
 من سورة األحزاب(  12-12) تفسري اآليات 

 
 ، أي لقد كان لكم أيها املؤمنون ِف هذا الرسول العظيم قدوٌة حسنة{ َلقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اللَّهي أُْسَوٌة َحَسَنٌة } 

ِف مجيع  ، فهو املثل األعلى الذي جيب أن يُقتدى به ، وصربه ، وجهاده ، ِف إخالصهصلى اهلل عليه وسلم تقتدون به 
 ، فلذلك وجب عليكم تتبع هنجه ، بل عن وحٍي وتنزيل ، ألنه ال ينطق وال يفعل عن هوى ، أقواله وأفعاله وأحواله

رَ }وسلوك طريقه  َوذََكَر }وخياف عقابه  ، أي ملن كان مؤمناً خملصاً يرجو ثواب اهلل{ ليَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآلخي
صلى اهلل أمر تبارك وتعاىل الناَس بالتأسي بالنيب  :  قال ابن كثري ،  قلبهبلسانه و  ، أي وأكثر من ذكر ربه{ اللََّه َكثيريًا

واضطربوا يوم األحزاب  ،  وهلذا قال للذين تضجروا وتزلزلوا ،  وجماهدته ومرابطته ،  ِف صربه ومصابرتهعليه وسلم 
مث حكى      صلى اهلل عليه وسلم قتديتم به وتأسيتم بشمائله هالّ ا :  واملعىن{ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اللَّهي أُْسَوٌة َحَسَنةٌ }

وما صدر عن املؤمنني  ،  تعاىل موقف املؤمنني الصادقني ِف غزوة األحزاب أثناء رؤيتهم جنود قريش ومن حتزب معهم
ميان والتضحية فقال  ،  من إخالٍص ويقني ُنوَن اأَلحْ }ُتظهر بوضوح روح اإلي ا َرَأى اْلُمْؤمي َزاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَلمَّ

 ،  وقد أحاطوا هبم من كل جانب إحاطة السوار باملعصم ،  أي ولَّما رأى املؤمنون الكفار قادمني حنوهم{ َوَرُسولُهُ 
أي صدق { َرُسولُهُ َوَصَدَق اللَُّه وَ }مث النصر على األعداء  ،  من احملنة واالبتالء ،  هذا ما وعدنا به اهلل ورسولُه :  قالوا

ملا كان املسلمون حيفرون اخلندق اعرتضتهم صخرة عظيمة  :  قال املفسرون ،  ورسولُه فيما بشرنا به ،  اهلل ِف وعده
هبا فجاء وأخذ املعول وضرهبا ثالث ضربات أضاءت له صلى اهلل عليه وسلم فأخربوا الرسول  ،  عجزوا عن تكسريها

َهَذا َما }فلما أقبلت مجوع املشركني ورأوهم قالوا  ،  أبشروا بالنصر :  فقال ،  روموقصور ال ،  منها مدائن كسرى
  أي وما زادهم ما رأوه من كثرة جند األحزاب{ َوَما زَاَدُهْم إيال إيميَانًا َوَتْسلييًما{ }َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسولُهُ 

نينَي ريَجاٌل َصَدُقوا َما }واستسالماً وانقياداً ألوامره  ،  إال إمياناً قوياً عميقاً باهلل ،  ومن شدة الضيق واحلصار ، ْن اْلُمْؤمي مي
صلى نذروا أهنم إذا أدركوا حرباً مع رسول اهلل  ،  أي ولقد كان من أولئك املؤمنني رجاٌل صادقون{ َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيهي 

ُهْم َمْن َقَضى حَنَْبهُ } يستشهدوا ثبتوا وقاتلوا حىتاهلل عليه وسلم  ن ْ أي فمنهم من وىّف بنذره وعهده حىت استشهد ِف { َفمي
رُ }سبيل اهلل كأنس بن النضر ومحزة  ُهْم َمْن يَ ْنَتظي ن ْ ُلوا تَ ْبدييال} أي ومنهم من ينتظر الشهادة ِف سبيل اهلل { َومي { َوَما َبدَّ

وا عهدهم الذي عاهدوا عليه رهبم مْ }أبداً  أي وما غريَّ ْدقيهي اديقينَي بيصي أي ليجزي اهلل الصادقني بسبب { ليَيْجزيَي اللَُّه الصَّ
مْ }صدقهم وحسن صنيعهم أحسن اجلزاء ِف اآلخرة  نَي إيْن َشاَء َأْو يَ ُتوَب َعَلْيهي َب اْلُمَنافيقي أي ويعّذب املنافقني { َويُ َعذِّ

يًما}أو يتوب عليهم فريمحهم  ،  الناقضني للعهود بأن مييتهم على النفاق فيعذهبم أي واسع { إينَّ اللََّه َكاَن َغُفورًا َرحي
وملا كانت رمحته ورأفته تبارك وتعاىل هي الغالبة لغضبه ختم هبا اآلية الكرمية  :  قال ابن كثري ،  املغفرة رحيماً بالعباد

مْ } هي   مغيظني حمنقني ،  زاب الذين تألبوا على غزو املدينة خائبني خاسرينأي وردَّ اهلل األح{ َوَردَّ اللَُّه الَّذييَن َكَفُروا بيَغْيظي
رًا}مل يشف صدورهم بنيل ما أرادوا  ، بل  ،  أي حال كوهنم مل ينالوا أيَّ خري ال ِف الدنيا وال ِف اآلخرة{ مَلْ يَ َناُلوا َخي ْ

َتالَ وََكَفى ا}قد اكتسبوا اآلثام ِف مبارزة الرسول عليه السالم ومّههم بقتله  نينَي اْلقي أي كفاهم شرَّ أعدائهم بأن { للَُّه اْلُمْؤمي
عزيزاً  ،  أي قادراً على االنتقام من أعدائه{ وََكاَن اللَُّه َقوييًّا َعزييزًا}أرسل عليهم الريح واملالئكة حىت وّلوا األدبار منهزمني 



وهزم األحزاب  ،  وأعزَّ جنده ،  نصر عبده ،   وحدهال إله إال اهلل) :  وهلذا كان عليه السالم يقول ،  غالباً ال يُقهر
ْم }( وحده يهي ْن َصَياصي ْن أَْهلي اْلكيَتابي مي الذين أعانوا  -وهم بنو قريظة-أي وأنزل اليهود { َوأَنْ َزَل الَّذييَن ظَاَهُروُهْم مي

اليت كانوا يتحصنون فيها أنزهلم من حصوهنم وقالعهم  ،  املشركني ونقضوا عهدهم وانقلبوا على النيب وأصحابه
 :  قال ابن جزي ،  أي ألقى اهلل ِف قلوهبم اخلوف الشديد حىت فتحوا احلصون واستسلموا{ َوَقَذَف ِفي قُ ُلوهبييْم الرُّْعبَ }

فنقضوا عهده وصاروا مع صلى اهلل عليه وسلم وذلك أهنم كانوا معاهدين لرسول اهلل " بين قريظة"نزلت اآلية ِف يهود 
بين قريظة حىت نزلوا صلى اهلل عليه وسلم فلما اهنزم املشركون وانصرفت قريش عن املدينة حاصر رسول اهلل  ،  قريش

{ َفرييًقا تَ ْقتُ ُلونَ }وُتسىب نساؤهم وذريتهم فذلك قوله تعاىل  ،  فحكم بأن يُقتل رجاهلم" سعد بن معاذ"على حكم 
ُروَن َفرييًقا}والتسعمائة  يعين الرجال وقد قتل منهم يومئٍذ ما بني الثمامنائة َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم }يعين النساء والذرية { َوتَْأسي

أي وأورثكم يا معشر املؤمنني أرض بين قريظة وعقارهم وخيلهم ومنازهلم وأمواهلم اليت تركوها { َودييَاَرُهْم َوأَْمَواهَلُمْ 
وكل أرض  ،  وهي خيرب ألهنا أخذت بعد قريظة ،  عُد بأقدامكمأي وأرضاً أخرى مل تطؤوها ب{ َوأَْرًضا ملَْ َتطَُئوَها}

ال يعجزه شيء ِف األرض  ،  أي قادراً على كل ما أراد{ وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقدييرًا}فتحها املسلمون بعد ذلك 
كأن ِف ذلك إشارة إىل فتحه و  ،  ختم تعاىل هذه اآلية ببيان قدرته على كل شيء :  قال أبو حيان ،  وال ِف السماء

 .فكما ملَّكهم هذه األراضي فكذلك هو قادر على أن ميّلكهم غريها من البالد ،  على املسلمني الفتوح الكثرية

 


