يكون اإلنسان شاهًدا  -صّلى هللا عليه وسّلم–فمحمَّ

ا رسول هللا حىتَّ يقرَّ أبنَّه رسول هللا إىل مجيع الناس، هنا أمران، البدَّ من اإلميان به شهادَة احلقِّ أبن ُمّمدً 
دًا بن عبد هللا  أنه رسول هللا إىل مجيع  -صّلى هللا عليه وسّلم–عموم الرسالة وهو اإلميان أبن ُممَّ

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس } ،[158األعراف:{]يًعاُقْل ََي أَي َُّها النَّاُس ِإيّنِ َرُسوُل اَّللَِّ ِإلَْيُكْم مجَِ } الناس،
 .[28سبأ:{]َبِشريًا َوَنِذيًرا

، فهو رسول (كاَن النيبُّ يُبَعُث إىل قومِه خاصًَّة، وبُِعْثُت إىل الناِس عامَّةً : )-عليه الّصالة والّسالم-وقال 
ومن غريهم، مجيع األمم، جيب على مجيع  -والنصارىاليهود –هللا إىل العرب والعجم من الكتابيِّني 

 .ََي أَي َُّها النَّيبُّ{}الناس اإلميان هبذا الرسول واتِّباُعه واإلميان مبا جاء به عليه الصالة والسالم، 
–وجيب مع ذلك اإلميان أبنّه خاَت النبيِّني، فهذان أصالن، أصالن من أصول االعتقاد يف شأن الّنيب 

؛ أنّه رسول هللا إىل مجيع الناس، ُمرَسٌل من عند هللا إىل مجيع الناس ابهلدى ودين -والّسالم عليه الّصالة
، ابهلدى ودين احلق، ابهلدى الذي هو العلم النافع واالعتقاد الصحيح، ودين احلّق الذي هو العمل  احلقِّ

 .الصاحل
الذين كانوا قبله أييت الرسول بعد الرسول  األصل الثاين: اإلميان أبنه خاَت النبيِّني فال نيب بعده، الرسل

والنيب بعد النيب، كما قصَّ هللا علينا ذلك، نوح وبعده هود ولوط وبعده صاحل، وبعدهم وبعدهم، وبعد 
هو  -عليه السالم-إبراهيم أنبياء بين إسرائيل وموسى عليه السالم، وجاء من بعده عيسى، فعيسى 

ٍد  َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد }: وهلذا قال هللا فيه -عليه وسّلمصّلى هللا –آخر الرسل قبل ُممَّ
َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل،  -عليه الّصالة والسالم–وهكذا نبيُّنا  ،[75املائدة:] {َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسلُ 

ائه "العاقب"؛ ألنّه جاء عقب الرسل كلِّهم، هو كلُّهم قد مضوا قبله صّلى هللا عليه وسّلم، وهلذا من أمس
ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه } الذي بعدهم هو الذي تعقَّبهم أو جاء بعدهم على عقبهم مجيعاً  َوَما ُُمَمَّ

 .صّلى هللا عليه وسّلم .[144آل عمران:] {الرُُّسلُ 
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ره يف هذه السورة: أّن هللا ّنى نبيَّه عن طاعة الكفار يف أكثر من موضع يف أوَّهلا  ومن أهم ما جيب تذكُّ

ر هللا نبيه، يف هذا حتذير جلميع املؤمنني ِمن طاعة الكفار؛ ََي أَي َُّها النَّيبُّ اتَِّق اَّللََّ َواَل } ويف وسطها، حذَّ
{ فيجب على من قيل له: "اتَِّق اتَِّق اَّللََّ }: اتَِّق اَّللََّ"، هللا يقول لنبيِّه" .[1األحزاب:] {ُتِطِع اْلَكاِفرِينَ 

َ }: اَّللََّ" أن يستجيب ويذعن ويطيع، وال يتكربَّ وال يكون من الذين قال هللا فيهم َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اَّللَّ
ْثِْ َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهادُ  اتَِّق اَّللََّ َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن }. [206البقرة:] {َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة اِبإْلِ

، فإن املنافقني والكفار يطالبون الرسول أبشياء يريدون منه أن يرتك بعض الشرائع وبعض {َواْلُمَناِفِقنيَ 
ر نبيَّه أن يستجيب هلم وأن يطيعهم فإّّنم العدو  .األمور، فاهلل حيذِّ

ى املسلمني قدميًا وحديثًا، كلُّها بسبب كيد الكافرين ومما ينبغي تدبُّره أن كلَّ الشرور اليت دخلت عل
، ودخلت على  واملنافقني، وبسبب طاعة كثري من املسلمني هلم، كّل الشرور اليت يف العامل اإلسالميِّ

كلُّها كانت مبساٍع من الكفار   -سواًء يف األمور االعتقادية أو يف األمور العملية السلوكية-املسلمني 
لى املسلمني أن حيذروا املنافقني، وحيذروا الكافرين، وال حيسنون هبم الظن وال ينخدعون واملنافقني، فع

َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما )} هبم، -1األحزاب:{]( َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيكَ 1َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقنَي ِإنَّ اَّللَّ
زم الوحي الذي أوحاه هللا إليك اتبعه، وال تلتفت لدعاوى وأقوال اتَِّبْع َما يُوَحى، الزْم هدى، ال ،[2

الكافرين وإن زخرفوها وزيَّنوها وادَّعوا ما يريدون، فإن املنافقني كما أخرب هللا عنه يفسدون يف األرض 
َا ََنْنُ }: ..وال يصلحون ويزعمون  .[11البقرة:{]ُمْصِلُحونَ  َوِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل تُ ْفِسُدوا يف اأْلَْرِض قَاُلوا ِإَّنَّ

 
 :وُخِتَمْت السورة بذكر طوائف الناس إمجااًل، الناس ثالثة من جهة اإلميان والكفر

قوا ما جاء به الرسل-   .مؤمنون ظاهًرا وابطًنا، املؤمنون الذين آمنوا ابهلل ورسله وصدَّ
 .شركني يدخلون يف هذا القسموكفاٌر ظاهًرا وابطًنا، وهم الكفار املصّرِحون ابلكفر، وكل طوائف امل- 
ُ }: والثالث املنافقون، اقرؤوا-  َب اَّللَُّ اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكنَي َواْلُمْشرَِكاِت َويَ ُتوَب اَّللَّ لِيُ َعذِّ

ُ َغُفورًا رَِحيًما  .[73األحزاب:] {َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت وََكاَن اَّللَّ
يُعَلُم أن هذه األحوال الثالث والصفات الثالث تكون يف الرجال والنساء، فِمن الناس مؤمنون وهبذا 

ومؤمنات، وكّفار وكافرات، ومشركون ومشركات، ومنافقون ومنافقات، وكّل هذه الثالث ذكرها هللا يف 
َب اَّللَُّ اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت }: مواضع، منها هذه اْلية َواْلُمْشرِِكنَي َواْلُمْشرَِكاِت َويَ ُتوَب اَّللَُّ َعَلى لِيُ َعذِّ

ُ َغُفورًا رَِحيًما  .{اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت وََكاَن اَّللَّ
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اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهْم } وذكَر هللاُ صفات هذه الفئات الثالث، ذكر صفاهتم يف سائر آي القرآن؛
َهْوَن َعِن اْلَمْعُروفِ ِمْن بَ ْعٍض أيَْمُ  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء }. [67التوبة:] {ُروَن اِبْلُمْنَكِر َويَ ن ْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن ا َ وَ بَ ْعٍض أيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ َرُسوَلُه ُأولَِئَك َّللَّ
ُ ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ  د. [71التوبة:] {َسرَيَْْحُُهُم اَّللَّ  .وصّلى هللا على نبيِّنا ُممَّ


