
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  ٤٩ إلى اآلية ٤٣سورة التوبة من اآلية 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

عفَا اللَّه عنْك ِلم َأِذنْتَ لَهم حتَّى يتَبين لَك { : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا- أجمعين، قال المفسر
 الْكَاِذِبين لَمتَعقُوا ودص الَِّذين* َأنْفُِسِهمو اِلِهمووا ِبَأماِهدجي ِم اآلِخِر َأنوالْيِباللَِّه و ْؤِمنُوني الَِّذين تَْأِذنُكسال ي

ِإنَّما يستَْأِذنُك الَِّذين ال يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر وارتَابتْ قُلُوبهم فَهم ِفي ريِبِهم * للَّه عِليم ِبالْمتَِّقين وا
ونددتَر٤٥-٤٣:سورة التوبة[ }ي[.  

عفَا {: دأ بالعفو قبل المعاتبة فقالهل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ ب: روى ابن أبي حاتم عن عون قال
مَأِذنْتَ لَه ِلم نْكع لي وغيره}اللَّهق الِعجرووكذا قال م .  

فَِإذَا {: عاتبه كما تسمعون، ثم أنزل التي في سورة النور، فرخَّص له في أن يأذن لهم إن شاء: وقال قتادة
نِلم فَْأذَن ِض شَْأِنِهمعِلب تَْأذَنُوكاسموي عن عطاء الخرساني]٦٢:سورة النور[ } ِشْئتَ ِمنْهوكذا ر .  

استأِذنُوا رسول اهللا فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم : نزلت هذه اآلية في أناس قالوا: وقال مجاهد
  .فاقعدوا

هال :  يقول تعالى}وتَعلَم الْكَاِذِبين{في إبداء األعذار، :  أي}حتَّى يتَبين لَك الَِّذين صدقُوا{: ولهذا قال تعالى
تركتهم لما استأذنوك، فلم تأذن ألحد منهم في القعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، 

  .فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   : أما بعد،ول اهللا والصالة والسالم على رس،الحمد هللا
 المشهور في المعنى وهو المتبادر وهو الذي يدل }عفَا اللَّه عنْك ِلم َأِذنْتَ لَهم{ : هنا-تبارك وتعالى-فقوله 

 من ةنها معاتبأ -رحمه اهللا-بن كثير ا الحافظ ذكر والمالبسات التي نزلت فيها اآليات أنه كما ،عليه السياق
 ومن أهل ، قدم المعاتبة بالعفو،دئت بهذه البداية اللطيفةبتُا }اللَّه عنْك ِلم َأِذنْتَ لَهمعفَا { ،-عز وجل-اهللا 

 أو عفا اهللا ،؟ أصلحك اهللا ما شأن كذا وكذا:إنما كقولك لمن تخاطبه و،معاتبة إن هذه ليست :العلم من يقول
   ،}عفَا اللَّه عنْك ِلم َأِذنْتَ لَهم{ : يقال،ا وإذا كان المعنى على هذه فإنه يوقف عليه،؟عنك ما شأن كذا وكذا

عفَا اللَّه عنْك ِلم َأِذنْتَ لَهم {؛ ولذلك يوصل الكالم  أنها معاتبة-أعلم تبارك وتعالىواهللا -واألقرب هو األول 
الْكَاِذِبين لَمتَعقُوا ودص الَِّذين لَك نيتَبتَّى يمن الناس من ف ،تاح كالم كما يقوله بعضهم فليس هذا باستف}ح

 عفا اهللا عنك أين أجد كذا : ألبيك أو ألستاذك أو نحو هذا تقول: تقول}عفَا اللَّه عنْك{ :يستفتح الكالم بقوله
 فرخص له في أن النور،  عاتبه كما تسمعون ثم أنزل التي في سورة:قال قتادة :األول أرجح يقول و،؟وكذا

يعني باعتبار أن اآلية التي في  }فَِإذَا استَْأذَنُوك ِلبعِض شَْأِنِهم فَْأذَن ِلمن ِشْئتَ ِمنْهم{ :اء فقاليأذن لهم إن ش



 أذن ،-صلى اهللا عليه وسلم-أنه ترك األمر للنبي  وإذا كانت ناسخة فالمعنى ،سورة النور ناسخة آلية براءة
 ولهذا فإن بعض أهل العلم حاول ؛ولكن النسخ ال يثبت باالحتمال ، فهذا على النسخ،له أن يأذن لمن شاء منهم

 : وبين آية النور}بين لَك الَِّذين صدقُواِلم َأِذنْتَ لَهم حتَّى يتَ{أن يجمع بين اآليتين بين اآلية التي عندنا هنا 
 في  التييةن اآلإ : فقال بعض أهل العلم،]٦٢:سورة النور[ }همفَِإذَا استَْأذَنُوك ِلبعِض شَْأِنِهم فَْأذَن لِّمن ِشْئتَ ِمنْ{

، واآلية التي في سورة  قبل أن يتبين له الصادق من الكاذب،ذن قبل االستثباتسورة براءة فيها النهي عن اإل
 - مواهللا تعالى أعل- والذي يظهر ، وهذا ليس من الظهور لدرجة كافية، بعد االستثبات بعد أن يتبين لهالنور

 ،ذن لهم عن التخلف في الغزو، فهذه اآلية في اإلأن هذه اآلية بموضوع يختلف عن موضوع آية النور أصالً
 ، وهو كاذب، لمن تخلف منهم-صلى اهللا عليه وسلم- فكان يأذن النبي ،يأتون ويعتذرون إليه بمعاذير كاذبة
 النور فهي تتحدث عن أدب من آداب  فأما اآلية التي في سورة،نوفمن هؤالء المعتذرين هؤالء المنافق

 فإذا استأذنوك لبعض : ثم قال بعد ذلك،نهم إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوهأالمؤمنين 
 ،-صلى اهللا عليه وسلم- يعني من آداب المجالسة مع النبي ،ستغفر لهم اهللا و،ت منهمئشأنهم فأذن لمن ش

 فإذا كانوا معه على أمر جامع ،مع غيره طالما أنه أدب من آداب المجلس أيضاًويمكن أن يؤخذ هذا األدب 
 ، وإنما اجتمعوا ألمر من األمور ما يذهب اإلنسان يقوم من المجلس من غير إذن،يعني ليس بمجلس عفوي

 أدب -عز وجل- فاهللا ،يستأذن إذا عرضت له حاجة وال شك أن هذا هو األدب الالئق خالفاً ألهل الجفاء
  وال يقوموا عنه إن اجتمعوا معه،ت النبي وال يجهروا له بالقولصوؤمنين أن ال يرفعوا أصواتهم فوق مال

 ويمكن أن يؤخذ منها ، فهذه في آداب المجالسة والمخالطة والمصاحبةعلى أمر من األمور حتى يستأذنوه،
 لو كانوا معه في الغزو لم  أنهم،]٦٢:سورة النور[ -}وِإذَا كَانُوا معه علَى َأمٍر جاِمٍع{ النورآية أي -أيضاً 

    يرابطون على الخندق اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-ا كان الصحابة مع النبي  مثل لم،يذهبوا حتى يستأذنوه
س أو من المقام  من المجلسواء ،]٦٣:سورة النور[ }قَد يعلَم اللَّه الَِّذين يتَسلَّلُون ِمنكُم ِلواذًا{ : قال-عز وجل-

 في سورة -تبارك وتعالى- كما قال اهللا ، سمى ذلك جميعا مجلساً-عز وجل- ألن اهللا ؛الذي هم فيه في القتال
 فإن المجالس فسرها بعض السلف ،]١١:سورة المجادلة[ }ِإذَا ِقيَل لَكُم تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس فَافْسحوا{ :المجادلة

 وفسرت بالمجالس للصالة يعني كما في صالة الجمعة ،-صلى اهللا عليه وسلم- تهسفي سورة المجادلة بمجال
 وفسرت أيضاً بالمجالس في ، وهذه تدل على هذه}في المجلس{ وفي القراءة األخرى ،}تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس{

 القتال في مجلس  في مقام إذا طلب منكم التفسح سواء،صحيحة وكل هذه المعاني ،القتال قاله بعض السلف
 له م أحد من مجلسه فيكون ذلك إيذاءأن يقامن   بدالً-صلى اهللا عليه وسلم-  أو في مجلسه، الصفوف،القتال
تَفَسحوا ِفي الْمجاِلِس فَافْسحوا يفْسِح اللَّه { ، عن هذا-صلى اهللا عليه وسلم- فنهى النبي ، لمشاعرهاًوجرح

مجالس : فهذا كله يقال له}لَكُم،ففي القتال من الناس من يتسللون من مقام المرابطة كما ، لمن شئت منهم فأذن 
سورة [ }ويستَْأِذن فَِريقٌ منْهم النَِّبي يقُولُون ِإن بيوتَنَا عورةٌ{ منهم من يستأذن ،حصل في الخندق

عفَا اللّه {ذان في القعود عن الغزو ئستاال وبعضهم يتسلل دون أن يستأذن فهنا هذه اآلية في ،]١٣:األحزاب
مَأِذنتَ لَه ِلم نكصلى اهللا عليه وسلم- وتلك في االجتماع به ، في غزوة تبوك]٤٣:سورة التوبة[ }ع- 

 فهذا ، ال يذهب أحد حتى يستأذن،ال يخرج أحدو ،ينسحب أحد ال ، أو الكون معه في أمر جامع،ومجالسته



 اجتمعوا على ، ممن حصل لهم مثل هذا وهو أدب يطلب مع غيره- عليه وسلمصلى اهللا-أدب مع النبي 
 وهذا يخرج يرجع ،كلم بالهاتف وهذا يخرج يشربت هذا يخرج ي،!وليس كل من أراد أن يخرج خرج ،شيء
هنا ن على خالف هذا،  فرباهم القرآ، تصلح هذه أخالق صحراوية الس من اآلداب في شيء،بيته هذا ليإلى 
يعني هنا  }ين لَك الَِّذين صدقُواِْلم َأِذنتَ لَهم حتَّى يتَب{ ،}حتَّى يتَبين لَك الَِّذين صدقُواْ وتَعلَم الْكَاِذِبين{ :قال

أنه  يتبين الصادق، وى يتبين الصادقيأذن لهم حتال :  بمعنى أنه يقول له"حتى"فسرها أو نقل ما يدل على أن 
 لكن المنافق أو الكاذب سيقعد ،يخرج ال يجد بداًو ، وهو صادق فسيتحامل على الخروج، ال:إن قال له
حتَّى يتَبين لَك الَِّذين {اء يعتذر بهذه األعذار الكاذبة ج، وت أصالً للقعود فهو مبي،ن بهذا نفاقهي ويتب،ويتخلف
  . وبعضهم يقول غير هذا في المعنى لكنه غير ظاهر،}صدقُواْ

في : أي} ال يستَْأِذنُك{: ولهذا أخبر تعالى أنه ال يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن باهللا ورسوله، فقال
؛ ألنهم يرون الجهاد }الَِّذين يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر َأن يجاِهدوا ِبَأمواِلِهم وَأنْفُِسِهم{القعود عن الغزو 

في القعود ممن ال عذر له :  أي}واللَّه عِليم ِبالْمتَِّقين ِإنَّما يستَْأِذنُك{ندبهم إليه بادروا وامتثلوا، قربة، ولما 
وارتَابتْ {ال يرجون ثواب اهللا في الدار اآلخرة على أعمالهم، : أي} الَِّذين ال يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر{

مه{شكت في صحة ما جئتهم به، : أي} قُلُوبونددتَري ِبِهميِفي ر مون ِر:  أي}فَهمقَدجال يتحيرون، ي
ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلْكى، ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء، 

   .ومن يضلل اهللا فلن تجد له سبيال
}مهتْ قُلُوبتَاباربأن هذه القوللي أو على باعتبار المعنى األصهذا يمكن أن نقول ي شكت أ : هنا قال}و 

 "الريب" فـ ، وإن كان يشترك مع الشك في المعنى األصلي لكنه يختلف عنهالريب والواقع أن ، لهذهمرادفة
 هذا التردد الذي في النفس حينما يصاحبه ، شك مع قلق"الريب" والفرق بينهما أن ،أخص من مطلق الشك

، ؟ هل نزل مطر الليلة أو لم ينزل؟ أنا أشك مثالً هل نزل مطر أو ال: فقد تقول،ء من القلق يقال له ريبشي
 ،اًعربيهذا ليس : لقيل عنهبهذه الطريقة واحد لو عبر و ،؟ أنا مرتاب هل نزل مطر أو لم ينزل:لاقي اللكن 

نا  أ، أنا مرتاب في القضية الفالنية، بمعنى شك يساوره قلق، أنا مرتاب في أمر فالن:ليقالكن يمكن أن 
 شك ،ذه المرأةأنا عندي ريب أنا مرتاب في عذر فالن أنا مرتاب في سلوك ه ،مرتاب في التصرف الفالني

؟ ما أصلحته أوني هل أصلحت الباب ال؟ أنا شاك يع  أنا مرتاب هل أصلحت الباب أو:ليقا ال لكن ،مع قلق
  . ريب:قلق يقال له واضح الفرق؟ شك مع ، فهو شاكناٍس

} الْقَاِعِدين عوا مدِقيَل اقْعو مطَهفَثَب ماثَهانِْبع اللَّه كَِره لَِكنةً ودع وا لَهدألع وجوا الْخُرادَأر لَووا * وجخَر لَو
سورة  [}نَةَ وِفيكُم سماعون لَهم واللَّه عِليم ِبالظَّاِلِمينِفيكُم ما زادوكُم ِإال خَباال وألوضعوا ِخاللَكُم يبغُونَكُم الِْفتْ

  ].٤٧-٤٦:التوبة
كَِره  ولَِكن{لكانوا تأهبوا له، :  أي}ألعدوا لَه عدةً{معك إلى الغزو :  أي}ولَو َأرادوا الْخُروج{: يقول تعالى

ماثَهانِْبع اللَّه{ا، أبغض أن يخرجو:  أيا معك قَدر}مطَه{أخرهم، :  أي}فَثَبعوا مدِقيَل اقْعو أي}الْقَاِعِدين  :
  .قدرا

: أي} لَو خَرجوا ِفيكُم ما زادوكُم ِإال خَباال{: وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال ثم بين اهللا تعالى



وألسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة :  أي}نَكُم الِْفتْنَةَوألوضعوا ِخاللَكُم يبغُو{ألنهم جبناء مخذولون، 
مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكالمهم، يستنصحونهم :  أي}وِفيكُم سماعون لَهم{والبغضاء والفتنة، 

  .وإن كانوا ال يعلمون حالهم، فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير
 بن سلول عبد اهللا بن أبي:  من ذوي الشرف منهم-فيما بلغني- كان الذي يستأذن :وقال محمد بن إسحاق

والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، فثبطهم اهللا، لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده، 
أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه، لشرفهم فيهم، فقالوكان في جنده قوم  :}ِفيكُموملَه وناعمس {.  

 فثبطهم ثنى عزائمهم عن ، أي خروجهم للقتال}ولَِكن كَِره اللَّه انِْبعاثَهم فَثَبطَهم{ :-عز وجل-هنا يقول اهللا 
 وأمر به عباده ، ويدعو إليه، يحب الجهاد في سبيله-عز وجل- وقد يرد سؤال هنا وهو أن اهللا ،ذلك

 والجواب عن هذا واضح ؟ أي الغزو}انِْبعاثَهم} {ولَِكن كَِره اللَّه انِْبعاثَهم فَثَبطَهم{ : فكيف قال هنا،المؤمنين
 ، انبعاث هؤالء إليه فثبطهم قدراًه فكر، وهو أن اهللا يحب الجهاد ديناً وشرعاً،على عقيدة أهل السنة والجماعة

 فخروجهم يحصل من ، هؤالء يخرجون لإلفساد ألن هؤالء ال يخرجون يجاهدون في الواقع؛كره انبعاثهم
 يعني أسرعوا، }لَو خَرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم ِإالَّ خَباالً وَألوضعواْ{ مفسدة عظيمة للمسلمين كما ذكر بعده ئهجرا

}الِْفتْنَةَ{ ،يعني لإلفساد بينكم }ِخاللَكُم غُونَكُمب{ ،ن لهمياع والمشكلة أن فيكم سم، يطلبونها لكم}ي ِفيكُمو
ملَه وناعمانبعاثهم لهذا فخروجهم ليس بجهاد وإنما هو عكس مقصود الجهاد وإن -عز وجل- فكره اهللا }س 

 فاهللا أراده ديناً وشرعاً وكرهه ، فهم أهل شر وإرجاف وإفساد بين الناس،كانوا قد خرجوا بصورة المجاهدين
 يعني قيل ، قدراً: قال}الْقَاِعِدين وِقيَل اقْعدوا مع{ : وهنا أيضاً،}ه انِْبعاثَهمكَِره اللَّ{لهم أو ثبطهم عنه قدراً 

 ألن بعضهم ؛-واهللا أعلم- وهذا من أحسن ما تفسر به ، ألن اهللا قدر ذلك؛لهم ذلك قدراً فكان البد من تخلفهم
اقْعدوا { : قال ذلك بعضهم لبعض:ضهم يقول وبع،يعني الشيطان ألقى ذلك في قلوبهم }وِقيَل اقْعدوا{ :يقول
عم قال ذلك على سبيل الغضب والسخط عليهم -صلى اهللا عليه وسلم- إن النبي : وبعضهم يقول،}الْقَاِعِدين 

 وِقيَل{بن كثير هنا ا ما ذكره الحافظ -واهللا أعلم- واألقرب ،}الْقَاِعِدين اقْعدوا مع{حينما استأذنوه وهم أغنياء 
عوا مداقْع وأهل األعذار من ، النساء والصبيان"القاعدين" والمراد بـ ، فعبر به عن الخذالن لهم}الْقَاِعِدين 

        عليف ، به من كان مؤمناً صادقاًى وهذا ال يرض، فرضوا بهذا، والمرضى و األعرج واألعمىىالزمن
أتجعلني مع النساء يا رسول اهللا :  في المدينة قال له-صلى اهللا عليه وسلم- لما خلفه النبي -رضي اهللا عنه-

 فالمؤمن ،)١())أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه ال نبي بعدي(( : فقال،؟والصبيان
 ولهذا كان أصحاب األعذار الصادقة ؛-صلى اهللا عليه وسلم- بالتخلف عن رسول اهللا ىالصادق ال يرض

صلى اهللا عليه - إلى النبي اءوال يجدون ما يتجهزون به إذا جافكان الفقراء الذين ليسوا بأصحاب أعذار 
ِإنَّما * الَ َأِجد ما َأحِملُكُم علَيِه تَولَّواْ وَأعينُهم تَِفيض ِمن الدمِع حزنًا َأالَّ يِجدواْ ما ينِفقُون { : وقال لهم-وسلم

 الخوالف ،]٩٣- ٩٢:سورة التوبة[ }ن يستَْأِذنُونَك وهم َأغِْنياء رضواْ ِبَأن يكُونُواْ مع الْخَواِلِفالسِبيُل علَى الَِّذي
                                                

، -رضي اهللا عنه- رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن  - ١
ضي اهللا ر- ، باب من فضائل علي بن أبي طالب -رضي اهللا تعالى عنهم- ، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة )٣٥٠٣(برقم 
 ).٢٤٠٤(، برقم - عنه



 ،ألنهم جبناء مخذولون: أي }لَو خَرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم ِإالَّ خَباالً{ : يقول،يعني مثل هؤالء النساء والمرضى
 فيحصل ،}ما زادوكُم ِإالَّ خَباالً{ ،يمة وإيقاع االختالف واألراجيف بين المؤمنينلفساد بالنماالخبال معناه و

ألنهم جبناء : أي : قال، وإنما هو ضرر على المسلمين، فخروجهم ال خير فيه،الوهن والضعف في الجيش
ي الحاجة والفقر والمسغبة  منه الخلة يعن: وقيل، الخلل الفرجة بين الشيئين}وألوضعوا ِخاللَكُم{مخذولون، 

 في مدح األنصار  كما في سورة الحشر]٩:سورة الحشر[ }ولَو كَان ِبِهم خَصاصةٌ{ وفسر بهذا الخصاصة ،خلة
 بمعنى الخلة التي تكون كالشقوق ، الدارهو من خصاص قيل }ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم{ -مرضي اهللا عنه-

 أي بينكم }وألوضعوا ِخاللَكُم{ ،ي في المنخل، ومنه الخلل الذا أشعة الشمسفي الجدران والسقف تظهر منه
 هذا ،هم يسعون إليقاع الفتنة بين المؤمنينف ، يعني يطلبونها لكم}يبغُونَكُم الِْفتْنَةَ{يعني يسعون بينكم بالفساد 

وِفيكُم { ،كمءاف أبغوني ضع،ته على طلبه أبغيته كذا يعني أعن: وإذا قلت، يعني طلبته له،ه لكذا بغيتُ:إذا قلت
ملَه وناعمأي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم يستنصحونهم وإن كانوا ال يعلمون  : هنا فسرها قال}س

 لهم وهذا ون منهم ويستجيبونناس يقبلهناك  أي }سماعون لَهم{ المؤمنينوع شر بين حالهم فيؤدي إلى وق
 خالفاً لمن فسره كابن جرير بأن فيكم سماعون لهم أي ينقلون -رحمه اهللا-المعنى الذي رجحه ابن القيم 

وجه ترجيح و ، ينقلون الحديث لهم بمعنى كأنهم عيون وجواسيس ينقلون أخباركم وحديثكم إليهم،حديثكم لهم
هم ف يحتاجون إلى عيون ال و،ا مخالطين للمسلمين ابن القيم رجحه بأن المنافقين أصالً كانو،ابن القيم لهذا

 ألنهم ؛ن أخطر على المسلمين من الكافرينوالمنافقف ، ولذلك جاءت الخطورة؛ن لهمو هم مخالط،نفسهم عيونأ
 معهم في داخل  فيعرفون كل ما يجري،يخالطونهم صباح مساء في المسجد وفي الغزو وفي كل مكان

 ويخبرون عن كل شيء ،وا العدو على جوانب الضعف عند المسلمينيدلّي يمكن أن  فهؤالء هم الذ،الصف
ددهميتعلق بهم من ع،يقول-رحمه اهللا-ابن القيم و ، فهذه الخطورة، وما يخططون له، وكالمهم،دهمد وع : 

هم ف ، إلى إرسال العيون من أجل التعرف على ما يجرياإن هؤالء المنافقين ليسوا منعزلين منفردين فيحتاجو
رحمه - وأما ابن جرير ،إليهم  وليس ينقل حديثكم،يستجيبو يقبل منهم : أي}سماعون لَهم{مخالطون فلذلك 

 تستعمل في مثل هذا }سماعون لَهم{ إن هذه اللفظة : يقول،}وِفيكُم سماعون لَهم{عنده وجه الترجيح  ف-اهللا
 ،اع له سم: ال يقال، فالن يسمع لفالن أو سامع لفالن: يقال وأما في االستجابة فإنه،-في نقل الحديث-

 ،سامع ومطيع أي ، فالن سامع لفالن، فالن يسمع لفالن:وجرت العادة أن يعبر عن الشخص المستجيب يقال
لكنما جرت العادة أن يعبر بهذا عن االستجابة والقبول:اع لفالن يقول سم .   
 فيكم من يقبل ويؤثر فيه هذا ، أي مستجيبون}وِفيكُم سماعون لَهم{ادر  المتب-واهللا أعلم-المعنى األقرب و

 يوجد من المسلمين من ال يتفطن وال يحذر من ، فلو خرجوا لحصل الخالف والشر بين المسلمين،الكالم
 غير  والمعنى الثاني، هذا هو المعنى األقرب،هؤالء المنافقين وما يلقونه ويطرحونه فيجلس فيقبل منهم

 لكن قد ، لو ناس بهذه المثابة يسمعون لهم فهم منهم:رحمه اهللا- يعني من قال من أهل العلم كابن القيم ،ممتنع
مكانتهم من ناحية التعصب و باعتبار منزلتهم ، وهو ال يعلم بنفاقهمفقاً قد ينقل لهم الحديث ثقة بهمال يكون منا

لم يقتل و ، لم يقتل المنافقين-صلى اهللا عليه وسلم-لك النبي  ولذ،يوجد هؤالءأن  يمكن ، أو غير ذلك،القبلي
من يعذرني ((: وقالفك  على المنبر في قصة اإل-صلى اهللا عليه وسلم-النبي ولما قام  ،اهللا بن أبي عبد



 يا : وقال، من األوس-رضي اهللا عنه- ة فقام أسعد بن زرار))......برجل قد بلغ أذاه أهلي أو في أهلي
 فقام سعد بن ، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بأمرك، مرنا إن كان منا معشر األوس قتلناهرسول اهللا

 بل :خر يرد عليه قالوقام رجل آ! ه وال تقدر على قتله كذبت واهللا ال تقتل:قالو -رضي اهللا عنه- ةعباد
   هذا ،من ضعفاء اإليمان ليسوا من المنافقين، وال ناس ءالؤ ه،كذبت أنت وأنت منافق تدافع عن المنافقين

 لكن ،ي قام سعد بن معاذالروايات أن الذ وجاء في بعض ،ة سيد الخزرج وهذا أسعد بن زرارةسعد بن عباد
   أو ، فهؤالء كبار سواء كان سعد بن معاذ، أنه الذي قاماً قد ال يكون دقيق-رضي اهللا عنه-سعد بن معاذ 
 وهو ،ستقبل مصعب بن عمير قبل هجرة المسلمين إلى للمدينةا هو الذي ةسعد بن زرارأ وة،أسعد بن زرار

 فإذا كان هذا يقع بين هؤالء الكبار ،الذي كان بمنزله القيم أو العريف أو األمير على من آمن في البداية
  .واهللا أعلم ،}وِفيكُم سماعون لَهم{ !الثقات فكيف بالضعفاء ضعفاء اإليمان ومن كان إيمانه مدخوالً

ما كان، وما يكون، وما لم يكن   فأخبر بأنه يعلم}واللَّه عِليم ِبالظَّاِلِمين{: ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال
 فأخبر عن حالهم كيف }لَو خَرجوا ِفيكُم ما زادوكُم ِإال خَباال{: لو كان كيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى

سورة [ }ولَو ردوا لَعادوا ِلما نُهوا عنْه وِإنَّهم لَكَاِذبون{: كما قال تعالىيكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجوا، 
سورة [ }ولَو عِلم اللَّه ِفيِهم خَيرا ألسمعهم ولَو َأسمعهم لَتَولَّوا وهم معِرضون{:  وقال تعالى،]٢٨: األنعام
ولَو َأنَّا كَتَبنَا علَيِهم َأِن اقْتُلُوا َأنْفُسكُم َأِو اخْرجوا ِمن ِدياِركُم ما فَعلُوه ِإال قَِليٌل {:  وقال تعالى،]٢٣:األنفال

 َأجرا عِظيما ِمنْهم ولَو َأنَّهم فَعلُوا ما يوعظُون ِبِه لَكَان خَيرا لَهم وَأشَد تَثِْبيتًا وِإذًا آلتَينَاهم ِمن لَدنَّا
دلَهاوتَِقيمساطًا مِصر منَاهواآليات في هذا كثيرة]٦٨-٦٦:سورة النساء[ }ي .  

  .]٤٨:سورة التوبة[ }مر اللَِّه وهم كَاِرهونلَقَِد ابتَغَوا الِْفتْنَةَ ِمن قَبُل وقَلَّبوا لَك األمور حتَّى جاء الْحقُّ وظَهر َأ{
:  أي}لَقَِد ابتَغَوا الِْفتْنَةَ ِمن قَبُل وقَلَّبوا لَك األمور{:  على المنافقين-عليه السالم-ل تعالى محرضا لنبيه يقو

ه مدة طويلة، وذلك أول دلقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذالن دينك وإخما
مته العرب عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة  المدينة ر-صلى اهللا عليه وسلم-مقدم النبي 

  .ومنافقوها
 لما جاء اهللا بن أبي خبر عبدومعلوم  ،يعني حاربه منافقوها قبل أن يظهروا النفاق حينما كانوا من المشركين

 ، فمر على مجلس فيه المشركون والمسلمون على حمار يعود سعد بن عبادة-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 ! ال تغبروا علينا:قالو  وضع كمه أو طرف عمامته على أنفه، قبل أن يظهر إسالمهاهللا بن أبي دفوضع عب

جلس في رحلك ا أيها الرجل :هم ويذكرهم ويدعوهم إلى اهللا قالظ يع-صلى اهللا عليه وسلم-فلما وقف النبي 
رضي - ةاهللا بن رواح فقام عبد ،نا في مجالسناشَيعني في مكانك أو في بيتك فمن أتاك فأسمعه حديثك وال تغْ

 ، كان ذلك الوقت لم يظهر اإلسالماهللا بن أبي عبدو ،غشنا في مجالسناا بل يا رسول اهللا : وقال،-اهللا عنه
خر شيء يمكنهم أن آكانوا يقاومون إلى المقصود أنهم  ف، وضرب بالجريد وبالنعال،فحصل بين الناس شجار

 شب ، يعني ال سبيل لمقاومته،دخلوااه فوج هذا أمر قد تَ:-قبحه اهللا-م  ثم بعد غزوة بدر قال له،يقاوموا به
  .آخر نفسا يكيدون له إلى ءو وبد،وخرج عن الطوق فدخلوا فيه ظاهراً



 فدخلوا في اإلسالم ،هذا أمر قد تَوجه: فلما نصره اهللا يوم بدر وأعلى كلمته، قال عبد اهللا بن أبي وأصحابه
حتَّى جاء الْحقُّ وظَهر َأمر {: اهللا اإلسالم وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالىظاهرا، ثم كلما أعز 

ونكَاِره مهاللَِّه و{.  
 في يوم -صلى اهللا عليه وسلم-ن طول الفترة التي بقوا فيها لم يكن أحد منهم مقرباً إلى النبي وهؤالء المنافق

     وال مقام ينصر فيه دين اهللا ،نهم يذكر له بالء قط في يوم من األيام أبداً ولم يكن أحد م،من األيام إطالقاً
    يمسك المنبر ويجلس يتكلم قبل وقوف النبي واهللا بن أبي كان يقف قبل صالة الجمعة  عبدف ،-عز وجل-
تبعوه، ا و،منوا بهآف وكذا ،أيها الناس لقد ساق اهللا إليكم هذا النبي:  ويقول، على المنبر-صلى اهللا عليه وسلم-

 لما ]٨:سورة المنافقون[ }لَِئن رجعنَا ِإلَى الْمِدينَِة لَيخِْرجن الَْأعز ِمنْها الَْأذَلَّ{: فلما وقع منه ما وقع حينما قال
 ،اًكأنما قلت هجر: يقوم سحبوه وأخرجوه من المسجد وطردوه ودفعوه بالباب فلقيه بعض الصحابة فقاللجاء 
يعني هذا ! هم غلطؤ فمواقفهم كلها تدل على النفاق حتى أسما،غضبان!! أنا أمرت بطاعته:  أنا ماذا قلتيعني
 الجد بن قيس أسماء موحشة ينقبض منها القلب،ك كلهم ون والباق،"بيُأ" هخر اسماآل و"حلصا" ربماسمه االذي 
نه تاب آخر أمخشي بن حمير ذكر نظر إلى أسماء هؤالء الجد بن قيس ومخشي بن حمير، وإن كان يعني ا

موحشة إذا سمعتها ينقبض القلب منها بخالف  ؤهمأسماف، األمر، وهو من الناس الذين نزلت فيهم آيات براءة
 عبيدة عامر بن الجراح سعد بن أبي ي عمر بن الخطاب معاذ بن جبل أب-رضي اهللا عنه-أبي بكر الصديق 

نفتح لها قلبه، وهذه الجد بن قيس وابن نبتل اسمعها المؤمن وقاص علي بن أبي طالب األسماء التي إذا 
الصحابة ، ما الذي يعرفنا أن نو ما دام فيه منافق: من يقوليأِتفال  ،وغيرها من األسماء، الحمر المستنفرة

سورة [ ؟}ماذَا قَاَل آِنفًا{: المنافق يدخل ويخرج ويقولوالجواب أن هؤالء الذي رووا ما يكونون من المنافقين؟ 
ه جالس يطالع في شغلُف ، وإذا حضر المجلس نام هو فقط، وال ترتفع همته لشيء، وال يحفظ، يفقهال ]١٦:محمد

 ولذلك ما ،ينتفع بشيء، ليس أهل لذلكوال  اًيحفظ حديثوال يحفظ آية   ال، شغل إال هذا، ليس لهالموجودين
ولَتَعِرفَنَّهم ِفي لَحِن {فالصادق يعرف من كالمه،  ، يقبلون منه وحتى لو رواه ال،يروي حديثاًأن هذا ليمكن 
 هذا أمر ال يخفى عند ، ويعرف من حاله ومسلكه وطريقته، ويعرف من قسمات وجهه]٣٠:سورة محمد[ }الْقَوِل

قد ذكر بعض أهل العلم مثل ابن الجوزي كالماً طويالً في هذه القضية، أن الناس يعرفون الصادق والناس، 
 ويكون ة ومحب،تكلم ويجدون محبةً له ولو لم يطلعوا على حقيقة عمله في السر، يجدون طمأنينة إليهولو لم ي

، -عز وجل- أو في أمور يعملها في السر فيظهرها اهللا ،له من الذكر الجميل حتى في أشياء لربما لم يعملها
 في قلوب ةنفرال له من -ز وجلع-والكاذب تنقبض منه القلوب، وينقبض منه الناس، ويكرهونه، ويجعل اهللا 

 ، للدينة هؤالء حمليكون  حافظ دينه ال يمكن أن-عز وجل-ن اهللا و فهؤالء المنافق،المؤمنين ما ال يخفى
 يعني ، في موقف واحد مشرف في الجهاد، أو في غيره حتى لو كان يلتبس على الناساًبدأولذلك ال تراهم 

هو في ((: -صلى اهللا عليه وسلم-اليوم وفالن كذا فقال النبي فالن أبلى : الصحابةفيه الرجل الذي قال 
بع ثم يصاب ا فيذهب ويت، هو في النار، ال، فالن شهيد، فالن جيد، اهللا ختم له بالسعادة: يقالفال ،)٢())النار

                                                
ن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه ال يدخل أرواه مسلم، كتاب اإليمان، باب غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه و - ٢

 ).١١٢(الجنة إال نفس مسلمة، برقم 



  كنت أقاتل!الحظ!! كنت أقاتل حمية لقومي:  ثم يقتل نفسه، ويقوليفهبالجراحة الشديدة ويتكئ على ذباب س
  حتى الذي غّل، قال هو في النار، فالن كذا:لي حينما ق-صلى اهللا عليه وسلم-تبين أمره للنبي ! حمية لقومي

- ويقول عن عمر ، إلى اليمناً ويرسل معاذ، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر،ةالشمل
 ،واألشياء التي جاءت في مناقب الصحابة، )٣())لو سلك عمر فجاً لسلك الشيطان فجاً آخر((: -رضي اهللا عنه
 أو كما قال ، إنك تحب اهللا ورسوله، إنك لست منهم: كما في قوله لهم-صلى اهللا عليه وسلم-ومحبة النبي 

لَقَد تَّاب { : لثابت بن قيس بن شماس لما كان يرفع صوته، خشي أن يحبط عمله-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
و لَى النَِّبيِةاهللا عرسِة الْعاعِفي س وهعاتَّب اِر الَِّذيناَألنصو اِجِرينهلَى { هاوبعد، ]١١٧:سورة التوبة[ }الْمعو

 نقل يأتي وال يمكن أن ، فهذا أمر ال يخفى أبداً، هكذا تأتي اآليات،]١١٨:سورة التوبة[ }الثَّالَثَِة الَِّذين خُلِّفُواْ
 ،هذا غاية همهفقط يأكل لالواحد منهم يبقى فن طريق هؤالء المنافقين إطالقاً، الدين والرواية والعلم وكذا ع

ولَو دِخلَتْ علَيِهم من َأقْطَاِرها ثُم {: -عز وجل-ينافق ويتقلب وكل يوم طالع له، كما قال اهللا  جل ماذاألهو 
الذين ر الغزاة ا يعني يعطون الكف"أتوها" ]١٤:سورة األحزاب[ }ِسيراتَوها وما تَلَبثُوا ِبها ِإلَّا يأسِئلُوا الِْفتْنَةَ لَ
قادة، ولذلك ما تجد في ال من الرسالة وال فهؤالء ال يكونون من حملة ، هم يعلنون الردة،مباشرة دخلوا المدينة

 .لمنافقيناأي مقام وال حتى قائد سرية من 

  .]٤٩:سورة التوبة[ }نِّي َأال ِفي الِْفتْنَِة سقَطُوا وِإن جهنَّم لَمِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرينوِمنْهم من يقُوُل اْئذَن ِلي وال تَفِْت{
 بالخروج معك، بسبب }وال تَفِْتنِّي{ في القعود }اْئذَن ِلي{: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: يقول تعالى

  .الجواري من نساء الروم
 ال تحملني ،ذن فيكون ذلك فتنة لييعني ال تمتنع من اإل }اْئذَن ِلي وال تَفِْتنِّي{ :ادومن أهل العلم من يقول المر

 يعني ة، لي في القعود وال يكن امتناعك سبباً لفتنص رخِّ}وال تَفِْتنِّي{ ،على الخروج وأنا ال أستطيع الخروج
نه هو الذي  أ-دد من الرواياتع-ن الجد بن قيس أ وورد في سبب نزولها ،بعضهم يرى أن هذا هو المعنى

بنات بني األصفر؟ أو بجالد بني األصفر؟ كما جاء في في  هل لك :-صلى اهللا عليه وسلم-قال له النبي 
 بنات الروم ، أتحمل بنات بني األصفرال أنا : يقول}اْئذَن ِلي وال تَفِْتنِّي{ :بعض الروايات فهو يقول

صلى اهللا عليه -فيتخلف عن رسول اهللا  !! غض بصرهيريدالورع  بتظاهري ما شاء اهللا ،الشقراوات فأفتن
 إنهم قالوا : وبعضهم يقول، ورع الكاذب البارد، وحياطة دينهحفِظ -ما شاء اهللا- وكل هذا من أجل -وسلم

 هذه  وبعض}اْئذَن ِلي وال تَفِْتنِّي{ :هذا يفتنكم يعني يغريكم بالغزو يذكر نساء بني األصفر نساء الروم يقول
أرى أن  أنا ال أحتمل : يقول}اْئذَن ِلي وال تَفِْتنِّي{الروايات مثل ما صحت في أنها نزلت في الجد بن قيس 

  .نساء بني األصفر
  .قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا:  أي}َأالَ ِفي الِْفتْنَِة سقَطُواْ{: قال اهللا تعالى

  .وبتخلفهم وبنفاقهم

                                                
، برقم - ضي اهللا عنهر- رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي  - ٣
)٣٤٨٠.( 



الزهري، ويزيد بن رومان، وعبد اهللا بن أبي بكر، وعاصم بن عمر بن كما قال محمد بن إسحاق، عن 
 ذات يوم، وهو في جهازه للجد بن قيس أخي -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قتادة وغيرهم قالوا

فواهللا  تأذن لي وال تفتني، يا رسول اهللا، أو:  فقال،))م في جالد بني األصفر؟هل لك يا جد العا((: بني سلمة
ال أصبر أن لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني األصفر 

 ففي الجد بن قيس نزلت ،))قد أذنت لك((:  وقال-صلى اهللا عليه وسلم- فأعرض عنه رسول اهللا ،عنهن
  .)٤( اآلية}وِمنْهم من يقُوُل اْئذَن ِلي وال تَفِْتنِّي{: هذه
كر هذه الروايات عن محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد اهللا بن أبي بكر وعاصم بن ذ

  .رضي اهللا عنه-قتادة كل هذا مراسيل لكنه صح ذلك من حديث جابر بن عبد اهللا 
إن كان إنما يخشى من نساء بني األصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول : أي
  . والرغبة بنفسه عن نفسه، أعظم-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا

 وقد كان الجد بن قيس ،أنها نزلت في الجد بن قيس: وهكذا روي عن ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد
   .هذا من أشراف بني سلمة

ِإذْ {رد فيهم  ونيالذ، وهم )٥())ثاركمآكتب تُ كم دياربني سِلمة(( : وفيها،بني سلِِِِمةم مة بكسر الالتضبط سِل
 مما يسمى اآلن بمسجد ة قريبة ومساكنهم معروف،]١٢٢:سورة آل عمران[ }همت طَّآِئفَتَاِن ِمنكُم َأن تَفْشَالَ

  .القبلتين
    :  قالوا،))سيدكم يا بني سلمة؟من ((:  قال لهم-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : وفي الصحيح

، ولكن ؟وأي داء أدوأ من البخل((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا  ،الجد بن قيس، على أنا نُبخِّله
  .)٦())سيدكم الفتى األبيض الجعد ِبشْر بن البراء بن معرور

  .ال محيد لهم عنها، وال محيص، وال مهرب:  أي}وِإن جهنَّم لَمِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِرين{: وقوله تعالى
  . في أول الهجرة،))من سيدكم يا بني سلمة؟(( : قال-عليه وسلمصلى اهللا -النبي ف

                                                
 في السلسلة الصحيحة، برقم األلباني، وصححه )١٦٧٨٨(، برقم )١٤/٢٨٧(رواه ابن جرير الطبري في التفسير،  - ٤
)٢٩٨٨.( 

 ).٦٦٥( إلى المساجد، برقم طىالخُرواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل كثرة  - ٥

     صحيح على شرط مسلم: ، وقال)٤٩٦٥(، والحاكم في المستدرك، برقم )٢٩٦(، برقم رواه البخاري في األدب المفرد - ٦
 ).٢٢٧(، وصححه األلباني في صحيح األدب المفرد، برقم )١٦٣(ولم يخرجاه، والطبراني في المعجم الكبير، برقم 


