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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢٢(تفسير سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

ومن تَولَّى فَما  ِع الرسوَل فَقَد َأطَاع اللّهمن يِط{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ويقُولُون طَاعةٌ فَِإذَا برزواْ ِمن ِعنِدك بيتَ طَآِئفَةٌ منْهم غَير الَِّذي تَقُوُل واللّه يكْتُب * َأرسلْنَاك علَيِهم حِفيظًا

تَوو منْهع ِرضفََأع تُونيبا يِكيالًمكَفَى ِباللِّه ولَى اللِّه وسورة النساء) ٨١-٨٠([ }كَّْل ع[.  
 ومن عصاه فقد  بأنه من أطاعه فقد أطاع اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد 

  . وما ذاك إال ألنه ما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى،عصى اهللا
: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة

فقد عصى اهللا ومن أطاع األمير فقد أطاعني ومن عصى األمير   ومن عصانيمن أطاعني فقد أطاع اهللا((
  .)١( وهذا الحديث ثابت في الصحيحين))فقد عصاني

 إن عليك إال البالغ ،ما عليك منه: أي ]سورة النساء) ٨٠([ }يظًاومن تَولَّى فَما َأرسلْنَاك علَيِهم حِف{ :وقوله
 وليس عليك من ، ومن تولى عنك خاب وخسر، وكان لك من األجر نظير ما حصل له،فمن اتبعك سعد ونجا

من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعص اهللا ورسوله فإنه ال ((:  كما في جاء في الحديث،أمره شيء
  .)٢())يضر إال نفسه

 ،خبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعةي ]سورة النساء) ٨١([ }ويقُولُون طَاعةٌ{ :وقوله
}ِعنِدك واْ ِمنزرالَِّذي تَقُوُل{ خرجوا وتواروا عنك: أي }فَِإذَا ب رغَي منْهتَ طَآِئفَةٌ ميأي ]سورة النساء) ٨١([ }ب 

  .بينهم بغير ما أظهروه لكروا ليالً فيما ساست
  :  أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

يقول الحافظ ابن كثير  ]سورة النساء) ٨١([ }ويقُولُون طَاعةٌ{ : عن هؤالء المنافقين-تبارك وتعالى-قوله في ف
 لكن ، هذا تفسير لمعنى اآلية"ن الموافقة والطاعةيخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرو": -رحمه اهللا-

 شأننا طاعة  أورنا طاعة أم تقديرهفيه مقدر محذوف ]سورة النساء) ٨١([ }ويقُولُون طَاعةٌ{ : في قولهالتركيب
قُولُون وي{ هنا وأن تحط عنا خطايانا مسألتنا يعني ]سورة البقرة) ٥٨([ }وقُولُواْ ِحطَّةٌ{ :-عز وجل-وله قوهذا ك

                                                
 / ٦ج ) (٦٧١٨ (]سورة النساء) ٥٩([ }َأِطيعواْ اللّه وَأِطيعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمِر ِمنكُم      {: قول اهللا تعالى   باب   – األحكام   البخاري في كتاب   أخرجه - 1

 ).١٤٦٦ص  / ٣ج ) (١٨٣٥(باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية  -ومسلم في كتاب اإلمارة ) ٢٦١١ص 
وضعفه األلباني في ضـعيف أبـي داود بـرقم          ) ٤٢٨ص   / ١ج  ) (١٠٩٩ (باب الرجل يخطب على قوس     -بو داود في كتاب الصالة      أخرجه أ  - 2
)١٠٩٧.( 
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 أو نحو ذلك مما يقدر في الكالم  أو لك منا طاعةأي شأننا طاعة أو أمرنا طاعة ]سورة النساء) ٨١([ }طَاعةٌ
  .فيتضح وجه هذا التركيب

بيتَ طَآِئفَةٌ منْهم غَير {  خرجوا وتواروا عنك: أي]سورة النساء) ٨١([ }فَِإذَا برزواْ ِمن ِعنِدك{ :قوله تعالى
ونهيتهم  ما خاطبتهم به وأمرتهم به مغير الذي تقول أنت إما أن يكون المعنى ]سورة النساء) ٨١([ }الَِّذي تَقُوُل

  .خالفة والمعصية بيتوا الم أنهم أي،هعن
لك الطائفة غير الذي تقوله ت  أي]سورة النساء) ٨١([ }بيتَ طَآِئفَةٌ منْهم غَير الَِّذي تَقُوُل{ معنىأن يكون ويحتمل 
  .غير الذي قالوهفي أنفسهم  بيتوا  من عندكفإذا خرجوا ،طاعة :لكإنهم قالوا ف نفسها
 أي دبروا ذلك ليالً، "روا ليالً فيما بينهم بغير ما أظهروه لكساست أي" :يقول }بيتَ طَآِئفَةٌ منْهم{: وقوله

  . أي دبر بليلهذا أمر قد بيت بليل: ولذلك يقال
يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم : أي ]سورة النساء) ٨١([ }للّه يكْتُب ما يبيتُونوا{

والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه   يعلمون ما يفعلون،موكلون بالعباد
 وعصيانه وإن -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول  وما يتفقون عليه ليالً من مخالفة ،ويسرونه فيما بينهم

ويقُولُون آمنَّا ِباللَِّه وِبالرسوِل { : كما قال تعالىكانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة وسيجزيهم على ذلك
  .]سورة النــور) ٤٧([ اآلية }وَأطَعنَا
 واحلم عليهم وال تؤاخذهم وال تكشف أمورهم اصفح عنهم: أي ]سورة النساء) ٨١([ }فََأعِرض عنْهم{ :وقوله
كفى به ولياً : أي ]سورة النساء) ٨١([ }للِّه وكَفَى ِباللِّه وِكيالًوتَوكَّْل علَى ا{  وال تخف منهم أيضاً،للناس

  .وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه
 : تعالى في قوله-مرضي اهللا عنه-لف  هنا جمع المعاني التي قالها الس-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 

}منْهع ِرضالمراد ال من أنيدخل فيه ما قيل  أمر عام هنا باإلعراضفاألمر  ]سورة النساء) ٨١([ }فََأع 
 ، كان في أول األمر مأموراً بالصفح واإلعراض والتجاوز-صلى اهللا عليه وسلم- وذلك أن النبي ،تعاقبهم
 فهؤالء ال تشتغل بهم: ، فهو يقول لهشتغل بهميال أ ]سورة النساء) ٨١([ }عِرض عنْهمفََأ{: ه قول في أيضاًويدخل

 من االشتغال بهم وصرف األوقات والهمم إلى استصالحهم ما يجدي وينفع تقد طمس عليهم بالنفاق وليس ثم
يتولى هو الذي  -عز وجل-اهللا ف واشتغل فيما ينفع ودع هؤالء -عز وجل-مض إلى ما أمرك اهللا اوإنما 

  .ه أيضاً أنه أمر من اهللا لنبيه أال يفضحهميدخل في: وقيلحسابهم، 
 :-تبارك وتعالى-قوله هذا ال يعارض و مر باإلعراض عنهم ُأ-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي فالمقصود

}ِهملَياغْلُظْ عو نَاِفِقينالْمو اِهِد الْكُفَّارما نزل في سورة التوبة وهي آخر ما نزل فهذا م]سورة التوبة) ٧٣([ }ج، 
 ذاه أن  لكن الراجح،ن هذه اآلية منسوخة بآية السيف؛ ألنه أمر باإلعراض عن المنافقينإ: قال من قالقد و

 وأما في وقت الظهور والقوة ، الفترةليس من قبيل النسخ وإنما يكون ذلك في أوقات الضعف والعجز وأوقات
وهكذا يقال  ]سورة التوبة) ٧٣([ }جاِهِد الْكُفَّار والْمنَاِفِقين واغْلُظْ علَيِهم{ :ا قال سبحانه كمتأتي العزائمفوالتمكن 

فََأعِرض { : كما قال تعالىذا كان أهل السنة فيهم ضعف فإنهم يعرضون عنهمإف ،في أهل األهواء والبدع
منْهإذا كان أهل السنة في ظهور وقوة  أما ، المصانعة شيء منربما احتاجوا إلىبل  ]سورة النساء) ٨١([ }ع
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 ومن مكان إلى ، فهذا يختلف من زمان إلى زمان،ذلكالزجر والهجر واإلغالظ وما أشبه  بفهنا تأتي العزائم
ر الذين دما كانوا يرون هجر أهل القَ -مرضي اهللا تعالى عنه-من أهل السنة  ولذلك تجد أن األئمة ،مكان

 أهل التشيع في الكوفة؛ ألنه في ذلك الحين كان القول بالقدر هو  هجر وما كانوا يرون،كانوا في البصرة
إذا هجرهم اإلنسان  بل ، فالهجر ال يجدي، والتشيع هو الغالب على أهل الكوفة،الغالب على أهل البصرة

لماء  الع وصاروا هم الذين يمثلونء من أهل األهواء لهم ظهور وقوة وإذا كان هؤال،صار هو المهجور
حتاج إلى شيء من الصبر وسعة الصدر ومجادلتهم بالتي هي أحسن كما فعل شيخ اإلسالم ابن يهنا والقضاة ف

 فال يسمعون منهم وال يكلمونهم وينهون قدمون يسدون هذا الباب أو يكادون بينما كان المت-رحمه اهللا-تيمية 
اب لما كسر البوشك أن يفتح في ذلك الحين فأهذا ويغلظون عليهم غاية اإلغالظ سداً للباب الذي عن 

 إلى -مرضي اهللا تعالى عنه- وصارت تمثل سواداً عظيماً احتاج العلماء األهواء في األمةواستشرت تلك 
لكن ال بد إلى التنبه  ،بطوائفهم وأتباعهم الستمالتهم إلى الحق و التلطف بهم وإلىمناقشة هؤالء والرد عليهم

  . أحد أن يرد على هؤالء المنحرفينللك وليس ،على إطالقهليس  ف،ط بضوابط شرعيةيضباألمر هذا إلى أن 
وِإذَا جاءهم َأمر من اَألمِن َأِو * َأفَالَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان ِمن ِعنِد غَيِر اللِّه لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيرا{

 ولَو ردوه ِإلَى الرسوِل وِإلَى ُأوِلي اَألمِر ِمنْهم لَعِلمه الَِّذين يستَنِبطُونَه ِمنْهم ولَوالَ فَضُل الْخَوِف َأذَاعواْ ِبِه
  .]سورة النساء) ٨٣-٨٢([ }اللِّه علَيكُم ورحمتُه الَتَّبعتُم الشَّيطَان ِإالَّ قَِليالً

 ه وعن تفهم معانية المحكمة وألفاظ وناهياً لهم عن اإلعراض عنهر القرآنول تعالى آمراً لهم بتدبيق
 ، وال تضاد وال تعارض؛ ألنه تنزيل من حكيم حميد، ومخبراً لهم أنه ال اختالف فيه وال اضطراب،البليغة

 :ثم قال ]سورة محمد) ٢٤([ }لُهاَأفَلَا يتَدبرون الْقُرآن َأم علَى قُلُوٍب َأقْفَا{ : ولهذا قال تعالى،فهو حق من حق
}لَوِر اللِّهوِعنِد غَي ِمن لو كان مفتعالً مختلقاً كما يقوله من يقول من جهلة : أي ]سورة النساء) ٨٢([ } كَان

 ،اضطراباً وتضاداً كثيراً: أي ]سورة النساء) ٨٢([ }لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا{ مالمشركين والمنافقين في بواطنه
 : كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا،وهذا سالم من االختالف فهو من عند اهللا: يأ
 فلهذا ردوا المتشابه إلى ، محكمه ومتشابهه حق: أي]سورة آل عمران) ٧([ }ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنَاآمنَّا {

 ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم ؛ المتشابه فغووا ردوا المحكم إلى والذين في قلوبهم زيغ،المحكم فاهتدوا
  .الزائغين

 اًأنه يناقض بعضه بعضالمقصود باالختالف هنا  ]سورة النساء) ٨٢([ }لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيرا{ :قوله تعالى
 َأحسن الْحِديِث  نَزَلاللَّه{  بالتشابهاً القرآن وصفاً عام-عز وجل-اهللا وصف ولذلك ، ويكذب بعضه بعضاً

 وال تناقض ، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في الحسن والفصاحة والبالغة]سورة الزمر) ٢٣([ }تَابا متَشَاِبهاِك
ٍ }ُأحِكمتْ آياتُه{ : فقال ولذلك وصفه باإلحكام وصفاً عاماً، فهو في غاية الحسن واإلتقانة،لبتافيه وال تعارض 

 المعاني  وال تجد بينقص ال في األلفاظ وال في المعاني ال تجد فيها خلالً وال ما ينت أنكنىبمع ]هودسورة  )١([
ن الناس  أ]سورة النساء) ٨٢([ }لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيرا{ : قوله تعالىليس معنىعارضة، والمقصود أنه م

: -رضي اهللا عنه-القرآن كما قال علي  ف،اًليس هذا هو المراد إطالق ، أو يختلفون في المعانييختلفون فيه
"اآلية تحتمل معان بمعنى أن"ال ذو وجوهحم هو معلوم، وليس اختالف العلماء في تفسير اآليات  متعددة كما ي



 ٤

و أي ل ]سورة النساء) ٨٢([ }لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا{ : المراد في قولهوإنما بهذا، قل أحد يملوالمنفي في اآلية هو 
 وهذا غير موجود بعضاً ويناقض بعضه بعضاًيضرب بعضه  مختلفاً في نفسه فكان من عند غير اهللا لوجدوه

 تجد في كالمه من كتب في ثالث وعشرين سنة فإن أن أحداً بقي يكلوف  الناس أما في كالم، اهللاكالمفي 
بل  ،في األمور التي يقررهاأو لوب  سواء في األستباين والتفاوت ما اهللا به عليم والالمعارضات والمناقضات

 الكالم منه كتبه وكيف قبل الناس هذاربما يستغرب كيف اً كتب شيئاً وقرأه بعد خمس سنوات فإنه إنسانلو أن 
في آخر  وبين ما يكتبه  وتجد الفرق الواضح بين أسلوب اإلنسان حينما يكتب أول ما يكتب،!واستحسنوه

من  تجد  ومع ذلكفي ثالث وعشرين سنة فكان ينزل عليه القرآن - وسلمصلى اهللا عليه-النبي أما  ،حياته
في غاية الفصاحة والبالغة والبيان وفي أعلى مستوى اإلتقان ال كلها آخر سورة نزلت أول سورة نزلت إلى 
  .-تبارك وتعالى- فهذا يدل على أنه من عند اهللا ،فرق بين أوله وآخره

جلست أنا وأخي لقد :  قال-ضي اهللا تعالى عنهر-ه دعن أبيه عن جروى اإلمام أحمد عن عمرو بن شعيب 
صلى اهللا عليه - أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول اهللا ،مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم

 فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها فكرهنا أن نفرق بينهم من أبوابه على باب -وسلم
 وجهه يرميهم بالتراب  مغضباً حتى احمر-صلى اهللا عليه وسلم-فخرج رسول اهللا  ،حتى ارتفعت أصواتهم

 ، باختالفهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، بهذا أهلكت األمم من قبلكم،مهالً يا قوم((: ويقول
 فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه ،نزل يكذب بعضه بعضاً إنما يصدق بعضه بعضاًإن القرآن لم ي
  .)٣())مهفردوه إلى عاِل
 قئ في وجهه حب أنه خرج كأنما فُوفي بعضها ، ورد بمعناها روايات أخرى ثابتة صحيحةهذه الرواية

 وذلك أن ،اًمذمومكان  الذي حصل  فالمقصود بمثل هذا الحديث أن هذا النقاش،يعني من الغضب)٤( الرمان
  يقابلهيعني فيما، ؟ألم يقل اهللا كذا:  وهذا يقول،؟األم يقل اهللا كذ: هذا يقولف ،ينزع آية وهذا ينزع آيةكان هذا 
ويقول  ]رىسورة الشو) ٣٠([ ؟}وما َأصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم{ :تعالىاهللا ل ألم يق: أن يقول األولك

رجع ما يقع لإلنسان هذا يأتي بآيات تُ ف]سورة النساء) ٧٨([ ؟}قُْل كُل من ِعنِد اللِّه{ :ألم يقل اهللا تعالى: اآلخر
 ]سورة النساء) ٧٩([ } ِمن سيَئٍة فَِمن نَّفِْسكما َأصابك ِمن حسنٍَة فَِمن اللِّه وما َأصابك{ : كقوله تعالىإلى نفسه

ع في مثل هذا ضرب بعض  وأنه بقضائه وقدره فيق-عز وجل- يأتي باآليات التي ترجع ذلك إلى اهللا وذاك
 تاآلفات التي وقع واحدة منه  وهذ،ن الجدال والنقاش والحوار محرماً ولهذا كان هذا النوع م،القرآن ببعض

من اآلفات التي دخلت على ف ،ذموماً المتكلمين مفيها طوائف أهل الكالم وهي أحد األسباب التي جعلت كالم
 فيقع بسبب ذلك من التفرق والتشكيك واالضطراب ما ، يضربون النصوص بعضها ببعض أهلهعلم الكالم أن
 وقد قال عمر  في اليوم الواحد عدة مرات،غيرتالواحد منهم يتلون وي جعل  وهذا الذي وقع لهم،اهللا به عليم

  .التنقلدينه عرضة للخصومات أكثر  من جعل: -رحمه اهللا-بن عبد العزيز 

                                                
نده صحيح على شرط س: "وقال في السلسلة الصحيحة) ٢١٨(وصححه األلباني في شرح الطحاوية برقم      ) ١٨١ص   / ٢ج  ) (٦٧٠٢(أخرجه أحمد    - 3

 ).٩٦ص /  ٤ج ) (١٥٢٢ (الشيخين
 ".حسن إسناد وهذا صحيح: "وقال فيه شعيب األرناؤوط) ١٩٥ص  / ٢ج ) (٦٨٤٥ ( أخرجه أحمد - 4



 ٥

 من  النقاش في الفقه مثالً كان أو،هم ال على ضرب القرآن بعضه ببعضكان الكالم على سبيل التفأما إذا 
 ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يتنازعون أو يتجادلون أو ،معرفة األحكام فهذا ال إشكال فيهأجل 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-غضب النبي  ولذلك  آيات تتعلق بالقدريتكلمون في 
صلى اهللا عليه -رت إلى رسول اهللا هج:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى أحمد عن عبد اهللا بن عمرو 

إنما هلكت األمم قبلكم ((:  فقالف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما فإنا لجلوس إذ اختل يوماً-وسلم
  .)٥(م والنسائي ورواه مسل))باختالفهم في الكتاب

 إنكار على من يبادر إلى ]سورة النساء) ٨٣([ }وِإذَا جاءهم َأمر من اَألمِن َأِو الْخَوِف َأذَاعواْ ِبِه{ :وقوله
  . فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد ال يكون لها صحة،األمور قبل تحققها

 بانتصار سمعواإذا   يعني]سورة النساء) ٨٣([} خَوِف َأذَاعواْ ِبِهَأِو الْ وِإذَا جاءهم َأمر من اَألمِن{: قوله
 مقتلة وهزيمة وقعت أمكروه ك وإذا سمعوا بشيء ، أو بغنيمة أو بشيء يفرح أذاعوا به ونشروهالمسلمين

له أساس قد ال يكون  مع أن هذا األمر  أو نحو هذا أذاعوا-صلى اهللا عليه وسلم-وقعت في أصحاب النبي 
  وقد يكون ذلك صحيحاً لكنه ال يحسن إفشاؤه في الناس غير دقيقة وقد تكون المعلومات التي فيهالصحةمن 

إذا مثل هذه القضايا ؛ ألن على األقل أو أن ال يذكر في هذه المرحلة أن ال يذكرالمصلحة كأن تقتضي 
المطلوب  وب وفوضىفي اضطرار األمة تبقى وإن أم ف ويفشيها كل أحديتحدث بها كل أحدظهرت وصار 

رجع في ذلك إلى من يقدر المصالح ويستطيع أن يتحقق من هذه األمور ويعرف خلفيتها ووجهها ثم بعد يأن 
 اال حاجة إلى ذكره أمورفهناك  ،ليس كل ما يعلم يقال أصالًمعلوم أنه  و،به بما يصلح أن يتكلم مذلك يتكل
 يكون كسراً لقلوبهم وإضعافاً لعزائمهم فال يعان الشيطان  ومن األمور ما،ا في الناس وإشغالهم بهاوإفشائه
  .عليهم
صلى اهللا عليه -ن النبي  ع-رضي اهللا تعالى عنه- روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة وقد

  .)٦( وكذا رواه أبو داود في كتاب األدب من سننه))كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع((:  قال-وسلم
 نهى -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه- عن المغيرة بن شعبة وفي الصحيحين

  . أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت وال تدبر وال تبين)٧(عن قيل وقال
  .)٨())من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين((: وفي الصحيح

 المتفق على صحته حين بلغه أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-خطاب كر هاهنا حديث عمر بن الولنذ
 طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر -صلى اهللا عليه وسلم-

                                                
ص  / ٤ج ) (٢٦٦٦( باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن االختالف فـي القـرآن              -أخرجه مسلم في كتاب العلم       - 5

٢٠٥٣.( 
 ).١٠ص  / ١ج ) (٥(باب النهي عن الحديث بكل ما سمع  -به الصحيح أخرجه مسلم في مقدمة كتا - 6
 باب النهي عن كثـرة   -ومسلم في كتاب األقضية    ) ٢٣٧٥ص   / ٥ج  ) (٦١٠٨(باب ما يكره من قيل وقال        -أخرجه البخاري في كتاب الرقاق       - 7

 .طلب ما ال يستحقهالمسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو االمتناع من أداء حق لزمه أو 
 -صلى اهللا عليه وسلم-باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول اهللا  -أخرجه مسلم في مقدمة كتابه الصحيح  - 8
 ).٧ص  / ١ج (



 ٦

 ،اهللا أكبر:  فقلت))ال((:  فقال؟ أطلقت نساءك:مه فاستفه-صلى اهللا عليه وسلم-حتى استأذن على النبي 
  .)٩(لحديث بطولهوذكر ا

لم يطلق رسول اهللا :  فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي))ال((:  فقال؟أطلقتهن: وعند مسلم فقلت
وِإذَا جاءهم َأمر من اَألمِن َأِو الْخَوِف َأذَاعواْ ِبِه ولَو { :ونزلت هذه اآلية ، نساءه-صلى اهللا عليه وسلم-

سِإلَى الر وهدالَّر هِلملَع مِر ِمنْهِلي اَألمِإلَى ُأووِل ومِمنْه تَنِبطُونَهسي فكنت أنا ]سورة النساء) ٨٣([ }ِذين 
  .)١٠(استنبطت ذلك األمر

ل يد ]سورة النساء) ٨٣([ }وِإذَا جاءهم َأمر من اَألمِن َأِو الْخَوِف َأذَاعواْ ِبِه{ : هذه اآليةسبب نزولما ذكره من 
 كان يفعله أهل النفاق وقد يقع فيه غيرهم ممن لم تتهذب حيث ال يختص بالمنافقين  التصرفعلى أن ذلك

  طلق رسول اهللا :يبكون في المسجد ويقولون  الناسهذا الحدث حيث جلس، ومن أمثلة ذلك نفسه وتتروض
قعون مجيء يتوقبل ذلك كانوا  أحضرت الروم؟ وذلك أنهم:  نساءه فجاء عمر يسألهم-صلى اهللا عليه وسلم–

صلى -النبي لمحاربة   للمجيء إلى المدينةالرومون ب المنافقين إلى بالد الشام يستعينالروم؛ حيث ذهب بعض
 وكانوا -عند مدخلها–  المدينةالناحية الشمالية من إخوانهم بنوا مسجد الضرار فيبقية  و-اهللا عليه وسلم

 -صلى اهللا عليه وسلم- ويدلوهم على موقع النبي  لهم الطريقاحومن أجل أن يفت الروم قدومينتظرون 
 يسارعون في تلقي األخبار ونشرهاو جلسوا في المسجد يبكون ، والمقصود أن هؤالء المسلمينوأصحابه

  . قد طلق نساءه، وكان هذا تصرفاً غير صحيح-صلى اهللا عليه وسلم–بي حول ما إذا كان الن
ِإذْ تَلَقَّونَه ِبَألِْسنَِتكُم وتَقُولُون ِبَأفْواِهكُم ما لَيس لَكُم { : حيث قال تعالى عنهمفكقع في قصة اإلمثل ذلك ما وو

ِظيماللَِّه ع ِعند وهنًا ويه ونَهبستَحو فقد كان هذا األمر يقع على ألسن  ]سورة النــور) ١٥([ }ِبِه ِعلْم
 نسان اإلسماع  يكون ذاكهو ،ارعتهم لنقله وإفشائهمس وذلك من شدة ،الصحابة قبل أن يقع على أسماعهم

، وقبل تهال يسارع في نشر الكالم قبل أن يتحقق من صح ينبغي عليه أاإلنسان وهذا خطأ، ف يريد النشرالذي
خاصة ما و ولو كان ذلك بدافع الغيرة، ؟ نشره أم الوهل المصلحة تقتضي، ؟أم الز له نشره هل يجوالنظر 

موت الغيرة في النفوس ما يتعلق بآفات وفواحش؛ ألن ذلك يؤدي إلى ممرض القلوب تعلق بتفصيالت يت
 إلى ،مألوفاً وتجترئ عليه كثير من النفوس وتذهب هيبتهصير ب ما فيها من الحساسية تجاه المنكر فياوذه

  .لذين وقعوا في شيء من ذلك اهللا تعالى اهذا ذم ول-عز وجل-غير ذلك من المفاسد التي ال يحصيها إال اهللا 
استنبط :  ويقال،يستخرجونه ويستعملونه من معادنه: أي ]سورة النساء) ٨٣([ }يستَنِبطُونَه{ :ومعنى قوله

  .الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها
رضي اهللا -طلحة عن ابن عباس قال علي بن أبي  ]سورة النساء) ٨٣([ }الَتَّبعتُم الشَّيطَان ِإالَّ قَِليالً{ :وقوله

  .يعني المؤمنين: -ماتعالى عنه

                                                
 باب في اإليـالء واعتـزال النـساء     -ق ومسلم في كتاب الطال) ٤٦ص  / ١ج ) (٨٩(باب التناوب في العلم     -أخرجه البخاري في كتاب العلم       - 9

 ).١١٠٥ص  / ٢ج ) (١٤٧٩ (]سورة التحريم) ٤([ }وِإن تَظَاهرا علَيِه{: ىوتخييرهن وقوله تعال
ج ) (١٤٧٩ (]سورة التحريم ) ٤([ }وِإن تَظَاهرا علَيهِ  {: ى باب في اإليالء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعال        -أخرجه مسلم في كتاب الطالق       - 10
  ).١١٠٥ص  / ٢



 ٧

والَ { :وهو كقوله تعالى "يعني المؤمنين": -رضي اهللا عنهما– يقول ابن عباس }ِإالَّ قَِليالً{: في قوله تعالى
شَاِكِرين مهَأكْثَر خْلَ{: وكقوله ]سورة األعراف) ١٧([ }تَِجدالْم مِمنْه كادِإالَّ ِعبوكقوله ]سورة الحجر) ٤٠([ }ِصين :

}ْؤِمِنينالْم نواهللا تعالى أعلم،ظاهر في معنى اآلية متبادر وهذا وجه و]سورة سبأ) ٢٠([ }ِإلَّا فَِريقًا م .  
تباعاً قليالًً الوال فضل اهللا عليكم ورحمته التبعتم الشيطان إال و:  أن يقال أيضاً وهو منهاً قريبىوتحتمل معن

أي إما أن يكون نشر األخبار أو في غيرها، باب   سواء فيعتموه في غالب األمور إال ما قل يعني اتب،منكم
 في إالالتبعتم الشيطان يكون إما أن  و-عز وجل- يسلمون من ذلك ممن يسلمه اهللا  الذينمن األفرادإال قليالً 

  .عتموه في عامة أحوالكم إال ما قل يعني اتب،من المفرداتقليل 
ولَا { : في قوله تعالى فالعرب يعبرون عن العدم أحياناً بالقلة كما قلنا،بمعنى العدم أن تكون القلة هنا كنويم

 -على أحد االحتماالت في معناها-أي ال يأتون البأس أصالً  ]سورة األحزاب) ١٨([ }يْأتُون الْبْأس ِإلَّا قَِليلًا
  وهذا،ع الخبرِذيعني إال قليالً منهم لم ي ]سورة النساء) ٨٣([ }يطَان ِإالَّ قَِليالًالَتَّبعتُم الشَّ{ : أن يكون قولهويحتمل
  . واهللا تعالى أعلم، وإن قال به بعض األئمة إال أنه بعيداألخير

 .، والحمد هللا رب العالمين أجمعينعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وصلى اهللا


