
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  ٩٩ إلى اآلية ٩٤سورة التوبة من اآلية 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

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

يعتَِذرون ِإلَيكُم ِإذَا رجعتُم ِإلَيِهم قُْل ال { : في تفسير قوله تعالى-ى تعالرحمه اهللا-أجمعين، قال المصنف 
تَعتَِذروا لَن نُْؤِمن لَكُم قَد نَبَأنَا اللَّه ِمن َأخْباِركُم وسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه ثُم تُردون ِإلَى عاِلِم الْغَيِب 

ادالشَّهو لُونمتَع ا كُنْتُمِبم ُئكُمنَبِة فَي * منْهوا عِرضفََأع منْهوا عِرضِلتُع ِهمِإلَي تُمِإذَا انْقَلَب ِباللَِّه لَكُم ِلفُونحيس
 ونكِْسبا كَانُوا يِبم اءزج نَّمهج ماهْأومو سِرج مِإنَّه *ِلتَر لَكُم ِلفُونحي اللَّه فَِإن منْها عوضتَر فَِإن منْها عوض

ِم الْفَاِسِقينِن الْقَوى عضر٩٦-٩٤:سورة التوبة[ }ال ي[.  
 }لَكُمقُْل ال تَعتَِذروا لَن نُْؤِمن {أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم، 

:  أي}ورسولُه وسيرى اللَّه عملَكُم{قد أعلمنا اهللا أحوالكم، :  أي}نَا اللَّه ِمن َأخْباِركُم نَبَأقَد{لن نصدقكم، : أي
ظهر أعمالكم للناس في الدنيا، سي}لُونمتَع ا كُنْتُمِبم ُئكُمنَبِة فَيادالشَّهِب واِلِم الْغَيِإلَى ع وندتُر أي}ثُم  :

  .ركم بأعمالكم، خيرها وشرها، ويجزيكم عليهافيخب
 احتقارا لهم، }فََأعِرضوا عنْهم{ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم فال تُؤنِّبوهم، 

}سِرج م{بث نجس بواطنهم واعتقاداتهم، خ:  أي}ِإنَّهماهْأوما كَانُوا  { في آخرتهم جهنم}وِبم اءزج
  .من اآلثام والخطايا:  أي}ِسبونيكْ

الخارجين عن :  أي}ى عِن الْقَوِم الْفَاِسِقينفَِإن اللَّه ال يرض{وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهم، 
لخروجها من جحرها " فُويسقة"طاعته وطاعة رسوله، فإن الفسق هو الخروج، ومنه سميت الفأرة 

  . إذا خرجت من أكمامها"طبةفسقت الر: "لإلفساد، ويقال
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 أخبر تعالى عن :-رحمه اهللا- قال الحافظ }يعتَِذرون ِإلَيكُم ِإذَا رجعتُم ِإلَيِهم{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

 إلى :ولم يقل }ِإلَيِهم{ : هنا قال،}ِإذَا رجعتُم ِإلَيِهم{ م يعتذرون إليهمبأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهالمنافقين 
 وإن كان هذا الرجوع من ، أن اعتذارهم يكون برجوعهم إليهم-واهللا تعالى أعلم- ألن المقصود ؛المدينة

أي خبث  : قال}م ِإنَّهم ِرجسفََأعِرضوا عنْه{ : ثم قال،الناحية العملية إلى المدينة لكن ليس ذلك بمقصود لهم
 ق عليهم الرجس كأنهم تحولوا إلى فإنهم رجس أطل،خرتهم جهنمآ ومأواهم في ،هماتنجس بواطنهم واعتقاد

 وهذا يسميه البالغيون ، فأطلق ذلك عليهم، والمقصود أن اعتقادهم وعملهم سيء في غاية السوء،رجس
   : قال،}فََأعِرضوا عنْهم ِإنَّهم ِرجس{ إلى نجاسة ،ولوا إلى رجستحو كأنهم صاروا ،يعدونه من باب المبالغةو
  



فسقت : ويقال :قال ، ومنه سميت الفأرة،الفسق هو الخروج : ثم هنا في قوله،خرتهم جهنمومأواهم في آ
 والذي يخرج من ، فسقت: يقال، يعني لعله يقصد إذا خرجت من قشرتها،ة إذا خرجت من أكمامهابطالر
أول ظهوره في و في نْأصل الِقالطلع هو الذي يكون و ،كمام هو الطلع ينشق عن أكمامه ثم بعد ذلك يخرجاأل

  . واهللا أعلم،النخلة
} ِكيمح ِليمع اللَّهوِلِه وسلَى رع ا َأنزَل اللَّهم وددوا حلَمعَأال ي ردَأجِنفَاقًا وا وكُفْر َأشَد ابرِم*األعو  ن

 ِليمع ِميعس اللَّهِء ووةُ الساِئرد ِهملَيع اِئروالد ِبكُم صبتَريا ومغْرنِْفقُ ما يتَِّخذُ مي ناِب مراألع* ِمنو 
 وصلَواِت الرسوِل َأال ِإنَّها قُربةٌ لَهم األعراِب من يْؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر ويتَِّخذُ ما ينِْفقُ قُرباٍت ِعنْد اللَِّه

ِحيمر غَفُور اللَّه ِتِه ِإنمحِفي ر اللَّه مِخلُهدي٩٩-٩٧:سورة التوبة[ }س[.  
 ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد، وأجدر أخبر تعالى أن في األعراب كفاراً

جلس أعرابي إلى : ا حدود ما أنزل اهللا على رسوله، كما قال األعمش عن إبراهيم قالأحرى أال يعلمو: أي
واهللا إن حديثك : زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، فقال األعرابي

 ما أدري، واهللا:  فقال األعرابي،ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال: ليعجبني، وإن يدك لتريبني فقال زيد
  .؟اليمين يقطعون أو الشماَل

 ألن القطع يكون لليمين ؛ هذه الشمال: فقال له،نك سارقألكون أقيم عليك الحد ي أخشى أن :يعني هو يقول
  ."يمانهماأفاقطعوا "كما جاء أيضاً في القراءة األخرى غير المتواترة 

 َأنزَل اللَّه علَى ِنفَاقًا وَأجدر َأال يعلَموا حدود مااألعراب َأشَد كُفْرا و{: صدق اهللافقال زيد بن صوحان 
  .}رسوِلِه

صلى اهللا عليه - عن النبي -مارضي اهللا عنه- عن ابن عباس - تعالىرحمه اهللا-وروى اإلمام أحمد 
اه أبو داود، ، ورو)١())من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غَفَل، ومن أتى السلطان افتتن((:  قال-وسلم

  . حسن غريب: والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي
      د عليه أضعافها حتى فر-صلى اهللا عليه وسلم-ولما أهدى ذلك األعرابي تلك الهدية لرسول اهللا 

؛ ألن هؤالء )٢()) أو أنصاري، أو دوِسي، ثَقَفي أو،لقد هممت أال أقبل هدية إال من قُرشي((: رضي، قال
 لما في طباع ،مكة، والطائف، والمدينة، واليمن، فهم ألطف أخالقًا من األعراب: يسكنون المدن كانوا

  .من الجفاء األعراب

                                                
تباع الصيد، النسائي، كتاب الصيد والذبائح، باب ، وا)٢٨٥٩(تباع الصيد، برقم ارواه أبو داود، كتاب الصيد، باب في   -  ١

هذا حديث : ، وقال أبو عيسى)٢٢٥٦(، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-، والترمذي، كتاب الفتن عن رسول اهللا )٤٣٠٩(برقم 
 حسن لغيره، وهذا سند ضعيف لجهالة أبي موسى فإنه: "، وقال محققوه)٣٣٦٢(حسن صحيح غريب، وأحمد في المسند، برقم 

، وصححه األلباني في صحيح الجامع، "قه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخينثعنه غير سفيان، ولم يو لم يرِو
 ).٦٢٩٦(برقم 

٢ -  رواه النسائي، كتاب العوالترمذي، كتاب المناقب عن رسول )٧٣٥٩(ذن زوجها، برقم إري، باب عطية المرأة بغير م ،
 ).٢١١٩(، وصححه األلباني في صحيح الجامع، برقم )٣٩٤٥(، باب في ثقيف وبني حنيفة، برقم -لمصلى اهللا عليه وس-اهللا 



 ،-عليه الصالة والسالم- هم قوم معروفون من ولد إسماعيل : والعرب،األعراب يعني كل من سكن البادية
 وبعض أهل العلم ، بلسانها فهو عربي وتكلم، من سكن جزيرة العرب:بعضهم يقولو ،ومن كان في حكمهم

ستوطن جزيرة العرب ا فمن ، وعرب في الموطن، وعرب في اللسان،يقسم العرب إلى عرب في النسب
من يكون   ومن الناس،يكون عربياً من كل وجهيمتد نسبه إلى العرب فهذا هو الذي ووتكلم بلسانها وينتسب 

 ومنهم ، ومنهم من يكون عربي النسب أعجمي اللسان،للسان وال يستوطن بالدهم فهو عربي ااً، عربيلسانه
     ،ن األعراب من سكن الباديةأ : والفرق بينهم وبين األعراب،روفونالعرب معف ،من يكون غير ذلك

 }لَّه علَى رسوِلِهاألعراب َأشَد كُفْرا وِنفَاقًا وَأجدر َأال يعلَموا حدود ما َأنزَل ال{ : هنا-تبارك وتعالى- وقوله
 فيكون ذلك ، وفي طبائعهم، ويؤثر ذلك في نفوسهم، والغلظة،بمعنى أن سكان البادية يغلب عليهم الجفاء

 }علَى رسوِلِه َأشَد كُفْرا وِنفَاقًا وَأجدر َأال يعلَموا حدود ما َأنزَل اللَّه{ ، إن كانوا منافقين،مضافاً إلى نفاقهم
 -صلى اهللا عليه وسلم-النبي و ، وترويض كما هو الحاصل بالنسبة ألهل القرى،يعني ليس عندهم تهذيب

الوصف الذي ذكره اهللا  وهذا ،))من سكن البادية جفا(( : وقال،)٣())نيةا يمةكمح والاإليمان يماٍن(( :الًيقول مث
 وإال ،إنما في األعراب الذين هم من المنافقين و، ليس في كل األعراب}َأشَد كُفْرا وِنفَاقًا{ :-عز وجل-

وِمن اَألعراِب من يْؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ويتَِّخذُ ما { أهل إيمان وتقوى -كما سيأتي-فالطائفة األخرى 
ديس مةٌ لَّهبا قُروِل َأال ِإنَّهساِت الرلَوصاللِّه و اٍت ِعندبنِفقُ قُرِتِهيمحِفي ر اللّه مفاألعراب منهم }ِخلُه    

مع  فهم يحضرون الج، واألعراب الذين انتقلوا إلى القرى واستوطنوها يكون لهم حكم أهل القرى،ومنهم
 ،    وما أشبه ذلك فيحصل لنفوسهم من التهذيب كما يحصل لغيرهم من الناس، ومجالس العلم،عاتاوالجم

التي يفهم منها ترك التشبه باألعراب وث التي وردت ادي واألح،ة بينهم وبين غيرهمفال فرق من هذه الحيثي
 وما ،)٤())ال يغلبنكم األعراب(( :-ى اهللا عليه وسلملص–وله ق في كالنهي عن تسمية صالة العشاء بالعتمة

   ينتسب إلى ن منن الناس اليوم أ وليس كما يفهمه كثير م،األعراب سكان الباديةبها شابه هذا المقصود 
     الذين يسكنون وإنما المقصود  ، هذا غير صحيح، إن هذا من األعراب:نه يقالأقبيلة مباشرة باسمه 

     وبقوا فيها صاروا من ،الذين يسكنون القرى لو انتقلوا إلى البواديو ،جفاءالأهل هم هؤالء ف ؛البادية
 وكثير من ،م جاء واستوطن فهو ال يكون أعرابياً ومن كان أصله من البادية ث، وصار لهم حكم ذلك،أهلها

عز -الشاهد أن اهللا و ،الناس انتقلوا من البادية إلى األمصار والقرى ونحو ذلك فال يطلق عليهم أنهم أعراب
نوا إن كاو ، يعني إن كانوا منافقين فنفاقهم أشد، يعني إن كانوا كذلك}األعراب َأشَد كُفْرا وِنفَاقًا{ : قال-وجل

 ألنه ؛هذا المعنى :أقول ، في اآلية األخرى-عز وجل- فإن كانوا مؤمنين فكما ذكر اهللا ،كافرين فكفرهم أشد
 : قلت-أحكام التشبه- األشخاص رسالة في الجوال في درس التشبه  أحد كتب إلى،يوجد من يفهم خالف ذلك

     ولو تأمله ، فيه الحرفُ وموزون،اً ومحسوباً وكان الكالم دقيق،أنواع التشبه المذموم التشبه باألعرابومن 

                                                
، ومسلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون )٤١٢٧(رواه البخاري، كتاب المغازي، باب قدوم األشعريين وأهل اليمن، برقم  - ٣

  ).٥٢(بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، برقم النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإليمان يزيد وينقص وأن األمر 
 ).٥٧٨(رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب سجود التالوة، برقم  - ٤



مفيد جداً إال أن هذه القضية يعني فيها شيء من  ذاه" : فقال،فذكرتُ أن األعراب هم سكان البادية!! ما كتب
  .ذا والكالم ليس فيه هذا إطالقاً ال أقصد ه،"اإلزراء على أبناء القبائل

 فيما قسم بين عباده من }حِكيم{مه اإليمان والعلم، ليم بمن يستحق أن يعلّع:  أي}واللَّه عِليم حِكيم{: لهوقو
  .العلم والجهل واإليمان والكفر والنفاق، ال يسأل عما يفعل، لعلمه وحكمته

  .غرامة وخسارة:  أي}مغْرما{في سبيل اهللا :  أي}من يتَِّخذُ ما ينِْفقُ{وأخبر تعالى أن منهم 
 ، ولكنه يشعر بأنه ملزم بهذا، ولكنه ال يؤمن وال يعتقد صحة مخرجه،م هو ما يخرجه اإلنسان المغر}مغْرما{

 فهو منتزع ،كنه ال يرجو بره وال ذخره وال أن هذا مخرج له وجه ول،ذلك تقية أو رياء أو نحو ذلكيفعل 
رجع أصل هذه بعضهم يو ،}مغْرما{كنه مضطر إلى إخراجه ل و، وأنه خسارة،خذ منه يشعر أنه قد ُأ،منه

الكلمة المغرم إلى اللزوم بمعنى أنه يشعر أن هذا الشيء يلزمه فيعطيه وهو كاره أن هذا شيء ال خالص 
 ألنه ال يؤمن بأن هذه الصدقة تنفعه وتقربه }مغْرما{يخرجها وهو مكره  الجزية الكتابي  مثل حينما يدفع،منه

  . أصالً بهذه المعاني ألنه ال يؤمن ؛-تبارك وتعالى-إلى اهللا 
}اِئروالد ِبكُم صبتَريينتظر بكم الحوادث واآلفات:  أي}و.  

 وتطلق الدائرة على انقالب الحال من النعمة إلى النقمة ،أصل الدائرة هو ما يحيط بالشيء كما هو معلوم
الحال فتحول حالهم إلى كارثة  فهؤالء صارت الدائرة عليهم يعني انقلبت بهم ، دوائر:تقلب األحوال يقال لها

تحل بكم نازلة من و والتربص هو االنتظار فهم ينتظر أن تقع بكم مصيبة ،إلى مصيبة إلى هزيمة إلى بالء
 ،ن يأتي ما يشغلكمل أ فهو منتظر ال زال يؤم، ويحصل مقصوده من ذلك،أجل أن يستريح منكم ويتشفى

  .ويقطع دابركم
}وةُ الساِئرد ِهملَيهي منعكسة عليهم والسوء دائر عليهم: أي} ِءع.   

 يعني هذا دعاء عليهم بأن تدور عليهم دوائر السوء تقع لهم }داِئرةُ السوِء{هذا من إضافة الوصف إلى صفته 
 والمعنى "وءالس" ضم السين ،عمرو وابن كثير بالضم ي قراءة أب"وءالس" و،الكوارثالباليا والمحن والرزايا و

  .رظاه
}ِليمع ِميعس اللَّهسميع لدعاء عباده، عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذالن:  أي}و.  

 هذا } اللَِّه وصلَواِت الرسوِلوِمن األعراِب من يْؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر ويتَِّخذُ ما ينِْفقُ قُرباٍت ِعنْد{: وقوله
ح من األعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل اهللا قربة يتقربون بها عند اهللا، هو القسم الممدو

   .أال إن ذلك حاصل لهم:  أي}َأال ِإنَّها قُربةٌ لَهم{ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم، 
 فهي ،تكون قربةأن وا لها لوها وأراديحتمل أن يكون المراد النفقات يعني أنها واقعة كما أم }َأال ِإنَّها قُربةٌ{

صلى اهللا عليه -يرجع إلى أقرب مذكور وهو صلوات الرسول  }قُربةٌ َأال ِإنَّها{يكون أن  ويحتمل ،قربة
 يقربهم  واستغفاره ودعاءه-عليه الصالة والسالم-ن صلوات الرسول أ بمعنى }َأال ِإنَّها قُربةٌ لَهم{ :-وسلم

ا النفقات التي أنفقوها وقعت كم أنها :-واهللا أعلم- واألقرب ،ها قربة لهمال إن أ،-تبارك وتعالى-إلى اهللا 
لوها وأرادوا فصارت قربة لهمأم.  
}ِحيمر غَفُور اللَّه ِتِه ِإنمحِفي ر اللَّه مِخلُهديالجنةيعني }س .  


