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 بسم هللا الرمحن الرحيم                                 

 املقدمة

ه ي آله وأصحابمد وعلحم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم علي أشرف املرسلني سيدان
 أمجعني

ين انءة يف املعخللة ده االنفاق هدفه تدمري اجملتمع املسلم يف غايته وأهدافه وكفي ابسم هذ
جلالل ا ذي ارض وثقال علي اللسان وسوء وقع علي املسامع وهو شر اخلصال وأبعدها عن

له املنافق بقو  صف لنام يوهو خمالفة الباطن الظاهر ويف احلديث عن النيب صلي هللا عليه وسل
يدعها  ق حىتن النفاصلة ممن كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خ) أربع 

 .ان رواه الشيخإذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر (  

املخلف و كاذب   اقعألن املنافق يظهر غري ما يبطن فهو كاذب مبظهره واحملدث خبالف الو 
كله   للكذب امعجألمانة كاذب والفاجر أيضا كاذب ولكن النفاق للوعد كاذب واخلائن ل

 علي ضحها هللايف ألنه خيانة مستورة تتجدد كل يوم ويستمر فسادها حينا من الدهر حيت
م مر علي اإلسال التآد يفرؤؤس العاملني واملنافقون هم أشد خطرا من املشركني ووصل هبم الكي

 اذيب .ألكغلهم بشيت  الفنت والدسائس واوإلقاء الفتنه بني صفوف املسلمني وش

عت مجة وقد توبويف هذا البحث سوف أتناول صفات املنافقني كما حتدثت عنها سورة ال
 : هذه السورة من صفات املنافقني

ة السخريستهزاء و اال –احللف كذاب  - اختالق املعاذير–اجلنب عن القتال  –حب الدنيا 
 م الوفاءعد –عضا باملنافقون يوايل بعضهم –اخلوف من الفضيحة  –اإليذاء  –ابملؤمنني 

  ثابلعهد  وسوف أحتدث عن هذه الصفات بشي من التوضيح من خالل املباح

 ـخطة البحث:
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 وقد تضمنت خطة البحث يف هذا املوضوع    

 ايل نحو التي الاملوضوع وسبب اختيار املوضوع ومنهجي يف البحث وتقسيمه وذلك عل أمهية   

 -أمهية املوضوع : 

 عاملي اإلنس حلق يفية اإن النفاق من أخطر املكائد اليت تصيب اإلنسان وحياول يف هدم أبن 
مع جملتا جسم يفي واجلن وتضل وتفسد ذوي اإلرادات احلرة ويكفي النفاق يف شره التدمري 

اليت حلت  ملصائبر ااملسلم أنه حياول ضياع الغاية اليت وجد اإلنسان من أجلها وإن أخط
ك كان من ني لذلافقابملسلمني يف اترخيهم املعاصر إمنا حلت هلم عن طريق النفاق واملن

سالم دم اإل هيفالواجب التحذير من النفاق واملنافقني وبيان صفاهتم وكشف أعماهلم 
ك األسفل من ه الدر ل للذلك اعترب القرآن املنافق من أخبث الكفرة إذ جع وإفساد املسلمني

 نساء سورة ال 145 اآلية ا (النار ) إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصري 

 -سبب اختياري للموضوع :

 عليهم يفنافقني وما وقد دفعين إيل البحث يف هذا املوضوع هو فضح امل                    
قبلها ويف و تبوك  زوةغاجملتمع املسلم وكذلك وصف أحواهلم النفسية والعملية ومواقفهم يف 

د وبث اجلها عن أثنائها وما تالها وكشف حقيقتهم وكذلك حيلهم ومعاذيرهم يف التخلف
ني وحتديد ملنافقايد كالضعف والفتنة والفرقة يف الصف وكذلك حتذيرا خللصاء املؤمنني من  

ق عالمات النفاملرء و ا اقات بني هؤالء وهؤالء ومن أخطر األمراض النفاق اليت يقع فيهالعال
 . افقنيل املنعماوتعريفه وهذا لكي حيذر املرء من الوقوع فيه وحتذير املؤمنني من أ

 -منهجي يف البحث :

 .قسمت البحث إيل مقدمة ومباحث وخامته وفهارس  -1

 .لتوبةاورة عن صفات املنافقني يف س مجع اآلايت الكرمية اليت تتحدث -2
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 .وضع صفات املنافقني حتت عناوين جانبية  -3

 .ختريج األحاديث والنصوص واحلكم عليها  -4

 . وما توصلت من نتائجوضعت خامتة للبحث تتضمن التحذير  -5

ت عاو وموض قمت بعمل فهارس للبحث لآلايت القرآنية واملصادر -6
 .البحث

 -تقسيم البحث : 

 :يشتمل هذا البحث علي مقدمه ومتهيد وتسع مباحث كما يلي 

 .لبحث ي يف امنهجختياري للموضوع و ضوع وسبب امهيه املو أوحتدثت فيها عن  -املقدمة :

 باحث وتشتمل علي املباحث التاليةامل

 حب الدنيااملبحث األول :  

 اجلنب عن القتال  املبحث الثاين :                  

 املبحث الثالث : اختالق املعاذير                  

 املبحث الرابع : احللف كذاب                 

 املبحث اخلامس :  االستهزاء والسخرية ابملؤمنني                

 املبحث السادس :  اإليــذاء               

 املبحث السابع :  اخلوف من الفضيحة                

 املنافقون يوايل بعضهم بعضا املبحث الثامن :               

 عدم الوفاء ابلعهد  املبحث التاسع :               
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   -التمهيد :

 :وحتدثت فيه عن تعريف النفاق لغة واصطالحاً 

هذا ما يعرف  (1): ) النفاق إظهار اإلميان ابللسان وكتمان الكفر ابلقلب ( اجلرجاينقال 
 صطالحي .الاب

وهو الذي يسرت  مل تعرفه العرب ابملعين املخصوص به  إسالميقال بن منظور ) وهو اسم 
 (2)كفره ويظهر إميانه وان كان أصله يف اللغة معروف .

 ثةثالفق منافقا املنا سميهنباري يف االعتالل لتين عن بن األ) ونقل الصاغا  -:  قال الزبيدي
 : أقوال

 فيه . يسترت فشبه ابلذي يدخل النفق وهو السربيسرت كفره ويغيب  ألنهانه مسي به  -1

 .يه في دخل من غري الوجه الذ اإلميانخيرج من  ألنهوع فشبه به انه انفق كالريب -2

 )3)وابطنه كفر . إميانهغري ما يضمر تشبه ابلريبوع فكذلك املنافق ظاهره  إلظهارهانه مسي به  -3

 : التوبةصفات املنافقني يف صوره 

 منها  أمساءبعده  التوبةعرفت سوره 

 ( , ) برائه ( وكذلك التوبةامسها سوره ) 

افقني ت املنفضح األهن وأحواهلمحلديثها املستفيض عن املنافقني وصفاهتم :  الفاضحة
 األشهادعلي رؤوس 

                                                            

 (127م )ص 1971ط الدار التونسيه للنشر تونس  –اجلرجاين التعريفات  1)

 م1993 -هـ 1413ط دار احياء الرتاث العريب ومؤسسه التاريخ االسالمي بريوت  –( بن منظور لسان العرب ماده ) نفق (  2

 نفق (م ماده ) 1994( الزبيدي اتج العروس  3
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التوبة قال التوبة هي سور اخرج البخاري عن سعيد بن جبري قال قلت البن عباس 
مل تبقي  أهنا ظنواالت تنزل ومنهم من يفعل كذا ومنهم من يفعل كذا حيت الفاضحة ما ز 

  4(4لذلك ) الفاضحةفسميت  السورةذكر يف هذه  إيلاحد منهم 

 املنقرة : ألهنا أظهرت ما يف قلوب املنافقني واملشركني للناس 

  وبينتها وعرفتها للمؤمننيألهنا بعثرت أسرار املنافقني  : املبعثرة

 ر لظهو اخلفاء إيل ا: ألهنا أاثرت مثالبهم وعوراهتم وأخرجتها من املثرية

 ي ألنصار اوب أيب أيالبحوث : ألهنا تبحث عن أعمال املنافقني وورد هذا االسم عن 

 (يٌم َواّلله  َعِليٌم َحكِ  ل وُب  م  َع قـ  َقطَّ ِإالَّ َأن تَـ ألهنا حتفر قلوب أهل النفاق كقوله تعايل )احلافرة : 
  77(  فََأع َقبَـه م  نَِفاقاً يف قـ ل وُِبِم  وقولة تعايل ) 110

ة تبوك و ز غلك يف ن ذمث حتدثت اآلايت يف سورة التوبة يف سورة التوبة عن املنافقني وكا
ول هللا وه لرسغز  وكانت هذه الغزوة يف شهر رجب من السنة التاسعة من اهلجرة وهي آخر

 وع كثرية عليله مج عواسول قد بلغه أن الروم قد مجوسبب الغزوة أن الر صلي هللا عليه وسلم 
س إيل قتال م الناه وسلفاستنفر الرسول صلي هللا علي املدينة مهامجهالشام ويريدون  أطراف

 ل هللا صلي هللاوه رسو دع الروم وقد صرح الرسول للمسلمني بوجهته لقتال الروم وليب املؤمنني
وا عنه د ختلففق راباألعال املنافقون وكثري من إ هومل يتخلف عنلقتال الروم عليه وسلم 

 نب ومنمن ج ما كان منهم اآلايتيف كثري من  السورةوحرضوا غريهم علي ذلك وحكت 
 .القعود وعدم اخلروج  الناس عن القتال ومن حتريض هلم عن حتذير

 

                                                            

 م1994 -هـ 1414ط دار الفكر بريوت  –( البخاري الصحيح  4
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 املبحث األول

 

 حب الدنيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول

 حب الدنيا
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 َعَلْيِهُم ُعوَك َولَـِكن بـَُعَدتْ داً الَّتّـَبَـ قَاصِ  راً َلْو َكاَن َعَرضاً َقرِيباً َوَسفَ ) : قال هللا تعايل اآلية 
ُْم ِلُكوَن أَنُفَسُهْم َواَعُكْم يـُهْ َنا مَ َرجْ الشُّقَُّة َوَسَيْحِلُفوَن اِبّللِه َلِو اْسَتَطْعَنا خلََ  ُ يـَْعَلُم ِإهنَّ ّلله

  (42)اآلية  ( َلَكاِذبُونَ 

 معاين املفردات :

 (5)من منافع الدنيا وشهواهتا . لإلنسانعرضاً العرض ما يعرض 

 (6) هو السفر السهل القريب)وسفرا قاصدا( 

بعدت عليهم الغاية وهي املسافة اليت ال تقطع إال بعد تكبد املشقة  يأ)بعدت عليه الشقة( 
 (7) والتعب وهي مأخوذة من املشقة والعناء.

  : التفسري 

 بةالعاق مأمون داألمسفر قصري  وأمر األرضهذه  إعراضعرض قريب من  أمرلو كان األمر 
د ولكنه اجله فةالضعي عزائموال الساقطةاليت تتقاصر دوهنا اهلمم  البعيدة الشقةلتبعوك ولكنها 

ه ي تتخاذل دونيل الذالعا قاألفولكنه  والقلوب املنخوبة اهلزيلة األرواحاخلطر الذي جتزع منه 
لك الكلمات رمسه تالذي ت ذلك البشريةمكرور يف  منوذجاملهزوله وانه  والبنية الصغريةالنفوس 
 ( ةُ َدْت َعَلْيِهُم الشُّقَّ لَـِكن بـَعُ وَ ُعوَك بَـ َلْو َكاَن َعَرضاً َقرِيباً َوَسَفراً قَاِصداً الَّتّـَ ) اخلالدة

أولئك  ريون األفاق الكرمية . كث إيليف الطريق الصاعد فكثريون هم أولئك الذين يتهاوون 
مطلب رخيص .   أوعرض اتفه  إيلالذين جيهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ومييلون 

رور غهي منوذج امل إمناقله عارضه فما هي يف كل زمان ويف كل مكان  البشريةكثريون تعرفهم 

                                                            

 م   2011( جامعه املدينة العاملية 74)ص  1التفسري التحليلي  ( 5

 ( املصدر السابق 6

 ( املصدر السابق 7
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وانلوا مطالب واجتنبوا أداء بلغوا منافع  إهنموان خيل هلم  احلياة حاشيةيعيشون علي  وإهنم
 (8)الثمن الغايل فالثمن القليل ال يشرتي سوي التافه الرخيص

املنافقون فقد كرب عليهم األمر , وعظم فيهم اخلطب , وطفقوا ينتحلون األعذار الواهية , و 
هلم , فكان نزول هذه اآلايت ويستأذنونه ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يف القعود والتخلف فيأذن 

وما بعدها ؛ لبيان تلك احلال وأحكام تلك الوقائع . وهي ال تفهم إال مبعرفة أسباهبا , كما  
كان يعرفها من وقعت منهم ومعهم وفيما بينهم . ومن حكمة هللا تعاىل يف هذا األسلوب أنه 

به على فهم ما تعبدهم يضطر املؤمنني بعد ذلك العصر إىل البحث عن اترخيه ؛ ليستعينوا 
هللا تعاىل به من اآلايت فيعرفوا نشأة دينهم , وسياسة ملتهم , وصفة تكوين أمتهم , وال 

  . شيء أعون لألمم على حفظ حقيقتها كمعرفة اترخيها

أي : لو كان ما استنفرهتم له , ودعوهتم إليه أيها لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التبعوك 
قريب  - ال ثبات له وال بقاء وهو ما يعرض للمرء من منفعة ومتاع , مما -الرسول عرضا 

املكان واملنال , ليس يف الوصول إليه كبري عناء , وسفرا قاصدا , أي : وسطا ال مشقة فيه , 
وال كالل التبعوك فيه وأسرعوا ابلنفر إليه ؛ ألن حب املنافع املادية والرغبة فيها الصقة بطبع 

ال , وكان الراغب فيها من غري اإلنسان , وانهيك هبا إذا كانت سهلة املأخذ قريبة املن
ولكن بعدت عليهم املوقنني ابآلخرة وما فيها من األجر العظيم للمجاهدين كأولئك املنافقني 

والشقة : الناحية أو املسافة والطريق اليت ال تقطع إال  -وهي تبوك اليت دعوا إليها الشقة 
وكرب عليهم التعرض لقتال الروم يف داير ملكهم وهم أكرب دول  -بتكبد املشقة والتعب 

 (1) األرض احلربية , فتخلفوا جبنا وحبا ابلراحة والسالمة

                                                            
 (1662 – 3/1661م )1980 -هـ 1400سيد قطب يف ظالل الفران دار الشروق بريوت (  8

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1594&idto=1594&bk_no=65&ID=524#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1594&idto=1594&bk_no=65&ID=524#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1594&idto=1594&bk_no=65&ID=524#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1594&idto=1594&bk_no=65&ID=524#docu
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لشهد العشاء يقول لو علم  حسنتني (2)ولو يعلم أحدهم أنه جيد عظماً مثيناً أو مرماتني  
احدهم انه جيد شيء حاضرا معجال أيخذه أليت املسجد من أجله )ولكن بعدت عليهم 

 الشقة( 

ملراد بذلك  اقه واقه شالسفر إيل ارض بعيده يقال : منه شُ  بو عبيده وغريه أن الشقةأحكي 
 كله غزوه تبوك وحكي الكسائي انه يقال ُشقه وِشقه .

 .الوه ابلكسر رمبا قد و الُشقة ابلضم من الثياب , والشقة أيضا السفر البعي قال اجلوهري :
كسر قه ابله شمن لوح أو خشبة . يقال للغضبان : احتد فطارت من ىوالشقة شظية تشظ

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 ( 401) ص تفسري املنار اهليئة املصرية للكتاب  (1)

 ظلف الشاه او ما بني ظلفها من اللحم (2)

 ( 140/  8م ) 2003 -هـ 1423دار الكتاب العريب بريوت  -حكام القران نفسري القرطيب ط ألاجلامع  (3)
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ُ يـَْعلَ ِلُكوَن أَنفُ  يـُهْ ُكمْ َوَسَيْحِلُفوَن اِبّللَِّ َلِو اْسَتَطْعَنا خَلََرْجَنا َمعَ  ُْم َلَكاِذبُونَ َسُهْم َواّللَّ  (1)ُم ِإهنَّ

و عيف ولضال ا يكذب إال الضعفاء . ما يكذب إفهو الكذب املصاحب للضعف أبداً وم
ور وما يف يدالضعبدا يف صورة األقوايء اجلبارين يف بعض األحايني فالقوي يواجه و ا

 ون لكميحلفسيوم من األايم ألهنم تتخلف هذه القاعدة يف موقف من املواقف و ال 
ملال أو اعة يف سن لنا كاأبعذار كاذبة لوقدران علي اخلروج معكم لو أتخران ولو  (2) معتذرين

 القوة يف األبدان خلرجنا للجهاد معكم 

ند الناس علنجاة ايل )يهلكون أنفسهم( هبذا احللف و هبذا الكذب الذي خييل إليهم أنه سب
يوم ال  ره األخك يفيف الدنيا بكذبه ويهل وهللا يعلم احلق ويكشفه للناس فيهلك الكاذب

 روج دم اخلوع وج ولكن حب الدنيا دفعهم للبقاءجيدي النكرات ألهنم يستطيعون اخلر 
 

 

 

 

 

____________ 

 42ية سورة التوبة اآل (1)

قران فكان ا أخرب الكم  د حصلوق ةالكاذب ألميان ي سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين هبذه اأخبار بغيب إهذا  (2)
 م1985 – ـه 1405 – 6ط لبنان –بريوت -دار القران الكرمي   –صفوة التفاسري  –ذلك من أوضح املعجزات القرآنية 
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 املبحث الثاين 

 

 اجلنب عن القتال  
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َ َلَك الَِّذيَن َصَدُقو  ُ َعْنَك ملَ أَِذْنَت هَلُْم َحَّتَّٰ يـَتَـَبنيَّ اَل َيْسَتْأِذُنَك .ا َوتـَْعَلَم اْلَكاِذِبنيَ َعَفا اّللَّ
ُ َعِليٌم اِبْلُمتَِّقنيَ  ۗ  الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر َأْن جُيَاِهُدوا أِبَْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم  َا .َواّللَّ ِإمنَّ

َوَلْو .ّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر َواْراَتَبْت قـُُلوهُبُْم فـَُهْم يف َريِْبِهْم َيرَتَدَُّدونَ َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن ابِ 
ُ انِْبَعاثـَُهْم فـَثـَبََّطُهْم َوِقيَل اقْـُعُدوا َمَع الْ  ًة َولَِٰكْن َكرَِه اّللَّ  (1)َقاِعِدينَ أَرَاُدوا اخْلُُروَج أَلََعدُّوا َلُه ُعدَّ

ليه ه صلى هللا ع نبيب هللان املنافقني الذين ختلفوا يف غزوة تبوك عاتبعد أن حتدث هللا ع
ذلك دون أن  وا منهطلب وسلم عتاابً رقيقاً ألنه أذن للمنافقني ابلتخلف عن اجلهاد حني

 يتبني أحواهلم فقال )عفا هللا عنك ( 

 املفردات :

كلف به  فعل املال )عفا هللا عنك ( العفو يطلق عن التجاوز عن الذنب أو التقصري يف
 إذاً املراد .د هنا ملراكما يطلق على ترك املؤاخذة علي عدم فعل األوىل و األفضل وهو ا

 ابلعفو يطلق علي ترك املؤاخذة علي عدم فعل األوىل و األفضل 

 (2)ي حال ثبت عليال  و)يرتددون ( املراد ابلرتدد التحري فاملرتدد ال يستقر يف مكان 

 التفسري :

ابلتخلف  تخلفني املهللا عنك ملا أذنت هلم ( أي ألي سبب أذنت هلؤالء احلالفني)عفا 
ذا عتاب اعة وهستطعن اجلهاد معك حني استأذنوا فيه معتذرين أبعذار كاذبة بعدم اال
أن ترتيث  وىل بكاأل لطيف من اللطيف اخلبري سبحانه حلبيبة صلى هللا علية وسلم وكان

وله سبحانه ليه بقإشار وانكشاف احلال املاألمر  اجنالءلف و وتتأىن يف السماح هلم ابلتخ
عة وقد  الستطااعدم ل)حَّت يتبني لك الذين صدقوا ( أي فيما أخربوا به عند االعتذار 

ا ألهنم كانو   (3 )مرك األكانوا قليال منهم كاذبني يف معاذيرهم )وتعلم الكاذبني ( يف ذل
 ذن هلم به .مصرين عن القعود عن اجلهاد حَّت ولو مل أت

http://quran.v22v.net/tafseer-1278-9.html
http://quran.v22v.net/tafseer-1280-9.html
http://quran.v22v.net/tafseer-1280-9.html
http://quran.v22v.net/tafseer-1280-9.html
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ُ َعْنَك ملَ أَِذْنتَ وعن قتادة يف قوله تعايل ) َ َلَك الَِّذيَن صَ َّتَّٰ يـَتَـبَ ْم حَ هلَُ  َعَفا اّللَّ (  َدُقوانيَّ
م إن شاء ذن هلأيأن  عاتبه كما تسمعون مث أنزل هللا اليت يف سورة النور فرخص له يف

ُهمْ مِ ْئَت شِ َمن فَْأَذن لهِ فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َشْأهِنِْم فقال ) فجعله هللا  62 اآلية ( 4)(نـْ
  (5) رخصة يف ذلك من ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 46-43سورة التوبة اآلية  (1)

 م 2011 – ـه1432( جامعة املدينة العاملية 1التفسري التحليلي )  (2)

 ( 10/107م )1985اآللوسي روح املعاين  (3)

 62اآليه  –سورة النور  (4)

 (10/183م )1995الطربي جامع البيان ابن جرير  (5)

 و من اللطائف املوجودة يف اآلية 
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إلشارة لوذلك  (م أذنت هل قدم سبحانه العفو على العتاب يف قولة )عفا هللا عنك ملا
حسن من عقاب أتم بصلى هللا علية وسلم عند ربه قال بعض العلماء : هل مسع ملكانته

 هذا لقد خاطبه سبحانه ابلعفو قبل أن يذكر املعفو عنه ؟ 

 هنا يستفاد من ذلك و 

يما ال فحيان ض األأن النيب صلى هللا عليه وسلم كان حيكم مبقتضى اجتهاده يف بع -1
ملتفق عصمة اا النص فيه وهذا ال ينايف عصمة الرسول صلي هللا عليه وسلم و إمن
أو  ن يكذبأسول عليها خاصة بتبليغ الوحي وبيانه و العمل به فيستحيل علي الر 

ء لكن هللا ألنبيااهاد مل فيجوز اخلطأ يف اجتخيطئ ملا يبلغه عن ربه أو خيالفه ابلع
 تعايل ال يقرهم علي ذلك بل يبني هلم الصواب فيه 

 مور لى األعكم من املعاين املستفادة أن من الواجب علي املسلم الرتيث يف احل -2

يه وسلم يف  عللى هللااملراد ابلعفو يف قوله تعاىل )عفا هللا عنك ( عدم مؤاخذته ص -3
 (1)فضل ترك األويل واأل

 )( اآلية َوأَنـُْفِسِهمْ اِهُدوا أِبَْمَواهلِِمْ ِر َأْن جيَُ اآْلخِ  ْومِ َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبّللَِّ َواْليَـ )ال 
44)  

 اليت يعرفون ماهتمن عالهذا إعالن من هللا لنبيه صلى هللا عليه وسلم أن املنافقني م
روج معه إذا هم اخلترك ستئذاهنم رسول هللا يفهبا ختلفهم عن اجلهاد يف سبيل هللا اب

 استنفروا ابملعاذير الكاذبة  

____________ 

 م 2011 –ه 1432جامعة املدينة العاملية   - 1التفسري التحليلي   (1)
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نن يف التخلف عنك إذا خرجت لى هللا علية وسلم اي حممد ال أتذ يقول جل ثناؤه لنبيه ص
التخلف فأنه ال يستأذنك يف ذلك إال منافق ال يؤمن ابهلل لغزو عدوك ملن استأذنك يف 

لدار اآلخرة و الثواب ابواليوم األخر فأما الذي يصدق ابهلل و يقر ابلوحدانية و البعث و 
َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن  (1)والعقاب فأنه ال يستأذنك يف ترك الغزو وجهاد أعداء هللا مباله ونفسه  ِإمنَّ

 (45اآلية ). هُبُْم فـَُهْم يف َريِْبِهْم َيرَتَدَُّدونَ اَل يـُْؤِمُنوَن اِبّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر َواْراَتَبْت قـُُلو 

(  اليوم األخر هلل وابون يف التخلف و القعود عن اجلهاد )الذين ال يؤمن أي )إمنا يستأذنك (
ما ان هبه اإلميانع عنملاجلهاد وا املوضعني لإليذان أبن الباعث على ختصيص اإلميان هبما يف
رجوه تل فيه ملا ييه القعل من هبما قاتل يف سبيل دينه و توحيده وهانوعدم اإلميان هبما فمن آ
ما مستلزم هبميان اإل أن املقيم ومن مل يؤمن مبعزل عن ذلك علىيف اليوم اآلخر من النعيم 

به )فهم  اجئتهممحة لإلميان بسائر ما جيب اإلميان به ) واراتبت قلوهبم ( أي شكت يف ص
تة يف دم اثبم قهلون يقدمون رجال و يؤخرون أخرى و ليست يقصر يف ريبهم يرتددون ( أي 

ومن يضلل  ,ؤالء ه) مذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل  م حيارى هلكىقو  فهم شيء
 (3)والطريق إىل هللا واضحة مستقيمة  (2)هللا فلن جتد له سبيال ( 

ل اجلميلة األفعاة و سنأنه ينبغي على املؤمن أن يقوم أبداء األعمال احلويستفاد من ذلك 
خلف عن د والتعقو بدون تردد أو استئذان وأن املؤمن الصادق هو الذي ال يستأذن يف ال

 اجلهاد .

 املفردات :

اثرة وهو إ بعث) انبعاثهم ( أي هنوضهم وانطالقهم للخروج بنشاط ومهة مأخوذ من ال
 اإلنسان أو احليواانت وتوجيهه إىل الشيء بقوة وخفة 

( أي فمنعهم وحبسهم من التثبيط وهو رد اإلنسان عن الفعل الذي هم به عن  ) فثبطهم
 طريق تعويقه عنه ومنعه منه 

http://quran.v22v.net/tafseer-1280-9.html
http://quran.v22v.net/tafseer-1280-9.html
http://quran.v22v.net/tafseer-1280-9.html
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عدين ( عدوا مع القاقيل اقم و ) ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة ولكن كره هللا انبعاثهم فثبطه
 لى ستعداد دليل عهاد لتأهبوا أهبة السفر فرتكهم االأي لو أرادوا اجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 (  10/184م )  1995جامع البيان  –ابن جرير الطربي  (1)

 ( 143النساء )  (2)

 ( 2/774م )  1994 -هـ  1415تفسري القرآن العظيم  –بن كثري  (3)
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 كانواقيس و  بن إرادهتم التخلف وقد كان فيهم عبدهللا بن أيب سلول وكان فيهم اجلد

 علمهيه كما عن يف قومهم أثرايء و ألن هللا تعاىل كره خروجهم معك فحبسهم أشرافاً 

قيل اقعدوا بطهم و فث )سبحانه من نفاقهم وقبح نواايهم وإشاعتهم للسوء يف صفوف املؤمنني 
م بقعودهم طة ألهنساقمع القاعدين ( تذييل املقصود ذمهم ووصفهم ابجلنب اخللع واهلمة ال

خوض  م علىهلرة والصبيان واملرضى واملستضعفني الذين ال قد هذا سيكونون مع النساء
 . (1)املعارك واحلروب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 ( 81,  80م )  2011 -هـ  1432جامعة املدينة العاملية  – 1التفسري التحليلي  (1)
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 املبحث الثالث 

 

 اإليذاء
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ىن قال هللا  املعيفها جعلت هذا املبحث هو الثالث نظراً لتسلسل اآلايت وارتباطها مع بعض
 تعاىل :

َنةَ َلُكْم يَـ وا ِخاَل َضعُ َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَبااًل َوأَلَوْ   ُغوَنُكُم اْلِفتـْ َوِفيُكْم مَسَّاُعوَن هَلُْم  بـْ
ُ َعِليٌم  َنَة ِمْن قـَْبُل َوقـَلَّ ( َلَقِد ابـْتَـَغُوا اْلفِ 47اِبلظَّاِلِمنَي )َواّللَّ  َوَظَهَر  َحَّتَّ َجاَء احلَْقُّ َك اأْلُُمورَ ُبوا لَ تـْ

   ( 48أَْمُر اّللَِّ َوُهْم َكارُِهون )

 املفردات :

)  ياهم , وقولهيف دن أو ) يبغونكم الفتنة ( الفتنة كل ما يؤدي إىل ضعف املسلمني يف دينهم
بوا لك ) وقل ولهوفيكم مساعون هلم ( أي مطيعون هلم ومستحسنون حلديثهم وكالمهم , ق

 واحيه ملعرفةن كل نمليه إتقليب األمر : تصريفه وترديده وإحالة الرأي فيه والنظر األمور ( 
تالف النميمة وإيقاع االخ, ) اخلبال ( : الفساد و  (1)ية اليت توصل إىل اهلدف املنشود الناح

  (2)واألراجيف 

 التفسري : 

) لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال ( خبروجهم معكم إىل تبوك ما زادوكم شيئا من األشياء 
ثناء متصل ألن املعىن ما إال اضطراابً يف الرأي وفساداً يف العمل وضعفاً يف القتال واالست

زادوكم شيئا إال خبااًل ) وألوضعوا خاللكم ( ولسعوا بينكم ابلتضريب والنمائم وإفساد ذات 
البني واالفتنان يف الدين والتشكيك يف صحة عقائدكم ونشر الفرقة يف صفوفكم وفيكم يف 

الطاعة ملا يلقون  ذلك الوقت اي معشر املؤمنني أانس كثري والسماع هلؤالء املنافقني سريعي
إليهم من أابطيل وهللا تعاىل ال ختفى عليه خافية من أحوال هؤالء الظاملني وسيعاقبهم 

ابلعقاب املناسب جلرائمهم ورذائلهم ) وهللا عليم ابلظاملني ( والظاملون هنا أي املشركون فقد 
إيقاع الشرور واملفاسد يف لقد ابتغوا هؤالء املنافقون  ( 3)ضمهم كذلك إىل زمرة املشركني 
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صفوف املسلمني من قبل ما حدث منهم يف غزوة تبوك ومن مظاهر ذلك أهنم ساءهم 
انتصاركم يف غزوة بد وامتنعوا عن مناصرتكم يف غزوة أحد متبعني يف ذلك زعيمهم عبدهللا بن 

 يها أحواهلم أيب سلول مث واصلوا حرهبم لكم سراً وجهراً حَّت كانت غزوة تبوك اليت فضح هللا ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 ( 80م )  2011 -هـ  1432جامعة املدينة العاملية  – 1التفسري التحليلي  (1)

 ( 8/142م )  2003 -هـ  1423دار الكتاب العريب  –اجلامع ألحكام القرآن  –القرطيب  (2)

 (  3/1663م )  1980 -هـ  1400دار الشروق  -يف ظالل القرآن   –سيد قطب  (3)
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رسول هللا  غزاها زوةغراد بقوله ) من قبل ( أي : من قبل هذه الغزوة اليت كانت آخر وامل
زوة تبوك غخالل  يثةصلى هللا عليه وسلم أي أن ما صدر عن هؤالء املنافقني من مسالك خب

لدعوة ال عهد وائليس هو األول من نوعه بل هلم يف هذا املضمار اتريخ مغزي بدأ من أ
كرهم من الصة موخ ينة فهم استعملوا قصار جهدهم ومنتهى اجتهاداهتماإلسالمية يف املد

م للدعوة لى حرهبا عأجل صد الناس عن احلق الذي جاء به الرسول هؤالء املنافقون استمرو 
نافقون ه واملشرعاإلسالمية حَّت جاء النصر الذي وعد هللا عباده به وظهر دين هللا و 

نه ولكن ه وخذالميتنتصار دين اإلسالم وحيبون هز وأشباههم كارهون لذلك ألهنم يكرهون ا
  (1)هللا تعاىل خيب آماهلم وأحبط مكرهم 

يبتغونكم  ينكم )بم ( ألسرعوا ) خاللكعن قتادة يف قوله تعاىل ) ألوضعوا خاللكم ( يقول 
   (3)وإسناد اخلرب صحيح  (2)الفتنة ( بذلك 

 

 

 

 

 

 

____________________  

 ( 82,  81م )  2011 -هـ  1432جامعة املدينة العاملية  – 1التفسري التحليلي  (1)

 صفات املنافقني يف سورة التوبة د/ غسان عبدالسالم محدون .. شبكة اإلنرتنت  (2)

 قيقه وهنالك حت د صحيحسند اخلرب : حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قد مر يف تبيان الصفة األوىل أن السن (3)
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ِذيَن َوالَّ اآلية  فيقول حدثومما يدل علي أهنم يدبروا املكائد إليذاء املسلمني جند القرآن يت
 َوَرُسوَلُه ِمْن قـَْبُل اًدا ِلَمْن َحاَرَب اّللََّ نَي َوِإْرصَ ْؤِمنِ مُ اختََُّذوا َمْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا َوتـَْفرِيًقا َبنْيَ الْ 

ُ َيشْ َولََيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْداَن  ْسىَن َواّللَّ  (1)( 107) بُونَ ْم َلَكاذِ  ِإهنَُّ َهدُ ِإالَّ احلُْ

 بل مقدم رسولدينة قملابقال ابن كثري يف التفسري :سبب نزول هذه اآلايت الكرميات أنه كان 
 ن قد تنصر يفهب وكالراهللا صلي هللا عليه وسلم إليها رجل من اخلزرج يقال له أبو عامر ا

قدم  رج كبري فلما اخلز ف يفأهل الكتاب وكان فيه عبادة يف اجلاهلية وله شر  اجلاهلية وقرأ علم
ارت لإلسالم  ليه وصن عرسول هللا صلي هللا عليه وسلم مهاجرا إيل املدينة واجتمع املسلمو 
خرج وظاهر هبا و  لعداوةاب كلمة عالية وأظهرهم هللا يوم بدر شرق اللعني أبو عامر بريقه وبرز

سلم و عليه  هللاكة من مشركي قريش ميالئهم علي حرب رسول هللا صلي فارا إيل كفار م
ا كان لمني مملسافاجتمعوا مبن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد فكان من أمر 

يما بني فائر فحفر حوامتحنهم هللا عز وجل وكانت العاقبة للمتقني وكان هذا الفاسق قد 
جرح وجهه ليوم فك اهللا عليه وسلم وأصيب يف ذل الصفني فوقع يف إحداهن رسول هللا صلي

امر يف أول أبو ع قدموكسرت رابعيته اليمين السفلي وشج رأسه صلوات هللا وسالمه عليه وت
لوا فوا كالمه قالما عر فته املبارزة إيل قومه من األنصار فخاطبهم واستماهلم إيل نصره وموافق

 ل :وهللا لقدهو يقو ع و وانلوا منه وسبوه فرج :ال أنعم هللا بك عينا اي فاسق اي عدو هللا
 أصاب قومي بعدي شر 

 أن ن القرآن فأيبمعليه  قرأوكان رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قد دعاه إيل هللا قبل فراره و 
 دعوةنالته هذه الريدا فا طيسلم ومترد فدعا عليه رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أن ميوت بعيد

(2) . 

________________ 

 ( 107سورة التوبة , اآلية )  (1)

 ( 148م )  2011هـ  1432 – 1التفسري التحليلي  (2)
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 املبحث الرابع 

 

 اختالق املعاذير
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 اختالق املعاذير

 اآلايت : 

ُهْم َمْن يـَُقوُل اْئَذْن يل َواَل تـَْفِتينِه َأاَل (  نَ  الْ يف َوِمنـْ ِحيَطٌة اِبْلَكاِفرِيَن ) َلمُ َوِإنَّ َجَهنََّم  ِة َسَقطُواِفتـْ
ْبُل َويـَتَـَولَّْوا ْذاَن أَْمَراَن ِمْن قَـ وا َقْد َأخَ ُقولُ يَـ ٌة ( ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيبَ  49

ُ لََنا ( ُقْل َلْن ُيِصيبَـَنا ِإالَّ َما َكَتبَ  50َوُهْم َفرُِحوَن )  وَكَِّل ى اّللَِّ فـَْليَـتَـ َعلَ ْواَلاَن وَ ُهَو مَ  اّللَّ

ْسنَـيَ ُقْل َهْل تـََربَُّصوَن بَِنا ِإالَّ ِإحْ   ( 51اْلُمْؤِمُنوَن )  ِصيَبُكُم بَُّص ِبُكْم َأْن يُ ََنُْن َنرتََ نْيِ وَ َدى احلُْ
ُ ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو أِبَْيِديَنا َفرَتَبَُّصو   (1) ( 52بِهُصوَن ) َعُكْم ُمرتََ مَ انَّ ا إِ اّللَّ

 املفردات :

ر اد هبما النصواملر  حلسىنا) احلسنيني ( مثل ) تربصون ( من الرتبص مبعىن االنتظار يف متهل  
 د بن روحاننزلت هذه اآلايت قال حممد بن إسحاق عن الزهري ويزي (2)أو الشهادة 

 ت يوٍم وهو يفسلم ذاو يه وعبدهللا بن أيب بكر وعاصم بن قتادة ) قال رسول هللا صلى هللا عل
 األصفر ِد بين جال: هل لك أحٌد يف تبوك للجد بن قيس أخي بين َسَلَمهجهازه أي لغزوة 

ا د عرف قومي م لقفوهللا اي رسول هللا أوأتذن يل وال تفتينيعين الروم . فقال اجلد بن قيس 
هن فأعرض صرب عن أرجل أشد عجباً ابلنساء مين وإين أخشى إن رأيت نساء بين األصفر أال

 آلية اس هذه ن قيب: قد أذنت لك ( ففي اجلد عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال 

  التفسري :

احلديث عنهم بعد من يقول لك أيها الرسول ائذن يل يف  ينتهمن هؤالء املنافقني الذي مل 
القعود وال توقعين يف املعصية واإلمث بسبب خروجي معك إىل تبوك ومشاهدي لنساء بين 

األصفر مث رد هللا عليهم بقوله ) أال يف الفتنة سقطوا ( أي أال إن هذا وأمثاله يف ذات الفتنة 
ا وإن جهنم حمليطة هبؤالء الكافرين مبا جاء من عند قد سقطوا ال يف ي شيٍء آخر مغاير هل
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هللا دون أن يكون هلم منها مهرب أو مفر وإن تصبك أيها الرسول حسنة من نصر أو نعمة 
أو غنيمة كما حدث يوم بدر تسؤهم تلك احلسنة وتورثهم حزانً وغماً بسبب شدة عداوهتم 

حد يقول ابحتيال حدث يوم أً  بة من هزمية أو شدة كمالَك وألصحابَك وإن تصبك مصي
 وعجب ومشاتة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 ( 52 – 49التوبة : اآلية )  (1)

 ( 83م )  2011 -هـ  1432جامعة املدينة العاملية  – 1التفسري التحليلي  (2)

 يت حلتال قد تلقينا ما يهمنا من األمر ابحلزم والتيقظ من قبل وقوع املصيبة
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 ءرف هؤالينصو ابملسلمني ومل نلِق أبيدينا إىل التهلكة كما فعل هؤالء املسلمني 

 نيملسلمابزل املنافقون إىل أهلهم وشيعتهم والفرح ميلئ جواَنهم فيبشروهم مبا ن

ما   ن يصيبنا إاليت : للتبكعلى سبيل التقريع وا أيها الرسول :من مكروه قل هلؤالء املنافقني 
إحدى  تنتظرون إال نكم ماإاً علينا , قل أيها الرسول هلؤالء املنافقني أيض كتب هللا لنا وقدره

ألعداء ويف على ا نصرالعاقبتني اليت كل واحدة منهما أحسن من مجيع العواقب ومها إما ال
ة جلنة والنجاابالفوز ة و ذلك األجر واملغنم والسالمة وإما أن نقتل أبيديهم ويف ذلك الشهاد

ء يف الغزو سو  القتل من ما عاقبته احلسىن ال كما تزعمون من أن ما يصيبنامن النار وكل منه
ن من لسوء يى اولذلك سررمت به وَنن معشر املؤمنني نرتبص بكم أيها املنافقون إحد

( 1)بلكم ن من قلذياكما أهلك العواقب إما أن يصيبكم هللا بعذاب كائن من عنده فيهلككم  

ن اجلهاد عتذر عيهو ولقد كان بعض هؤالء املعتذرين املتخلفني املرتبصني قد عرض ماله و 
يهم  علهللارد فذلك ليمسك العصا من الوسط على طريقة املنافقني يف كل زمان ومكان 

ء فقونه عن رايمنا ينم إمناورهتم وكلف رسوله أن يعلن أن إنفاقهم غري مقبول عند هللا ألهن
سلمني أو ا املهبون ان وثقة وسواء بذلوه عن رضا منهم بوصفه ذريعة خيدعوخوف ال عن إمي

 (2)هللا  م عندهلسب عن كره خوفاً من انكشاف فهو يف احلالتني مردود ال ثواب له وال حي

 

_________________ 

 ( 85,  84م )  2011 -هـ  1432جامعة املدينة العاملية  – 1التفسري التحليلي  (1)

 ( 3/1665م )  1980 -هـ  1400ط دار الشروق القاهرة   –الل القرآن يف ظ –سيد قطب  (2)
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 املبحث اخلامس

 

 احللف كذبً 
 

 

 

 

 

 

 احللف كذب
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 اآلية :

ُْم َلِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنكُ  ُدوَن َمْلَجًأ ( لَ  56 يـَْفَرُقوَن ) ُهْم قـَْومٌ َلِكنـَّ وَ ْم َوحَيِْلُفوَن اِبّللَِّ ِإهنَّ أَْو ْو جيَِ
  (1)( 57)  ونَ َمَغارَاٍت أَْو ُمدََّخاًل َلَولَّْوا ِإلَْيِه َوُهْم جَيَْمحُ 

 املفردات :

 ) يفَرقون ( من الفرق مبعىن الفزع الشديد من أمر يتوقع حصوله 

 صناً أو قلعةً حأكان  واء) ملجأ ( امللجأ : اسم للمكان الذي يلجأ إليه اخلائن ليحتمي به س
 أو غريمها 

محون ( أي ه ) جيقولات ( مجع مغارة وهي املكان املنخفض يف األرض أو يف اجلبل و ) مغار 
 يسرعون 

 التفسري :

هنم ما هم أامللة واحلق لدين و  اإن هؤالء املنافقني حيلفون ابهلل لكم أيها املؤمنون إهنم ملنكم يف
  له :قو  منكم ألهنم يظهرون اإلسالم وخيفون الكفر فهم كما وصفهم سبحانه يف

ُ َيْشَهُد ِإنَّ يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرسُ   َواّللَُّ اّللَِّ  ولُ ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرسُ  ) ولُُه َواّللَّ
 ْعَمُلونيَـ َما َكانُوا ْم َساَء  ِإهنَُّ يِل اّللَِّ ًة َفَصدُّوا َعْن َسبِ ( اختََُّذوا أمَْيَاهَنُْم ُجنَّ 1اْلُمَناِفِقنَي َلَكاِذبُوَن )

(2)  (2)  

م جبناء ال نهم قو لك هم حيلفون ابهلل كذابً و زوراً إهنم ملنكم واحلق أهنم ما هم منكم
و مغارات أإليه  ئونيستطيعون مصارحتكم ابلعداوة هؤالء املنافقون لو جيدون حصناً يلتج

راع دون أن د اإلسأش مسرعنيخيتفون فيها أو سرداابً يف األرض يتحجرون فيه ألقبلوا َنوه 
 (3)يردهم شيء
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ألمكنة ام ولو يف شر وب منههلر اواملراد من اآلية تنبيه املؤمنني إىل أن املنافقني لو قدروا على 
  (4)ومنكم عكمموأخسها لفعلوا لشدة بغضهم لكم فال تغرتوا أبمياهنم الكاذبة أهنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 ( 57 – 56املؤمنون  )  (1)

 ( 2 – 1املنافقون )  (2)

 ( 91م )  2011 -هـ  1432جامعة املدينة العاملية  – 1التفسري التحليلي  (3)

 م 1985 -هـ  1405بريوت , لبنان  –دار القرآن الكرمي  –صفوة التفاسري  (4)
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ُ َورَ ُكْم وَ ُضو حَيِْلُفوَن اِبّللَِّ َلُكْم ِلريُْ  كما حتدثت اآلايت أيضاً يف : ْرُضوُه ِإْن  َأْن يُـ  ُسولُُه َأَحقُّ اّللَّ
ًدا ِفيَها َذِلَك ُه اَنَر َجَهنََّم َخالِ َفَأنَّ لَ  ُسوَلهُ ِد اّللََّ َورَ ( أمََلْ يـَْعَلُموا أَنَُّه َمْن حُيَادِ 62َكانُوا ُمْؤِمِننَي )
 (1)(63اخلِْْزُي اْلَعِظيُم )

ى عامر بن يدعار نصقال القرطيب روي أن قوماً من املنافقني اجتمعوا وفيهم غالم من األ
غضب فحلمري ن اقيس فحقروه وتكلموا فقالوا : إن كان ما يقول حممد حقاً فنحن شر م

خرب حلمري , مث أاشر من أتم الغالم وقال وهللا إن ما يقوله حممد صلى هللا عليه وسلم حلق وألن
ف على بة وحلم الكذهٌر النيَب صلى هللا عليه وسلم بقوهلم فحلفوا أن عامر كاذٌب فقال عام

ت هذه نا نزلهمن و ذلك وقال اللهم ال تفرق بيننا حَّت يتبني صدق الصادق وكذب الكاذب 
رضاء سوله أحق ابإل ور ن هللاأاآلية ألن هؤالء املنافقون حيلفون ابهلل لكم لريضوكم واحلال هنا 

 هلمن من أحواهر وبطظا منكم ألن هللا تعاىل هو خالقهم ورازقهم ومالك أمرهم وهو العليم مب
ؤمنني حقاً ؤالء من هوألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو املبلغ لوحيه عز وجل إن كا

ذبني يف إال كانوا كاو ى عنه هن فليعملوا على إرضاء هللا ورسوله أبن يطيعوا أوامرمها وجيتنبوا ما
يم هللا تعال ن خيالفأنه م ياندوا على الفسوق والعصرَ دعواهم أمل يعلم هؤالء املنافقني الذين مَ 

لك على سبيل ذعلمون يوا ورسوله فجزاؤه انر جهنم يصالها يوَم القيامِة خالداً فيها إن كان
 لهم هلل ولرسو معاداهتم و الغرض فأعِلمهم أيها الرسول سوء مصريهم إذا ما استمروا على نفاقه

ال خيشون  يفم فكم عنهوإهنم خيشون عباَد هللِا فيحلفون هلم لريضوهم ولينفوا ما بلغه (2)
منا هو حٌد حبرب , إقصده أن يخالق العباد وهم يؤذون فكأمنا حياربون هللا تعاىل : تعاَل هللا أ

سول هللِا ؤذون ر ن يتفظيع ما يرتكبون من إمث وجتسيم ما يقارفون من خطيئة وختويف من أ
سلم والذين و عليه  هللاويكيدون لدينه يف اخلفاِء وإهنم ألجنب من أن يواجهوا الرسول صلى 

لى عوسلم  ليهمعه وإهنم ليخشون أن يكشف هللا سرتهم وأن يطلع الرسول صلى هللا ع
 نواايهم .
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 املبحث السادس

 

 االستهزاء  والسخرية بملؤمنني
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 االستهزاء  والسخرية بملؤمنني

 اآلية :

ُهْم َمْن يـَْلِمُزَك يف الصََّدقَاِت فَِإْن أُْعطُوا مِ  َها إِ وا َوِإْن ملَْ ا َرضُ نـْهَ َوِمنـْ َذا ُهْم َيْسَخطُوَن  يـُْعَطْوا ِمنـْ
ُ َوَرُسولُُه  (58) ُْم َرُضوا َما آاَتُهُم اّللَّ ُسولُُه ِإانَّ  ِمْن َفْضِلِه َورَ  َسيـُْؤتِيَنا اّللَُّ ْسبـَُنا اّللَُّ حَ ُلوا قَاوَ َوَلْو َأهنَّ

 (1)( 59) ِإىَل اّللَِّ رَاِغُبونَ 

لنسائي عن اري والبخاذكر املفسرون يف سبب نزول هاتني اآليتني رواايت منها : ما أخرجه 
 ُحْرُقوص بن ذ جاءه إأيب سعيد اخلدري قال ) بينما النيب صلى هللا عليه وسلم يقسم قسماً 

 رسول هللا , فقال : فقال : اعدل اي (2) تميميزهري أصل اخلوارج ويقال له ذو اخلويصرة ال
يه فأضرب ن يل فأتذأويلك ومن يعدل إذا مل أعدل , فقال عمر بن اخلطاب : اي رسول هللا 

الته مع حدكم صأقر عنقه , فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : دعُه فإن له أصحاابً حيت
ذذه فال قظر يف ينف م من الرمية صالته وصيامه مع صيامه ميرقون من الدين كما ميرق السه

د فيه شيء ال يوجفه افنضيته فال يوجد فيه شيء مث ينظر يف رصَ  يف يوجد فيه شيء مث ينظر
دى يديه يف إح سودفال يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم منهم رجل أ مث ينظر يف نصله

ة من الناس ني فرت ى حأو قال إحدى ثدييه مثل ثدي املرأة أو مثل البضعة تدردر خيرجون عل
    (3)(  فنزلت فيهم ) ومنهم من يلمزك يف الصدقات (

يب يف نك حتاأي يدعومن املنفقني من يغمزك ابلقول ويعيب عدالتك يف توزيع الصدقات و 
منا يقولونه لدين إالى قسمتها وهم ال يقولون ذلك غضباً للعدل وال محاسة للحق وال غرية ع

 ك يف الصدقاتن يلمز مهم حلساب ذواهتم وأطماعهم ومحاسًة ملنفعتهم وأاننيتهم , وقوله ) ومن
 ( يقول ومنهم من يطعن عليك يف الصدقات 



35 
 

س : والقول عند أهل ويسألك : النحا (4)هد أي يَروُزك عن قتادة احلسن : يعيبك وقال جما
قال  ,يب يف السِر ِة العغللااللغة قول قتادة واحلسن , يقال : ملزة يلمزه إذا عابه واللمز يف 

ما ) زُه وقُرِئ هبويُلم زهاجلوهري : اللمز العيب وأصله اإلشارة ابلعني وَنوها وقد ملزه يلمَ 
ه لمزه إذا دفعَزه يملاً : ورجل ملاز وملزُه أي عياب ويقال أيض( ومنهم من يلمزك يف الصدقات 

ٌة مُهزة أيضاً زٌة وامرأرجل مهَُ  قالوضربه واهلمز مثل اللمز واهلامز واهلماز العياب واهلَُمزة مثله ي
ني اً من املنافقصف هللاُ قومغيِب و ال ومَهََزُه أي دفعُه وضربه مث قيل اللمُز يف الوجِه واهلمُز بظهرِ 

 أبهنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 ( 59-58التوبة )  (1)

 ( 8/151م )  2003 -هـ  1423دار الكتاب العريب . بريوت  –القرطيب  (2)

 ( 94 – 93م )  2011هـ  1432جامعة املدينة العاملية  – 1التفسري التحليلي  (3)

 الروز : أي االمتحان والتقدير  (4)
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والنص  (1) همليعطي راءالصدقات وزعموا أهنم فق عابوا النيب صلى هللا عليه وسلم يف تفريق
نفسهم أباً على حِظ لكن غضو ًة القرآين يقرر أن القولة قولة فريٍق من املنافقني يقولوهنا ال غري 

لى هللا صلرسول الق خوغيظاً أن مل يكن هلم نصيٌب وهي آية نفاقهم الصرحية فما يشُك يف 
ٌع ني والعدل فر ق األمصادحَّت قبل الرسالة أبنه ال عليه وسلم مؤمٌن هبذا الدين وهو املعروف

 ص حتكي وقائعالنصو  هذهو من أماانِت هللِا اليت انطها ابملؤمنني فضاًل على نيِب املؤمنني 
 فقني الدائمةاملنا والوظواهر وقعت من قبل ولكنها تتحدث عنها يف ثنااي الغزوة لتصوير أح

ا يلمزونك ويعيبونك أيه أن هؤالء املنافقني الذينولو ( 2)املتصلة قبل الغزوة ويف ثناايها 
شكر بيل السلى عالرسول يف الصدقات رضوا ما أعطاهم هللا ورسوله من العطاء وقالوا 

من فضله  تقبل الكثريُ  املس يفوالقناعة : حسبنا هللا أي كفاان فضله وما قَسمه لنا سيعطينا هللاُ 
 (3)م من الصدقات وغريها وإحسانه وسيعطينا رسوله صلى هللا عليه وسل

ُ َوَرُسولُُه َوقَ )  ُْم َرُضوا َما آاَتُهُم اّللَّ ِمْن َفْضِلِه َوَرُسولُُه ِإانَّ ِإىَل   َسيـُْؤتِيَنا اّللَُّ بـَُنا اّللَُّ وا َحسْ الُ َوَلْو َأهنَّ
 (( 59)اّللَِّ رَاِغُبوَن 

التسليم  له رضارسو و فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان وأدب اإلميان : الرضا بقسمة هللا 
رسوله  فضل هللا و يفلرجاء وا واالقتناع ال رضا القهر والتغلب واالكتفاء ابهلل وهللا كاٍف عبده

ان إلمياوالرغبة يف هللا خالصة من كل كسب مادي ومن كل طمع دنيوي ذلك أدب 
 ختالط لذين مل اح به قلب املؤمن وإن كانت ال تعرفه قلوب املنافقنيالصحيح الذي يتض

 (4)بشاشة اإلميان أرواحهم ومل يشرق يف قلوهبم نور اليقني 

_______________ 

 (8/150م )  2003 -هـ  1423دار الكتاب العريب . بريوت  –اجلامع ألحكام القرآن  –القرطيب  (1)

 م (  1980 -هـ  1400الشروق . بريوت ) دار  –يف ظالل القرآن  –سيد قطب  (2)

 ( 95-94م )  2011 -هـ  1432جامعة املدينة العاملية  – 1التفسري التحليلي  (3)

 م (  1980 -هـ  1400دار الشروق . بريوت )  –يف ظالل القرآن  –سيد قطب  (4)
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 وقد ذكرت اآلايت سخريتهم واستهزائهم ابلقرآن  يف اآلية :

ُهْم َمْن يـَُقوُل أَيُّ َوِإَذا َما أُْنزَِلْت  يَن آَمُنوا فـَزَاَدهْتُْم ِإميَااًن ميَااًن َفَأمَّا الَّذِ إِ ْتُه َهِذِه زَادَ  ُكمْ ُسورٌَة َفِمنـْ
ا  رِْجِسِهْم َوَماتُو رِْجًسا ِإىَل  هْتُمْ ْم َمَرٌض فـَزَادَ ( َوأَمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهبِِ 124َوُهْم َيْستَـْبِشُروَن )

 (1) (125) َوُهْم َكاِفُرونَ 

ُهْم َمْن يـَُقوُل أَ )   (  ِإميَاانً َدْتُه َهِذهِ ْم زَايُّكُ َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ

م لبعض ل بعضهيقو  وإذا أنزل هللا سورة من سور القرآن فمن املنافقني من يقول  أي
ء افقون استهزااملنك ل ذل:أيكم زادته هذه أي السورة إمياان أي تصديقا ويقينا وإمنا يقو 

لذين آمنوا افأما  يل )وقيل يقول ذلك املنافقون لبعض املؤمنون فقال هللا سبحانه وتعا
ي الشك فاق مسك ونفزادهتم إمياان وهم يستبشرون .وأما الذين يف قلوهبم مرض (أي ش

حيتاج  ذا حصلإبدن يف الدين مرض ألنه فساد يف القلب حيتاج إيل عالج كاملرض يف ال
فرهم إيل ك كفرا  العالج )فزادهتم ( أي سورة من القرآن )رجسا إيل رجسهم (أيإيل 
ول ومسي رهم األع كفمستهزؤا هبا ازدادوا كفرا ك أهنم كلما جحدوا نزول سورة أو اوذل

ا هؤالء وماتو  تقذراملس  األشياء وأصل الرجس يف اللغة الشيءالكفر رجسا ألنه أقبح 
 عليه هللالى صله جل على رسو دون كما أنزل هللا عز و املنافقني وهم كافرون وهم جاح

َصَرُفوا  ِمْن َأَحٍد مُثَّ انْ ْل يـَرَاُكمْ ٍض هَ  بـَعْ َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َنَظَر بـَْعُضُهْم ِإىَل  (2)وسلم 
ُْم قـَْوٌم اَل يـَْفَقُهو  ُ قـُُلوهَبُْم أبَِهنَّ   (3) ( 127 )َن َصَرَف اّللَّ

لمني لننصرف ن املس(م تغامزوا ابلعيون إنكارا للوحي وسخرية به قائلني )هل يراكم من أحد
نزلت سورة ا ما أإذ فإان ال نصرب علي استماعه ويغلبنا الضحك فنخاف االفتضاح بينهم أو

يه رته علحض يف عيب املنافقني أشار بعضهم إيل بعض هل يراكم من أحد إن قمتم من
 انصرفوا (عن حضرة النيب عليه السالم  )مثالصالة والسالم 

_______________ 
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 (125-124سورة التوبة , اآلية )  (1)

 ( 3/221هـ , ابختصار ) جممع التفاسري ( )  1317اخلازن لباب التأويل يف معاين التنزيل  (2)

 ( 127سورة التوبة , اآلية )  (3)

يتدبرون حيت هون الفقي خمافة الفضيحة )صرف هللا قلوهبم (عن فهم القرآن بسبب أهنم قوم ال
 . (1)يتفقهوا 

لوهبم ولكن قهللا  صرففعن ابن عباس قال :ال تقولوا انصرفنا من الصالة فإن قوما انصرفوا 
 . (3)والسند صحيح  (2)قولوا قد قضينا الصالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 ( 2/151النسفي تفسري )  (1)

 ( 11/100م )  1995ابن جرير الطربي جامع البيان  (2)

 بن عباس ى عن اجاء السند يف تفسري ابن جرير جامع البيان . حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب الضح (3)
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 املبحث السابع

 

 اخلوف من الفضيحة
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 اخلوف من الفضيحة

ْهزِئُوا ِإنَّ اّللََّ خُمْرٌِج َما قـُُلوهِبِْم ُقِل اْستَـ  ْم مبَا يف ئـُهُ نَـبهِ حَيَْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تـُنَـزََّل َعَلْيِهْم ُسورٌَة تُـ ) 
َا ( 64) حَتَْذُروَن  ُتْم هِ  َأاِبّللَِّ َوآاَيتِ نـَْلَعُب ُقلْ وُض وَ ُكنَّا نَُ   َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم لَيَـُقوُلنَّ ِإمنَّ  َوَرُسولِِه ُكنـْ

ْب طَائَِفًة ائَِفٍة ِمْنُكْم نـَُعذهِ ُف َعْن طَ ْن نـَعْ إِ ِإميَاِنُكْم  اَل تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بـَْعدَ  ( 65) َتْستَـْهزِئُوَن 
ُْم َكانُوا جُمْرِِمنيَ   (1)( (  66)  أبَِهنَّ

الرجل  سلم أنن أبذكر املفسرون يف سبب نزول هذه اآلايت رواايت منها ما جاء عن زيد 
 طوان وأكذبنابرغبنا أال إء هؤال لعوف بن مالك يف غزوة تبوك ما أرى قراءانمن املنافقني قال 

صلي هللا  ل هللارسو  كذبت ولكنك منافق ألخربن  فقال له عوف :وأجبننا عند اللقاء  ألسنة
ال عبد هللا يد : قل ز رسول هللا ليخربه فوجد القرآن قد سبقه قا م فذهب عوف إىلعليه وسل

 يه وسلم أي : عللي هللاحقب انقة رسول هللا ص متعلقا إيل املنافق بن عمر: فنظرت إليه أي:
 َوآاَيتِِه َأاِبّللَِّ ول )الرسه لل نلعب فيقو حببل انقة رسول هللا تؤذيه احلجارة يقول إمنا كنا نوض و 

ُتمْ   (2) (ْستَـْهزِئُونَ تَ  َوَرُسولِِه ُكنـْ

قدمت فجلدت مائة :قال بعض املنافقني وهللا وددت لو أين  وقال السدي  وأهنم كفروا عناداً 
أي يتحرز وقال الزجاج معناه ليحذر وقوله  يفضحنا فنزلت اآلية )حيذر ( وال ينزل فينا شيء

عليهم (علي املؤمنني )سورة (يف شأن املنافقني ختربهم مبخازيهم ومساويهم تعايل )أن تنزل 
ومثالبهم وهلذا مسيت السورة الفاضحة واملثرية واملبعثرة كما ذكر ذلك من قبل وقال احلسن  

يف قلوب املنافقني فأظهرته وقوله  كان املسلمون يسمون هذه السورة احلفارة ألهنا حفرت ما
ظهوره قال ابن  حتذرون ( ر وعيد وهتديد )إن هللا خمرج (أي مظهر )ما)قل استهزئوا(هذا أم

عباس : أنزل هللا أمساء املنافقني وكانوا سبعني رجال مث نسخ تلك األمساء من القرآن رأفة منه 
هذا قد أجنز هللا وعده  لمني والناس يعري بعضهم بعضا فعلىورمحة ألن أوالدهم كانوا مس

حتذرون ( وقيل إخراج هللا أنه عرف نبيه عليه السالم   خمرج ماإن هللاإبظهاره حيث قال )
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  (3) أحواهلم وأمساءهم ال أهنا نزلت يف القرآن ولقد قال هللا تعايل )ولتعرفنهم يف حلن القول (
وهو نوع اهلام وكان من املنافقني من يرتدد وال يقطع بتكذيب حممد عليه السالم وال بصدقه 

 قه ويعاندوكان فيهم من يعرف صد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 ( 66 – 64التوبة )  (1)

 ( 103,  102م )  2011 -هـ  1432جامعة املدينة العاملية  – 1التفسري التحليلي  (2)

 ( 30حممد )  (3)
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َا ُكنَّا َنُوُض وَ )  ُتْم َتْستَـْهزِئُوَن  َوآاَيتِِه َوَرُسولِ ْل َأاِبّللَِّ قُ َعُب نـَلْ َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم لَيَـُقوُلنَّ ِإمنَّ  65) ِه ُكنـْ
)  ) 

م  عليه وسلهللا  صلىلنيببينما اهذه اآلية نزلت يف غزوة تبوك , قال الطربي وغريه عن قتادة 
لشام يفتح قصور ا وا هذانظر من املنافقني يسريون بني يديه فقالوا ا بكْ يسري يف غزوة تبوك وَر 

قال فون به تحدثييف قلوهبم وما  وأيخذ حصون بين األصفر فأطلعه هللا سبحانه علي ما
لعب يريدون وض ونال نإفحلفوا ما كنا  الركب مث أاتهم فقال قلتم كذا وكذا ( )احبسوا على

أو  لك جداً ذوه من قال بكر بن العريب ال خيلو أن يكون ماكنا غري جمدين وقال القاضي أبو 
لتحقيق أخو فإن ا مةلكفر كفر ال خالف فيه بني األوهو كيفما كان كفر فإن اهلزل اب هزال

 وله تعاىل :انظر إىل ق ( 1)اجلهل قال العلماء العلم واحلق واهلزل أخو الباطل و 

 .  (2)(  ِلنيَ جْلَاهِ اْن مِ  َأْن َأُكوَن أَتـَتَِّخُذاَن ُهُزواً قَاَل َأُعوُذ اِبّللَِّ  )

 قوله تعاىل :

 (3) ) اَل تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم(

كم ال ينفع مث حلوا ماتفع قد كفرمت بعد إميانكم (علي جهة التوبيخ كأنه يقول ال)التعتذروا  
 . عليهم ابلكفر وعدم االعتذار من الذنب

  (4)(  نيَ وا جُمْرِمِ  َكانُ مْ ْب طَائَِفًة أبَِهنَُّ نـَُعذِ ِإْن نـَْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم )

هزئ اثنان وضحك واحد فاملعفو عنه هو الذي ضحك ومل يتكلم  قيل : كانوا ثالثة نفر
بن األنباري يطلق لفظ اجلمع الطائفة اجلماعة ويقال للواحد على معىن نفس طائفة وقال و 

ال قال وجيوز أن تكون الطائفة إذا أريد هبا الواحد البغ فالن علىخرج  الواحد كقولكى عل
 بن محري قاله ابن  اسم هذا الرجل الذي عفي عنه على أقوال فقيل خمشيواختلف يف طائفاً 

شن وقال خليفة بن خياط يف اترخيه :امسه خما ي بن خمشإسحاق وقال ابن هشام ويقال فيه 
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خمشن بن مخري وذكر مجيعهم أنه بن عبد الرب خماشن احلمريي وذكر السهيلي بن محري وذكر 
 استشهد ابليمامة وكان اتب ومسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 ( 181 – 80/180م )  2003 -هـ  1423دار الكتاب العربية  –اجلامع ألحكام القرآن  –القرطيب  (1)

 ( 67البقرة ) سورة  (2)

 ( 66التوبة ) سورة  (3)

 ( 66التوبة ) سورة  (4)



44 
 

  و مسلما فقيلأنافقا مان كعبد الرمحن فدعا هللا أن يُقتل  شهيدا وال يعلم بقربه واختلف هل  
م ومل ينكر هلفضحك  قنيكان منافقا مث اتب توبة نصوحا وقيل كان مسلما إال انه مسع املناف

 .( 1) عليهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 ( 183 – 8/182م )  2003 -هـ  1423دار الكتاب العريب . بريوت  –اجلامع ألحكام القرآن  –القرطيب  (1)
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 املبحث الثامن 

 

 املنافقون يوايل بعضهم بعضا
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 املنافقون يوايل بعضهم بعضا

 اآلايت : 

َهْوَن َعِن اْلَمعْ وَ ْلُمْنَكِر وَن ابِ رُ َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض أَيْمُ  اْلُمَناِفُقونَ  ُروِف َويـَْقِبُضوَن يـَنـْ
ُ الْ  ( 67 )َفاِسُقوَن ُم الْ هُ  أَْيِديـَُهْم َنُسوا اّللََّ فـََنِسيَـُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقنيَ  ُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َوَعَد اّللَّ

 (1) ( 68) يمٌ  َوهَلُْم َعَذاٌب ُمقِ ُهُم اّللَُّ َلَعنَـ  وَ ُكفَّاَر اَنَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبـُُهمْ َوالْ 

يف كل مكان و زمان  كل  املنافقون واملنافقات من طينة واحدة وطبيعة واحدة , املنافقون يف
لطوية ولؤم اد سوء احعني و ختتلف أفعاهلم وأقواهلم ولكنها ترجع إىل طبع واحد وتنبع من م

ألصيلة أما ااهتم ك مسالسريرة والغمز والدس والضعف عن املواجهة واجلنب على املصارحة تل
م ائء الناس وهر بذلوه ن يسلوكهم فهو األمر ابملنكر والنهي عن املعروف والبخل ابملال إال أ

 وغمزاً ومهساً  ساً دحني أيمرون ابملنكر وينهون عن املعروف يستخفون هبما ويفعلون ذلك 
 إال حني أيمنون وملزاً ألهنم ال جيرؤون على اجلهر 

 ربوسند اخل (2) خلربن اهم ( قال : يقبضون أيديهم ععن قتادة يف قوله تعاىل ) يقبضون أيدي
 . (3)صحيح 

 األقوايء شون إالخي إهنم ) نسوا هللا ( فال حيسبون إال حساب الناس وحساب املصلحة وال
لدنيا م لكذلك يف ار وإهنعتبافال وزن هلم وال امن الناس يذلون هلم ويداروهنم ) فنسيهم ( هللا 

ال األقوايء  للرجإال يف اآلخرة عند هللا وما حيسب الناس حساابً  بني الناس وإهنم لكذلك
م وحياربون فكارها أبلصرحاء الذين جيهرون آبرائهم ويقفون خلف عقائدهم ويواجهون الدنيا

 أو يساملون يف وضح النهار .

ومن صفات املنافقني أهنم تركوا طاعة هللا وخشيته ومراقبته فرتكهم سبحانه وحرمهم من هدايته 
ويف اإلنسالخ عن فضائل ورمحته وفضله إن املنافقني هم الكاملون يف اخلروج عن طاعة هللا 
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 (4)اإلميان ومكارم األخالق منحرفون عن الطريق وقد وعدهم هللا مصرياً كمصري الكفار 
ألهنم خيادعون املؤمنني إبظهارهم هلم أبلسنتهم اإلميان ابهلل وهم للكفر مستبطنون هم 

 . (5)اإلميان به وبرسوله  املفارقون طاعة هللا اخلارجون عن

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 ( 68 – 67سورة التوبة , اآلية  )  (1)

 ( 1107/  1/251م ) 1991تفسري  –عبدالرزاق الصنعاين  (2)

لكتاب برواية كتاب أن اواية الر والسند صحيح  ألن رجاله ثقات ويظهر من سند اخلرب حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة  (3)
 ( 1/32تفسري عبدالرزاق املقدمة )  –حممد بن عبدالسالم اخلشيين عن َسَلمة بن شبيب 

 م  1980 -هـ  1400دار الشروق . بريوت  –يف ظالل القرآن  –سيد قطب  (4)

 ( 10/223جامع البيان )  –بن جرير الطربي  (5)

خالدين فيها خلوداً  وعد هللا تعاىل املنافقني واملنافقات والكفار اجملاهدين بكفرهم انر جهنم
هم دَ رَ كافية إلهانتهم وإذالهلم بسبب فسوقهم عن أمر رهبم وطَ وتلك العقوبة الشديدة   أبدايً 

هللا وأبعدهم عن رمحته ولطفه وهلم عذاب دائم ال ينقطع فهم يف الدنيا يعيشون يف عذاب 
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القلق واحلذر من أن يطمع املسلمون يف نفقاهتم ويف اآلخرة يذوقون العذاب الذي هو أشد 
 . ( 1)وأبقى بسبب إصرارهم على الكفر والفسوق والعصيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 ( 106,  105م )  2011 -هـ  1432جامعة املدينة العاملية  – 1التفسري التحليلي  (1)

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 املبحث التاســع

 

 عدم الوفاء بلعهد
 

 

 

 

 

 

 عدم الوفاء بلعهد

 اآلايت :
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ُهْم َمْن َعاَهَد اّللََّ لَِئْن آاَتاَن ِمْن َفْضِلهِ "  فـََلمَّا آاَتُهْم  (75)نَي ُكوَننَّ ِمَن الصَّاحلِِ َقنَّ َولَنَ صَّدَّ لَنَ  َوِمنـْ
ْونَُه مبَا قَ ْوِم يـَلْ ىَل يَـ َفَأْعَقبَـُهْم نَِفاقًا يف قـُُلوهِبِْم إِ  (76) ِمْن َفْضِلِه خبَُِلوا ِبِه َوتـََولَّْوا َوُهْم ُمْعِرُضونَ 
 (1)( " 77) َأْخَلُفوا اّللََّ َما َوَعُدوُه َومبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ 

من  . ن فضلهم هذه مناذج املنافقني وجحودهم ونقضهم لعهودهم وخبلهم مبا آاتهم هللا
 عمل ولكن هذالحن الليصو املنافقني من عاهد هللا لئن أنعم هللا عليه ورزقه ليبذلن الصدقة 

 له ورزقه جاب هللااست إمنا كان يف وقت فقره وعسرته يف زقت الرجاء والطمع فلما أنالعهد 
لوفاء اضا عن معر  وأدركه الشح والبخل فقبض يده وتويلمن فضله نسي عهده وتنكر لوعده 

 نفاق يف قلبهكني لللتمامبا عاهد فكان هذا النكث ابلعهد مع الكذب على هللا فيه سبباً يف 
 .النفاق ولقاء هللا به واملوت مع هذا 

لئن رزقين هللا شيئا ألؤدين فيه حقه وألتصدقن؛ فلما  :هذا رجل من األنصار قال :قال قتادة
وروى علي بن  .آاته هللا ذلك فعل ما ُنص عليكم, فاحذروا الكذب فإنه يؤدي إىل الفجور

قال للنيب  (فسماه)يزيد عن القاسم عن أيب أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب األنصاري 
وحيك اي ثعلبة قليل تؤدي )فقال عليه السالم  .صلى هللا عليه وسلم ادع هللا أن يرزقين ماال

أما ترضى أن ) :مث عاود اثنيا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم (شكره خري من كثري ال تطيقه
والذي بعثك ابحلق  :فقال (تتكون مثل نيب هللا لو شئت أن تسري معي اجلبال ذهبا لسار 

فدعا له النيب صلى هللا عليه وسلم؛  .لئن دعوت هللا فرزقين ماال ألعطني كل ذي حق حقه
الدود, فضاقت عليه املدينة فتنحى عنها ونزل واداي من  (2)ينموفاختذ غنما فنمت كما 

منت وكثرت حَّت ترك  مث .أوديتها حَّت جعل يصلي الظهر والعصر يف مجاعة, وترك ما سوامها
 :الصلوات إال اجلمعة, وهي تنمي حَّت ترك اجلمعة أيضا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فبعث صلى هللا عليه وسلم رجلني  .  (صدقة أمواهلم من خذ)مث نزل  .ثالاث (اي ويح ثعلبة)
فأتيا  (فخذا صدقاهتما -ين سليم رجل من ب -مرا بثعلبة وبفالن ) :على الصدقة, وقال هلما

ما هذه إال أخت اجلزية انطلقا حَّت  :ثعلبة وأقرأه كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقال
قاله ابن  .سبب غناء ثعلبة أنه ورث ابن عم له :وقيل .احلديث, وهو مشهور .تفرغا مث تعودا
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اآلية؛ إذ منع  (...ومنهم من عاهد هللا)ل فيه قيل إن ثعلبة بن حاطب هو الذي نز  :عبدالرب
فأعقبهم نفاقا يف ) وما جاء فيمن شاهد بدرا يعارضه قوله تعاىل يف اآلية .الزكاة, فاهلل أعلم

  (3) (قلوهبم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 ( 77-76-75, اآلايت ) سورة التوبة  (1)

 يف األصل ) تنمي ( واملثبت مستدرك من كتب احلديث  وقع (2)

 (  8/191م )  2003 -هـ  1423اجلامع ألحكام القرآن  ط دار الكتاب العربية . بريوت  –القرطيب  (3)

وذكر عن ابن عباس يف سبب نزول اآلية أن حاطب بن أيب بلتعة أبطأ عنه ماله  :قلت
فلما  .ن سلم ذلك ألتصدقن منه وألصلن منهإ :ابلشام فحلف يف جملس من جمالس األنصار

وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد هللا له ورسوله ابإلميان؛  :قلت .سلم خبل بذلك فنزلت
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ولعل قول  :قال أبو عمر .حسب ما أييت بيانه يف أول املمتحنة فما روي عنه غري صحيح
وقال  .غري صحيح, وهللا أعلم ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه اآلية من قال يف

إن اآلية نزلت يف رجال من املنافقني نبتل بن احلارث وجد بن قيس ومعتب بن  :الضحاك
يدل على أن الذي  (فأعقبهم نفاقا)وهذا أشبه بنزول اآلية فيهم؛ إال أن قوله  :قلت .قشري

دهم نفاقا ثبتوا عليه إىل املمات, وهو زا :عاهد هللا مل يكن منافقا من قبل, إال أن يكون املعىن
 .أي أعطاهم (فلما آاتهم من فضله)قوله تعاىل .على ما أييت (إىل يوم يلقونه)قوله تعاىل

وقد مضى  .أي إبعطاء الصدقة وإبنفاق املال يف اخلري, وابلوفاء مبا ضمنوا والتزموا (خبلوا به)
أي عن اإلسالم, أي  (1) (وهم معرضون) .أي عن طاعة هللا (وتولوا) .آل عمرانالبخل يف 

 .مظهرون لإلعراض عنه

أي أعقبهم  :وقيل .مفعوالن أي أعقبهم هللا تعاىل نفاقا يف قلوهبم (فأعقبهم نفاقا)قوله تعاىل
؛ أي يلقون خبلهم, أي يف موضع خفض (إىل يوم يلقونه) .(خبلوا به)البخل نفاقا؛ وهلذا قال
ويف  .أي يلقون هللا (إىل يوم يلقونه)وقيل .أنت تلقي غدا عملك :جزاء خبلهم؛ كما يقال

وهو يبعد أن يكون املنزل فيه ثعلبة أو حاطب؛ ألن النيب  .هذا دليل على أنه مات منافقا
أهل بدر فقال اعملوا ما وما يدريك لعل هللا اطلع على ) :صلى هللا عليه وسلم قال لعمر

مبا أخلفوا هللا ما ) .وثعلبة وحاطب ممن حضر بدرا وشهدها (2)( شئتم فقد غفرت لكم
قوله  .كذهبم نقضهم العهد وتركهم الوفاء مبا التزموه من ذلك  (وعدوه ومبا كانوا يكذبون

 .ن يف األعمال فهو معصيةفأما إذا كا .النفاق إذا كان يف القلب فهو الكفر (نفاقا)تعاىل

_________________ 

 (76سورة التوبة , اآلية ) (1)

 من حديث علي 2494و مسلم  4274و  3007صحيح . أخرجه البخاري  (2)

انت فيه ومن ك خالصا أربع من كن فيه كان منافقا) :هللا عليه وسلم صلى رسول هللا قال  
وإذا  دث كذبا حإذا اؤمتن خان وإذ .خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حَّت يدعها

اشتقاق هذه  (البقرة)وقد مضى يف  (1) خرجه البخاريأ (ر وإذا خاصم فجرعاهد غد
 .الكلمة, فال معىن إلعادهتا
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علم أنه  ديث يحبدث إمنا ذلك ملن حي :واختلف الناس يف أتويل هذا احلديث؛ فقالت طائفة 
ف وتعلقوا حبديث ضعي .اكذب, ويعهد عهدا ال يعتقد الوفاء به, وينتظر األمانة للخيانة فيه

 اإلسناد

وأن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه لقي أاب بكر وعمر رضي هللا عنهما خارجني من عند  
قاال حديثا  ؟مايل أراكما ثقيلني :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومها ثقيالن فقال علي

إذا حدث كذب وإذا عاهد )مسعناه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خالل املنافقني 
هبنا رسول هللا  :فقاال ؟أفال سألتماه :فقال علي (غدر وإذا اؤمتن خان وإذا وعد أخلف

 :لكين سأسأله؛ فدخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :صلى هللا عليه وسلم قال
قد حدثتهما ومل ) :اي رسول هللا, خرج أبو بكر وعمر ومها ثقيالن, مث ذكر ما قااله, فقال

أضعه على الوضع الذي وضعاه ولكن املنافق إذا حدث وهو حيدث نفسه أنه يكذب وإذا 
قد  :ابن العريب (2) (دث نفسه أنه خيلف وإذا اؤمتن وهو حيدث نفسه أنه خيونوعد وهو حي

قام الدليل الواضح على أن متعمد هذه اخلصال ال يكون كافرا, وإمنا يكون كافرا ابعتقاد 
يعود إىل اجلهل ابهلل وصفاته أو تكذيب له تعاىل هللا وتقدس عن اعتقاد اجلاهلني وعن زيغ 

 .عليه وسلم ذلك خمصوص ابملنافقني زمان رسول هللا صلى هللا :وقالت طائفة .الزائغني
أتينا  :وتعلقوا مبا رواه مقاتل بن حيان عن سعيد بن جبري عن ابن عمر وابن عباس قاال

ثالث )اي رسول هللا, إنك قلت  :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أانس من أصحابه فقلنا
من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلي وزعم أنه مؤمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 

فظننا أان مل نسلم منهن أو من  (إذا اؤمتن خان ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه ثلث النفاقو 
 :فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال :بعضهن ومل يسلم منهن كثري من الناس؛ قال

أما قويل إذا حدث   (3) مالكم وهلن إمنا خصصت هبن املنافقني كما خصهم هللا يف كتابه
  (4) (املنافقون جاءك إذا)لك قوله عز وجل كذب فذ
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________________ 

 8/116لنسائي , وا 2632, والرتمذي  4688, وأبو داوود  58, ومسلم  2459و  34صحيح . أخرجه البخاري  (1)
 من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص  198,  2/189, وأمحد  254, وابن حبان 

ف يسري فيه وأن الذي لقي من حديث سلمان الفارسي مع اختال 1/108ضعيف أخرجه الطرباين يف الكبري كما يف اجملمع  (2)
نعمان عن أيب وقاص وكالمها ( وفيه أبو ال 415)  1/108أاب بكر وعمر هو سلمان وليس علي , قال اهليثمي يف اجملمع 

 اهـ .جمهول قاله الرتمذي وبقية رجاله موثقون 

 (  8/195م )  2003 -هـ  1423اجلامع ألحكام القرآن  ط دار الكتاب العربية . بريوت  –قرطيب ال (3)

 (1سورة املنافقون , اآلية )  (4)

ال عليكم أنتم من ذلك براء وأما قويل إذا وعد أخلف ) :قال .ال :قلنا ؟( أفأنتم كذلك) 
 -اآلايت الثالث  - (لئن آاتان من فضله ومنهم من عاهد هللا)فذلك فيما أنزل هللا علي 

ال عليكم أنتم من ) :قال .قلنا ال, وهللا لو عاهدان هللا على شيء أوفينا به ؟ (أفأنتم كذلك)
 على األمانة عرضنا إان)ذلك براء وأما قويل وإذا اؤمتن خان فذلك فيما أنزل هللا علي 

   (واجلبال واألرض السماوات
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عل ملنافق ال يفنية واعالفكل إنسان مؤمتن على دينه فاملؤمن يغتسل من اجلنابة يف السر وال)
وإىل هذا  .(ك براءن ذلمال عليكم أنتم ) :قلنا ال قال ؟(ذلك إال يف العالنية أفأنتم كذلك

 .خلصالذه اه ليهعهذا فيمن كان الغالب  :قالت طائفة .صار كثري من التابعني واألئمة
اتصف  افق منمن ويظهر من مذهب البخاري وغريه من أهل العلم أن هذه اخلالل الذميمة

ما كان هبا   ملعاصيايه والذي عندي أنه لو غلبت عل :قال ابن العريب .هبا إىل يوم القيامة
  .كافرا ما مل يؤثر يف االعتقاد

ا أابهم فأخلفوه, وحدثوه فكذبوه, إن إخوة يوسف عليه السالم عاهدو  :قال علماؤان
قد فعل هذه  :قال عطاء بن أيب رابح .وائتمنهم على يوسف فخانوه وما كانوا منافقني

 :وقال احلسن بن أيب احلسن البصري .اخلالل إخوة يوسف ومل يكونوا منافقني بل كانوا أنبياء
فكان على عهد رسول هللا  النفاق نفاقان, نفاق الكذب ونفاق العمل؛ فأما نفاق الكذب

وروى البخاري عن  .صلى هللا عليه وسلم, وأما نفاق العمل فال ينقطع إىل يوم القيامة
حذيفة أن النفاق كان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فأما اليوم فإمنا هو الكفر 

  .بعد اإلميان

 

 

 

 

  اخلامتة

وليست كل الصفات وبينت آايت كثرية يف القرآن هذه صفات املنافقني يف سورة التوبة 
الكرمي غري سورة التوبة صفات املنافقني والزالت تظهر للمنافقني صفات     جديدة 
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وإشارات خفية ومرد بعضهم علي النفاق إلسقاط وإيذاء الصف املسلم وشغله بشَّت الفنت 
 الوقت ذاته والدسائس واألكاذيب عن وجهته يف كل عصر ويف كل جيل كما أهنا يف

تكشف عن حالة من اخللخلة وعدم التناسق يف التكوين العضوي للمجتمع اإلسالمي 
واستمر املنافقون علي حرهبم للدعوة اإلسالمية حيت جاء النصر الذي وعد هللا عباده به 
وظهر دين هللا وشرعه واملنافقون وأشباههم كارهون لذلك ألهنم يكرهون انتصار دين اإلسالم 

  هزميته وخذالنه ولكن هللا تعايل خيب أماهلم وأحبط مكرهم وحيبون

توبة ولو ورة ال سوهذا البحث ملخص غاية التلخيص يف ذكر صفات املنافقني اليت وردت يف
سورة  البعض الصفات اليت ذكرت يفتوسعت يف ذكرها لطال حبل احلديث ولكن هذه 
  الكرمية وأان أعلم أن هذا البحث مل يوف املوضوع حقه

يدان حممد علي س هللاهذا وأسأل هللا تعايل أن جيعل هذا البحث خالصا لوجه الكرمي وصلي 
. 
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