
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 التوبة سورة من 66 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين
 أجمعين، أما بعد:

في خبر  -تبارك وتعالى-قول اهلل  اإلى بيان المراد منياآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل، وتحتاج فمن 
 -عز وجل-وا بالُقراء في غزوة تبوك فأنزل اهلل ءأولئك الذين استيز  ،براءة ،الفاضحة ،المستيزئين في سورة التوبة

* نَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْمَعُب ُقْل َأِبالمَِّو َوآَياِتِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْسَتْيِزُئوَن َوَلِئْن َسأَْلَتُيْم َلَيُقولُ }وقال:  ،فييم ما أنزل
  .[ٙٙ-٘ٙالتوبة:] {ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمْنُكْم ُنَعذِّْب َطاِئَفة  

ولم يرد في القرآن أصاًل  ،، ىذه اآلية في المنافقين{ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكمْ }: -تبارك وتعالى-فقولو 
عز -أو المنافقين، اهلل  ،أو الكفار ،أو النصارى ،أو بأىل الدين إال عن الييود ،شيء من االستيزاء بالدين

َذا َناَدْيُتْم ِإَلى الصَّ }قال عن أىل الكتاب:  -وجل قال عن المشركين ، و [ٛ٘المائدة:] {الِة اتََّخُذوَىا ُىُزو ا َوَلِعب اَواِ 
صمى اهلل عميو -ومن ىؤالء من ُبعث إلييم نبينا محمد  ،-عمييم الصالة والسالم-األنبياء  الذين ُبعث إلييم

ِإْن َكاَد َلُيِضمَُّنا }، -اهلل عميو وسممصمى -ون بالنبي ، يستيزئ[ٔٗالفرقان:] {َأَىَذا الَِّذي َبَعَث المَُّو َرُسوال  } :-وسمم
ىذا ىو الرسول! يحتقرونو  ،ىذا! :، فيم يستيزئون بو يقولون[ٕٗالفرقان:] {َعْن آِلَيِتَنا َلْوال َأْن َصَبْرَنا َعَمْيَيا
-ويستيزئون بالمسممين في آيات كثيرة في كتاب اهلل  ،وىكذا يستيزئون بالدين ،ويستخفون بو ويستصغرون شأنو

، كما [ٖٗالمطففين:] {اْلُكفَّاِر َيْضَحُكونَ  َفاْلَيْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمنَ }يمان ، وفي اآلخرة يضحك منيم أىل اإل-عز وجل
وا ِبِيْم } ،ضحكوا منيم في الدنيا؛ ألنيم في الدنيا كانوا يضحكون منيم َذا َمرُّ ، [ٖٓالمطففين:] {َيَتَغاَمُزونَ َواِ 
عز -وعين في المؤمنين في الصدقات كما قال استيزاًء وسخرية، وىذه في المنافقين، المنافقون يستيزئون بالمط  

َدَقاِت َوالَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِإالَّ ُجْيَدىُ  الَِّذيَن َيْمِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعيَن ِمنَ }: -وجل  {ْم َفَيْسَخُروَن ِمْنُيمْ اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الصَّ
ذا جاء بصدقة اهلل ، يقولون: اهلل غني عن ىذا، انظروا جاء بكف من تمر، [ٜٚالتوبة:] غني عنو وعن صدقتو، وا 

ىو ُأذن، ُأذن يعني  :، ويقولون-صمى اهلل عميو وسمم-، ويستيزئون بالنبي رائيالمُ انظروا إلى ىذا  :قالوا ،كثيرة
  .في ُأذنو ما شاء -صب-أنو يسمع من كل من جاء، ورأيو مع آخر واحد يأتي، كل من جاء ألقى 

َوَلِئْن }يقول فييا:  -عز وجل-، فالشاىد ىذه اآلية اهلل -عز وجل-وبكتاب اهلل ، ويستيزئون بأىل اإليمان عموماً 
نضحك ُفكاىة، تبوك بعيدة  ،نقضييا ،ي األوقاتنمزح، نزجّ ، [٘ٙالتوبة:] {َنُخوُض َوَنْمَعبُ َسأَْلَتُيْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا 

مثل أصحاب ىذا البرنامج  ،والمتدينين ،يستيزئون فيو غير الدين لى شيء من اإلجمام، وما وجدوا شيًئاتحتاج إ
ن كان "طاش ما طاش"الرديء الذي ُيعرض عمى الناس في وقت اإلفطار    .يومساإلنسان يستحيي أن يُ ، وا 



ال * ِزُئوَن َوَلِئْن َسأَْلَتُيْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْمَعُب ُقْل َأِبالمَِّو َوآَياِتِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْسَتيْ } :فالمقصود
، ىذا ىو محل ؟، ىل كانوا مؤمنين[ٙٙ-٘ٙالتوبة:] {ُكمْ َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمنْ 

 ؟ "قد كفرتم بعد إيمانكم" :فييم -عز وجل-اإلشكال، ىل كانوا مؤمنين حتى قال اهلل 
  .المعروف أنيم كانوا من المنافقين

ون الكفر، فاهلل نن المراد كفرتم بعد إيمانكم الذي أظيرتموه، ىم يظيرون اإليمان ويبطإ :ىذا أن يقالعن الجواب 
 ،، ىم كفار في الباطن"كفرتم بعد إيمانكم"عى الُمعمن، جعل ذلك نقضًا منيم إليمانيم الظاىر الُمد   -عز وجل-

 {النَّارِ  ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمنَ }: -عز وجل-يقول اهلل  ،ولم يكونوا مؤمنين كما ىو معموم
ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد }، أي: الذي أظيرتموه، ثم انظر قولو بعده: "كفرتم بعد إيمانكم" ن، إذ[٘ٗٔالنساء:]

لعفو اهلل  في الباطن محاًل  ، ىل يكون من كان كافراً [ٙٙالتوبة:] {ِإيَماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمْنُكْم ُنَعذِّْب َطاِئَفة  
 ؟-عز وجل-
ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك }، واهلل يقول: [ٛٗالنساء:] {ال َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ ِإنَّ المََّو }

 ؟ ن، فما المراد إذ[٘ٗٔالنساء:] {النَّارِ  اأَلْسَفِل ِمنَ 
، الطائفة تصدق عمى الواحد فما فوق، كان [ٙٙالتوبة:] {ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفةٍ }المراد بيذا  :من أىل العمم من قال

ِإْن َنْعُف }فنزلت اآلية في الجميع، فقال:  ،ضحك ،ابتسم ، فقطئيستيز ما كان  ،معيم رجل من المسممين ضحك
فقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-ر إلى رسول اهلل شي بن ُحمي  خْ م  وىو ، ىذا الذي جاء [ٙٙالتوبة:] {َعْن َطاِئَفٍة ِمْنُكمْ 

صمى -ير، وكان يعتذر لمنبي ُحم   ،واسم أبي ،شيخْ م   ،، قعد بي اسمي(ٔ)"قعد بي اسمي واسم أبي ،يا رسول اهلل"
 ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفةٍ }وحُسن إيمانو بعد ذلك، فكثير من السمف قال:  ،وتاب وصحت توبتو -اهلل عميو وسمم

  .{ُنَعذِّْب َطاِئَفة  }، ىذا مخشي، {ِمْنُكمْ 
حد ومن أىل العمم من يقول: المراد بذلك ىو أن اهلل يوفق بعضًا لمتوبة فيتوب عمييم كما قال اهلل في الكفار يوم أُ 

اأَلْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَمْيِيْم َأْو ُيَعذَِّبُيْم َفِإنَُّيْم  َلْيَس َلَك ِمنَ } :وفعموا ما فعموا -رضي اهلل عنو-الذين قتموا حمزة 
، كيف يتوب عمى الكفار؟ يوفقيم لمتوبة فيتوب عمييم، واألمر كمو هلل، ىذه ىي اآلية [ٕٛٔآل عمران:] {َظاِلُمونَ 
 األولى.

ِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم َمْن َكاَن يُ }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،وىي في سورة ىود :واآلية الثانية
ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُيْم ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفيَيا َوَباِطٌل *  ا َوُىْم ِفيَيا ال ُيْبَخُسونَ َأْعَماَلُيْم ِفييَ 

َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة }، ىل من كانت لو إرادة لمدنيا يكون داخاًل في ىذا الوعيد [ٙٔ-٘ٔىود:] {َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ 
ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َلُيْم ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر *  الدُّْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم َأْعَماَلُيْم ِفيَيا َوُىْم ِفيَيا ال ُيْبَخُسونَ 

! كل إنسان ؟سمم، ىل ىذا ىو المراد؟ من الذي ي  [ٙٔ-٘ٔىود:] ؟{ا َصَنُعوا ِفيَيا َوَباِطٌل َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ َوَحِبَط مَ 
 .ال يوجد ،لو إرادة لمدنيا، في أحد ما لو إرادة لمدنيا؟

                                                           

 (.ٕ٘٘/ٕ) ىشام ابن وسيرة ،(ٗٓٓٔ/ٖ) الواقدي ومغازي ،(ٕٚٔ/ٗ) كثير ابن تفسير: انظر - ٔ



ُيِرْد َثَواَب  َوَمنْ }، ىذه آية ىود، وآية آل عمران وىي قولو: -عز وجل-وكذلك في ثالث آيات ُأخر في كتاب اهلل 
 .[٘ٗٔآل عمران:] {الدُّْنَيا ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَمْن ُيِرْد َثَواَب اآلِخَرِة ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَسَنْجِزي الشَّاِكِرينَ 

ْمَنا َلُو ِفيَيا َما َنَشاُء ِلَمْن ُنِريُد }وىي في سورة اإلسراء  :واآلية الثالثة ُثمَّ َجَعْمَنا َلُو َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَمَة َعجَّ
 .[ٛٔاإلسراء:] {َجَينََّم َيْصالَىا َمْذُموم ا َمْدُحور ا

َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآلِخَرِة َنِزْد َلُو ِفي َحْرِثِو َوَمْن }: -تبارك وتعالى-وىي قولو  ،في سورة الشورى :واآلية الرابعة
  .، ىذه أربع آيات، فما المراد؟[ٕٓالشورى:] {ا َلُو ِفي اآلِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَيا ُنؤِتِو ِمْنَيا َومَ 

 -رضي اهلل عنو-قالوا: ىذه اآليات في الكفار أصاًل، ومنيم من قال كمعاوية  -رضي اهلل عنيم-بعض السمف 
ُيرائي في أعمالو، ومن أىل  الذي ،إن المراد بذلك أىل الرياءوىو مروي عن ابن عباس بإسناد فيو ضعف: 

حراز أمواليم   .العمم من قال: ىذه اآليات في المنافقين يريدون الدنيا، يظيرون اإلسالم ويريدون حقن دمائيم وا 
بتو وغايتو التي من أجميا يقوم ويقعد، تمحض طمبو لمدنيا، فالدنيا ىي ِطمومن أىل العمم من قال: ىذه في من 

صحيحة، الشيء الذي يجب أن نفيمو أنو ليس كل من أراد  -رضي اهلل عنيم-السمف وىذه المعاني التي قاليا 
نما يدخل في ى ن، ويدخل فييا المنافقو  ،ذه اآلية من كان منافقاً الدنيا يكون نصيبو النار، ىذا ال ينفك منو أحد، وا 

فإنو ال  ،في عمل معين ىراءلذي ليس ا ،أيضًا الكفار؛ ألنيم يريدون الحياة الدنيا، ويدخل فييا أيضًا أىل الرياء
يكفر إال إن كان الرياء واقعًا في أصل اإليمان، إنسان دخل في اإليمان رياًء، أو كانت جميع أعمالو رياء، وأبو 

ر بيم النار يوم القيامة، أول من ُتسع ىمث بالثالثة الذين في الحديث المشيور لما حدّ  -رضي اهلل عنو-ىريرة 
 :ثم بعد ذلك حدث ثم بكى، ثم حدث ثم بكى، ثم ذكر ىؤالء: تعمم العمم أو قرأ القرآن ليقالكاًء شديدًا، وبكى ب

رضي -، فيؤالء أول من ُتسعر بيم النار يوم القيامة، أبو ىريرة (ٕ)شجاع :جواد، وجاىد ليقال :قارئ، وأنفق ليقال
، قصد بذلك [٘ٔىود:] {الدُّْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوفِّ ِإَلْيِيْم َأْعَماَلُيمْ َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة }قرأ اآلية ىذه بعدىا:  -اهلل عنو

   .أو جميع أعمالو رياء ،واقعًا في أصل اإليمانعنده أىل الرياء، لكن يقال ىذا فيمن كان الرياء 
مع  ويدخل فييا أيضًا من تمحضت إرادتو لمدنيا في كل شيء، من أجميا يقوم ومن أجميا يقعد، إن صمى

ن صام من أجل ن مشى إلى المسجد يريد الرياضة، وا   الجماعة فيو يريد إثبات عدالتو فقط ودفع التيمة عنو، وا 
ن زكى من أجل أن ينمو ن وصل الرحم فيو من أجل فقط أن ُينسأ لو في أثره وُيطال في  أن يصح، وا  مالو، وا 

من الدنيا، فمثل ىذا داخل في ىذه اآلية، ىذا  عمره، وىكذا في كل عمل من األعمال الصالحة يريد شيئًا عاجالً 
 واهلل تعالى أعمم. ،ىو المراد

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                           

 ،(ٕٖٕٛ) برقم والسمعة، الرياء في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الزىد أبواب الترمذي، أخرجو - ٕ
: وقال ،(ٕٚ٘ٔ) برقم المستدرك، في والحاكم ،(ٕٕٛٗ) برقم صحيحو، في خزيمة وابن ،(ٕٗٛٔٔ) برقم الكبرى، في والنسائي

 (.ٖٔٚٔ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث ىذا"


