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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
   المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  ٨٣ إلى اآلية ٧٥سورة التوبة من اآلية 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

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

وِمنْهم من عاهد اللَّه لَِئن آتَانَا ِمن فَضِلِه {:  في تفسير قوله تعالى-ى تعالرحمه اهللا-أجمعين، قال المصنف 
 اِلِحينالص ِمن لَنَكُونَنو قَندلَنَص* ونِرضعم مها ولَّوتَوِخلُوا ِبِه وِلِه بفَض ِمن ما آتَاهِنفَاقًا * فَلَم مهقَبفََأع 

ِفي قُلُوِبِهم ونكِْذبا كَانُوا يِبمو وهدعا وم ا َأخْلَفُوا اللَّهِبم نَهلْقَوِم يوِإلَى ي * مهِسر لَمعي اللَّه وا َأنلَمعي َألَم 
  .]٧٨-٧٥:سورة التوبة[ }ن اللَّه عالم الْغُيوِبونَجواهم وَأ
 عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله، وليكونن ومن المنافقين من أعطى اهللا: يقول تعالى

 سكن في قلوبهم إلى يوم اقاً فما وفى بما قال، وال صدق فيما ادعى، فأعقبهم هذا الصنيع نف،من الصالحين
  . يوم القيامة، عياذا باهللا من ذلك-عز وجل- اهللا يلقون

أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخالفهم :  أي}ه وِبما كَانُوا يكِْذبونِبما َأخْلَفُوا اللَّه ما وعدو{: وقوله تعالى
: آية المنافق ثالث((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم- الوعد وكذبهم، كما في الصحيحين، عن رسول اهللا

  .)١())، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خانإذا حدث كذب
 يخبرهم تعالى أنه يعلم السر }َأن اللَّه عالم الْغُيوِبيعلَم ِسرهم ونَجواهم وَألَم يعلَموا َأن اللَّه {: وقوله

وأخفى، وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها، فإنه أعلم 
سر ونجوى، ويعلم ما ظهر وما يعلم كل غيب وشهادة، وكل : بهم من أنفسهم؛ ألنه تعالى عالم الغيوب، أي

  .بطن
  سم اهللا الرحمن الرحيمب

   : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
الالم  :}وِمنْهم من عاهد اللَّه لَِئن آتَانَا ِمن فَضِلِه لَنَصدقَن ولَنَكُونَن ِمن الصاِلِحين{ :-تبارك وتعالى-وله فق

 وإنما هي الالم الداخلة ، ليست الم قسم}لَنَصدقَن{ : قوله تعالىفي والالم الثانية ،الم قسم }لَِئن آتَانَا{: في قوله
 إن : يعني اآلن الشرط هكذا لو قال أحد،هذه الجملة فيها شرط وقسمف ، وجواب الشرط،على جواب القسم

ف قد يحذو ،تصدقن من فضله ألتاني اهللاآاهللا لئن  و: والقسم،طية شرة هذه جمل،تاني اهللا من فضله تصدقتآ
 تحذف فعل ، بدالً من أقسم، واهللا: تقول، أن تقول أقسم باهللابدالً منف ،المقسم به وأداة القسم أو فعل أقسم أيضاً

  .تصدقنتاني اهللا من فضله ألآ واهللا لئن :قسم وتأتي بحرف القسم فتقولال

                                                
، باب بيان خصال المنافق، برقم نومسلم، كتاب اإليما، )٣٣(رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب عالمة المنافق، برقم  -  ١
)٥٩.( 



 ٢

وِمنْهم من عاهد اللَّه لَِئن آتَانَا ِمن فَضِلِه {لك الم القسم  ويدل على ذ،سمداة القأوقد يحذف أيضاً المقسم به و
قَنديأتي ال ، وإذا اجتمع شرط وقسم فالجواب عنهما يكون واحداً بطبيعة الحال، فهذه الالم الم قسم"لئن" }لَنَص 
  للقسم؟ وأون هل هو للشرط  لكن الجواب يك، يمكن هذاال جواب للقسم وجواب للشرط نجوابا

 اجتمع شرط إذا ، ويغنى ذلك عن اآلخر ويدل عليهب للمتقدم منهما،اوج شرط وقسم فالجتمعا إذا هالقاعدة أن
 هي أداة الشرط "إن" و، الالم الم القسم، فاآلن المتقدم القسم، ويستغني به عن اآلخر،وقسم فالجواب للمتقدم

 ولها أمثلة ، الجواب هنا جواب القسم أغنى عن جواب الشرط هذه قاعدة}دقَنلَنَص{ :فتقدم القسم فقوله، "لئن"
ه وميثاقه لئن أغناه من  ومن المنافقين من أعطى اهللا عهد:يقول اهللا تعالى: قوله ،كثيرة في القرآن

هم من يقُوُل اْئذَن لِّي والَ وِمنْ{ ،}وِمنْهم من عاهد اللَّه{ فالكالم على المنافقين ، إلى آخره السياق...فضله
 في األصل يذكرون في ذلك سبباً -رحمه اهللا- فعامة المفسرين حتى ابن كثير ،]٤٩:سورة التوبة[ }تَفِْتنِّي
 أن يدعو -صلى اهللا عليه وسلم- طلب من النبي -رضي اهللا تعالى عنه- بن حاطب ة وهو أن ثعلب،للنزول

ي شكره خير من ويحك يا ثعلبة قليل تؤد((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-لنبي  وأن ا،له أن يرزقه اهللا ماالً
تيه اهللا ؤ أن ي-صلى اهللا عليه وسلم- فأعاد ثانية وثالثة ألح في الطلب فدعا له النبي ،)٢())كثير ال تؤدي شكره

 هكذا تاو في صل فخرج من المدينة ثم صار ال يحضر إال،غناماً فتكاثرت تكاثر الدودأتخذ ايرزقه ماالً فو
 وقد يكون بالعكس فالشاهد أنها تكاثرت ، الرواياتأتتبعولم  ،وال يحضر في الليلفي الرواية صلوات النهار 

 ال يحضر الجمعة وال  حتى أبعد بها وصارثم تكاثرت!! د فصار يحضر الجمعةتخذ مكاناً آخر أبعاف
 منه ومن رجل آخر من بني -الزكاة–الصدقة  رجلين ألخذ -صلى اهللا عليه وسلم-فأرسل النبي !! الجماعة

 وفيها أسنان الصدقة اإلبل والغنم وأوصافها -صلى اهللا عليه وسلم- فنظر في كتاب رسول اهللا ،سليم فأتياه
 فذهبوا إلى السلمي فوجوده قد هيأ ، حتى أنظر في أمريهرجعا إليااذهبا ف!!  ما هذه إال أخت الجزية:فقال

 ى، وأب، هذا كله مال اهللا: ما أمرنا بأخذ هذا وإنما يعني من أوساط المال فقال:لواأطيب اإلبل للزكاة فقا
 اذهبا ! ما هذه إال أخت الجزية: هذا فنظر في الكتاب مرة أخرى وقالإلىفأخذوا من هذه اإلبل ثم رجعوا 

 بعد ذلك نزلت  ثم، ويحك ثعلبة: وحينما رآهما قال-صلى اهللا عليه وسلم- فرجعوا إلى النبي ،نظرأحتى 
 ، وندم-صلى اهللا عليه وسلم-خبروه فجاء إلى النبي أ إليه و-وهو من األنصار- فذهب بعض قومه ،اآليات

 ثم ،ن اهللا قد نهاني أن أقبل صدقتكإ : وقال، أن يقبل صدقته فأبى-صلى اهللا عليه وسلم-وطلب من النبي 
صلى اهللا - لم يقبلها رسول اهللا : وقال،صدقته فأبى أن يقبل -رضي اهللا عنه-بعد ذلك جاء إلى أبي بكر 

قبلها ثم جاء  وأبو بكر فال أ-صلى اهللا عليه وسلم- ردها النبي : ثم جاء إلى عمر فقال،قبلهاأ فال -عليه وسلم
 فهذا السبب لألسف مبثوث في كتب التفسير ال ، حتى توفي في خالفة عثمان،إلى عثمان فقال له مثل ما قال

    ، وال من جهة المتن، ال من جهة السند، وهي رواية ال تصح بحال من األحوال،كتابيكاد يخلو منه 
   ومتنها أيضاً ، وال يصح نسبة ذلك إليه، وليس من المنافقين، هو صحابي-رضي اهللا عنه-وثعلبة بن حاطب 

                                                
 ).١٦٠٧(ضعيف جداً في السلسلة الضعيفة، برقم : ، وقال الشيخ األلباني)٧٨٧٣(رواه الطبراني في المعجم الكبير، برقم  - ٢
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 ومن ،]١٠٤:سورة التوبة[ }ِعباِدِهيقْبُل التَّوبةَ عن { :-عز وجل-اهللا و ،متن هذه الرواية كما ترونف ،فيه ما فيه
عز - بل إن اهللا ، فإن اهللا يتوب على من تاب،-عز وجل- وأعظم ذلك اإلشراك باهللا ،تاب تاب اهللا عليه

سورة [ }َأفَالَ يتُوبون ِإلَى اللِّه ويستَغِْفرونَه{ :ا له الصاحبة والولد يتلطف بهملذين نسبول يقول -وجل
يعني  ]١٠:سورة البروج[ }ِإن الَِّذين فَتَنُوا{ :المؤمنين والمؤمنات في األخدودل للذين أحرقوا  ويقو،]٧٤:المائدة

 : فعلوا هذا كله ويقول}الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذَاب جهنَّم ولَهم عذَاب الْحِريِق{، حرقواأ
 فالشاهد !؟ فهذا الرجل ندم وتاب فكيف ال تقبل زكاته، من عبده-عز وجل-فالتوبة يقبلها اهللا  }ثُم لَم يتُوبوا{

  .أن هذه الرواية ال تصح بحال من األحوال
:  في عالمات المنافقين قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -هللا تعالى عنهارضي -صح عن ابن مسعود 

وِمنْهم من عاهد { : تصديق ذلك-عز وجل- فأنزل اهللا )٣()) غدرإذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد((
قَندِلِه لَنَصفَض آتَانَا ِمن لَِئن واعتبرنا جانب الصناعة فإن هذا يعتبر من ،فإذا أخذنا بظاهر هذه الرواية }اللَّه 
 ،د منها ما ليس بسبب نزول والروايات الصريحة في سبب النزول قد يوج،قبيل الصريح في أسباب النزول

 وعرفنا المراد ، ولكن الكالم عن الغالب،وقد يوجد من غير الصريح ما هو سبب نزول في حقيقة األمر
ذا أجرينا عليها إ و، فهذه من الناحية الصناعية تعتبر من قبيل الصريح بسبب النزول،بالصريح وغير الصريح

صلى اهللا عليه -ن النبي أيقصد   قد يكون الصحابي، يكون كذلك وقد ال، هذا هو سبب النزولإن :القاعدة قلنا
 نزلت آية توافق هذا ، ذلك-صلى اهللا عليه وسلم- قال هذا ثم بعد ذلك نزلت آية ليس بسبب قول النبي -وسلم

كما هو - ألن سبب النزول ؛ لم يكن سبب النزول-صلى اهللا عليه وسلم- ولكن قول النبي ،المعنى فيما بعد
فََأعقَبهم ِنفَاقًا ِفي { لكن ، سؤال أو حادثة، هو ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنه أيام وقوعه-معروف

نَهلْقَوِم يوِإلَى ي وإال فإن اهللا ، ينبغي عليه أن يفي-عز وجل- هذا يؤخذ منه أن اإلنسان إذا عاهد اهللا }قُلُوِبِهم 
، تدل على التعليل }فََأعقَبهم{ ، والفاء فيصل له نفاق ونحو هذايحو ،قد يعاقبه بسبب ذلك ليطمس على قلبه

 وقد ، به-عز وجل- السبب هو إخالف ما وعد اَهللاأي  ،للسببية }ِبما َأخْلَفُواْ اللّه ما وعدوه{ :والباء في قوله
فََأعقَبهم ِنفَاقًا ِفي { :همئاجزفي  -عز وجل- إذا كانت هذه اآلية في المنافقين أصالً فكيف قال اهللا :يقول قائل

نَهلْقَوِم يوِإلَى ي نفاقهم مع الديمومة  فزادهم نفاقاً على، ال إشكال:يقالف ،هم كانوا من المنافقينف }قُلُوِبِهم 
ي فََأعقَبهم ِنفَاقًا ِف{ هنا ، نافق فالن، يعرض لإلنسان فيحصل له نفاق النفاق قد يكون عارضاًواالستمرار،

نَهلْقَوِم يوِإلَى ي وقوله هنا، إلى يوم يلقونهاً ومستمر دائم، وإنما هو نفاق اعتقادي، ليس نفاقاً عملياً}قُلُوِبِهم : 
}ماهونَجو مهِسر لَمعي اللّه واْ َأنلَمعي كل ما قصد اإلنسان "السر"فـ  ،السر والنجوى الفرق بينهما ظاهر }َألَم 

 نوع من السر خاص وهي الحديث الذي يكون بين اثنين وأكثر يقصد به االختصاص دون "النجوى"و ،هإخفاء
أال يطلع عليه و ،وأكثر يقصدون به االنفراد واالختصاصأاآلخرين هذه حقيقة النجوى كل حديث بين اثنين 

 لغة أخرى ال ،ن الناس ألنهم في مكان بعيد عن الناس أو بلغة أخرى بي؛حد حتى لو يتكلمون بصوت مرتفعأ
  . فهذه هي النجوى،حدأ يفهم لئال وهم يقصدون التكلم بها ،يفهمها اآلخرون

                                                
اب اإليمان، باب بيان ، ومسلم، كت)٣٠٠٧( رواه البخاري، أبواب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر، برقم -  ٣

 ).٥٨(خصال المنافق، برقم 



 ٤

} ِخرس مِمنْه ونخَرسفَي مهدهِإال ج ونِجدال ي الَِّذينقَاِت ودِفي الص ْؤِمِنينالْم ِمن ِعينطَّوالْم ونلِْمزي الَِّذين
و مِمنْه اللَّهَأِليم ذَابع م٧٩:سورة التوبة[ }لَه[.  

ال يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع األحوال، حتى وال المتصدقون : وهذه أيضا من صفات المنافقين
إن اهللا لغني : ، وإن جاء بشيء يسير قالواراٍءهذا م: يسلمون منهم، إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا

 حدثنا عبيد اهللا بن سعيد، حدثنا أبو النعمان البصري، حدثنا شعبة، :اري قال كما روى البخ،عن صدقة هذا
لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على :  قال-رضي اهللا عنه-عن سليمان، عن أبي وائل، عن أبي مسعود 

عن إن اهللا لغني :  وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا،ٍءرام: ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا
 }الَِّذين يلِْمزون الْمطَّوِعين ِمن الْمْؤِمِنين ِفي الصدقَاِت والَِّذين ال يِجدون ِإال جهدهم{ فنزلت ،صدقة هذا

  .، وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه)٤(اآلية
أن : فنادى فيهم خرج إلى الناس يوما -صلى اهللا عليه وسلم-إن رسول اهللا : وقال العوفي، عن ابن عباس

يا رسول اهللا، هذا :  فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر، فقال،اجمعوا صدقاتكم
، صاع من تمر بت ليلتي أجر بالجرير الماء، حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما، وأتيتك باآلخر

إن اهللا : ا فسخر منه رجال، وقالو، أن ينثره في الصدقات-صلى اهللا عليه وسلم-فأمره رسول اهللا 
    ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول اهللا ،ن بصاعك من شيء وما يصنعو،ورسوله لغنيان عن هذا

لم ((: -صلى اهللا عليه وسلم-هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال رسول اهللا : -صلى اهللا عليه وسلم-
 فقال له ،دي مائة أوقية من ذهب في الصدقاتن عنفإ:  فقال له عبد الرحمن بن عوف))يبق أحد غيرك

نعم، : أفعلت ما فعلت؟ قال:  قال،ليس بي جنون: أمجنون أنت؟ قال: -رضي اهللا عنه-عمر بن الخطاب 
صلى اهللا - فقال له رسول اهللا ،مالي ثمانية آالف، أما أربعة آالف فأقرضها ربي، وأما أربعة آالف فلي

     واهللا ما أعطى :  ولمزه المنافقون فقالوا،)) فيما أمسكت وفيما أعطيتبارك اهللا لك((: -عليه وسلم
 عذره وعذر -عز وجل- ، فأنزل اهللا إنما كان به متطوعاً وهم كاذبون،،عبد الرحمن عطيته إال رياء

الْمْؤِمِنين ين ِمن الَِّذين يلِْمزون الْمطَّوِع{: ن التمر، فقال تعالى في كتابهصاحبه المسكين الذي جاء بالصاع م
  . اآلية}ِفي الصدقَاِت

  .الحبل: الجرير يعني: قوله
رواية الصحيحة منها ال و،هو ضعيف  ومنها ما،هو صحيح الروايات الواردة في سبب النزول كثيرة منها ماو

حامل على ظهورنا تكنا ن((نه لما نزلت إ :ى التي قال فيها فيه أحد يعني كالرواية األولما جاء مبهماً لم يسم
 غير هذه جاءت تسمية المتصدق، وفي بعض الروايات ، وكذلك اآلخر، الرجل مبهم)٥())فجاء رجل فتصدق

 مراسيل كثيرة قد ا وفيه، لكن جاءت روايات أخرى صحيحة،الرواية التي من طريق العوفي فإنها ال تصح

                                                
، ومسلم، كتاب الزكاة، )١٣٤٩(رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، برقم  - ٤

 ).١٠١٨(ق بقليل، برقم ق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدتصدأجرة يبباب الحمل 

 ).١٣٤٩(، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، برقم  رواه البخاري- ٥



 ٥

 جاء في بعض الروايات تسمية بعض من -الى أعلمواهللا تع- فال منافاة سبب النزول واحد ،تتقوى لمجموعها
  .تصدق وفي بعضها باإلبهام

  .وكذا روي عن مجاهد، وغير واحد
عبد الرحمن بن عوف، تصدق بأربعة آالف : عون من المؤمنين في الصدقاتوكان المطّ: وقال ابن إسحاق

 رغب في الصدقات، -ه وسلمصلى اهللا علي-درهم، وعاصم بن عدي أخا بني العجالن، وذلك أن رسول اهللا 
ق من تمر، وحض عليها، فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آالف، وقام عاصم فتصدق بمائة وس

أبو عقيل أخو بني أنيف اإلراشي حليف بني :  وكان الذي تصدق بجهده،ما هذا إال رياء: فلمزوهما وقالوا
إن اهللا لغني عن صاع أبي : ضاحكوا به وقالواعمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة، فت

  .عقيل
 وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم }فَيسخَرون ِمنْهم سِخر اللَّه ِمنْهم{: وقوله

بالمؤمنين؛ ألن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر بهم، انتصارا للمؤمنين في الدنيا، وأعد 
  .ن في اآلخرة عذابا أليما؛ ألن الجزاء من جنس العملللمنافقي

 ولعل األول ،ويحتمل أن يكون المراد به الدعاء عليهم }سِخر اللَّه ِمنْهم{فيكون بهذا التفسير من قبيل اإلخبار 
  .علمأ واهللا ،أقرب

}بس ملَه تَغِْفرتَس ِإن ملَه تَغِْفرال تَس َأو ملَه تَغِْفروا ِباللَِّه اسكَفَر مِبَأنَّه ذَِلك ملَه اللَّه غِْفري ةً فَلَنرم ِعين
  ].٨٠:سورة التوبة[ }يهِدي الْقَوم الْفَاِسِقينورسوِلِه واللَّه ال 
،  بأن هؤالء المنافقين ليسوا أهال لالستغفار، وأنه لو استغفر لهم-صلى اهللا عليه وسلم-يخبر تعالى نبيه 

  .ولو سبعين مرة فإن اهللا ال يغفر لهم
إن السبعين إنما ذكرت حسما لمادة االستغفار لهم؛ ألن العرب في أساليب كالمها تذكر السبعين : وقد قيل

  .في مبالغة كالمها، وال تريد التحديد بها، وال أن يكون ما زاد عليها بخالفها
صلى اهللا عليه -، انطلق ابنه إلى النبي د اهللا بن أبيلما ثَقُل عب: بل لها مفهوم، كما قال الشعبي: وقيل
ما ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،إن أبي قد احتضر، فأحب أن تشهده وتصلي عليه:  فقال-وسلم
:  قال،))ن عبد اهللا، إن الحباب اسم شيطانبل أنت عبد اهللا ب((:  قال، قال الحباب بن عبد اهللا،))اسمك

: أتصلي عليه وهو منافق؟ قال: ق، وصلى عليه، فقيل لهِرشهده وألبسه قميصه وهو عفانطلق معه حتى 
  .)٦()) وألستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين}ِإن تَستَغِْفر لَهم سبِعين مرةً{: إن اهللا قال((

  .بأسانيده رواه ابن جرير ،وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد بن جبير، وقتادة بن ِدعامة
 ومثل هذه الروايات التي يسميها ، والتي قبلها قال ابن إسحاق، قال الشبعي:بالنسبة لهذه الرواية كما ترون
 اشرة أو ما مب-صلى اهللا عليه وسلم-من رواية التابعي عن النبي سواء كانت األصوليون من قبيل المرسل 

  .ذا ال يصح أيضاً كل هرسلم بالألصوليون كما يسميه ا،دون التابعي

                                                
 ).١٧٠٢٤(، برقم )١٤/٣٩٥(رواه الطبراني في جامع البيان في تأويل القرآن،   - ٦



 ٦

فَِرح الْمخَلَّفُون ِبمقْعِدِهم ِخالفَ رسوِل اللَِّه وكَِرهوا َأن يجاِهدوا ِبَأمواِلِهم وَأنْفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه وقَالُوا ال {
 ونفْقَهكَانُوا ي ا لَورح َأشَد نَّمهج قُْل نَار روا ِفي الْحفَلْ*تَنِْفر ا جكُوا كَِثيربلْيكُوا قَِليال وحضا كَانُوا يِبم اءز

ونكِْسب٨٢-٨١:سورة التوبة[ }ي[.  
في غزوة تبوك، -صلى اهللا عليه وسلم-ا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول اهللا يقول تعالى ذَام 

:  أي}واِلِهم وَأنْفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه وقَالُواِبَأم{ معه }وكَِرهوا َأن يجاِهدوا{وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه، 
؛ وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر، عند طيب }ال تَنِْفروا ِفي الْحر{: بعضهم لبعض

 التي }جهنَّمنَار {:  لهم}قُْل{:  قال اهللا تعالى لرسوله}ال تَنِْفروا ِفي الْحر{: الظالل والثمار، فلهذا قالوا
 مما فررتم منه من الحر، بل أشد حرا من النار، كما قال اإلمام }َأشَد حرا{تصيرون إليها بسبب مخالفتكم 

صلى اهللا عليه -، أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه-مالك، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة 
اهللا، يا رسول : ، فقالوا))من سبعين جزءا من نار جهنمنار بني آدم التي يوقدون بها جزء ((:  قال-وسلم

  .أخرجاه في الصحيحين )٧())فضلت عليها بتسعة وستين جزءا((:  قال،إن كانت لكافية
إن ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : وقال األعمش عن أبي إسحاق، عن النعمان بن بشير قال

ل، ال جرن له نعالن وِشراكان من نار، يغلي منهما دماغه كما يغلي الِمم يوم القيامة لَأهون أهل النار عذاباً
  . أخرجاه في الصحيحين،)٨()) من أهل النار أشد عذابا منه، وإنه أهونهم عذابايرى أحداً

 }ِللشَّوى نزاعةً  *كَال ِإنَّها لَظَى{: واألحاديث واآلثار النبوية في هذا كثيرة، وقال اهللا تعالى في كتابه العزيز
  يصهر ِبِه ما ِفي بطُوِنِهم والْجلُود *يصب ِمن فَوِق رءوِسِهم الْحِميم{:  وقال تعالى،]١٦-١٥:المعارجسورة [
سورة [ }ذَاب الْحِريِق كُلَّما َأرادوا َأن يخْرجوا ِمنْها ِمن غَم ُأِعيدوا ِفيها وذُوقُوا ع * ولَهم مقَاِمع ِمن حِديٍد*

ِإن الَِّذين كَفَروا ِبآياِتنَا سوفَ نُصِليِهم نَارا كُلَّما نَِضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُودا {:  وقال تعالى،]٢٢-١٩:الحج
ذَابذُوقُوا الْعا ِليهر٥٦:النساءسورة [ }غَي[.  

لو أنهم يفقهون ويفهمون :  أي} نَار جهنَّم َأشَد حرا لَو كَانُوا يفْقَهونقُْل{وقال تعالى في هذه اآلية الكريمة 
  .لنفروا مع الرسول في سبيل اهللا في الحر، ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا

اآلية، قال } ...قَِليالًفَلْيضحكُوا {:  متوعدا لهؤالء المنافقين على صنيعهم هذا-جل جالله-تعالى  اهللاثم قال 
الدنيا قليل، فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى اهللا : ابن أبي طلحة، عن ابن عباس

   . استأنفوا بكاء ال ينقطع أبدا-عز وجل-
 أو ،الذي خلفهم الشيطانإن  : المخلفون سواء قيل}فَِرح الْمخَلَّفُون ِبمقْعِدِهم ِخالفَ رسوِل اللَِّه{ :هنا في قوله
 والمقصود أنه حصل منهم ، حيث ثبطهم عن الخروج فقعدوا كما يقول بعض المفسرين-عز وجل-خلفهم اهللا 

 ، بمقعدهم أي بمقامهم في المدينة}فَِرح الْمخَلَّفُون ِبمقْعِدِهم ِخالفَ رسوِل اللَِّه{ ذلك إليهم ةالتخلف فصح نسب
                                                

وأهلها، ، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها )٣٠٩٢(رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، برقم  - ٧
 ).٢٨٤٣(باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين، برقم 

، ومسلم، كتاب اإليمان، باب أهون أهل النار عذابا، )٦١٩٣(رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، برقم  - ٨
 ).٢١٣(برقم 



 ٧

صلى - أي بأنهم قعدوا وذهب النبي }ِخالفَ رسوِل اللَِّه{ يحتمل ، يحتمل معنيينه خالف}للَِّهِخالفَ رسوِل ا{
مخالفة له حيث دعاهم   أي}ِخالفَ رسوِل اللَِّه{ن يكون أ ويحتمل ، ومن معه إلى تبوك-اهللا عليه وسلم

 ،هذا أمر }اكُوا قَِليال ولْيبكُوا كَِثيرفَلْيضح{ :، وقوله-علمأواهللا تعالى -قرب أ واألول ،للخروج فلم يخرجوا
نسهم ُأ عنهم أن -عز وجل- يخبر اهللا ، فإنها بمعنى الخبر-ي أمر هناأ-إن كانت الصيغة صيغة إنشاء ولكن 

 وأن بكاءهم في النار ، ألن أيام الدنيا منقضية وقليلة؛في هذه الحياة الدنيا وضحكهم وسرورهم فيها قليل
  .اهللا المستعانو ،هطويل ال انتهاء ل

} ا ِإنَّكُمودع ِعيتُقَاِتلُوا م لَنا ودَأب ِعيوا مجتَخْر وِج فَقُْل لَنِللْخُر تَْأذَنُوكفَاس مِإلَى طَاِئفٍَة ِمنْه اللَّه كعجر فَِإن
  .]٨٣:ة التوبةسور[ } فَاقْعدوا مع الْخَاِلِفينرِضيتُم ِبالْقُعوِد َأوَل مرٍة

 ِإلَى{ردك اهللا من غَزوتك هذه :  أي}فَِإن رجعك اللَّه{ -عليه الصالة والسالم-يقول تعالى آمرا لرسوله 
موِج{كر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجال ذُ:  قال قتادة}طَاِئفٍَة ِمنْهِللْخُر تَْأذَنُوكمعك إلى غزوة :  أي}فَاس

:  ثم علل ذلك بقوله،تعزيرا لهم وعقوبة:  أي}رجوا مِعي َأبدا ولَن تُقَاِتلُوا مِعي عدوافَقُْل لَن تَخْ{أخرى، 
 }ونُقَلِّب َأفِْئدتَهم وَأبصارهم كَما لَم يْؤِمنُوا ِبِه َأوَل مرٍة{:  وهذا كقوله تعالى}ِإنَّكُم رِضيتُم ِبالْقُعوِد َأوَل مرٍة{
 كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال في ، فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها]١١٠:األنعامسورة [

  .]١٥: سورة الفتح[ اآلية }...سيقُوُل الْمخَلَّفُون ِإذَا انْطَلَقْتُم ِإلَى مغَاِنم ِلتَْأخُذُوها{: عمرة الحديبية
  . أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة:  قال ابن عباس}خَاِلِفينفَاقْعدوا مع الْ{: وقوله تعالى

من تأخر عنهم و ،لمن قعد بعد الغزاةو ، لألطفال والنساء:ن يقالو الخالف}فَاقْعدوا مع الْخَاِلِفين{قوله هنا 
ار من  وأهل األعذ، مع األطفال والنساءوان وخوالف وهم خالفون فرضوا بأن يكو، خالف: له يقال،وقعد

حدأ وهذا أمر ال يفرح به ،ىنالمرضى والزم،لما خلفه النبي -رضي اهللا عنه-  وتعرفون ما جاء عن علي   
أما (( : فقال،تخلفني مع النساء والصبيان يا رسول اهللا أ: على المدينة فكره ذلك وقال-صلى اهللا عليه وسلم-

استَغِْفر {في اآلية التي سبقت و ،)٩())ي بعديترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه ال نب
ذكر  هناو ،ذكر الكالم على العدد المذكور هناأنسيت أن  }لَهم َأو الَ تَستَغِْفر لَهم ِإن تَستَغِْفر لَهم سبِعين مرةً

 جاء بالرواية عن  وتقصد بذلك الكثرة ثم، أن تذكر السبعينان العرب من أساليبهأ - اهللاهرحم-ابن كثير 
 الرواية هو إشارة إلى القول اآلخر أن هرادوإيابن كثير من  هذا الكالم ،شعر أن العدد مقصودالشعبي التي تُ
 وإنما أخذ ،}ِإن تَستَغِْفر لَهم سبِعين مرةً{ : اهللا ألن هذه الرواية وإن كانت مرسلة لكن يقول؛العدد مقصود

سورة [ }والَ تُصلِّ علَى َأحٍد منْهم ماتَ َأبدا{ :في سبب نزول قوله تعالىقال و ،باعتبار أن العدد مراد
 قصد الزيادة -صلى اهللا عليه وسلم- الروايات صريحة وصحيحة في الصحيح وفي غيره أن النبي :]٨٤:التوبة

 من اآلية -ى اهللا عليه وسلمصل- فلو كان العدد غير مراد لفهم النبي ،عتبر العدد سبعين مرةا ف،على السبعين
استَغِْفر لَهم َأو الَ تَستَغِْفر لَهم ِإن تَستَغِْفر لَهم سبِعين مرةً فَلَن يغِْفر اللّه { :أن االستغفار لهم ممنوع بقوله

مَأ{عتبر التخيير ا -صلى اهللا عليه وسلم- إن النبي : إال أن يقال}لَه ملَه تَغِْفراس تَغِْفرِإن تَس ملَه تَغِْفرالَ تَس و
                                                

    ، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة )٤١٥٤( العسرة، برقم  رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وهي غزوة- ٩
 ).٢٤٠٤(، برقم - رضي اهللا عنه-، باب من فضائل علي بن أبي طالب - رضي اهللا تعالى عنهم-



 ٨

رم ِعينبس ماتَ { :-تبارك وتعالى- فلم يمنعه من ذلك حتى نزل قول اهللا }ةًلَهم منْهٍد ملَى َأحلِّ عالَ تُصو
  . واهللا تعالى أعلم،}َأبدا

 


