
ل أذن هلو ويقوللون النبي يؤذون الذين ومنهم( أذن ق
للللذين ورحمللة للمللؤمنين ويللؤمن بللالله يؤمن لكم خير

)أليللم عذاب لهم الله رسول يؤذون والذين منكم آمنوا
]61[

367 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
يآععؤذون قععوم المنععافقين ومععن تعععالى       يآقول61 61\9 اليآات
أي أذن هو ويآقولون فيه بالكلم وسلم عليه الله صلى الله رسول

وحلفنععا جئنععاه فععإذا صدقه حدثه ومن فينا صدقه شيئا له قال من
اللععه قععال وقتععادة ومجاهععد عبععاس ابععن عن معناه روى صدقنا له

مععن الصععادق يآعععرف خيععر أذن هععو أي لكععم خيععر أذن قععل تعععالى
للععذيآن المععؤمنين ويآصععدق أي للمععؤمن ويآؤمن بالله يآؤمن الكاذب

يآععؤذون والذيآن قال ولهذا الكافريآن على حجة وهو أي منكم آمنوا
.أليم عذاب لهم الله رسول

أن أحللق ورسللوله والللله ليرضللوكم لكللم بالله يحلفون(
مؤمنين كانوا إن يرضوه

جهنللم نار له فأن ورسوله الله يحادد من أنه يعلموا ألم
]63 ،62) [العظيم الخزي ذلك فيها خالدا
367 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
لكم بالله يآحلفون تعالى قوله في قتادة       قال63 62\9 ليآات

إن واللععه قععال المنععافقين من رجل أن لنا ذكر قال اليآة ليرضوكم
مععن شر لهم حقا محمد يآقول ما كان وإن وأشرافنا لخيارنا هؤلءا

يآقععول ما إن والله فقال المسلمين من رجل فسمعنا قال الحمير
إلععى الرجععل بهععا فسعععى قععال الحمار من أشر ولنت لحق محمد
فععدعاه الرجععل إلععى فأرسععل فععأخبره وسلم عليه الله صلى النبي
قععال مععا بالله ويآحلف يآلتعن فجعل قلت الذي على ماحملك فقال
الكععاذب وكععذب الصععادق صععدق اللهععم يآقععول المسلم وجعل ذلك

اللععه يآحععادد مععن أنععه يآعلمععوا ألععم تعععالى وقععوله اليآععة اللععه فأنزل
وجععل عععز اللععه حاد من أنه ويآعلموا يآتحققوا ألم أي اليآة ورسوله

فأن حد في ورسوله والله حد في وكان وخالفه وحاربه شاقه أي
أي العظيععم الخزي ذلك و ومعذبا مهانا أي فيها خالدا جهنم نار له

الكبير والشقاءا العظيم الذل هو وهذا
في بما تنبئهم سورة عليهم تنزل أن المنافقون يحذر(

]64) [تحذرون ما مخرج الله إن استهزؤوا قل قلوبهم
367 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
يآقولعون ثعم بينهم القول يآقولون مجاهد      قال64 64\9 اليآات
بقععوله شععبيهة اليآععة وهذه هذا سرنا علينا يآفشي ل أن الله عسى
تعالى



368 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
لععول أنفسععهم في ويآقولون الله به يآحيك بمالم حيوك جاءاوك وإذا

وقععال المصععير فععبئس يآصلونها جهنم حسبهم نقول بما الله يآعذبنا
اللععه إن أي تحذرون ما مخرج الله إن استهزئوا قل اليآة هذه في

تعععالى كقوله أمركم له ويآبين به يآفضحكم ما رسوله على سينزل
إلى أضغانهم الله يآخرج لن أن مرض قلوبهم في الذيآن حسب أم

كععانت قتععادة قععال ولهععذا اليآععة القععول لحععن فععي ولتعرفنهم قوله
المنافقين فاضحة الفاضحة السورة هذه تسمى

أبالله قل ونلعب نخوض كنا إنما ليقولن سألتهم ولئن(
كفرتللم قللد تعتذروا ل ،تستهزؤون كنتم ورسوله وآياته

طائفللة نعللذب منكللم طائفللة عللن نعللف إن إيمانكم بعد
]66 ،65) [مجرمين كانوا بأنهم
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منهععم المنععافقين مععن جماعععة كععان  وقد4229 إسحاق ابن وقال
عععوف بعن عمععرو بنععي معن زيآععد بععن أمية بني أخو ثابت بن وديآعة
حميععر بععن مخشععي لععه يآقععال سععلمة لبني حليف أشجع من ورجل

إلععى منطلععق وهععو وسلم عليه الله صلى الله رسول مع يآسيرون
كقتععال الصععفر بنععي جلد أتحسععبون لبعععض بعضععهم فقععال تبععوك

إرجافععا الحبععال فععي مقرنيععن غععدا بكععم لكأنععا واللععه بعضا بعضهم
أقاضععي أن لوددت والله حمير بن مخشي فقال للمؤمنين وترهيبا

فينععا يآنععزل أن نغلععب وإنا جلدة مائة منا رجل كل يآضرب أن على
فيمععا وسلم عليه الله صلى الله رسول وقال هذه لمقالتكم قرآن
عما فاسألهم احترقوا قد فإنهم القوم أدرك يآاسر بن لعمار بلغني
عمععار إليهععم فععانطلق وكععذا كععذا قلتععم بلى فقل أنكروا فإن قالوا
يآعتععذرون وسععلم عليععه الله صلى الله رسول فأتوا لهم ذلك فقال
وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه ورسععول ثععابت بن وديآعة فقال إليه

اللععه رسععول يآععا بحقبهععا آخععذ وهو يآقول فجعل راحلته على واقف
قعععد اللععه رسول يآا حمير بن مخشي فقال ونلعب نخوض كنا إنما
مخشععي اليآة هذه في عنه عفى الذي فكان أبي واسم اسمي بي
يآعلم ل كلهما يآقتل أن الله وسأل الرحمن عبد فتسمي حمير بن

أثر له يآوجد ولم اليمامة يآوم فقتل بمكانه
يللأمرون بعللض مللن بعضللهم والمنافقللات المنللافقون(

نسللوا أيللديهم ويقبضون المعروف عن وينهون بالمنكر
الللله وعللد ،الفاسللقون هم المنافقين إن فنسيهم الله

فيهللا خالدين جهنم نار والكفار والمنافقات المنافقين
]68 ،67) [مقيم عذاب ولهم الله ولعنهم حسبهم هي
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هععم الععذيآن المنععافقين على بنو تعالى       يآقول68 67\9 اليآات
يآععأمرون المؤمنععون كععان ولمععا المععؤمنين صععفات خلف علععى

ويآنهععون بالمنكر يآأمرون هؤلءا كان المنكر عن ويآنهون بالمعروف
اللععه سععبيل فععي النفععاق عععن أي أيآديآهم ويآقبضون المعروف عن

مععن معاملععة عععاملهم أي فنسععيهم اللععه ذكععر نسععوا أي الله نسوا
هععذا يآععومكم لقععاءا نسععيتم كما ننساكم فاليوم تعالى كقوله نسيهم

الحععق طريآععق عععن الخععارجون أي الفاسععقون هععم المنععافقين إن
المنععافقين اللععه وعععد وقععوله الضععللة طريآععق فععي الععداخلون

عنهم ذكر الذي الصنيع هذا على أي جهنم نار والكفار والمنافقات
أي حسععبهم هععي والكفار هم مخلديآن فيها ماكثين أي فيها خالديآن
عذاب ولهم وأبعدهم طردهم أي الله ولعنهم العذاب في كفايآتهم

مقيم
أمللوال وأكللثر قللوة منكللم أشد كانوا قبلكم من كالذين(

كمللا بخلقكللم فاسللتمتعتم بخلقهم فاستمتعوا وأولدا
كالللذي وخضللتم بخلقهللم قبلكللم مللن الللذين اسللتمتع
والخللرة الللدنيا فللي أعمللالهم حبطللت أولئللك خاضللوا
]69) [الخاسرون هم وأولئك

369 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
اللععه عععذاب مععن هععؤلءا أصععاب تعالى       يآقول69 69\9 اليآات
قال بخلقهم وقوله قبلهم من أصاب كما والخرة الدنيا في تعالى

والباطل الكذب في أي خاضوا ليث وخضتم وقوله بديآنهم الحسن
عليهععا لهععم ثععواب فل مسععاعيهم بطلت أي أعمالهم حبطت أولئك
لععم لنهععم الخاسععرون هععم وأولئععك والخرة الدنيا في فاسدة لنها

 ثواب لهم يآحصل

اللععه صععلى اللععه رسععول قععال قال عنه الله رضي هريآرة أبي عن
شبرا قبلكم من الذيآن سنن لتتبعن بيده نفسي والذي وسلم عليه
لععدخلتموه ضب حجر دخلوا لو حتى بباع وباعا بذراع وذراعا بشبر
 فمه قال الكتاب أهل الله رسول يآا هم ومن قالوا

................
.الصحيح في شاهد له الحديآث وهذا

وثمللود وعللاد نللوح قللوم قبلهم من الذين نبأ يأتهم ألم(
أتتهللم والمؤتفكللات مللدين وأصللحاب إبراهيللم وقللوم
كلانوا ولكلن ليظلمهلم اللله كلان فملا بالبينات رسلهم

]70) [يظلمون أنفسهم
369 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير



المنععافقين لهععؤلءا واعظععا تعععالى      يآقععول70 70\9 اليآععات
تخعبروا ألعم أي قبلهعم معن العذيآن نبعأ يآأتهم ألم للرسل المكذبين

ومععا نععوح قععوم للرسععل المكذبععة المععم مععن قبلكععم كان من خبر
بعبععده آمععن مععن إل الرض أهععل لجميععع العععام الغرق من أصابهم

لمععا العقيععم بالريآععح أهلكععوا كيععف عععاد السععلم عليه نوح ورسوله
كععذبوا لمععا الصععيحة أخععذتهم كيععف وثمود السلم عليه هودا كذبوا

اللععه نصععره كيف إبراهيم وقوم الناقة وعقروا السلم عليه صالحا
بععن نمروذ ملكهم وأهلك عليهم الظاهرة بالمعجزات وأيآده عليهم
قععوم وهععم مععديآن وأصععحاب اللععه لعنععه الكنعععاني كوش بن كنعان
السلم عليه شعيب
370 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
الفععاءا قوم والمؤتفكات الظلة يآوم وعذاب الرجفة أصابتهم وكيف

والمؤتفكععة الخععرى اليآععة في وقال مدائن في يآسكنون كانوا وقد
أن والغرض سدوم وهي قراهم أم وقيل المؤتفكة المة أي أهوى

عليععه لوطععا اللععه نععبي بتكععذيآبهم آخرهععم عععن أهلكهععم تعععالى الله
العععالمين مععن أحععد بها يآسبقهم لم التي الفاحشة وإتيانهم السلم

كععان فمععا القاطعععات والععدلئل بالحجععج أي بالبينات رسلهم أتتهم
بإرسععال الحجععة عليهععم أقععام لنععه إيآاهم بإهلكه أي ليظلمهم الله

بتكععذيآبهم أي يآظلمععون أنفسععهم كانوا ولكن العلل وإزاحة الرسل
العععذاب مععن إليععه ماصععاروا إلى فصاروا الحق ومخالفتهم الرسل
.والدمار

يللأمرون بعللض أوليللاء بعضللهم والمؤمنللات والمؤمنون(
ويؤتون الصلة ويقيمون المنكر عن وينهون بالمعروف

إن الله سيرحمهم أولئك ورسوله الله ويطيعون الزكاة
]71) [حكيم عزيز الله

370 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
الذميمععة المنفقيععن صععفات تعععالى ذكععر       لما71 71\9 اليآات

والمؤمنععون فقععال المحمععودة المععؤمنين صععفات بععذكر عطععف
جاءا كما ويآتعاضدون يآتناصرون أي بعض أولياءا بعضهم والمؤمنات

بعضه يآشد كالبنيان للمؤمن  المؤمن2585 م481خ الصحيح في
2586 م6011خ أيآضععا الصععحيح وفععي أصععابعه بيععن وشبك بعضا
إذا الواحععد الجسععد كمثععل وتراحمهععم تععوادهم فععي المؤمنين مثل

وقععوله والسععهر بالحمى الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى
منكععم ولتكععن تعالى كقوله المنكر عن ويآنهون بالمعروف يآأمرون

المنكععر عععن ويآنهععون بععالمعروف ويآععأمرون الخيععر إلى يآدعون أمة
اللععه يآطيعععون أي الزكععاة ويآؤتععون الصععلة ويآقيمععون وقععوله اليآععة

ما وترك أمر فيما أي ورسوله الله ويآطيعون خلقه إلى ويآحسنون



يآعععز أي عزيآععز اللععه إن اتصف من الله سيرحمهم أولئك زجر عنه
قسععمته في حكيم وللمؤمنين ولرسوله لله العزة فإن أطاعه من

يآفعلععه مععا جميععع فععي الحكمة له فإن المنافقين وتخصيصه لهؤلءا
وتعالى تبارك

تحتهللا مللن تجري جنات والمؤمنات المؤمنين الله وعد(
عللدن جنللات فللي طيبللة ومسللاكن فيهللا خالدين النهار

]72) [العظيم الفوز هو ذلك أكبر الله من ورضوان
370 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
والمؤمنات به للمؤمنين أعده بما تعالى      يآخبر72 72\9 اليآات

النهععار تحتهععا مععن تجععري جنععات في المقيم والنعيم الخيرات من
البنععاءا حسععنة أي طيبععة ومساكن أبدا فيها ماكثين أي فيها خالديآن

حععديآث  مععن180 م4878خ الصحيحين في جاءا كما القرار طيبة
عليععه اللععه صععلى رسوللله قال قال...الشعري.... موسى أبي...

آنيتهمععا فضة من وجنتان فيهما وما آنيتهما ذهب من جنتان وسلم
رداءا إل ربهععم إلععى يآنظععروا أن وبيععن القععوم بيععن ومععا فيهمععا ومععا

اللععه صععلى الله رسول قال وبه عدن جنة في وجهه على الكبريآاءا
مجوفععة واحدة لؤلؤة من لخيمة الجنة في للمؤمن إن وسلم عليه

عليهععم يآطععوف أهلون فيها للمؤمن السماءا من ميل ستون طولها
خ أيآضععا  وفيهمععا2838 م3243خ أخرجععاه بعضععا بعضععهم يآرى ل

اللععه صععلى اللععه رسععول قال قال هريآرة أبي  عن7423 و2790
رمضععان وصععام الصععلة وأقععام ورسوله بالله آمن من وسلم عليه
حبععس أو اللععه سبيل في هاجر الجنة يآدخله أن الله على حقا فإن
قال الناس نخبر أوفل الله رسول يآا قالوا فيها ولد التي أرضه في
كل بين سبيله في للمجاهديآن الله أعدها درجة مائة الجنة في إن

فاسععألوه اللععه سععألتم فععاذا والرض السععماءا بيععن كمععا درجععتين
الجنععة أنهععار تفجر ومنه الجنة وأوسط الجنة أعلى فإنه الفردوس

 الرحمن عرش وفوقه
..............

إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال سعد بن سهل عن
فععي الكععوكب تععرون كمععا الجنععة فععي الغرفععة ليتراءاون الجنة أهل

أن ليعلعم  ثعم2830 م6555خ الصعحيحين فعي أخرجعاه السماءا
العععرش مععن لقربععه الوسيلة له يآقال مكان الجنة في منزلة أعلى
 الجنة من وسلم عليه الله صلى الله رسول مسكن وهو

...............
371 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

عبععد عععن علقمععة بععن كعععب حععديآث  مععن384 مسلم صحيح وفي
النبي سمع أنه العاص بن عمرو بن الله عبد عن جبير بن الرحمن



مععا مثععل فقولععوا المععؤذن سمعتم إذا يآقول وسلم عليه الله صلى
اللععه صععلى واحععدة صععلة علي صلى من فإنه علي صلوا ثم يآقول
ل الجنععة فععي منزلععة فإنهععا الوسععيلة لععي سععلوا ثم عشرا بها عليه

لي الله سأل فمن هو أكون أن وأرجو الله عباد من لعبد إل تنبغي
 القيامة يآوم الشفاعة عليه حلت الوسيلة

..................
مجاهععد أبععي بععن سعععد حديآث  من2304 أحمد المام مسند وفي

يآعا قلنا قال عنه الله رضي هريآرة أبي عن المدله أبي عن الطائي
فضععة ولبنععة ذهععب لبنععة قععال مابناؤها الجنة عن حدثنا الله رسول

من الزعفران وترابها والياقوت اللؤلؤ وحصباؤها المسك وملطها
وليآفنععى ثيععابه تبلععى ل يآمععوت ل ويآخلععد يآيععأس ل يآنعععم يآععدخلها

إسحاق بن الرحمن عبد حديآث من الترمذي  وعند............شبابه
رسععول قععال قععال عنععه الله رضي علي عن سعد بن النعمان عن
مععن ظاهرهععا يآععرى لغرفا الجنة في إن وسلم عليه الله صلى الله

لمن الله رسول يآا فقال أعرابي فقام ظاهرها من وباطنها باطنها
وصععلى الصععيام وأدام الطعام وأطعم الكلم طيب لمن فقال هي

 غريآب حديآث قال ثم نيام والناس بالليل
....................

أل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال زيآد بن أسامة وعن
نععور الكعبععة ورب هععي لها لخطر الجنة فإن الجنة إلى مشمر هل

وزوجععة نضيجة وثمرة مطرد ونهر مشيد وقصر تهتز وريآحانة يآتلل
وفاكهععة سععليمة دار في أبد في ومقام كثيرة وحلل جميلة حسناءا

رسععول يآععا نعععم قععالوا بهية عالية محلة في ونعمة وحبرة وخضرة
إن القععوم فقععال اللععه شاءا إن قولوا قال لها المشمرون نحن الله
ن ورضعوان تععالى  وقعوله4332 ماجة ابن رواه الله شاءا اللعه م
النعيم من فيه هم مما وأعظم وأجل أكبر عنهم الله رضا أي أكبر
بععن عطععاءا عععن أسلم بن زيآد عن الله رحمه مالك المام قال كما

صععلى الله رسول أن عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن يآسار
أهععل يآععا الجنععة لهععل يآقععول وجل عز الله إن قال وسلم عليه الله

هععل فيقععول يآعديآك فععي والخيعر وسعديآك ربنا لبيك فيقولون الجنة
تعععط لععم مععا أعطيتنععا وقد يآارب نرضى ل لنا وما فيقولون رضيتم

يآارب فيقولون ذلك من أفضل أعطيكم أل فيقول خلقك من أحدا
فل رضعواني عليكعم أحعل فيقعول ذلعك معن أفضعل شيءا ونصف
 م6549خ مالععك حععديآث مععن أخرجععاه أبععدا بعععده عليكععم أسخط
2829

.............



عليهللم واغلللظ والمنللافقين الكفار جاهد النبي أيها يا(
قللالوا مللا بللالله يحلفون ،المصير وبئس جهنم ومأواهم

بما وهموا إسلمهم بعد وكفروا الكفر كلمة قالوا ولقد
مللن ورسللوله الللله أغنللاهم أن إل نقمللوا ومللا ينالوا لم

الللله يعذبهم يتولوا وإن لهم خيرا يك يتوبوا فإن فضله
مللن الرض فللي لهم وما والخرة الدنيا في أليما عذابا
]74 ،73) [نصير ول ولي
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والمنععافقين الكفار بجهاد وسلم عليه الله صلى رسوله تعالى أمر

مععن اتبعععه لمععن جنععاحه يآخفععض بععأن أمععره كمععا عليهععم والغلظععة
الععدار في النار إلى والمنافقين الكفار مصير أن وأخبره المؤمنين

قععال أنععه طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عن تقدم وقد الخرة
سععيف أسععياف بأربعععة وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسول بعث

وسععيف المشععركين فععاقتلوا الحرم الشهر أنسلخ فإذا للمشركين
الخععر بععاليوم ول بععالله يآؤمنون ل الذيآن فاقتلوا الكتاب أهل لكفار

الععذيآن مععن الحق ديآن يآديآنون ول ورسوله الله ماحرم وليآحرمون
وسععيف صععاغرون وهععم يآععد عععن الجزيآععة يآعطوا حتى الكتاب أوتوا

الععتي فقععاتلوا للبغععاة وسععيف والمنععافقين الكفععار جاهد للمنافقين
يآجاهععدون أنهععم يآقتضععي وهععذا اللععه أمععر إلععى تفيععءا حععتى تبغععي

ابعن وقععال جريآععر ابععن اختيعار وهعو النفعاق أظهعروا إذا بالسعيوف
لععم فععإن بيععده قععال والمنععافقين الكفععار جاهععد قععوله فععي مسعود
تعععالى اللععه أمعره عبععاس ابعن وقععال وجهعه فعي فليكفهر يآستطع

 عنهم الرفق وأذهب باللسان والمنافقين بالسيف الكفار بجهاد
.....................

عليهععم الحععدود إقامععة ومجاهععدتهم ومجاهععد وقتادة الحسن وقال
بهععذا يآؤاخععذهم تععارة لنععه القععوال هذه بين لمنافاة إنه يآقال وقد

مععا بععالله يآحلفععون وقععوله أعلععم واللععه الحوال بحسب بهذا وتارة
قتعادة قعال إسععلمهم بععد وكفععروا الكفععر كلمعة قعالوا ولقد قالوا
وأنصععاري جهني رجلن اقتتل أنه وذلك أبي بن الله عبد في نزلت
تنصععروا أل للنصععار اللععه عبععد فقععال النصععاري على الجهني فعل

كلبععك سععمن القائععل قععال كما إل محمد ومثل مامثلنا والله أخاكم
الذل منهععا العععز ليخرجععن المديآنععة إلععى رجعنععا لئععن وقال يآأكلك

وسععلم عليععه الله صلى النبي إلى المسلمين من رجل بها فسعى
هذه فيه الله فأنزل قاله ما بالله يآحلف فجعل فسأله إليه فأرسل

بعن موسععى عمععه عععن عقبععة بن إبراهيم بن إسماعيل وروي اليآة
مالععك بععن أنععس سععمع أنه الفضل بن الله عبد فحدثني قال عقبة
قععومي مععن بععالحرة أصععيب مععن على حزنت يآقول عنه الله رضي



رسععول سمع أنه يآذكر حزني شدة وبلغه أرقم ابن زيآد إلى فكتب
ولبنععاءا للنصععار اغفععر اللهععم يآقععول وسععلم عليععه اللععه صععلى الله

الفضععل ابععن قععال النصار أبناءا أبناءا في الفضل ابن وشك النصار
الععذي هععو فقال أرقم بن زيآد عن عنده كان من بعض أنس فسأل
بعإذنه لععه اللععه أوفععي وسععلم عليععه الله صلى الله رسول له يآقول
صععلى الله ورسول يآقول المنافقين رجلمن سمع حين وذلك قال
الحميععر مععن شععر فنحععن صععادقا كان لئن يآخطب وسلم عليه الله

رفع ثم الحمار من شر ولنت صادق والله فهو أرقم بن زيآد فقال
اللععه فععأنزل فجحععده وسععلم عليععه الله صلى الله رسول إلى ذلك
رواه اليآة قالوا ما بالله يآحلفون قوله يآعني لزيآد تصديآقا اليآة هذه

عععن أويآععس أبععي بععن إسععماعيل  عععن4906 صحيحه في البخاري
بإذنه الله أوفى الذي هذا قوله إلى عقبة بن إبراهيم بن إسماعيل

فليععح بععن محمد رواه وقد عقبة بن موسى قول من مابعده ولعل
فععذكر شععهاب ابععن قععال قععال ثععم بإسععناده عقبععة ابن موسى عن

أنها القصة هذه في والمشهور شهاب ابن عن موسى عن مابعده
اليآععة ذكععر فععي وهم الراوي فلعل المصطلق بني غزوة في كانت
مغععازيآه فععي المععوي قال أعلم والله فذكرها غيرها يآذكر أن وأراد
الله عبد بن الرحمن عبد عن الزهري عن إسحاق بن محمد حدثنا

اللععه رسععول قععدم لمععا قععال جععده عن أبيه عن مالك بن كعب بن
فععإن شععاغر امععرؤ إنك فقالوا قومي أخذني وسلم عليه الله صلى
الغلة ببعض وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى تعتذر أن شئت

قععال أن إلععى بطععوله الحديآث وذكر منه الله تستغفر ذنبا يآكون ثم
كان ممن منهم القرآن فيه ونزل المنافقين من تخلف ممن وكان

الصععامت بععن سععويآد بععن الجلس وسععلم عليه الله صلى النبي مع
نععزل فلمععا حجععره فععي عميععر وكععان سعد بن عمير أم علي وكان

قععال المنععافقين فععي أنععزل ممععا ذكععر بمععا اللععه وذكرهععم القععرآن
شععر لنحععن يآقععول فيمععا صععادقا الرجل هذا كان لئن والله الجلس

لحب إنك يآاجلس والله فقال سعد بن عمير فسمعها الحمير من
شععيءا يآصععله أن علععي وأعزهععم بلءا عنععدي وأحسععنهم إلي الناس

كتمتهععا ولئععن لتفضععحني ذكرتهععا لن مقالععة قلععت ولقععد يآكرهععه
ن علعي أهون ولحداهما لتهلكني رسعول إلعى فمشعى الخعرى م

ذلععك بلغ فلما الجلس قال ما له فذكر وسلم عليه الله صلى الله
بععالله فحلععف وسععلم عليه الله صلى النبي أتى حتى خرج الجلس

عععز اللععه فععأنزل علععي كععذب ولقععد سعد بن عمير قال ما قال ما
وكفععروا الكفععر كلمععة قععالوا ولقععد قالوا ما بالله يآحلفون فيه وجل
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول فععوقفه اليآة آخر إلى إسلمهم بعد

عليها وسلم



373 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
النععزوع فأحسععن ونععزع تععوبته فحسععنت تععاب الجلس أن فزعمععوا

مععن أعلععم والله وكأنه به متصل الحديآث في مدرجا هذا جاءا هكذا
 مالك بن كعب كلم لمن نفسه إسحاق ابن كلم

.......................
اللععه صععلى بععالنبي بالفتععك همععوا المنععافقين من نفرا أن ورد وقد
حععال فععي الليععالي تلك بعض في تبوك غزوة في وهو وسلم عليه

هععذه نزلععت ففيهععم الضععحاك قععال رجل عشر بضعة وكانوا السير
اليآة

................
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.....................
بععن زهيععر  حدثنا2779 مسلم مارواه بالصحة القصة لهذه ويآشهد
أبععو حععدثنا جميععع بععن الوليععد حععدثنا الكععوفي أحمد أبو حدثنا حرب

يآكععون مععا حذيآفة وبين العقبة أهل من رجل بين كان قال الطفيل
فقععال قععال العقبة أصحاب كان كم بالله أنشدك فقال الناس بين
فععإن عشععر أربعععة أنهععم نخععبر كنععا فقال سألك إذ أخبره القوم له

اثنععي أن بعالله وأشعهد عشعر خمسععة القعوم كعان فقد منهم كنت
يآقععوم ويآععوم الععدنيا الحيععاة فععي ولرسععوله للععه حععرب منهععم عشر

اللععه صععلى اللععه رسول منادي سمعنا ما قالوا ثلثة وعذر الشهاد
يآمشععي حععرة فععي كععان وقععد القوم أراد بما علمنا ول وسلم عليه
سععبقوه قععد قومععا فوجد أحد إليه يآسبقني فل قليل الماءا إن فقال

عععن قتععادة حععديآث  من2779 أيآضا مسلم رواه وما يآومئذ فلعنهم
أخععبرني قععال يآاسععر بععن عمععار عععن عباد بن قيس عن نضرة أبي

اثنععا أصععحابي في قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن حذيآفة
الجمععل يآلععج حعتى ريآحهعا يآجدون ول الجنة يآدخلون ل منافقا عشر

تظهععر نععار من سراج الدبيلة تكفيكم منهم ثمانية الخياط سم في
لععه يآقععال حذيآفععة كععان ولهذا صدورهم في يآنجم حتى أكتافهم بين

مععن جماعععة تعييععن مععن أي غيععره يآعلمععه ل الععذي السععر صععاحب
عليععه الله صلى الله رسول عليهم أطلعه قد هؤلءا وهم المنفقين

 أعلم والله غيره دون وسلم
....................

أي فضععله مععن ورسوله الله أغناهم أن إل نقموا وما تعالى وقوله
سعععادته ويآمععن ببركته أغناهم الله أن إل ذنب عندهم وماللرسول

صععلى قععال كمععا بععه جاءا لما الله لهداهم السعادة عليهم تمت ولو
وكنتععم بععي اللععه فهداكم ضلل أجدكم ألم للنصار وسلم عليه الله

شعيئا قعال كلمعا بعي الله فأغناكم وعالة بي الله فألفكم متفرقين



تقععال الصععيغة  وهععذه1061 م4330خ أمععن ورسععوله اللععه قالوا
وقععوله اليآة بالله يآؤمنوا أن إل منهم نقموا وما كقوله لذنب حيث
خ اللعه فأغنععاه فقيععرا كععان أن إل جميعل ابن يآنقم ما السلم عليه

فععإن فقال التوبة إلى وتعالى تبارك الله دعاهم  ثم983 م1468
الععدنيا فععي أليمععا عذابا الله يآعذبهم يآتولوا وإن لهم خيرا يآك يآتوبوا

أليمععا عععذابا اللععه يآعععذبهم طريآقهم على يآستمروا وإن أي والخرة
والنكععال بالعععذاب أي والخععرة والغععم والهععم بالقتل أي الدنيا في

وليععس أي نصير ول ولي من الرض في ومالهم والصغار والهوان
عنهععم وليآععدفع خيععرا لهععم يآحصععل ل وليآنجدهم يآسعدهم أحد لهم
.شرا

لنصلدقن فضللله ملن آتانلا لئللن اللله عاهلد من ومنهم(
بلله بخلوا فضله من آتاهم فلما ،الصالحين من ولنكونن

إلى قلوبهم في نفاقا فأعقبهم ،معرضون وهم وتولوا
كللانوا وبمللا وعللدوه مللا الللله أخلفللوا بمللا يلقللونه يللوم

وأن ونجللواهم سللرهم يعلم الله أن يعلموا ألم ،يكذبون
]78- 75) [الغيوب علم الله
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اللععه أعطى من المنافقين ومن تعالى      يآقول78 75\9 اليآات
من وليكونن ماله من ليصدقن فضله من أغناه لئن وميثاقه عهده

هععذا فععأعقبهم ادعععى فيمععا ولصععدق قععال بما وفي فما الصالحين
يآعوم وجعل ععز اللعه يآلقوا يآوم إلى قلوبهم في سكن نفاقا الصنيع
منهععم المفسععريآن مععن كععثير ذكر وقد ذلك من بالله عياذا القيامة

الكريآمة اليآة هذه نزول سبب أن البصري والحسن عباس ابن
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جريآر ابن رواه حديآث في ورد وقد النصاري حاطب بن ثعلبة في
يآزيآععد بن علي عن رفاعة بن معان حديآث من حاتم أبي وابن ههنا
الرحمععن عبد مولى الرحمن عبد بن القاسم الرحمن عبد أبي عن
حععاطب بععن ثعلبععة عععن الباهلي أمامة أبي عن معاويآة بن يآزيآد بن

أن اللععه ادع وسلم عليه الله صلى الله لرسول قال أنه النصاري
ويآحععك وسععلم عليععه الله صلى الله رسول فقال قال مال يآرزقني
مرة قال ثم قال تطيقه ل كثير من خير شكره تؤدي قليل يآاثعلبة
نفسععي الععذي فععو اللععه نععبي مثل تكون أن ترضى أما فقال أخرى
قععال لسععارت وفضعة ذهبعا معععي الجبععال تسععير أن شعئت لو بيده

ذي كععل لعطيععن مال فرزقني الله دعوت لئن بالحق بعثك والذي
ارزق اللهععم وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسول فقال حقه حق

عليععه فضععاقت الععدود يآنمععى كما فنمت غنما فاتخذ قال مال ثعلبة
يآصععلي جعععل حععتى أوديآتهععا مععن واديآععا فنععزل عنهععا فتنحى المديآنة



وكععثرت نمععت ثععم سععواهما مععا ويآععترك جماعة في والعصر الظهر
الععدود يآنمي كما تنمي وهي الجمعة إل الصلوات ترك حتى فتنحى

عن ليسألهم الجمعة يآوم الركبان يآتلقى فطفق الجمعة ترك حتى
ثعلبععة مافعععل وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول فقال الخبار
فععأخبروه المديآنععة عليععه فضععاقت غنمععا اتخذ الله رسول يآا فقالوا
جععل اللععه وأنععزل ثعلبععة يآاويآععح ثعلبة يآاويآح ثعلبة يآاويآح فقال بأمره
فبعععث الصععدقة فرائععض ونزلت اليآة صدقة أموالهم من خذ ثناؤه

معن الصععدقة علعى رجليعن وسععلم عليععه اللعه صععلى اللعه رسعول
كيععف لهمععا وكتععب سععليم مععن ورجل جهينععة مععن رجل المسععلمين

رجععل وبفلن بثعلبة مرا لهما وقال المسلمين من الصدقة يآأخذان
فسععأله ثعلبععة أتيععا حععتى فخرجععا صععدقاتهما فخععذا سليم بني من

فقععال وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسول كتاب وأقرآه الصدقة
حتى انطلقا ماهذا أدري ما الجزيآة أخت إل ماهذه جزيآة إل ماهذه
خيععار إلععى فنظر السلمى بهما وسمع فانطلقا الي عودا ثم تفرغا
معا قعالوا رأوهععا فلما بها استقبلهما ثم للصدقة فعزلها إبله أسنان
فعإن فخذوها بلى فقال منك هذا يآنفذ أن نريآد وما هذا عليك يآجب

النععاس علععى ومععرا منععه فأخععذاها لععه هي وإنما طيبة بذلك نفسي
فقععرأه كتابكمععا أرونععي فقععال ثعلبععة إلى رجعا ثم الصدقات فأخذا
أرى حععتى انطلقععا الجزيآععة أخععت إل ماهععذه جزيآععة إل ماهذه فقال
رآهمععا فلمععا وسععلم عليععه اللععه صلى النبي أتيا حتى فانطلقا رأيآي
فععأخبراه بالبركععة للسععلمى ودعا يآكلمهما أن قبل ثعلبة يآاويآح قال

ومنهععم وجل عز الله فأنزل السلمى صنع والذي ثعلبة صنع بالذي
رسععول وعند قال اليآة لنصدقن فضله من آتانا لئن الله عاهد من
ذلععك فسععمع ثعلبععة أقععارب مععن رجععل وسععلم عليه الله صلى الله

وكععذا كععذا فيععك اللععه أنزل قد يآاثعلبة ويآحك فقال أتاه حتى فخرج
يآقبل أن فسأله وسلم عليه الله صلى النبي أتى حتى ثعلبة فخرج

فجعععل صععدقتك منععك أقبععل أن منعنععي اللععه إن فقال صدقته منه
عليعه اللععه صعلى اللععه رسععول لعه فقععال العتراب رأسه على يآحثو

اللععه رسععول أبععى فلمععا تعطنععي فلععم أمرتك قد عملك هذا وسلم
منزلععه إلععى رجععع صععدقته يآقبععض أن وسععلم وآلععه عليه الله صلى

ثععم شععيئا منه يآقبل وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول فقبض
منزلععتي علمت قد فقال استخلف حين عنه الله رضي بكر أبا أتى
النصععار مععن وموضعععي وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسول من

اللععه صلى الله رسول منك يآقبلها لم بكر أبو فقال صدقتي فاقبل
ولععي فلمععا يآقبلهععا ولععم بكر أبو فقبض يآقبلها أن وأبى وسلم عليه
صععدقتي اقبععل المععؤمنين أميععر يآععا فقععال أتاه عنه الله رضي عمر
وأنععا بكر أبو ول وسلم عليه الله صلى الله رسول يآقبلها لم فقال



أتاه عنه الله رضي عثمان ولي فلما يآقبلها ولم فقبض منك أقبلها
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول يآقبلها لم فقال صدقتي اقبل فقال
فهلععك منععه يآقبلهعا فلععم منك أقبلها وأنا عمر ول بكر أبو ول وسلم
اليآة ماوعدوه الله أخلفوا بما تعالى وقوله عثمان خلفة في ثعلبة

كمععا وكععذبهم الوعد إخلفهم بسبب قلوبهم في النفاق أعقبهم أي
آيآععة قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحين في

اؤتمعععن وإذا أخلعععف وععععد وإذا كعععذب حعععدثا إذا ثلثا المنعععافق
اللععه أن يآعلموا ألم وقوله أعلم والله كثيرة شواهد وله المطلوب

وأنه وأخفى السر يآعلم أنه تعالى يآخبر اليآة ونجواهم سرهم يآعلم
ه أظهعروا وإن بضمائرهم أعلم تصعدقوا أمعوال لهعم حصعل إن أن
ن بهعم أعلعم الله فإن عليها وشكروا منها تععالى لنعه أنفسعهم م
ويآعلععم ونجععوى سععر وكل وشهادة غيب كل يآعلم أي الغيوب علم

بطن وما ماظهر
الصللدقات في المؤمنين من المطوعين يلمزون الذين(

الله سخر منهم فيسخرون جهدهم إل يجدون ل والذين
]79) [أليم عذاب ولهم منهم
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ولمزهععم عيبهععم من أحد يآسلم ل المنافقين صفات من أيآضا وهذا
جععاءا إن منهععم يآسععلمون المتصععدقون ول حععتى الحوال جميع في
قععالوا يآسععير بشيءا جاءا وإن مراءا هذا قالوا جزيآل بمال منهم أحد
عبيععد  حدثنا1415 البخاري روى كما هذا صدقة عن لغني الله إن

سععليمان عن شعبة حدثنا البصري النعمان أبو حدثنا سعيد بن الله
آيآععة نزلععت لمععا قال عنه الله رضي مسعود أبي عن وائل أبي عن

كععثير بشععيءا فتصدق رجل فجاءا ظهورنا على نتحامل كنا الصدقة
عععن لغنععي اللععه إن فقالوا بصاع فتصدق رجل وجاءا مرائي فقالوا
مسلم رواه وقد اليآة المطوعين يآلمزون الذيآن فنزلت هذا صدقة

أحمععد المععام وقععال بععه شعبة حديآث  من1018 صحيحه في أيآضا
علينععا وقععف قال السليل أبي عن الجريآري حدثنا يآزيآد  حدثنا534
رأى أنعه عمععي أو أبعي حععدثني فقععال بعالبقيع مجلسعنا فعي رجعل

يآتصععدق مععن يآقععول وهو بالبقيع وسلم عليه الله صلى الله رسول
أو لوثعا  عمعامتي2فحللعت قعال القيامعة يآوم بها له أشهد بصدقة
فعقدت آدم ابن يآدرك ما فأدركني بهما أتصدق أن أريآد وأنا لوثين
ول سععوادا منععه أشععد رجل بععالبقيع أر لم رجل فجاءا عمامتي على

منهععا أحسععن ناقععة بععالبقيع أر لععم سععاقه ببعيععر أدم ول قمة أقصر
قععال الناقععة هععذه دونععك قال نعم قال أصدقة الله رسول يآا فقال

قععال منععه خيععر لهععي الله فو بهذه يآتصدق هذا فقال رجل فلهمزة
هععو بععل كععذبت فقععال وسععلم عليه الله صلى الله رسول فسمعها



البل من المئين لصحاب ويآل قال ثم مرات ثلثا ومنها منك خير
هكععذا بالمععال قععال مععن إل قععال اللععه رسععول يآععا من إل قالوا ثلثا

أفلعح قعد قعال ثعم شعماله وععن يآمينه عن كفيه بين وجمع وهكذا
وقععال العبععادة في المجهد العيش في المزهد ثلثا المجهد المزهد

عبععد جععاءا قععال اليآععة هععذه في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي
صععلى اللععه رسول إلى ذهب من أوقية بأربعين عوف بن الرحمن

فقععال طعععام مععن بصععاع النصار من رجل وجاءاه وسلم عليه الله
ريآععاءا إل بععه جععاءا بمععا الرحمععن عبععد ماجععاءا واللععه المنافقين بعض

عععن العععوفي وقععال الصاع هذا عن لغنيان ورسوله الله إن وقالوا
النععاس إلى خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول إن عباس ابن
ثععم صععدقاتهم الناس فجمع صدقاتكم اجمعوا أن فيهم فنادى يآوما
من صاع هذا الله رسول يآا فقال تمر من بصاع هم آخر رجل جاءا
تمععر مععن صععاعين نلععت حععتى المععاءا بععالجريآر أجععر ليلععتي بت تمر

عليه الله صلى الله رسول فأمره بالخر وأتيتك أحدهما فأمسكت
اللععه إن وقععالوا رجععال منععه فسععخر الصدقات في يآنثره أن وسلم

عبععد إن ثم شئ من بصاعك يآصنعون وما هذا عن لغنيان ورسوله
هعل وسعلم عليعه اللعه صعلى اللعه لرسول قال عوف بن الرحمن

عليععه اللععه صلى الله رسول له فقال الصدقات أهل من أحد بقي
فععإن عععوف بععن الرحمععن عبععد له فقال غيرك أحد يآبقى لم وسلم
بععن عمععر لععه فقععال الصععدقات فععي الععذهب من أوقية مائة عندي

قععال جنععون بععي ليععس قععال أنت أمجنون عنه الله رضي الخطاب
فأقرضععها أربعععة أمععا آلف ثمانيععة مععالي نعم قال مافعلت أفعلت

وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول له فقال آلف أربعة وأما ربي
المنععافقون ولمععزه أعطيععت وفيمععا أمسععكت فيمععا لععك اللععه بارك

كععاذبون وهعم ريآعاءا إل عطيتععه الرحمن عبد أعطى ما والله فقالوا
صععاحبه وعععذر عععذره وجععل عععز اللععه فععأنزل متطوعا به كان إنما

الذيآن كتابه في تعالى فقال التمر من بالصاع جاءا الذي المسكين
روى وهكععذا اليآععة الصدقات في المؤمنين من المطوعين يآلمزون

مععن المطععوعين من كان إسحاق ابن وقال واحد وغير مجاهد عن
آلف بأربعة تصدق عوف بن الرحمن عبد الصدقات في المؤمنين

اللععه رسععول أن وذلععك العجلن بنععي أخععا عععدي بن وعاصم درهم
عبععد فقععام عليهععا وحععض الصدقة في رغب وسلم عليه الله صلى

ن عاصعم وقعام آلف بأربععة فتصعدق ععوف بعن الرحمن ععدي ب
ريآععاءا إل ماهععذا وقععالوا فلمزوهمععا تمععر مععن وسععبق بمائة وتصدق

حليععف الراشي أنيف بني أخو عقيل أبو بجهده تصدق الذي وكان
اع أتعى ععوف بعن عمرو بني ن بص الصعدقة فعي فعأفرغه تمعر م

وقععال عقيععل أبععي صععاع عععن لغنععي اللععه إن وقععالوا به فتضاحكوا



أبععو حععدثنا عبععاد بععن طععالوت  حععدثنا2216 البزار بكر أبو الحافظ
قععال قععال هريآععرة أبي عن أبيه عن سلمة أبي بن عمر عن عوانة

بعثا أبعث أن أريآد فإني تصدقوا وسلم عليه الله صلى الله رسول
أربعععة عندي الله رسول يآا فقال عوف بن الرحمن عبد فجاءا قال

صععلى اللععه رسول فقال لعيالي وألفين ربي أقرظهما ألفين آلف
أعطيت فيما لك الله بارك وسلم عليه الله
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صععاعين فأصععاب النصععار من رجل وبات أمسكت فيما لك وبارك

أقرضععه صععاع تمر من صاعين أصبت الله رسول يآا فقال تمر من
الععذي أعطععى ما وقالوا المنافقون فلمزه قال لعيالي وصاع لربي

عععن غنييععن ورسوله الله يآكن ألم وقالوا ريآاءا إل عوف ابن أعطى
فععي المععؤمنين من المطوعين يآلمزون الذيآن الله فأنزل هذا صاع

ثععم اليآععة منهععم فيسععخرون جهدهم إل يآجدون ل والذيآن الصدقات
عععن سععلمة أبععي بععن عمر عن عوانة أبي عن كامل أبي عن رواه
جعفععر أبو المام وقال طالوت إل أحد يآسنده ولم قال مرسل أبيه
بععن موسععى عععن الحبععاب بععن زيآععد حدثنا وكيع ابن حدثنا جريآر بن

بععت قععال أبيه عن عقيل أبي ابن عن يآسار بن خالد حدثني عبيدة
بأحععدهما فععانقلبت تمععر من صاعين على ظهري على الجريآر أجر
صععلى اللععه رسععول إلى أتقرب وصله وجئت به يآتبلغون أهلي إلى
قععال الصععدقة فععي انثره فقال فأخبره فأتيته وسلم وآله عليه الله

المسععكين هععذا صععدقة عن غنيا الله كان لقد وقالوا القوم فسخر
الطععبراني رواه وكععذا اليآتين المطوعين يآلمزون الذيآن الله فأنزل

عبععد ويآقععال حبععاب عقيل اسم وقال به الحباب بن زيآد حديآث من
اللععه سععخر منهععم فيسخرون وقوله ثعلبة بن الله عبد بن الرحمن

واسععتهزائهم صععنيعهم سععوءا علععى المقابلععة بععاب مععن هععذا منهععم
سخر من معاملة فعاملهم العمل جنس من الجزاءا لن بالمؤمنين

الخععرة فععي للمنععافقين وأعععد الععدنيا فععي للمعؤمنين انتصارا منهم
.العمل جنس من الجزاءا لن أليما عذابا

لهللم تسللتغفر إن لهللم تسللتغفر ل أو لهللم اسللتغفر(
بللالله كفروا بأنهم ذلك لهم الله يغفر فلن مرة سبعين

]80) [الفاسقين القوم يهدي ل والله ورسوله
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هؤلءا وسلم عليه الله صلى نبيه تعالى       يآخبر80 80\9 اليآات

مععرة سععبعين لهم استغفر لو وأنه للستغفار أهل ليسوا المنافقين
لمععادة حسععما ذكععرت إنمععا السععبعين إن قيععل وقععد لهم يآغفر فلن

فععي السععبعين تذكر كلمها أساليب في العرب لن لهم الستغفار
بخلفهععا عليها مازاد يآكون أن ول بها التحديآد ولتريآد كلمها مبالغة



رسععول أن عبععاس ابععن عن العوفي روي كما مفهوم لها بل وقيل
قد ربي أسمع اليآة هذه نزلت لما قال وسلم عليه الله صلى الله

لعععل مرة سبعين من أكثر لهم لستغفرن الله فو فيهم لي رخص
عليهععم سععواءا عليهعم غضععبه شععدة معن اللعه فقعال لهم يآغفر الله

ثقععل لمععا الشعععبي وقععال اليآععة لهم تستغفر لم أم لهم استغفرت
وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي إلععى ابنععه انطلق أبي بن الله عبد

لععه فقععال عليععه وتصلي تشهده أن فأحب احتضر قد أبي إن فقال
اللععه عبععد بععن الحبععاب قععال مااسمك وسلم عليه الله صلى النبي
الشعيطان اسععم الحبعاب إن اللععه عبعد بعن اللععه عبعد أنت بل قال

عليععه وصععلى عععرق وهو قميصه وألبسه شهده حتى معه فانطلق
سععبعين لهععم تسععتغفر إن قال الله إن فقال عليه أتصلي له فقيل
عععن روى وكععذا وسععبعين وسععبعين سععبعين لهععم ولستغفرن مرة

ابععن ورواه دعامععة بععن وقتععادة جععبير ابن ومجاهد الزبير بن عروة
بأسانيده جريآر

وكرهللوا الللله رسللول خلف بمقعللدهم المخلفون فرح(
وقللالوا الللله سبيل في وأنفسهم بأموالهم يجاهدوا أن
كللانوا لللو حللرا أشللد جهنللم نللار قللل الحر في تنفروا ل

كللانوا بما جزاء كثيرا وليبكوا قليل فليضحكوا ،يفقهون
]82 ،81) [يكسبون
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عععن المتخلفيععن للمنععافقين ذاما تعالى      يآقول82 81\9 اليآات
وفرحععوا تبوك غزوة في وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة

وأنفسععهم بأموالهم معه يآجاهدوا أن وكرهوا خروجه بعد بقعودهم
وذلعك الحعر فعي لتنفعروا لبعض بعضهم أي وقالوا الله سبيل في
الظلل طيععب ثععم الحععر شدة في كان تبوك غزوة في الخروج أن

لرسععوله تعععالى اللععه قععال الحععر فععي لتنفععروا قالوا فلهذا والثمار
إليهععا تصععيرون الععتي جهنععم نععار لهععم قععل وسععلم عليععه الله صلى

معن حعرا أشعد بعل الحعر من منه فررتم مما حرا أشد بمخالفتكم
أبععي عععن العععرج عععن الزنععاد أبععي عن مالك المام قال كما النار

الععتي آدم نعار قععال وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول أن هريآرة
الله رسول يآا فقالوا جهنم نار من جزءاا سبعين من جزءا توقدونها

فقال لكافية كانت إن
378 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

خ الصععحيحين فععي أخرجععاه جععزءاا وسععتين بتسعععة عليهععا فضععلت
 حععدثنا2244 أحمد المام وقال  به2994 مالك حديآث  من3265
صلى النبي عن هريآرة أبي عن العرج عن الزناد أبي عن سفيان

نععار من جزءاا سبعين من جزءا هذه ناركم إن قال وسلم عليه الله



منفعة فيها الله ماجعل ذلك ولول مرتين البحر في وضربت جهنم
عيسععى أبععو المععام روى وقععد صععحيح إسععناده أيآضععا وهععذا لحععد

يآحيععى وعن الدوري عباس  عن4320 ماجة  وابن2591 الترمذي
هريآععرة أبي عن صالح أبي عن عاصم عن شريآك عن بكير أبي بن

أوقععد وسععلم عليععه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي
سععنة ألععف عليهععا أوقععد ثععم احمرت حتى سنة ألف النار على الله
سععوداءا فهععي اسععودت حععتى سنة ألف عليها أوقد ثم ابيضت حتى

وقععد قععال كذا يآحيى أحدا أعلم ل الترمذي قال ثم المظلم كالليل
محمد عن محمد بن إبراهيم عن مردويآه بن بكر أبو الحافظ رواه

عععن عمععه عععن سعععيد بععن اللععه عبيععد عععن مكععرم بن الحسين بن
مععن مردويآععه ابععن أيآضا وروي به النخعي الله عبد ابن وهو شريآك
رسععول أصععحهما قععال أنس عن ثابت عن فضالة بن مبارك روايآة
أوقععد قال والحجارة الناس وقودها نارا وسلم عليه الله صلى الله

عععام وألععف احمععرت حععتى عام وألف ابيضت حتى عام ألف عليها
الحععافظ وروي لهيبهععا يآضععيئ ل كالليععل سوداءا فهي اسودت حتى

فيععه اختلععف وقععد نجيععح بن تمام حديآث من الطبراني القاسم أبو
نععار مععن أي بالمشععرق شععرارة أن لو رفعه أنس عن الحسن عن

 عععن6670 يآعلععى أبععو الحععافظ وروي بععالمغرب حرها لوجد جهنم
بععن هشععام عععن الحععداد عبيععدة أبععي عن إسرائيل أبي بن إسحاق
سعععيد عن وحشية أبي بن جعفر عن شبيب بن محمد عن حسان

عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول قععال قععال هريآرة أبي عن جبير بن
رجععل وفيهععم يآزيآدون أو ألف مائة المسجد هذا في كان لو وسلم

فيععه ومععن المسععجد لحترق نفسه فأصابهم فتنفس النار أهل من
قععال بشععير بن النعمان عن إسحاق أبي عن العمش وقال غريآب

عععذابا النععار أهععل أهون إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
منهمععا يآغلععي جهنععم نععار مععن كان وشرا نعلن له لمن القيامة يآوم

عععذابا أشد النار أهل من أحدا أن يآرى ل المرجل يآغلي كما دماغه
حععديآث  مععن213م الصحيحين في أخرجاه عذابا أهونهم وإنه منه

حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو  حدثنا211 أيآضا مسلم وقال العمش
صععالح أبي بن سهيل عن محمد بن زهير حدثنا بكير أبي بن يآحيى

اللععه رسول أن الخدري سعيد أبي عن عياش أبي بن النعمان عن
القيامععة يآععوم عععذابا النار أهل أدنى إن قال وسلم عليه الله صلى
المععام وقععال نعليععه حععرارة مععن دماغه يآغلي نار من بنعلين يآنتعل
أبععي عععن أبععي سععمعت عجلن ابععن عععن يآحيى  حدثنا2438 أحمد

النععار أهععل أدنععى إن قععال وسععلم عليه الله صلى النبي عن هريآرة
جيععد إسععناد وهععذا دمععاغه منهمععا يآغلععي نعلن له يآجعل رجل عذابا
والثععار والحععاديآث أعلععم واللععه مسععلم شععرط علععى رجععاله قععوي



إنهععا كل العزيآععز كتععابه فععي تعالى الله وقال كثيرة هذا في النبويآة
الحميععم رؤوسهم فوق من يآصب تعالى وقال للشوى نزاعة لظى
كلمعا حديآعد معن مقعامع ولهعم والجلعود بطعونهم فعي ما به يآصهر
الحريآععق عععذاب وذوقوا فيها أعيدوا غم من منها يآخرجوا أن أرادوا
كلمععا نععارا نصععليهم سععوف بآيآاتنععا كفععروا الععذيآن إن تعععالى وقععال

تعععالى وقععال العذاب ليذوقوا غيرها جلودا بدلناها جلودهم نضجت
أي يآفقهععون كانوا لو حرا أشد جهنم نار قل الكريآمة اليآة هذه في
عليععه اللعه صععلى الرسععول معع لنفععروا ويآفهمعون يآفقهون أنهم لو

هععو الععذي جهنععم حععر من به ليتقوا الحر في الله سبيل في وسلم
مععن كالمسععتجير      الخععر قععال كما ولكنهم هذا أضعاف أضعاف

خوفععا ثم أفنيته بالحمية عمرك      الخر وقال      بالنار الرمضاءا
مععن ثععم تتقععي أن لععك أولععى وكععان           والحععار البععارد مععن

هععؤلءا متوعععدا جللععه جععل تعععالى قععال ثم     النار حذر المعاصي
أبععي ابععن قععال اليآععة قليل فليضععحكوا هذا صنيعهم على المنافقين

شععاءاوا مععا فيهععا فليضععحكوا قليل الدنيا عباس ابن ابن عن طلحة
ل بكععاءا اسععتأنفوا وجععل عععز اللععه إلى وصاروا الدنيا انقطعت فإذا

خععثيم بععن والربيععع وقتادة والحسن رزيآن أبو قال وكذا أبدا يآنقطع
ن وزيآعد إذنعه وعون و الحعافظ وقعال أسعلم ب الموصعلي يآعلعى أب
محمععد حععدثنا خداش أبي بن الصمد عبد بن الله عبد  حدثنا4134

يآزيآععد حععدثنا زيآععد بععن عمععران عععن المبععارك ابععن عععن حميععد بععن
اللععه صععلى اللععه رسول سمعت قال مالك بن أنس عن الرقاشي

فععإن فتبععاكوا تبكععوا لععم فععإن ابكوا الناس أيآها يآا يآقول وسلم عليه
جععداول كأنهععا وجععوههم فععي دموعهم تسيل حتى يآبكون النار أهل
الدماءا فتسيل الدموع تنقطع حتى

379 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
ماجععة ابععن ورواه لجععرت فيها أزجيت سفنا أن فلو العيون فتقرح
الحعافظ وقععال بعه الرقاشعي يآزيآد عن العمش حديآث  من4324

ن اللعه عبد بن بكر أبو ن محمعد ب بعن محمعد حعدثنا العدنيا أبعي ب
أهععل إن قععال رفعععه رفيع بن زيآد عن الجزري حماد حدثنا العباس

قععال زمانععا القيععح بكععوا ثععم زمانا الدموع بكوا النار دخلوا إذا النار
الععدار فععي البكععاءا تركتععم الشععقياءا يآامعشععر الخزنععة لهععم فتقععول

بععه تسععتغيثون من اليوم تجدون هل الدنيا في أهلها فيها المرحوم
والمهععات البععاءا يآامعشععر الجنععة أهععل يآععا أصععواتهم فيرفعون قال

عطاشععا الموقععف طععول وكنععا عطاشععا القبععور من خرجنا والولد
اللععه رزقكععم ممععا أو الماءا من علينا فأفيضوا عطاش اليوم ونحن

فييأسععون مععاكثون إنكم يآجيبهم ثم يآجيبهم ل سنة أربعين فيدعون
خير كل من



للخللروج فاسللتأذنوك منهم طائفة إلى الله رجعك فإن(
إنكللم عدوا معي تقاتلوا ولن أبدا معي تخرجوا لن فقل

]83) [الخالفين مع فاقعدوا مرة أول بالقعود رضيتم
379 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
الصععلة عليععه لرسععوله آمععرا تعععالى       يآقععول83 83\9 اليآععات

طائفة الى هذه غزوتك في الله ردك أي الله رجعك فإن والسلم
فاسععتأذنوك رجل عشععر اثنععا كععانوا أنهععم لنععا ذكععر قتادة قال منهم

ولن أبدا معي تخرجوا لن فقل أخرى غزوة إلى معك أي بالخروج
إنكم بقوله ذلك علل ثم وعقوبة لهم تعزيآرا أي عدوا معي تقاتلوا

أفئععدتهم ونقلععب تعععالى كقععوله وهععذا مععرة أول بععالقعود رضععيتم
السععيئة جععزاءا فععأن اليآععة مععرة أول بععه يآؤمنععوا لععم كما وأبصارهم

عمععرة في كقوله بعدها حسنة الحسنة ثواب أن كما بعدها السيئة
اليآععة لتأخذوها مغانم إلى انطلقتم إذا المخلفون سيقول الحديآبية

الرجععال أي عبععاس ابععن قععال الخععالفين مععع فاقعدوا تعالى وقوله
مععع أي الخععالفين مع فاقعدوا قتادة وقال الغزاة عن تخلفوا الذيآن

يآكعون ل النسععاءا جمععع لن يآسععتقيم ل وهععذا جريآر ابن قال النساءا
أو الخوالف مع فاقعدوا لقال النساءا أريآد ولو والنون بالياءا ليآكون

عنهما الله رض عباس ابن قول ورجح الخالفات
قللبره علللى تقم ول أبدا مات منهم أحد على تصل ول(

]84) [فاسقون وهم وماتوا ورسوله بالله كفروا إنهم
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وسلم عليه الله صلى رسول تعالى الله      أمر84 84\9 اليآات

وأن مععات إذا منهععم أحد على يآصلي ل وأن المنافقين من يآبرأ أن
بععالله كفععروا لنهععم لععه يآععدعو أو لععه ليسععتغفر قععبره على يآقوم ل

وإن نفععاقه عرف من كل في عام حكم وهذا عليه وماتوا ورسوله
رأس سععلوان أبععي بععن اللععه عبععد فععي اليآععة نععزول سععبب كععان

أبععي عععن إسععماعيل بععن عبيععد حععدثنا البخععاري قال كما المنافقين
عبععد تععوفي لمععا قععال عمععر ابن عن نافع عن الله عبيد عن أسامة

صععلى اللععه رسععول إلى الله عبد بن الله عبد ابنه جاءا أبي بن الله
فأعطععاه أبععاه فيه يآكفن قميصه يآعطيه أن فسأله وسلم عليه الله
وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول فقام عليه يآصلي أن سأله ثم

عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول بثععوب عمرفأخذ فقام عليه ليصلي
تصععلي أن ربععك نهععاك وقد عليه تصلي الله رسول يآا فقال وسلم
اللععه خيرنععي إنمععا وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول فقال عليه
مععرة سبعين لهم تستغفر إن لهم تستغفر ل أو لهم استغفر فقال
فصععلى قال منافق إنه قال السبعين على وسأزيآده لهم يآغفر فلن
آيآععة وجععل عععز اللععه فأنزل وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه



رواه وكععذا قععبره علععى ولتقععم أبععدا مات منهم أحد على تصل ول
بععن حماد أسامة أبي عن شيبة أبي بن بكر أبي  عن2774 مسلم
عععن المنععذر بععن إبراهيععم  عععن4672 البخععاري رواه ثم به أسامة

وقععال بععه العمععري عمععر ابععن وهععو اللععه عبيد عن عياض بن أنس
مععات منهععم أحد على ولتصل الله وأنزل معه وصلينا عليه فصلى

سعععيد بععن يآحيععى  عععن218 أحمععد المععام رواه وهكععذا اليآععة أبععدا
الخطععاب بععن عمععر حديآث من روي وقد به الله عبيد عن القطان

يآعقعوب  حعدثنا116 أحمعد المعام فقعال هذا من بنحو أيآضا نفسه
عبععد بععن اللععه عبيد عن الزهري حدثني إسحاق ابن عن أبي حدثنا
عنععه الله رضي الخطاب بن عمر سمعت قال عباس ابن عن الله

عليععه الله صلى الله رسول دعى أبي بن الله عبد توفي لما يآقول
الصععلة يآريآععد عليععه وقف فلما إليه فقام فقال عليه للصلة وسلم

الله عدو أعلى الله رسول يآا فقلت صدره في قمت حتى تحولت
بن الله عبد
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صععلى اللععه رسععول قععال أيآععامه يآعدد وكذا كذا كذا يآوم القائل أبي
يآععاعمر عني أخر قال عليه أكثرت إذا حتى يآتبسم وسلم عليه الله
لععو أني أعلم لو اليآة الله استغفر لي قيل قد فاخترت خيرت إني

معععه ومشى عليه صلى ثم قال لزدت له غفر السبعين على زدت
علععى جرأتععي مععن فعجبععت قععال منععه فععرغ حععتى قبره على وقام

فععو قععال أعلععم ورسععوله واللععه وسلم عليه الله صلى الله رسول
أحععد على تصل ول اليآتان هاتان نزلت حتى يآسيرا إل كان ما الله

وسععلم عليععه الله صلى الله رسول صلى فما اليآة أبدا مات منهم
وجععل عععز اللععه قبضععه حععتى قععبره على قام ول منافق على بعده

بععن محمععد حععديآث  مععن3097 التفسععير في الترمذي رواه وهكذا
1366 البخععاري ورواه صحيح حسن وقال به الزهري عن إسحاق

مثله فذكر به الزهري عن عقيل عن الليث عن بكير بن يآحيى عن
فععاخترت خيععرت إني قال عليه أكثرت فلما يآاعمر عني أخر وقال

فصععلى قال عليها لزدت له غفر السبعين على زدت أني علم ولو
إل يآلبععث فلععم انصععرف ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه

مععات منهم أحد على تصل ول براءاة من اليآتان نزلت حتى يآسيرا
رسععول علععى جرأتععي من بعد فعجبت اليآة قبره على تقم ول أبدا
وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه ورسول وسلم عليه الله صلى الله

عبععد حععدثنا عبيععد بععن محمععد  حدثنا3371 أحمد المام وقال أعلم
أتى أبي بن الله عبد مات لما قال جابر عن الزبير أبي عن الملك

لعم إن إنعك اللعه رسعول يآا فقال وسلم عليه الله صلى النبي ابنه
فوجععده وسععلم عليععه اللععه صلى النبي فأتاه بهذا نعير نزل لم تأته



حفرتععه من فأخرج تدخلوه أن قبل أفل فقال حفرته في أدخل قد
ورواه قميصععه وألبسععه قععدمه إلععى قرنه من ريآقه من عليه وتفل

الملععك عبد عن عبيد بن يآعلى عن الحراني داود أبي عن النسائي
بععن اللععه عبد  حدثنا5795 البخاري وقال به سليمان أبي ابن وهو

قععال اللععه عبععد بععن جععابر سمع عمرو عن عيينة ابن أخبرنا عثمان
في أدخل ما بعد أبي بن الله عبد وسلم عليه الله صلى النبي أتى

ريآقععه مععن عليععه ونفععث ركبععتيه علععى ووضع فأخرج به فأمر قبره
2773 مسععلم موضععع أيآضععا رواه وقععد أعلم والله قميصه وألبسه

بكععر أبو المام وقال به عيينة بن سفيان عن  وجه437 والنسائي
بععن عمرو حدثنا مسنده في البزار الخالق عبد بن عمرو بن أحمد
وحععدثنا ح جععابر حععدثنا عععامر حععدثنا مجالد حدثنا يآحيى حدثنا علي

حععدثنا الدوسععي مغععراءا بععن الرحمن عبد حدثنا موسى بن يآوسف
قععال المنععافقين رأس مععات لما قال جابر عن الشعبي عن مجالد
اللععه صععلى النععبي عليه يآصلي أن فأوصى بالمديآنة سعيد بن يآحيى
إن فقععال وسععلم عليععه الله صلى النبي إلى ابنه فجاءا وسلم عليه
الرحمن عبد حديآث من الكلم وهذا بقميصك يآكفن أن أوصى أبي
فأنزل قميصه وألبسه عليه فصلى حديآثه في يآحيى قال مغراءا بن

قععبره علععى تقععم ول أبدا مات منهم أحد على تصل ول تعالى الله
قميصععه وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي وخلععع الرحمععن عبد وزاد

جبريآععل فأتععاه قععبره علععى وقععام عليه فصلى ومشى إيآاه فأعطاه
ول أبععدا مععات منهععم أحد على تصل ول قال ولى لما السلم عليه
المععام وقال له شاهد قبله وما به بأس ل وإسناده قبره على تقم
حععدثنا أحمععد أبععو حععدثنا إسحاق بن أحمد حدثنا الطبري جعفر أبو

صععلى الله رسول أن أنس عن الرقاشي يآزيآد عن سلمة بن حماد
جبريآعل فأخذ أبي بن الله عبد على يآصلي أن أراد وسلم عليه الله

قععبره علععى ولتقععم أبععدا معات منهم أحد على ولتصل وقال بثوبه
يآزيآععد حععديآث  مععن4112 مسععنده فععي يآعلععى أبععو الحععافظ ورواه

إلععى أبععي بععن اللععه عبععد أرسععل قتادة وقال ضعيف وهو الرقاشي
عليععه دخععل فلمععا مريآععض وهععو وسععلم عليه الله صلى الله رسول

يآعا قعال زفعر حعب أهلكعت وسعلم عليعه اللعه صعلى النبي له قال
اليععك أرسعل ولعم لععي لتسععتغفر اليععك أرسعلت إنمعا اللعه رسعول
أبععاه فيععه يآكفععن قميصععه يآعطيععه أن اللععه عبععد سععأله ثععم لتععؤنبني
وجععل ععز اللععه فععأنزل قعبره علععى وقام عليه وصلى إيآاه فأعطاه
إنمععا السلف بعض ذكر وقد اليآة أبدا مات منهم أحد على ولتصل

لععه طلععب العبععاس قععدم لمععا أبععي بععن الله عبد لن قميصه كساه
كععان لنععه أبي بن الله عبد ثوب إل تفصيله على يآوجد فلم قميص
وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول به ذلك ففعل طويآل ضخما



عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول كععان ولهععذا أعلععم فالله له مكافأة
معن أحعد ععل يآصعلي ل عليعه الكريآمعة اليآة هذه نزول بعد وسلم

 حععدثنا5499 أحمععد المام قال كما قبره على يآقوم ول المنافقين
أبيععه عن قتادة أبي بن الله عبد حدثني أبيه عن أبي حدثنا يآعقوب

جنععازة إلععى دعععى إذا وسععلم عليه الله صلى الله رسول كان قال
قععال ذلععك وإن عليهععا فصععلى قام خيرا عليها أثنى فأن عنها سأل

يآصل ولم بها شأنكم لهلها
381 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
حععاله جهععل من جنازة على يآصلي ل الخطاب بن عمر وكان عليها
المنافقين أعيان يآعلم كان لنه اليمان بن حذيآفة عليها يآصلي حتى

يآقععال كععان ولهذا وسلم عليه الله صلى الله رسول بهم أخبره قد
أبععو وقععال الصععحابة مععن أي غيععره يآعلمه ل الذي السر صاحب له

يآصععلي أن أراد إنععه عمععر حععديآث  في236 الغريآب كتاب في عبيد
الصععلة عععن يآصععده أن أراد كععأنه حذيآفععة فمرزه رجل جنازة على
القرص هو اليمامة أهل بلغة المرز أن بعضهم عن حكى ثم عليها

علععى الصععلة عععن وجععل عععز اللععه نهععى ولمععا الصععابع بععأطراف
الصععنيع هععذا كععان لهععم للستغفار قبورهم على والقيام المنافقين

الجععر فعلععه وفي ذلك فشرع المؤمنين حق في القربات أكبر من
حععديآث من  وغيرها945 م1325خ الصحاح في ثبت كما الجزيآل

وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريآرة أبي
شععهدها ومن قيراط فله عليها يآصلى حتى الجنازة شهد ومن قال
أحد مثل أصغرهما قال القيراط وما قيل قيراطان فله تدفن حتى
 حععدثنا3221 داود أبععو فععروي مات إذا المؤمن قبر ثم القيام وأما

عن بحير بن الله عبد عن هشام أخبرنا الرازي موسى بن إبراهيم
اللععه رضععي عفععان بععن عثمععان مولى البربري سعيد أبو وهو هاني
دفععن من فرغ إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال عنه

فأنه التثبيت له واسألوا لخيكم استغفروا وقال عليه وقف الميت
      الله رحمه داود أبو بإخراجه انفرد يآسأل الن

يعذبهم أن الله يريد إنما وأولدهم أموالهم تعجبك ول(
]85) [كافرون وهم أنفسهم وتزهق الدنيا في بها

وللععه الكريآمععة اليآععة هذه نظير تفسير       تقدم85 85\9 اليآات
والمنة الحمد

رسللوله مللع وجاهللدوا بالله آمنوا أن سورة أنزلت وإذا(
مللع نكللن ذرنللا وقللالوا منهللم الطللول أولللوا اسللتأذنك
علللى وطبللع الخوالللف مللع يكونوا بأن رضوا ،القاعدين

]87 ،86) [يفقهون ل فهم قلوبهم
381 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير



الجهاد عن للمتخلفين وذاما بنو تعالى       يآقول87 86\9 اليآات
واسععتأذنوا والطععول السعععة ووجععود عليععه القدرة مع عنه الناكلين

ورضععوا القاعععديآن مععع نكععن ذرنععا وقععالوا القعععود فععي الرسععول
بعععد الخوالععف وهععن النسععاءا مع البلد في والقعود بالعار لنفسهم

أمععن كععان وإذا النععاس أجبن كانوا الحرب وقع فاذا الجيش خروج
فعإذا الخرى اليآة في عنهم تعالى قال كما كلما الناس أكثر كانوا
عليععه يآغشععى ليععث أعينهععم تدور اليك يآنظرون رأيآتهم الخوف جاءا
علععت أي حععداد بألسععنة سععلقوكم الخععوف ذهععب فععإذا الموت من

شععيءا أجبععن الحععرب وفي المن في القوي الحد بالكلم ألسنتهم
وفعي ثعم وغلظعة أجفعا أعيعار السعلم أفعي      الشاعر قال وكما

الخععرى اليآععة فععي تعالى وقال      العوارك النساءا أشباه الحرب
محكمععة سععورة أنزلععت فععإذا سععورة نزلت لول آمنوا الذيآن ويآقول
اليععك يآنظععرون مععرض قلععوبهم فععي الذيآن رأيآت القتال فيها وذكر
معععروف وقععول طاعععة لهم فأولى الموت من عليه المغشي نظر
وطبععع وقععوله اليآة لهم خيرا لكان الله صدقوا فلو المر عزم فأذا
الرسععول مععع والخروج الجهاد عن نكولهم بسبب أي قلوبهم على
لهععم صععلح مععافيه يآفهمععون ل أي يآفقهععون ل فهععم الله سبيل في

.فيجتنبوه لهم مضرة مافيه ول فيفعلوه
بللأموالهم جاهللدوا معلله آمنللوا والللذين الرسللول لكللن(

،المفلحللون هم وأولئك الخيرات لهم وأولئك وأنفسهم
خاللدين النهلار تحتهلا ملن تجلري جنلات لهلم الله أعد

]89 ،88) [العظيم الفوز ذلك فيها
381 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
على ثناءاه وبين المنافقين ذم تعالى ذكر       لما89 88\9 ليآات

آمنععوا والععذيآن الرسععول لكععن فقععال آخرهم في ومالهم المؤمنين
وأولئك وقوله ومآلهم حالهم بيان من اليآتين آخر إلى جاهدوا معه
والععدرجات الفردوس جنات في الخرة الدار في أي الخيرات لهم

.العلى
الللذين وقعللد لهللم ليللؤذن العراب من المعذرون وجاء(

عللذاب منهللم كفللروا الذين سيصيب ورسوله الله كذبوا
]90) [أليم

382 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
جععاءاوا الععذيآن الجهععاد تععرك فععي العععذار ذوي حععال تعععالى بين ثم

مععاهم لععه ويآبينون اليه يآعتذرون وسلم عليه الله صلى الله رسول
العرب أحياءا من وهم الخروج على القدرة وعدم الضعف من فيه

يآقععرأ كععان إنععه عبععاس ابععن عععن الضععحاك قال المديآنة حول ممن
ابععن روي وكععذا العععذر أهععل هععم ويآقععرأ بالتخفيف المعذرون وجاءا



أنهععم وبلغنععي إسععحاق ابععن قال سواءا مجاهد عن حميد عن عيينة
هععو القععول وهععذا رحضععة بععن إيآمععاءا بععن خفععاف غفار بني من نفر

اللععه كععذبوا الععذيآن وقعععد هععذا بعد قال لنه اليآة معنى في الظهر
وجععاءا مجاهععد عععن جريآععج ابععن قععال فيعتذروا يآأتوا لم أي ورسوله

فلععم فاعتذروا جاؤا غفار بني من نفر قال العراب من المعذرون
والقععول إسحاق بن ومحمد وقتادة الحسن قال وكذا الله يآعذرهم

كذبوا الذيآن وقعد بعده قوله من قدمنا لما أعلم والله أظهر الول
للعتععذار المجيععءا عن العراب من آخرون وقعد أي ورسوله الله
منهععم كفععروا الععذيآن سيصععيب فقععال الليععم بالعععذاب أوعععدهم ثم

.أليم عذاب
الللذين علللى ول المرضلى على ول الضعفاء على ليس(
مللا ورسللوله لللله نصللحوا إذا حللرج ينفقون ما يجدون ل

علللى ول ،رحيللم غفور والله سبيل من المحسنين على
عليه أحملكم ما أجد ل قلت لتحملهم أتوك ما إذا الذين
مللا يجللدوا أل حزنللا الللدمع مللن تفيللض وأعينهللم تولللوا

وهللم يسللتأذنونك الللذين علللى السللبيل إنمللا ،ينفقللون
علللى الللله وطبللع الخوالللف مع يكونوا بأن رضوا أغنياء

]93- 91) [يعلمون ل فهم قلوبهم
382 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
مععن علععى لحععرج التي العذار تعالى بين      ثم93 91\9 اليآات

عنععه يآنفععك ل للشخص لزم ماهو منها فذكر القتال عن معها قعد
الجهععاد فععي الجلد معه يآستطيع ل الذي التركيب في الضعف وهو

عععارض مععاهو ومنهععا بععه بععدأ ولهععذا ونحوهمععا والعرج العمي ومنه
أو الله سبيل في الخروج عن شغله بدنه في له عن مرض بسبب
حععرج هؤلءا على فليس للحرب التجهيز على يآقدر ل فقره بسبب

ولععم بالنععاس يآرجفععوا ولععم قعععودهم حععال فععي ونصحوا قعدوا إذا
علععى مععا قععال ولهععذا هععذا حععالهم فععي محسععنون وهععم يآثبطععوهم

عععن الثععوري سفيان وقال رحيم غفور والله سبيل من المحسنين
قععال قععال عنععه اللعه رضعي ثمامعة أبععي عععن رفيعع بن العزيآز عبد

يآععؤثر الععذي قععال لله الناصح عن أخبرنا الله الله يآاروح الحواريآون
الععدنيا أمر له بدا أو أمران له حدثا وإذا الناس حق على الله حق

الوزاعي وقال للدنيا للذي تفرغ ثم للخرة بالذي بدأ الخرة وأمر
اللععه فحمععد سعععد بن بلل فيهم فقام الستسقاءا إلى الناس خرج

بالسععاءاة يآععن مقععر ألسععتم حضععر من يآامعشر قال ثم عليه وأثنى
المحسععنين علععى ما تقول نسمعك إنا اللهم فقال نعم اللهم قالوا
واسععقنا وارحمنععا لنععا فععاغفر بالساءاة أقررنا وقد اللهم سبيل من

فععي اليآة هذه نزلت قتادة وقال فسقوا أيآديآهم ورفعوا يآديآه ورفع



هشام حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي ابن حدثنا المزني عمرو بن عائذ
عبعد ععن فعروة ابعن ععن جعابر ابعن حعدثنا العرازي اللعه عبيد بن

لرسععول أكتععب كنععت قععال ثابت بن زيآد عن ليلى أبي بن الرحمن
القلععم أضع لو فإني براءاة أكتب فكنت وسلم عليه الله صلى الله
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول فجعععل بالقتععال أمرنا إذ أذني على

رسععول يآعا بععي كيف فقال أعمى جاءا إذ عليه يآنزل ما يآنظر وسلم
عععن العوفي وقال اليآة الضعفاءا على ليس فنزلت أعمى وأنا الله
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول أن وذلععك اليآة هذه في عباس ابن

مععن عصععابة فجععاءاته معععه غععازيآن يآنبعثععوا أن النععاس أمععر وسععلم
يآععا فقععالوا المزنععي مقععوي بععن مغفععل بععن اللععه عبد فيهم أصحابه
فتولععوا عليععه أحملكم ما أجد ل والله لهم فقال احملنا الله رسول

ول نفقععة وليآجدون الجهاد عن يآجلسوا أن عليهم وعز يآبكون وهم
أنععزل رسععوله ومحبععة محبتععه علععى حرصععهم الله رأى فلما محمل

ل فهععم قععوله إلععى الضعععفاءا علععى ليععس فقععال كتععابه في عذرهم
أتععوك مععا إذا الععذيآن علععى ول قععوله فععي مجاهععد وقععال يآعلمععون
كعععب بععن محمععد وقععال مزيآنععة من مقرن بني في نزلت لتحملهم

بني ومن عوف بن سالم عوف بن عمرو بني من نفر سبعة كانوا
بن الرحمن عبد النجار بن مازن بني ومن عمرو بن حرمي واقف
سععلمة بني ومن الله فضل المعلي بني ومن ليلى أبا ويآكنى كعب
بععن محمععد وقععال المزنععي عمععرو بععن اللععه وعبععد عتمععة بن عمرو

من رجال إن ثم تبوك غزوة سياق في إسحاق
383 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

البكععاءاون وهععم وسععلم عليه الله صلى الله رسول أتوا المسلمين
ن نفر سبعة وهم ن وغيرهعم النصعار م ن عمعرو بنعي م ععوف ب

عبععد ليلععى وأبععو حارثة بني بني أخو زيآد بن وعلية عمير بن سالم
بععن الحمععام بن وعمرو النجار بن مازن بني أخو كعب بن الرحمن
وبعععض المزنععي المغفععل بععن اللععه وعبععد سععلمة بنععي أخو الجموح
عبععد بعن وحرمععي المزنععي عمععرو بن الله عبد هو بل يآقول الناس

رسول فاستحملوا الفزاري ساريآة بن وعياض واقف بني أخو الله
مععا أجععد ل فقععال حاجععة أهععل وكععانوا وسععلم عليععه الله صلى الله

مععا يآجععدوا أل حزنععا الععدمع مععن تفيض وأعينهم تولوا عليه أحملكم
عن وكيع حدثنا الودي بن عمرو حدثنا حاتم أبي ابن وقال يآنفقون
لقد وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال الحسن عن الربيع
ول واديآععا قطعتععم ول نفقععة مععن أنفقتععم ما أقواما بالمديآنة خلفتم

علععى ول قععرأ ثععم الجععر فععي شععركوكم وقععد إل نيل عدو من نلتم
اليآععة عليععه أحملكععم مععا أجععد ل قلععت لتحملهععم أتوك ما إذا الذيآن

أن أنععس حععديآث  مععن2838خ الصععحيحين فععي الحععديآث وأصععل



ا أقوامعا بالمديآنعة إن قعال وسعلم عليعه اللعه صعلى الله رسول م
بالمديآنعة وهععم قعالوا معكعم وهععم إل سععيرا ولسرتم واديآا قطعتم

حدثنا وكيع  حدثنا3300 أحمد المام وقال العذر حبسهم نعم قال
الله صلى الله رسول قال قال جابر عن سفيان أبي عن العمش

ولسععلكتم واديآععا قطعتععم ما رجال بالمديآنة خلفتم لقد وسلم عليه
مسععلم ورواه المععرض حبسععهم الجععر فععي شععركوكم إل طريآقععا
تعععالى رد ثععم به العمش عن طرق  من2765 ماجة  وابن1911
فععي وأنبهععم أغنيععاءا وهم القعود في يآستأذنون الذيآن على الملمة
اللععه وطبععع الرحععال فععي الخوالععف النسععاءا مع يآكونوا بأن رضاهم

.يآعلمون ل فهم قلوبهم على
لللن تعتللذروا ل قللل إليهللم رجعتللم إذا إليكللم يعتذرون(

الللله وسلليرى أخبللاركم مللن الللله نبأنللا قللد لكللم نللؤمن
والشللهادة الغيللب عللالم إلى تردون ثم ورسوله عملكم

إذا لكللم بللالله سلليحلفون ،تعملللون كنتللم بمللا فينللبئكم
إنهلم عنهللم فأعرضللوا عنهلم لتعرضلوا إليهللم انقلبتلم

يحلفون ،يكسبون كانوا بما جزاء جهنم ومأواهم رجس
يرضللى ل الله فإن عنهم ترضوا فإن عنهم لترضوا لكم
]96- 94) [الفاسقين القوم عن

383 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
رجعععوا إذا بععأنهم المنافقين عن تعالى       أخبر96 94\9 اليآات

ن تعتذروا ل قل إليهم يآعتذرون أنهم المديآنة إلى أي لكعم نعؤمن ل
أحععوالكم الله أعلمنا قد أي أخباركم من الله نبأنا قد نصدقكم لن

فععي للنععاس أعمععالكم سععيظهر أي ورسععوله عملكععم الله وسيرى
كنتععم بمععا فينععبئكم والشععهادة الغيععب عععالم إلععى تععردون ثم الدنيا

ثععم عليهععا ويآجزيآكععم وشرها خيرها بأعمالكم فيخبركم أي تعملون
فل عنهععم لتعرضععوا معتععذريآن لكععم سععيحلفون أنهععم عنهععم أخععبر

نجععس خبث أي رجس إنهم لهم احتقارا عنهم فأعرضوا تؤنبوهم2
كععانوا بمععا جععزاءا جهنم آخرتهم في ومأواهم واعتقاداتهم بواطنهم

عنهععم رضععوا إن أنهععم وأخععبر والخطايآععا الثععام مععن أي يآكسععبون
الخارجين أي الفاسقين القوم عن يآرضى ل الله فإن لهم بحلفهم

ومنععه الخععروج هععو الفسععق فععإن رسععوله وطاعععة اللععه طاعة عن
ويآقععال للفسععاد حجرهععا مععن لخروجهععا فويآسععقة الفععأرة سععميت
.أكمامها من خرجت إذا الرطبة سقطت

مللا حللدود يعلمللوا أل وأجدر ونفاقا كفرا أشد العراب(
العللراب ومن ،حكيم عليم والله رسوله على الله أنزل
عليهللم الللدوائر بكللم ويللتربص مغرما ينفق ما يتخذ من

يؤمن من العراب ومن ،عليم سميع والله السوء دائرة



الللله عنللد قربللات ينفللق مللا ويتخللذ الخللر واليللوم بالله
فللي الله سيدخلهم لهم قربة إنها أل الرسول وصلوات

]99- 97) [رحيم غفور الله إن رحمته
383 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
ومنععافقين كفارا العراب في أن تعالى      أخبر99 97\9 اليآات

أي وأجدر وأشد غيرهم من أعظم ونفاقهم كفرهم وأن ومؤمنين
384 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
قعال كمعا رسعوله علعى اللعه أنعزل معا حعدود يآعلمعوا ل أن أحرى

وهععو صوحان بن زيآد إلى أعرابي جلس قال إبراهيم عن العمش
العرابععي فقععال نهاونععد يآوم أصيبت قد يآده وكانت أصحابه يآحدثا
من يآريآبك ما زيآد فقال لتريآبني يآدك وإن ليعجبني حديآثك إن والله
يآقطعععون اليميععن أدري مععا والله العرابي فقال الشمال إنها يآدي

العععراب ورسععوله اللععه صععدق صععوحان بععن زيآد فقال الشمال أو
علععى اللععه أنععزل مععا حععدود يآعلمععوا ل أن وجععدر ونفاقععا كفرا أشد

مهععدي بععن الرحمععن عبععد  حععدثنا1357 أحمد المام وقال رسوله
عبععاس ابععن عععن منبه بن وهب عن موسى أبي عن سفيان حدثنا

جفععا الباديآععة سكن من قال وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
داود أبععو ورواه افتتععن السععلطان أتععى ومععن غفل الصيد اتبع ومن

سععفيان عععن طرق  من7195  والنسائي2256  والترمذي2859
حععديآث مععن إل نعرفععه ل غريآععب حسععن الترمععذي وقال به الثوري
اللععه يآبعث لم البوادي أهل في والجفاءا الغلظة كانت ولما الثوري

وما تعالى قال كما القرى أهل من البعثة كانت وإنما رسول منهم
أهععدى ولما القرى أهل من إليهم نوحي رجال إل قبلك من أرسلنا

فععرد وسلم عليه الله صلى الله لرسول الهديآة تلك العرابي ذلك
مععن إل هديآععة أقبععل ل أن همت لقد قال رضي حتى أضعافها عليه

يآسععكنون كععانوا هععؤلءا لن دوسععي أو أنصارى أو ثقفي أو قريآشي
مععن أخلقععا ألطععف فهععم واليمععن والمديآنععة والطععائف مكة المدن

فععي العرابععي حععديآث الجفععاءا من العراب طباع في لما العراب
وأبععو شععيبة أبععي بععن بكر أبو  حدثنا2317 مسلم قال الولد تقبيل
عائشة عن أبيه عن هشام عن نمير وابن أسامة أبو ثنا قال كريآب
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول على العراب من ناس قدم قالت
نقبععل معا والله لكنا قالوا نعم قالوا صبيانكم أتقبلون فقالوا وسلم
نععزع اللععه كععان إن واملك وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
 وقععوله5988خ الرحمععة قلبععك مععن نمير ابن وقال الرحمة منكم
والعلععم اليآمععان يآعلمه أن يآستحق بمن عليم أي حكيم عليم والله
والكفععر واليآمععان الجهععل العلععم مععن عبععاده بين قسم فيما حكيم

منهععم أن تعععالى وأخبر وحكمته لعلمه يآفعل عما يآسئل ل والنفاق



وخسععارة غرامععة أي مغرمععا اللععه سبيل في أي يآنفق ما يآتخذ من
دائرة عليهم والفات الحوادثا بكم يآنتظر أي الدوائر بكم ويآتربص

سععميع واللععه عليهععم دائععر والسععوءا عليهم منعكسة هي أي السوءا
ممععن النصععر يآسععتحق بمععن عليععم عبععاده لععدعاءا سععميع أي عليععم

الخر واليوم بالله يآؤمن من العراب ومن وقوله الخذلن يآستحق
القسععم هعو هععذا الرسععول وصلوات الله ثم قربات يآنفق ما ويآتخذ

اللععه سععبيل فععي يآنفقععون ما يآتخذون الذيآن العراب من الممدوح
إنهععا أل لهم الرسول دعاءا بذلك ويآبتغون الله ثم بها يآتقربون قربة
إن رحمتععه في الله سيدخلهم لهم حاصل ذلك إن أل أي لهم قربة
.رحيم غفور الله

والللذين والنصللار المهللاجرين من الولون والسابقون(
وأعللد عنلله ورضللوا عنهللم الللله رضللي بإحسان اتبعوهم

ذللك أبلدا فيهلا خاللدين النهلار تحتها تجري جنات لهم
]100) [العظيم الفوز
384 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

من السابقين عن رضاه عن تعالى      يآخبر100 100\9 اليآات 
أعععد بمععا عنه ورضاهم بإحسان لهم والتابعين والنصار المهاجريآن

السععابقون الشعععبي قععال المقيععم والنعيععم النعيععم جنععات من لهم
عععام الرضععوان بيعععة أدرك مععن والنصععار المهععاجريآن من الولون
ومحمععد المسععيب بععن وسعيد الشعري موسى أبو وقال الحديآبية

مععع القبلععتين إلععى صععلوا الععذيآن هععم وقتععادة والحسععن سيريآن بن
القرظععي كعععب بن محمد وقال وسلم عليه الله صلى الله رسول

من الولون والسابقون اليآة هذه يآقرأ برجل الخطاب بن عمر مر
فقععال هععذا أقععرأك مععن فقال بيده عمر فأخذ والنصار المهاجريآن

قعال جعاءاه فلمعا إليععه أذهعب حعتى تفارقني ل فقال كعب بن أبي
مععن وسععمعتها قععال نعم قال هكذا اليآة هذه هذا أقرأت أنت عمر

أنععا أرى كنععت لقد قال نعم قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
فععي اليآععة هععذه تصععديآق أبععي فقال بعدنا أحد يآبلغها ل رفعة رفعنا
العزيآعز وهعو بهعم يآلحقعوا لمعا منهعم وآخريآعن الجمععة سورة أول

وفععي اليآععة بعععدهم مععن جعاءاوا والذيآن الحشر سورة وفي الحكيم
ابععن ورواه اليآععة معكععم وجاهععدوا وهععاجروا آمنععوا والععذيآن النفال

النصار برفع يآقرؤها كان أنه البصري الحسن عن وذكر قال جريآر
قععد أنععه العظيععم اللععه أخععبر فقععد الولععون والسابقون على عطفا
والععذيآن والنصععار المهععاجريآن مععن الوليععن السععابقين عععن رضععي

اتبعوهم
385 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير



بعضععهم سععب أو أبغععض أو سععبهم أو أبغضهم من فياويآل بإحسان
وسععلم عليععه اللععه صععلى الرسععول بعععد الصععحابة سععيد ولسععيما
قحافععة أبععي بععن بكر أبا العظم والخليفة أعني وأفضلهم وخيرهم

أفضل يآعادون الرافضة من المخذولة الطائفة فإن عنه الله رضي
دل وهعذا ذلعك معن بعالله عيعاذا ويآسعبونهم ويآبغضونهم الصحابة يآ

مععن هععؤلءا فععأيآن منكوسععة وقلععوبهم معكوسععة عقععولهم أن علععى
السععنة أهععل وأمععا عنهععم الله رضي من يآسبون إذ بالقرآن اليآمان
اللععه سععبه مععن ويآسععبون عنععه اللععه رضععي عمععن يآترضععون فععإنهم

وهععم اللععه يآعععادي مععن ويآعععادون اللععه يآوالي من ويآوالون ورسوله
اللععه حععزب هععم ولهععذا وليآبتععدون ويآقتععدون ولمتبعععون متبعععون

".المؤمنون وعباده المفلحون
   فصلالله: " رحمه تيمية ابن قال

100 التوبععة سععورة والنصععار المهععاجريآن من الولون والسابقون
الرضوان بيعة وأهل وقاتلوا الفتح قبل من أنفقوا الذيآن هؤلءا هم

إلى بعضهم ذهب وقد   وأربعمائة ألف من أكثر وكانوا منهم كلهم
فععإن ضعيف وهذا القبلتين إلى صلى من هم الولين السابقين أن

النسععخ ولن فضععيلة بمجععرده ليععس المنسععوخة القبلة إلى الصلة
إلععى بالصععلة التفضععيل ولن بععه يآفضععلون الععذي فعلهععم من ليس

بالسبق التفضيل على دل كما شرعي دليل عليه يآدل لم القبلتين
سععبق فيععه ولكععن الشععجرة تحععت والمبايآعععة والجهععاد النفاق إلى

قبععل أسععلموا الععذيآن أن كما يآدركه لم من على ذلك ادركوا الذيآن
إسععلمه تععأخر مععن على سابقون هم الخمس الصلوات تفرض أن

هععم ركعات أربع الحضر صلة تجعل أن قبل أسلموا والذيآن عنهم
أن قبععل أسععلموا والععذيآن عنهععم إسععلمه تععأخر مععن على سابقون

هععم رمضععان شععهر صععيام يآفععرض أن قبععل أو الجهععاد فععي يآععؤذن
يآفععرض أن قبععل أسععلموا والععذيآن بعععدهم أسلم من على سابقون

تحريآم قبل أسلموا والذيآن عنهم تأخر من على سابقون هم الحج
قبععل أسععلموا والععذيآن بعععدهم أسععلم من على سابقون هم الخمر
كععانت والتحريآععم اليآجععاب مععن السلم فشرائع كذلك الربا تحريآم
سابق فهو شريآعة تشرع أن قبل أسلم من وكل فشيئا شيئا تنزل
نسععخ قبععل اسلم من ففضيلة فضيلة بذلك وله عنه تأخر من على

مما هذا مثل وليس الباب هذا من هي بعده أسلم من على القبلة
هععذه بعععض ليععس إذ التععابعين عععن الولععون السععابقون بععه يآتميععز

دل قعد والسععنة القععرآن ولن بعض من خيرا بجعله بأولى الشرائع
يآوافععق بمععا اليآععة هععذه تفسر أن فوجب الحديآبية أهل تقديآم على
السابقين هؤلءا في كان أنه بالضطرار علم وقد   النصوص سائر

الله صلى النبي وبايآع والزبير وطلحة وعلي وعمر بكر أبو الولين



أهععل إلععى أرسععله قععد غائبععا كععان لنه عثمان عن بيده وسلم عليه
وسعلم عليعه اللععه صعلى النععبي بعايآع وبسعببه رسالته ليبلغهم مكة

جععابر عن مسلم صحيح في ثبت وقد   قتلوه أنهم بلغه لما الناس
ل قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي الله عبد بن

اللععه تععاب لقععد تعععالى وقععال   الشععجرة تحت بايآع أحد النار يآدخل
العسععرة سععاعة في اتبعوه الذيآن والنصار والمهاجريآن النبي على
بهععم أنععه عليهععم تععاب ثععم منهععم فريآععق قلوب يآزيآغ كاد ما بعد من

فععي الرسععول وبيععن بينهععم  فجمع117 التوبة سورة رحيم رؤوف
بعأموالهم وجاهععدوا وهععاجروا آمنععوا الععذيآن إن تعالى وقال   التوبة

أولياءا بعضهم أولئك ونصروا آوما والذيآن الله سبيل في وأنفسهم
قععوله  إلععى72 النفععال سععورة يآهععاجروا ولععم آمنععوا والععذيآن بعض

سورة منكم فأولئك معكم وجاهدوا وهاجروا بعد من آمنوا والذيآن
الععذيآن ايآهععا يآععا للمععؤمنين وقال   بينهم الموالة  فأثبت75 النفال

بعععض أوليععاءا بعضععهم أوليععاءا   والنصععارى اليهععود تتخذوا ل   آمنوا
الظععالمين القععوم يآهععدي ل اللععه إن منهععم فععإنه منكم يآتولهم ومن

آمنوا والذيآن ورسوله الله وليكم إنما قوله  إلى51 المائدة سورة
اللععه يآتول ومن راكعون وهم الزكاة ويآؤتون الصلة يآقيمون الذيآن

56 55 المائدة الغالبون هم الله حزب فإن آمنوا والذيآن ورسوله
سععورة بعععض أوليععاءا بعضععهم والمؤمنععات والمؤمنعون تعالى وقال
تتععبرأ والرافضععة بمععوالتهم وأمععر بينهععم الموالة  فأثبت71 التوبة
البغععض المعععاداة وأصععل المحبععة الموالة وأصل تتولهم ول منهم
حععديآثا الكععذابين بعععض وضععع وقععد   يآحبععونهم ول يآبغضععونهم وهععم

الصلة في بخاتمه تصدق لما علي في نزلت اليآة هذه أن مفترى
العلم أهل بإجماع كذب وهذا

.....................
بموالة والمر الكفار موالة عن النهي سياق في الكلم أن ومنها

اللععه شععاءا إن وسععيجيءا   الكلم سععياق عليععه يآععدل كما المؤمنين
يآحتجون يآكادون ل الرافضة فإن اليآة هذه على الكلم تمام تعالى
علععى اليآععة بهععذه كاحتجععاجهم لهععم ل عليهععم حجة كانت إل بحجة

ضعد هععي العتي الوليآععة فععي هعي وإنمععا المععارة هعي الععتي الوليآة
ونحوهم والنصيريآة والسماعيلية   لها مخالفون والرافضة العداوة
والمنععافقين والمشععركين والنصععارى اليهععود مععن الكفععار يآوالععون

اتبعععوهم والععذيآن والنصععار المهععاجريآن مععن المععؤمنين ويآعععادون
عبععاد خيععار يآعادون فيهم مشهور أمر وهذا الديآن يآوم إلى بإحسان

الععترك مععن والمشععركين والنصععارى اليهود ويآوالون المؤمنين الله
مععن اتبعععك ومععن اللععه حسععبك النبي أيآها يآا تعالى وقال   وغيرهم

مععن اتبعععك من وكافي كافيك الله  أي64 النفال سورة المؤمنين



وقععال   وأولهم المؤمنين من اتبعه من أفضل والصحابة المؤمنين
الله ديآن في يآدخلون الناس ورأيآت والفتح الله نصر جاءا إذا تعالى
رآهععم والععذيآن توابععا كععان إنععه واسععتغفره ربك بحمد فسبح أفواجا
هععم أفواجععا اللععه ديآععن فععي يآععدخلون وسععلم عليه الله صلى النبي
بنصععره أيآععدك الععذي هععو تعععالى وقععال   عصععره علععى كانوا الذيآن

أيآععده  وإنمععا63 62 النفععال سورة قلوبهم بين وألف وبالمؤمنين
بععه وصععدق بالصععدق جاءا والذي تعالى وقال   بالصحابة حياته في

جععزاءا ذلععك ربهععم عنععد يآشععاؤون مععا لهععم المتقععون هععم أولئععك
أجرهععم ويآجزيآهععم عملععوا الععذي أسععوأ عنهم الله ليكفر المحسنين

الصععنف  وهععذا35 33 الزمععر سععورة يآعملععون كانوا الذي بأحسن
الكععذب يآفععتري الذي الصنف خلف به ويآصدق الصدق يآقول الذي

اللععه شععاءا إن فيهما القول سنبسط كما جاءاه لما بالحق يآكذب أو
وأن اللععه إل إلععه ل أن يآشععهدون كععانوا الععذيآن والصععحابة   تعععالى
بالصععدق جععاءا مععن أفضععل هم حق القرآن وأن الله رسول محمدا
القبلععة إلععى المنتسبة الطوائف في وليس   النبياءا بعد به وصدق
إلععى المنتسععب مععن بالحق وتكذيآبا الله على للكذب افتراءا أعظم
ومنهععم فيهم يآوجد مما أكثر طائفة في الغلو يآوجد ل ولهذا التشيع

اللععه صعلى النععبي غيعر فععي النبعوة وادعععى البشر إلهية ادعى من
أعظععم هععو ممععا ذلك ونحو الئمة في العصمة وادعى وسلم عليه
الكععذب أن علععى العلععم أهععل واتفق الطوائف سائر في يآوجد مما

منععه أكععثر القبلععة إلععى المنتسععبين الطوائععف من طائفة في ليس
بعدها)  وما205 ص2ج تيمية لبن التفسير "  (دقائقفيهم

المدينة أهل ومن منافقون العراب من حولكم وممن(
سللنعذبهم نعلمهللم نحللن تعلمهللم ل النفاق على مردوا
]101) [عظيم عذاب إلى يردون ثم مرتين
385 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
وسععلمه اللععه صلوات رسوله تعالى      يآخبر101 101\9 اليآات
أهععل وفععي منافقون المديآنة حول ممن العرب أحياءا في أن عليه

واسععتمروا مرنععوا أي النفععاق علععى مععردوا منععافقون أيآضا المديآنة
اللععه علععى فلن تمععرد ويآقال ومارد مريآد شيطان يآقال ومنه عليه

تعععالى قععوله يآنععافي ل نعلمهععم نحن لتعلمهم وقوله وتجبر عتا أي
لحععن فععي ولتعرفنهععم بسععيماهم فلعرفتهععم لريآنععاكهم نشععاءا ولععو

أنععه ل بهععا يآعرفععون بصععفات فيهم التوسم باب من هذا لن القول
وقععد التعييععن علععى والريآب النفاق أهل من عنده من جميع يآعرف

وإن نفاقععا المديآنععة أهععل مععن يآخععالطه من بعض في أن يآعلم كان
أحمععد المععام مععارواه بالصحة هذا وشاهد ومساءا صباحا يآراه كان
شعععبة حععدثنا جعفععر بععن محمععد حدثنا قال  حيث483 مسنده في



اللععه رضععي مطعععم بععن جبير عن رجل عن سالم بن النعمان عن
ة أجعر لنا ليس أنه يآزعمون أنهم الله رسول يآا قلت قال عنه بمك

إلععى وأصععغى ثعلععب جحععر فععي كنتععم ولععو أجععوركم لتأتينكم فقال
أصععحابي فععي إن فقععال برأسععه وسلم عليه الله صلى الله رسول

مععن والمرجفيععن المنععافقين بعععض يآبععوح قععد أنععه ومعناه منافقين
سععمعه الععذي الكلم هععذا صععدر مثلهععم ومن له صحة ل بما الكلم
أنععه يآنععالوا لععم بمععا وهموا قوله تفسير في وتقدم مطعم بن جبير
خمسعة أو عشعر أربععة بأعيان حذيآفة أعلم وسلم عليه الله صلى
أسععمائهم علععى يآتحقععق أنععه يآقتضي ل تخصيص وهذا منافقا عشر

ترجمععة فععي عساكر ابن الحافظ وروي أعلم والله كلهم وأعيانهم
حععدثنا خالععد بععن صدقة حدثنا هشام طريآق من البيروتي عمر أبي
عععن حععدثني أظنععه عمر أبا الغرماءا ببيروت شيخ حدثني جابر ابن
عليعه اللععه صعلى النععبي أتععى مرملعة له يآقال رجل أن الدرداءا أبي
ههنا والنفاق لسانه إلى بيده وأشار ههنا اليآمان فقال وسلم وآله

اللععه رسععول فقععال قليل إل اللععه يآععذكر ولععم قلبه إلى بيده وأشار
شععاكرا وقلبععا ذاكععرا لسععانا لععه اجعل اللهم وسلم عليه الله صلى

رسول يآا فقال خير إلى أمره وصير يآحبني من وحب حبي وارزقه
آتيك أفل فيهم رأسا وكنت المنافقين من أصحاب لي كان أنه الله
ولتخرقععن به أولى فالله أصر ومن له استغفرنا أتانا من قال بهم

بكعر أبعي ععن الحععاكم أحمعد أبعو رواه وكععذا قععال سترا أحد على
معمععر أخبرنععا الععرزاق عبععد وقال به عمار بن هشام عن الباغندي

النععاس علم يآتكلفون أقوام مابال قال أنه اليآة هذه في قتادة عن
قععال نفسه عن أحدهم سألت فإذا النار في وفلن الجنة في فلن

ولقععد النععاس بععأحوال منععك أعلععم بنصععيبك أنععت لعمععري أدري ل
السلم عليه نوح الله نبي قال قبلك النبياءا تكلفه ما شيئا تكلفت

السععلم عليععه شعععيب اللععه نبي وقال يآعملون كانوا بما علمي وما
وقععال بحفيععظ عليكععم أنععا وما مؤمنين كنتم إن لكم خير الله بقية
نعلمهم نحن تعلمهم ل وسلم وآله عليه الله صلى لنبيه تعالى الله

قام قال اليآة هذه في عباس ابن عن مالك أبي عن السدي وقال
الجمعععة يآععوم خطيبا وسلم وآله عليه تعالى الله صلى الله رسول
فععأخرج منافق فإنك يآافلن واخرج منافق إنك فلن يآا اخرج فقال

مععن يآخرجععون وهععم عمععر فجععاءا فضععحهم منهم ناسا المسجد من
النععاس أن وظععن الجمعععة يآشهد لم أنه حياءا منهم فاختبأ المسجد

فجععاءا بععأمرهم علم قد أنه ظنوا عمر من هم واختبؤا انصرفوا قد
مععن رجععل لععه فقععال يآصععلوا لععم النععاس فإذا المسجد فدخل عمر

ابععن قععال اليععوم المنععافقين اللععه فضح قد يآاعمر أبشر المسلمين
فهذا عباس



386 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
عععذاب الثععاني والعععذاب المسععجد من أخرجهم حين الول العذاب

وقععال هععذا نحععو مالك أبي عن السدي عن الثوري قال وكذا القبر
فععي وقععال والسععبي القتل يآعني مرتين سنعذبهم قوله في مجاهد
ابععن وقال عظيم عذاب إلى يآردون ثم القبر وعذاب بالجوع روايآة
النععار عظيم عذاب إلى يآردون ثم القبر وعذاب الدنيا عذاب جريآج
وقععال القععبر فععي وعععذاب الدنيا في عذاب البصري الحسن وقال
وقععرأ والولد فععالموال الععدنيا في عذاب أما زيآد بن الرحمن عبد

ليعععذبهم الله يآريآد إنما أولدهم ول أموالهم تعجبك فل تعالى قوله
للمععؤمنين وهععي عععذاب لهععم المصععائب فهذه الدنيا الحياة في بها

قال عظيم عذاب إلى يآردون ثم النار في الخرة في وعذاب أجر
بلغنععي فيما هو قال مرتين سنعذبهم إسحاق بن محمد وقال النار

حسععبة ذلععك غيظ من عليهم يآدخل وما السلم أمر من فيه ماهم
اروا إذا القبور في عذابهم ثم العذي العظيعم الععذاب ثعم إليهعا ص

فععي قتععادة عععن سعععيد وقال فيه والخلد الخرة عذاب إليه يآردون
إلععى يآععردون ثععم القععبر وعذاب الدنيا عذاب مرتين سنعذبهم قوله

إلى أسر وسلم عليه الله صلى الله نبي أن لنا وذكر عظيم عذاب
تكفيهععم منهععم سععتة فقععال المنافقين من رجل عشر باثني حذيآفة
إلى يآفضي حتى أحدهم كتف في يآأخذ جهنم نار من سراج الدبيلة
رضععي الخطععاب بععن عمععر أن لنععا وذكر موتا يآموتون وستة صدره

حذيآفععة إلععى نظععر منهم أنه يآرى ممن رجل مات إذا كان عنه الله
أنشععدك لحذيآفععة قععال عمععر أن لنا وذكر تركه وإل عليه صلى فإن
.بعدك أحدا منها أومن ول ل قال أنا أمنهم الله

وآخللر صللالحا عمل خلطللوا بللذنوبهم اعللترفوا وآخرون(
) [رحيللم غفور الله إن عليهم يتوب أن الله عسى سيئا
102[

386 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
المتخلفين المنافقين حال تعالى بين       لما102 102\9 اليآات

المععذنبين حععال بيان في شرع وشكا وتكذيآبا عنها رغبة الغزاة عن
إيآمععانهم مععع الراحععة إلععى وميل كسععل الجهععاد عععن تععأخروا الععذيآن

بهععا أقععروا أي بععذنوبهم اعععترفوا وآخععرون فقال بالحق وتصديآقهم
خلطععوا صععالحة أخععر أعمال ولهم ربهم وبين بينهم فيما واعترفوا

كععانت وإن اليآععة وهععذه وغفرانععه اللععه عفو تحت فهؤلءا بتلك هذه
الخطععائين المععذنبين كل في عامة أنها إل معينين أناس في نزلت

لمععا لبابة أبي في نزلت إنها مجاهد قال وقد المتلوثين المخلطين
ابععن وقععال حلقعه إلععى بيععده وأشععار الذبيععح إنععه قريآظععة لبني قال

تخلفععوا أصععحابه مععن وجماعة لبابة أبي في نزلت وآخرون عباس



فقععال تبععوك غععزوة فععي وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسول عن
معه وتسعة وقيل معه وسبعة وقيل معه وخمسة لبابة أبو بعضهم

ربطععوا غزوتععه مععن وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول رجع فلما
صععلى اللععه رسععول إل يآحلهم ل وحلفوا المسجد بسواري أنفسهم

اعععترفوا وآخععرون اليآععة هععذه اللععه أنععزل فلمععا وسععلم عليععه اللععه
عنهععم وعفععا وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول أطلقهم بذنوبهم

بععن إسععماعيل حععدثنا هشام بن مؤمل  حدثنا4674 البخاري وقال
قععال جنععدب بععن سععمرة حدثنا رجاءا أبو حدثنا عوف حدثنا إبراهيم

آتيععان الليلععة أتععاني لنععا وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسول قال
فتلقانععا فضععة ولبععن ذهععب بلبن مبنية مديآنة إلى فانتهينا فابتعثاني

راءا أنععت مععا كأقبععح وشععطر راءا أنت ما كأحسن خلقهم من رجال
قد إلينا رجعوا ثم فيه فوقعوا النهر ذلك في فقفوا اذهبوا لهم قال

هععذه لععي قععال صععورة أحسععن في فصاروا عنهم السوءا ذلك ذهب
منهععم شععطر كععانوا الععذيآن القععوم وأما قال منزلك وهذا عدن جنة

سععيئا وآخععر صععالحا عمل خلطععوا فععإنهم قبيععح منهم وشطر حسن
هععذه تفسععيره فععي مختصععرا البخععاري رواه هكذا عنهم الله تجاوز
.اليآة

وصللل بهللا وتزكيهللم تطهرهللم صدقة أموالهم من خذ(
ألللم ،عليللم سللميع والللله لهللم سللكن صلللتك إن عليهم

ويأخللذ عبللاده عللن التوبللة يقبللل هللو الللله أن يعلمللوا
]104 ،103) [الرحيم التواب هو الله وأن الصدقات

386 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
وسععلم عليه الله صلى رسوله تعالى      أمر104 103\9 اليآات

وإن عععام وهععذا بها ويآزكيهم يآطهرهم صدقة أموالهم من يآأخذ بأن
بععذنوبهم اعععترفوا الععذيآن إلععى أمععوالهم فععي الضععمير بعضهم أعاد

الزكععاة مععانعي بعععض اعتقد ولهذا سيئا وآخر صالحا عمل وخلطوا
هذا كان وإنما يآكون ل المام إلى الزكاة دفع أن العرب أحياءا من

بقوله احتجوا ولهذا وسلم عليه الله صلى بالرسول الموطأ
387 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
التأويآععل هععذا عليهععم رد وقععد اليآععة صععدقة أمععوالهم من خذ تعالى

حععتى وقععاتلوهم الصععحابة وسععائر الصديآق بكر أبو الفاسد والفهم
صععلى اللععه رسععول إلى يآؤدونها كانوا كما الخليفة إلى الزكاة أدوا
وفععي عناقععا منعععوني لععو والله الصديآق قال حتى وسلم عليه الله

وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسول إلى يآؤدونه كانوا عقال روايآة
ادع أي عليهععم وصععل  وقععوله20 م1399خ منعععه على لقاتلنهم

1497 خ1078 صععحيحه فععي مسععلم رواه كما لهم واستغفر لهم
وسععلم عليععه الله صلى النبي كان قال أوفى أبي بن الله عبد عن



اللهععم فقععال بصععدقته أبععي فأتاه عليهم صلى قوم بصدقة أتى إذا
يآععا قععالت امععرأة أن الخععر الحععديآث وفععي أوفى أبي آل على صل

وعلععى عليك الله صلى فقال زوجي وعلى علي صلي الله رسول
علععى صععلواتك بعضععهم قععرأ لهععم سععكن صععلتك إن وقوله زوجك
ابععن قععال لهم وسكن الفراد على صلتك إن قرؤا وآخرون الجمع
لععدعائك أي سميع والله وقوله وقار قتادة وقال لهم رحمة عباس
أحمد المام قال له أهل هو ومن منك ذلك يآستحق بمن أي عليم

بععن عمععرو بععن بكععر أبي عن العميس أبو حدثنا وكيع  حدثنا5385
وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي عن أبيه عن لحذيآفة ابن عن عتبة
رواه ثععم ولععده وولععد ولععده وأصععابت أصععابته لرجععل دعععا إذا كععان

عتبععة بععن عمععرو بن بكر أبي عن مسعر عن نعيم أبي  عن5400
صععلة إن حذيآفععة عععن مرة ذكره وقد مسعر قال لحذيآفة ابن عن

ولععده وولععد وولععده الرجععل لتععدرك وسععلم عليععه اللععه صلى النبي
ويآأخععذ عبععاده عععن التوبععة يآقبععل هععو اللععه أن يآعلمععوا ألععم وقععوله

يآحععط منهمععا كععل اللععتين والصدقة التوبة إلى تهييج هذا الصدقات
تععاب إليععه تاب من كل أن تعالى وأخبر ويآمحقها ويآمحصها الذنوب

يآتقبلهععا تعععالى الله فإن حلل كسب من بصدقة تصدق ومن عليه
بععذلك جععاءا كما أحد مثل التمرة تصير حتى لصاحبها فيربيها بيمينه

الترمععذي قععال كما وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحديآث
سععمع أنه محمد بن القاسم عن منصور بن عباد عن كلهما ووكيع

اللععه إن وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسول قال يآقول هريآرة أبا
كعم أحعد يآربعي كمعا لحعدكم فيربيهعا بيمينعه ويآأخعذ الصدقة يآقبل
الله كتاب في ذلك وتصديآق أحد مثل لتكون التمرة أن حتى مهره

ويآأخععذ عبععاده عععن التوبععة يآقبععل هععو اللععه أن يآعلمععوا ألم وجل عز
الثععوري وقععال الصععدقات ويآربي الربا الله يآمحق وقوله الصدقات
أبععي بععن اللععه عبععد عن السائب بن الله عبد عن كلهما والعمش

الصععدقة إن عنععه اللععه رضععي مسعععود بن الله عبد قال قال قتادة
هععذه قععرأ ثععم السائل يآد في تقع أن قبل وجل عز الله يآد في تقع

الصدقات ويآأخذ عباده عن التوبة يآقبل هو الله أن يآعلموا ألم اليآة
الشععاعر بن الله عبد ترجمة في تاريآخه في عساكر ابن روى وقد

عععن روى الفقهاءا أحد وكان حمصي وأصله الدمشقي السكسكي
الحمصععي السكسكي سيف بن حوشب عنه وحكى وغيره معاويآة

عبععد وعليهععم عنععه اللععه رضععي معاويآععة زمععان في الناس غزا قال
ديآنععار مائععة المسععلمين مععن رجل فغل الوليد بن خالد بن الرحمن

منععه يآقبلهععا أن فععأبى الميععر وأتععى نععدم الجيععش قفل فلما رومية
يآععوم بهععا اللععه تععأتي حععتى منععك أقبلهععا ولن الناس تفرق قد وقال

فلمععا ذلععك مثععل لععه فيقولون الصحابة يآأتي الرجل فجعل القيامة



مععن فخععرج عليععه فععأبى منه ليقبلها معاويآة إلى ذهب دمشق قدم
السكسععكي الشععاعر بععن الله بعبد فمر ويآسترجع ببكى وهو عنده
فقععال أنععت مطيعععي أو لععه فقال أمره له فذكر يآبكيك ما له فقال
إليه فادفع خمسك مني اقبل له فقل معاويآة إلى اذهب فقال نعم

ذلععك عععن بهععا فتصععدق الباقيععة الثمانين إلى وانظر ديآنارا عشريآن
بأسععمائهم أعلععم وهععو عبععاده عععن التوبععة يآقبععل اللععه فإن الجيش

أفععتيته أكون ل عنه الله رضي معاويآة فقال الرجل ففعل ومكانهم
الرجل أحسن أملكه شيءا كل من إلي أحب بها
والمؤمنون ورسوله عملكم الله فسيرى اعملوا وقل( 

كنتللم بما فينبئكم والشهادة الغيب عالم إلى وستردون
]105) [تعملون
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تعالى الله من يآعني وعيد هذا مجاهد      قال105 105\9 اليآات

وتعععالى تبععارك عليععه سععتعرض أعمععالهم بععأن أوامععره للمخععالفين
كععائن وهععذا المؤمنين وعلى وسلم عليه الله صلى الرسول وعلى

خافية منكم تخفى ل تعرضون يآومئذ قال كما القيامة يآوم لمحالة
وقععد الصععدور فععي ما وحصل وقال السرائر تبلى يآوم تعالى وقال
328 أحمد المام قال كما الدنيا في للناس ذلك تعالى الله يآظهر
الهيثم أبي عن دراج حدثنا لهيعة ابن حدثنا موسى بن حسن حدثنا

وآله عليه الله صلى الله رسول عن مرفوعا سعيد أبي عن
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باب لها ليس صماءا صخرة في يآعمل أحدكم أن لو قال أنه وسلم

أعمععال أن ورد وقععد كان ما كائنا للناس عمله الله لخرج كوة ول
كما البرزخ في والعشائر القرباءا من الموات على تعرض الحياءا

الحسن عن ديآنار بن الصلت  حدثنا1794 الطيالسي داود أبو قال
وآلععه عليععه اللععه صععلى الله رسول قال قال الله عبد بن جابر عن

قبععورهم فعي وعشائركم أقربائكم على تعرض أعمالكم إن وسلم
أن ألهمهععم اللهععم قععالوا ذلععك وإن بععه استبشععروا خيععرا كععان فإن

عععن الععرزاق عبععد  أنبأنععا3164 أحمد المام وقال بطاعتك يآعملوا
إن وسلم عليه الله صلى النبي قال يآقول أنسا سمع عمن سفيان

كععان فععإن الموات من وعشائركم أقربائكم على تعرض أعمالكم
كمععا تهديآهم حتى تمتهم ل اللهم قالوا ذلك وإن به استبشروا خيرا

إذا عنهععا الله رضي عائشة  قالت7530 قبل البخاري وقال هديآتنا
عملكم الله فسيرى اعملوا فقل مسلم امرئ عمل حسن أعجبك

المععام قععال بهععذا شبيه الحديآث في ورد وقد والمؤمنون ورسوله
اللععه رسععول أن أنععس عععن حميععد حععدثنا يآزيآععد  حدثنا3120 أحمد
حععتى بأحععد تعجبععوا أن لعليكععم قععال وسععلم وآلععه عليه الله صلى



من برهة أو عمره من زمانا يآعمل العامل فإن له يآختم بم تنظروا
عمل فيعمل يآتحول ثم الجنة دخل عليه مات لو صالح بعمل دهره
عليععه مععات لععو سئ بعمل دهره من البرهة ليعمل العبد وإن سيئا
خيععرا بعبده الله أراد وإذا صالحا عمل فيعمل يآتحول ثم النار دخل

يآوفقه قال يآستعمله وكيف الله رسول يآا قالوا موته قبل استعمله
.الوجه هذا من أحمد المام به تفرد عليه يآقبضه ثم صالح لعمل

يتللوب وإمللا يعللذبهم إمللا الللله لمللر مرجللون وآخللرون(
]106) [حكيم عليم والله عليهم
388 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

وعكرمععة ومجاهععد عبععاس ابععن       قععال106 106\9 اليآععات
وهععم التوبععة عععن أي خلفوا الذيآن الثلثة هم واحد وغير والضحاك

غععزوة عععن قعدوا أمية بن وهلل مالك ابن وكعب الربيع بن مراة
وطيععب ولحفععظ الدعععة إلععى وميل كسععل قعد من جملة في تبوك

أنفسععهم ربطعوا طائفعة منهم فكانت ونفاقا لشكا والظلل الثمار
وهم ذلك يآفعلوا لم وطائفة وأصحابه لبابة أبو فعل كما بالسواري

وأرجععئ هععؤلءا قبععل أولئععك توبععة فنزلععت المذكورون الثلثة هؤلءا
اللععه تععاب لقععد قععوله وهي التية اليآة نزلت حتى التوبة عن هؤلءا
خلفععوا الععذيآن الثلثععة وعلى اليآة والنصار والمهاجريآن النبي على
في بيانه سيأتي كما اليآة رحبت بما الرض عليهم ضاقت إذا حتى

هععم أي عليهععم يآتوب وإما يآعذبهم إما وقوله مالك بن كعب حديآث
ذاك بهععم فعععل شععاءا وإن هععذا بهععم فعععل شععاءا إن الله عفو تحت
ممععن بمععن عليععم أي حكيععم عليم والله غضبه تغلب رحمته ولكن

رب ول هععو إل إلععه ل وأقععواله أفعععاله فععي حكيععم العفععو يآسععتحق
.سواه

بيللن وتفريقللا وكفللرا ضللرارا مسللجدا اتخللذوا والللذين(
قبللل مللن ورسللوله الللله حللارب لمن وإرصادا المؤمنين

إنهللم يشللهد والللله الحسللنى إل أردنللا إن وليحلفللن
لكاذبون

أول مللن التقللوى علللى أسللس لمسللجد أبدا فيه تقم ل
يتطهللروا أن يحبللون رجللال فيلله فيه تقوم أن أحق يوم

]108 ،107) [المطهرين يحب والله
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هععذه نععزول سععبب     الضععرار       مسععجد108 107\9 اليآععات
صعلى اللعه رسعول مقعدم قبعل بالمديآنة كان أنه الكريآمات اليآات

الراهععب عامر أبو له يآقال الخزرج من رجل إليها وسلم عليه الله
فيععه وكععان الكتععاب أهععل علععم وقععرأ الجاهليععة في تنصر قد وكان
رسول تقدم فلما كبير الخزرج في شرف وله الجاهلية في عبادة



المسلمون واجتمع المديآنة إلى مهاجرا وسلم عليه الله صلى الله
شععرق بععدر يآععوم اللععه وأظهرهم عالية كلمة للسلم وصارت عليه

إلععى فععارا وخععرج بها وظاهر بالعداوة وبارز بريآقه عامر أبو اللعين
اللععه رسععول حععرب علععى يآمععالئهم قريآش مشركي من مكة كفار
العععرب أحيععاءا مععن وافقهععم بمععن فاجتمعوا وسلم عليه الله صلى

اللععه وامتحنهععم كان ما المسلمين أمر من فكان أحد عام وقدموا
حفائر حفر قد الفاسق هذا وكان للمتقين العافية وكانت وجل عز

عليععه اللععه صععلى اللععه رسول إحداهن في فوقع الصفين بين فيما
اليمنععى ربععاعيته وكسععرت وجهععه فجرح اليوم ذلك وأصيب وسلم

عععامر أبععو وتقععدم عليععه وسلمه الله صلوات رأسه وشج السفلى
فخاطبهم النصار من قومه إلى المبارزة أول في
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أنعععم ل قععالوا كلمعه عرفعوا فلما وموافقته نصره إلى واستمالهم

وهععو فرجععع وسععبوه منعه ونععالوا اللععه يآاعععدو يآافاسق عينا بك الله
صععلى اللععه رسععول وكععان شر بعدي قومي أصاب لقد والله يآقول
القرآن من عليه وقرأ فراره قبل الله إلى دعا قد وسلم عليه الله

عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول عليععه فععدعا وتمععرد يآسلم أن فأبى
لمععا أنععه وذلععك الععدعوة هععذه فنععالته طريآدا بعيدا يآموت أن وسلم

في وسلم عليه الله صلى الرسول أمر ورأى أحد من الناس فرغ
النععبي علععى يآستنصره الروم ملك هرقل إلى ذهب وظهور ارتفاع
جماعة إلى وكتب عنده وأقام ومناه فوعده وسلم عليه الله صلى

أنععه ويآمنيهم يآعدهم والريآب النفاق أهل من النصار من قومه من
ويآغلبععه وسلم عليه الله صلى الله رسول به يآقاتل بجيش سيقدم
فيععه عليهععم يآقععدم معقل لععه يآتخذوا أن وأمرهم فيه هو عما ويآرده

عليهعم قعدم إذا لعه مرصععدا ويآكععون كتبه لداءا عنده من يآقدم من
فبنععوه قبععاءا لمسععجد مجععاور مسععجد بنععاءا فععي فشععرعوا ذلك بعد

عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول خععروج قبععل منه وفرغوا وأحكموه
وسلم عليه الله صلى الله رسول فسألوا وجاءاوا تبوك إلى وسلم

علععى فيععه بصععلته ليحتجععوا مسععجدهم فععي فيصلي إليهم يآأتي أن
العلععة وأهععل منهععم للضعععفاءا بنوه إنما أنهم وذكروا وإثباته تقريآره

سفر على إنا فقال فيه الصلة من الله فعصمه الشاتية الليلة في
إلععى راجعععا السععلم عليععه قفععل فلما الله شاءا إن رجعنا إذا ولكن

نععزل يآععوم بعععض أو يآععوم إل وبينها بينه يآبقى ولم تبوك من المديآنة
الكفععر مععن بععانوه اعتمععده ومععا الضععرار مسععجد بخبر جبريآل عليه

الععذي قبععاءا مسععجد مسجدهم في المؤمنين جماعة بين والتفريآق
اللععه صععلى اللععه رسععول فبعععث التقععوى على يآوم أول من أسس
كمععا المديآنععة مقدمه قبل هدمه من المسجد ذلك إلى وسلم عليه



معن أنعاس هعم اليآعة فعي عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال
واسععتعدوا مسععجدا ابنععوا عععامر أبو لهم فقال مسجدا بنوا النصار

ملعك قيصعر إلعى ذاهععب فعإني سععلح ومن قوة من استطعتم بما
فرغععوا فلمععا وأصععحابه محمدا وأخرج الروم من بجند فآتي الروم

فرغنا قد له فقالوا وسلم عليه الله صلى النبي أتوا مسجدهم من
فععأنزل بالبركععة لنععا وتععدعوا فيه تصلي أن فنحب مسجدنا بناءا من
عععن روي كععذا الظععالمين قععوله إلععى أبععدا فيه لتقم وجل عز الله

العلمععاءا مععن واحععد وغير الزبير بن وعروة ومجاهد جبير بن سعيد
بععن ويآزيآععد الزهععري  عععن4236 يآسععار بن إسحاق بن محمد وقال

وغيرهععم قتععادة بععن عمر بن وعاصم بكر أبي بن الله وعبد رومان
حععتى تبوك من يآعني وسلم عليه الله صلى الله رسول أقبل قالوا
أصحاب وكان نهار من ساعة المديآنة وبين بينه بلد أوان بذي نزل

رسععول يآا فقال تبوك إلى يآتجهز وهو أتوه كانوا قد الضرار مسجد
المطيععرة والليلععة والحاجععة العلععة لععذي مسععجدا بنينععا قععد إنععا الله

علععى إنععي فقال فيه لنا فتصلي تأتينا أن نحب وإنا الشاتية والليلة
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول قال كما أو شغل وحال سفر جناح

فيععه لكععم فصععلينا أتينععاكم تعالى الله شاءا إن قدمنا قد ولو وسلم
اللععه صلى الله رسول فدعا المسجد خبر أتاه أوان بذي نزل فلما
بععن ومعععن عوف بن سالم بني أخا الدخشم بن مالك وسلم عليه
هععذا إلععى انطلقععا فقععال بلعجلن أخععا عدي بن عامر أخاه أو عدي

أتيععا حععتى سععريآعين فخرجا وحرقاه فاهدماه أهله الظالم المسجد
مالععك فقععال الدخشععم بعن مالععك رهععط وهععم عوف بن سالم بني

فأخععذ أهلععه فععدخل أهلععي من بنار إليك أخرج حتى انظرني لمعن
دخل حعتى يآشععتدان خرجععا ثعم نعارا فيععه فأشعععل النخل من سعفا

مععن فيهععم ونزل عنه وتفرقوا وهدماه فحرقاه أهله وفيه المسجد
آخععر إلععى وكفععرا ضععرارا مسععجدا اتخععذوا والععذيآن نععزل ما القرآن
بنععي مععن خالععد بععن خدام رجل عشر اثني بنوه الذيآن وكان القصة

مسععجد أخععرج داره ومععن عععوف بععن عمععرو بنععي أحد زيآد بن عبد
زيآععد بن أمية بني وموالي عبيد بني من حاطب بن وثعلبة الشقاق
مععن الزعر بن حبيبة وأبو زيآد بن ضيعة بني من قشير بن ومعتب

بنععي مععن حنيععف بن سهل أخو حنيف بن وعباد زيآد بن ضبيعة بني
بععن وزيآععد حارثة بن مجمع وابناه عامر بن وحارثة عوف بن عمرو
بني من وهم ومخرج ضبيعة بني من وهم الحارثا بن ونبتل حارثة
ابت بعن ووديآععة ضعبيعة بنعي معن وهعو عمران بن وبجاد ضبيعة ث

وقععوله     المنععذر عبععد بععن لبابععة أبععي رهععط أميععة بنععي ومععوالي
إل ببنيانه أردنا ما أي الحسنى إل أردنا إن بنوه الذيآن أي وليحلفن

أي لكععاذبون إنكععم يآشهد والله تعالى الله قال بالناس ورفقا خيرا



بالله وكفرا قباءا لمسجد ضرارا بنوه وإنما نووا وفيما قصدوا فيما
قبععل مععن ورسوله الله حارب لمن وإرصادا المؤمنين بين وتفريآقا

وقععوله اللععه لعنععه الراهععب لععه يآقععال الععذي الفاسق عامر أبو وهو
وآله عليه الله صلى له نهى أبدا فيه لتقم
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ثععم أبدا يآصلي أي فيه يآقوم أنه على ذلك في له تبع والمة وسلم

على بنائه يآوم أول من أسس الذي قباءا بمسجد الصلة على حثه
المععؤمنين لكلمععة وجمعععا رسععوله وطاعة الله طاعة وهي التقوى
على أسس لمسجد تعالى قال ولهذا وأهله للسلم وموئل ومعقل
فععي هععو إنمععا والسععياق فيععه تقععوم أن أحععق يآععوم أول من التقوى
الحععديآث فععي جععاءا ولهععذا     قبععاءا مسجد      قباءا مسجد معرض
فععي صلة قال وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول أن الصحيح
رسعول  أن1399 م1194خ الصعحيح وفعي كعمعرة قبعاءا مسجد

راكبععا قبععاءا مسععجد يآععزور كععان وسععلم وآلععه عليععه اللععه صلى الله
وسععلم وآلععه عليععه الله صلى الله رسول أن الحديآث وفي وماشيا

كان عوف بن عمرو بني على ونزوله قدومه أول وأسسه بناه لما
44 داود أبععو وقال أعلم فالله القبلة جهة له عين الذي هو جبريآل
بععن يآععونس عععن هشععام بععن معاويآععة حععدثنا العلءا بععن محمد حدثنا

هريآرة أبي عن صالح أبي عن ميمونة أبي بن إبراهيم عن الحارثا
نزلععت قععال وسععلم وآلععه عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي
كععانوا قععال يآتطهععروا أن يآحبععون رجال فيه قباءا أهل في اليآة هذه

 وابن3100 الترمذي رواه اليآة هذه فيهم فنزلت بالماءا يآستنجون
وقععال ضعععيف وهععو الحععارثا بععن يآععونس حععديآث  مععن357 ماجععة

 حععدثنا1111065 الطععبراني وقال الوجه هذا من غريآب الترمذي
حععدثنا الععرازي حميععد بععن محمععد حععدثنا العمععري علي بن الحسن
مجاهععد عععن العمش عن إسحاق بن محمد عن الفضل بن سلمة

أن يآحبعون رجعال فيعه اليآعة هعذه نزلعت لمعا قعال عباس ابن عن
بعن ععويآم إلعى وسععلم عليععه اللعه صلى الله رسول بعث يآتطهروا
رسول يآا فقال عليكم الله أثنى الذي الطهور ماهذا فقال ساعدة

قععال أو فرجه غسل إل الغائط من امرأة ول رجل منا ماخرج الله
المععام وقععال هععذا هععو وسععلم عليه الله صلى النبي فقال مقعدته
حععدثنا أويآععس أبععو حععدثنا محمععد بععن حسععين  حععدثنا3422 أحمععد

صععلى النبي أن حدثه أنه النصاري ساعدة بن عويآم عن شرحبيل
قععد تعععالى اللععه إن فقععال قبععاءا مسجد في أتاهم وسلم عليه الله

هععذا فمععا مسععجدكم قصععة فععي الطهععور فععي الثناءا عليكم أحسن
شيئا نعلم ما الله رسول يآا والله فقالوا به تطهارون الذي الطهور

معن أدبععارهم يآغسععلون فكععانوا اليهععود معن جيععران لنععا كان أنه إل



83 صععحيحه فععي خزيآمععة ابععن ورواه غسععلوا كمععا فغسععلنا الغائط
إسععماعيل بععن إبراهيععم عععن المععدني الحميد عبد عن هشيم وقال

بععن لعععويآم قععال وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول أن النصاري
يآتطهروا أن يآحبون رجال فيه عليكم الله أثنى الذي ماهذا ساعدة

جريآععر ابععن وقععال بالماءا الدبار نغسل إنا الله رسول يآا قالوا اليآة
عععن سعععد بععن محمععد حععدثنا السععدي عمععارة بععن محمععد حععدثني
بععن خزيآمععة سععمعت قال سعد بن شرحبيل عن محمد بن إبراهيم

واللععه يآتطهععروا أن يآحبعون رجععال فيععه اليآة هذه نزلت يآقول ثابت
حععديآث الغععائط مععن أدبععارهم يآغسلون كانوا قال المتطهريآن يآحب
مالك حدثنا آدم بن يآحيى  حدثنا66 حنبل بن أحمد المام قال آخر

عن حوشب بن شهر عن الحكم أبا سيارا سمعت مغول ابن يآعني
اللععه صلى الله رسول م قد لقد قال سلم بن الله عبد بن محمد
عليكععم أثنى قد وجل عز الله إن فقال قباءا يآعني وسلم وآله عليه
أن يآحبععون رجععال فيععه قععوله يآعني تخبروني أفل خيرا الطهور في

التععوراة فععي علينععا مكتوبععا نجده إنا الله رسول يآا فقالوا يآتطهروا
قبععاءا مسععجد بععأنه السععلف من جماعة صرح وقد بالماءا الستنجاءا

عععن الععرزاق عبععد ورواه عبععاس ابن عن طلحة أبي بن علي رواه
وعبد العوفي عطية وقاله الزبير بن عروة عن الزهري عن معمر

ونقلعه البصععري والحسععن والشععبي أسععلم بعن زيآعد بعن الرحمعن
الصععحيح الحععديآث فععي ورد وقد وقتادة جبير بن سعيد عن البغوي

جععوف فععي الععذي وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسول مسجد أن
ول صععحيح وهععذا التقععوى علععى أسععس الععذي المسجد هو المديآنة
علععى أسس قد قباءا مسجد كان إذا لنه هذا وبين اليآة بين منافاة
وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسول فمسجد يآوم أول من التقوى
فععي حنبععل بعن أحمعد المععام قععال ولهعذا والحعرى الولى بطريآق
السععلمي عععامر بععن اللععه عبد حدثنا نعيم أبو  حدثنا5116 مسنده

أن كعععب بن أبي عن سعد بن سهل عن أنس أبي بن عمران عن
علععى أسععس الععذي المسععجد قععال وسععلم عليععه اللععه صععلى النبي

أحمععد المععام قععال آخر حديآث أحمد به تفرد هذا مسجدي التقوى
بععن عمععران عععن التيمي عثمان بن ربيعة حدثنا وكيع  حدثنا5331

علععى رجلن اختلععف قععال السععاعدي سعد بن سهل عن أنس أبي
أسععس الععذي المسجد في وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد
أحدهما فقال التقوى على

391 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
هععو هععو الخععر وقال وسلم عليه الله صلى الله رسول مسجد هو

هععو فقععال فسععأله وسععلم عليععه الله صلى النبي فأتيا قباءا مسجد
أحمعد المعام قعال آخعر حعديآث أيآضعا أحمعد به تفرد هذا مسجدي



أنععس أبععي بععن عمران عن ليث حدثنا داود بن موسى  حدثنا389
المسععجد فععي رجلن تمارى قال الخدري سعيد أبي بن سعيد عن

مسععجد هععو أحععدهما فقععال يآوم أول من التقوى على أسس الذي
وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول مسجد هو الخر وقال قباءا

بععه تفرد هذا مسجدي هو وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
عيسععى بن إسحاق  حدثنا37 أحمد المام قال أخرى طريآق أحمد
عععن سعععيد أبععي ابععن عععن أنس أبي بن عمران حدثني ليث حدثنا
التقععوى علععى أسس الذي المسجد في رجلن تمارى قال أنه أبيه
مسععجد هو الخر وقال قباءا مسجد هو أحدهما فقال يآوم أول من

اللععه صععلى اللععه رسععول فقععال وسلم عليه الله صلى الله رسول
 والنسععائي3099 الترمععذي رواه وكععذا مسععجدي هععو وسععلم عليه

ورواه الترمععذي وصععححه الليععث عععن قتيبععة  عععن11228 كععبرى
 حععدثنا323 أحمععد المععام قععال أخععرى طريآععق سععيأتي كما مسلم
سعععيد أبععا سععمعت قال أبي حدثني يآحيى أبي بن أنيس عن يآحيى

بنعي معن ورجعل خعدرة بنعي من رجل رجلن اختلف قال الخدري
فقععال التقععوى علععى أسععس الععذي المسععجد فععي عععوف بن عمرو

وقععال وسععلم وآلععه عليه الله صلى الله رسول مسجد هو الخدري
عليعه تععالى اللعه صعلى اللعه رسول فأتيا قباءا مسجد هو العمري

رسول لمسجد المسجد هذا هو فقال ذلك عن فسأله وسلم وآله
مسجد يآعني ذلك في وقال وسلم وآله عليه تعالى الله صلى الله
أبو قال أنيس عن يآحيى حدثنا أحمد المام قال أخرى طريآق قباءا

حميععد حععدثنا سعيد بن يآحيى حدثنا بشار ابن حدثنا جريآر بن جعفر
بععي مععر قععال الرحمععن عبععد بن سلمة أبا سمعت المدني الخراط

فععي يآقععول أبععاك سععمعت كيععف فقلت سعيد أبي بن الرحمن عبد
اللععه رسععول أتيععت إنععي فقععال التقععوى على أسس الذي المسجد

فقلععت نسععائه لبعض بيت في عليه فدخلت وسلم عليه الله صلى
فأخععد قععال التقععوى علععى أسس الذي المسجد أيآن الله رسول يآا

ثععم هععذا مسععجدكم هععو قععال ثم الرض به فضرب حصباءا من كفا
محمععد عن به  منفردا1398 مسلم رواه يآذكره أباك سمعت قال
شععيبة أبععي بن بكر أبي عن ورواه به سعيد بن يآحيى عن حاتم بن

بععأنه قال وقد به الخراط حميد عن إسماعيل بن حاتم عن وغيره
والخلععف السععلف مععن جماعة وسلم عليه الله صلى النبي مسجد

ثععابت بععن وزيآععد اللععه عبععد وابنه الخطاب بن عمر عن مروي وهو
علععى أسس لمسجد وقوله جريآر ابن واختاره المسيب بن وسعيد

وم أول معن التقعوى وم أن أحعق يآ أن يآحبعون رجعال فيعه فيعه تق
فععي الصععلة اسععتحباب علععى دليل المطهريآن يآحب والله يآتطهروا

وحععده الله عبادة على بنائها أول من المؤسسة القديآمة المساجد



والعباد الصالحين الجماعة مع الصلة استحباب وعلى له شريآك ل
ملبسععة عععن والتنععزه الوضععوءا إسععباغ علععى المحافظين العاملين

عن جعفر بن محمد  حدثنا3471 أحمد المام قال وقد القاذورات
عععن يآحععدثا روح أبععا شبيبا سمعت عمير بن الملك عبد عن شعبة
رسععول أن وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول أصحاب من رجل
فيهعا العروم فقعرأ الصعبح بهعم صعلى وسعلم عليعه الله صلى الله

منكععم أقوامععا إن القرآن علينا يآلبس انه قال انصرف فلما فأوهم
مععن رواه ثععم الوضععوءا فليحسععن شععهد فمععن الوضععوءا يآحسنون ل

مععن روح أبي شبيب عن عمير بن الملك عبد عن آخريآن طريآقين
فععدل فععذكره وسلم عليه الله صلى النبي مع صلى أنه الكلع ذي
علععى ويآعين العبادة في القيام يآسهل الطهارة إكمال أن على هذا

قععوله فععي العاليععة أبععو وقال بمشروعاتها والقيام وإكمالها إتمامها
ولكنهععم لحسععن بالمععاءا الطهععور إن المطهريآععن يآحععب والله تعالى

والتطهععر الذنب من التوبة العمش وقال الذنوب من المطهارون
السععنن فععي طععرق من المروي الحديآث في ورد وقد الشرك من

قععد قبععاءا لهععل قععال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن وغيرها
بالماءا نستنجي فقالوا تصنعون فماذا الطهور في عليكم الله أثنى
حععدثنا شععبيب بععن اللععه عبد حدثنا البزار بكر أبو الحافظ قال وقد

عععن أبععي كتععاب فععي وجععدته قععال العزيآععز عبد بن محمد بن أحمد
هععذه نزلت قال عباس ابن عن الله عبد بن الله عبيد عن الزهري

يآحععب واللععه يآتطهععروا أن يآحبععون رجععال فيععه قبععاءا أهععل فععي اليآة
انععا فقععالوا وسععلم عليه الله صلى الله رسول فسألهم المطهريآن

عبععد بععن محمععد بععه تفععرد قععال ثم البزار رواه بالماءا الحجارة نتبع
بهذا ذكرته وإنما قلت ابنه سوى عنه يآرو ولم الزهري عن العزيآز
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أو المتععأخريآن المحععدثين مععن كثير الفقهاءا بين مشهور لنه اللفظ
.أعلم والله كلهم

خيللر ورضللوان الللله من تقوى على بنيانه أسس أفمن(
فللي به فانهار هار جرف شفا على بنيانه أسس من أم

يللزال ل ،الظللالمين القللوم يهللدي ل والللله جهنللم نللار
تقطللع أن إل قلللوبهم فللي ريبللة بنللوا الللذي بنيللانهم
]110 ،109) [حكيم عليم والله قلوبهم
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بنيععانه أسععس من يآستوي ل تعالى       يآقول110 109\9 اليآات
وكفعرا ضعرارا مسعجدا بنعى ومعن ورضعوان اللعه معن تقوى على

قبععل مععن ورسوله الله حارب لمن وإرصادا المؤمنين بين وتفريآقا
حفيععرة طععرف أي هععار جععرف شععفا على بنيانهم هؤلءا يآبني فإنما



يآصععلح ل أي الظععالمين القععوم يآهععدي ل واللععه جهنععم نار في مثالة
بنععي الععذي المسععجد رأيآت الله عبد بن جابر قال المفسديآن عمل

عليععه اللعه صععلى اللعه رسعول عهد على الدخان منه يآخرج ضرارا
الععدخان فوجععدوا حفععروا رجععال أن لنععا ذكر جريآج ابن وقال وسلم
رأيآععت الكععوفي يآاسععين بععن خلف وقال قتادة قال وكذا منه يآخرج

حجععر وفيععه القععرآن فععي تعععالى الله ذكره الذي المنافقين مسجد
اللععه رحمععه جريآععر ابععن رواه مزبلععة اليععوم وهو الدخان منه يآخرج
شععكا أي قلععوبهم فععي ريآبععة بنععوا الذي بنيانهم ليآزال تعالى وقوله
فععي نفاقععا أورثهععم الشنيع الصنيع هذا على إقدامهم بسبب ونفاقا

قلععوبهم تقطععع أن إل وقععوله حبه العجل عابدو أشرب كما قلوبهم
أسععلم بععن وزيآععد وقتععادة ومجاهععد عبععاس ابععن قععاله بمععوتهم أي

بععن زيآد بن الرحمن وعبد والضحاك ثابت أبي بن وحبيب والسدي
خلقععه بأعمععال أي عليم والله السلف علماءا من واحد وغير أسلم
.وشر خير من عنها مجازاتهم في حكيم

بللأن وأمللوالهم أنفسللهم المؤمنين من اشترى الله إن(
ويقتلللون فيقتلللون الللله سبيل في يقاتلون الجنة لهم

ومللن والقللرآن والنجيللل التللوراة فللي حقللا عليه وعدا
بللايعتم الللذي بللبيعكم فاستبشروا الله من بعهده أوفى

]111)[العظيم الفوز هو وذلك به
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عبععاده مععن عععاوض أنععه تعععالى      يآخععبر111 111\9 اليآععات
وهععذا بالجنة سبيله في بذلوها إذ وأموالهم أنفسهم عن المؤمنين

تفضل بما يآملكه عما العوض قبل فإن وإحسانه وكرمه فضله من
وقتععادة البصععري الحسععن قععال ولهععذا له المطيعين عبيده على به

إل مسععلم مععامن عطيععة بن شمر وقال ثمنهم فأغلى والله بايآعهم
ات أو بها وفي بيعة عنقه في وجل عز ولله أصعحهما ثعم عليهعا م
قبععل أي اللععه بععايآع اللععه سبيل في حمل من يآقال ولهذا اليآة هذه
عبد قال وغيره القرظي كعب بن محمد وقال به ووفي العقد هذا
وسععلم عليه الله صلى الله لرسول عنه الله رضي رواحة بن الله

اشععترط فقععال شععئت مععا ولنفسك لربك اشترط العقبة ليلة يآعني
تمنعوني أن لنفسي واشترط شيئا به تشركوا ول تعبدوه أن لربي
ذلععك فعلنععا إذا لنععا فمععا قععالوا وأموالكم أنفسكم منه تمنعون مما
اللععه إن فنزلععت ولنسععتقيل نقيععل ل الععبيع ربععح قععالوا الجنععة قال

اللععه سبيل في يآقاتلون وقوله اليآة أنفسهم المؤمنين من اشترى
وهععذا هععذا لهم اجتمع أو قتلوا أو قتلوا سواءا أي ويآقتلون فيقتلون

1876 م3123خ الصحيحين في جاءا ولهذا الجنة لهم وجبت فقد
سععبيلي فععي جهععاد إل يآخرجععه ل سععبيله في خرج لمن الله وتكفل



منزلععه إلععى يآرجعععه أو الجنة يآدخله أن توفاه بأن برسلي وتصديآق
عليععه وعععدا وقععوله غنيمععة أو أجععر من نال ما نائل منه خرج الذي
قععد بأنه وإخبار الوعد لهذا تأكيد والقرآن والنجيل التوراة في حقا
وهععي الكبععار كتبه في رسله على وأنزله الكريآمة نفسه على كتبه

عيسععى علععى المنععزل والنجيععل موسععى علععى المنزلععة التععوراة
أجمعيععن عليهععم وسععلمه اللععه صلوات محمد على النزل والقرآن

كقععوله هذا الميعاد يآخلف ل فإنه الله من بعهده أوفى ومن وقوله
قععال ولهذا قيل الله من أصدق ومن ثم حديآثا الله من أصدق ومن

هو وذلك به بايآعتم الذي ببيعكم فاستبشروا
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وأمععوالهم أنفسععهم المؤمنين من اشترى        أنه سبحانه وأخبر(
هععذا وأن الجنة عليها     وأعاضهم110 التوبة        الجنة لهم بأن

وهععي السععماءا مععن المنزلععة كتبععه أفضععل أودعععه قد والوعد العقد
أوفععى أحععدا ل أنععه بإعلمهم ذلك أكد ثم والقرآن والنجيل التوارة
يآستبشععروا بععأن أمرهععم بععأن ذلك أكد ثم وتعالى تبارك منه بعهده
العظيععم الفععوز هععو ذلععك أن أعملهم ثم عليه عاقدوه الذي ببيعهم

فععإن وأجلععه خطععره أعظععم ما التبايآع هذا عقد ربه العاقد فليتأمل
برضععاه والفععوز النعيععم جنععات والثمععن المشترى هو وجل عز الله

أشعرف العقعد هععذا يآعده علعى جعرى والعذي هنعاك برؤيآته والتمتع
شععأنها هععذا سععلعة وإن والبشععر الملئكة من عليه وأكرمهم رسله

لععو لمععر هيععؤوك قععد          جسيم وخطب عظيم لمر هيئت لقد
المحبة مهر          الهمل مع ترعى أن بنفسك فاربأ    له فطنت
المؤمنين من اشتراهما الذي لمالكهما والمال النفس بذل والجنة

هزلععت مععا بالله السلعة هذه وسوم المفلس المعرض للجبان فما
لقععد المعسععرون بالنسيئة فيبيعها كسدت ول المفلسون فيستامها

ن لهعا ربهعا يآرض فلم يآريآد من سوق في للعرض أقيمت دون بثم
يآصععلح أيآهم يآنتظرون المحبون وقام البطالون فتأخر النفوس بذل
يآععد فععي ووقعععت بينهععم السععلعة فععدارت الثمععن نفسععه يآكععون أن

54 المائععدة         الكععافريآن علععى أعععزة المععؤمنين علععى أذلععة
الععدعوى صحة على البينة بإقامة طولبوا للمحبة المدعون كثر لما
فتنععوع الشععجي حرفععة الخلععي لدعععى بدعواهم الناس يآعطى فلو

ببينععة إل الععدعوى هععذه تثبععت ل فقيععل الشععهود فععي المععدعون
عمععران آل         اللععه يآحببكععم فععاتبعوني الله تحبون كنتم إن قل
وأقععواله أفعاله في الرسول أتباع وثبت كلهم الخلق      فتأخر31



إل العدالععة تقبععل ل وقيععل البينععة بعدالععة فطولبععوا وأخلقععه وهديآة
لئععم لومععة يآخععافون ول اللععه سععبيل فععي يآجاهععدون        بتزكيععة
فقيل المجاهدون وقام للمحبة المدعين أكثر     فتأخر54 المائدة

عليه وقع ما فسلموا لهم ليست وأموالهم المحبين نفوس إن لهم
لهععم بععأن وأمععوالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى الله فإن العقد
التجععار رأى فلمععا الجععانبين من التسليم يآوجب التبايآع وعقد الجنة

ن قعدر وجللة الثمن وقدر المشترى عظمة التبعايآع عقعد جعرى م
أن عرفععوا العقععد هععذا فيععه أثبععت الععذي الكتاب ومقدار يآديآه على

الخسععران معن فععرأوا السععلع من لغيرها ليس وشأنا قدرا للسلعة
معععدودة دراهععم بخععس بثمععن يآبيعوهععا أن الفععاحش والغبععن البين

ذلععك فاعععل فععإن وحسععرتها تبعتهععا وتبقععى وشععهوتها لععذتها تذهب
الرضععوان بيعععة المشععترى مععع فعقععدوا السفهاءا جملة في معدود
ول نقيلععك ل واللععه وقععالوا خيععار ثبععوت غيععر مععن واختيععارا رضععى

صععارت قععد لهععم قيععل المععبيع وسععلموا العقععد تععم فلمععا نسععتقيلك
كععانت مععا أوفععر عليكععم رددناهععا فقععد والن لنا وأموالكم أنفسكم
سععبيل فععي قتلععوا الععذيآن تحسبن ول        معها أموالكم وأضعاف

    لععم69 عمععران آل        يآرزقون ربهم عند أحياءا بل أمواتا الله
ل عليكعم للربعح طلبعا وأموالكم نفوسكم منكم نبتع أثعر ليظهعر ب

ثععم الثمععان أجععل عليععه والعطاءا المعيب قبول في والكرم الجود
وقععد عبععدالله بععن جعابر قصة تأمل والمثمن الثمن بين لكم جمعنا

أبوه وكان البعير عليه ورد وزاده الثمن وفاه ثم بعيره منه اشترى
مععع أبيععه حععال الفعععل بهذا فذكره أحد وقعة في النبي مع قتل قد

علععي تمععن عبععدي يآا وقال كفاحا وكلمه أحياه الله أن وأخبره الله
فقععد الخلئععق علععم بععه يآحيط أن وكرمه جوده عظم من فسبحان

المععبيع وقبععل العقععد لتكميععل ووفق الثمن وأعطى السلعة أعطى
نفسععه مععن عبععده واشععترى الثمععان أجععل عليه وأعاض عيبه على
العقعد بهعذا ومدحه عليه وأثنى والمثمن الثمن بين له وجمع بماله
          منه وشاءاه له وفقه الذي سبحانه وهو

فععاطو الشععوق حععادي بععك حععدا     فقععد همععة ذا كنععت إن فحيهل
              المراحل

كوامل ألفا لبيك دعا ما إذا     ورضاهم حبهم لمنادي وقل
عععدن الطلل إلععى نظععرت     فععإن دونهععم مععن الطلل تنظر ول

          حوائل
حامل يآكفيك الشوق فإن ودعه     قاعد رفقة بالسير تنتظر ول

تصععبح والحععب الهععدى طريآععق     علععى وسر إليهم زادا منهم وخذ
              واصل
عامل تعيدك فالذكرى ركابك     دنت إذا شراك بذكراهم وأحي



المناهل فابغي الوصل ورد أمامك     لها فقل الكلل تخافن وإما
المشاعل ليس يآهديآك فنورهم     به سر ثم نورهم من قبسا وخذ
قائل كنت إن ثم تراهم عساك     به فقل الراك وادي على وحي
سائل كنت إذا فاطلبهم     ال معرف عندي نعمان ففي وإل
غافل كان من ويآح يآا فمنى تفت     فإن بليلته جمع ففي وإل

نازل كنت بها الولى منازلك     فإنها عدن جنات على وحي
تبكععي الطلل علعى وقفععت     ذا لجعل الكاشععحون سعباك ولكن

              المنازل
كنععت إن بعالنفس فجععد خلعود     ال بجنععة المزيآععد يآوم على وحي
              باذل

منازل فليست وجاوزها مقيل     بها فما دارسات رسوما فدعها
الخلععق لععذا فيهععا وكععم قتيل     بها كم الخلق يآنتابها عفت رسوما

              قاتل
آهل الحبة وفد سرى عليه     الذي المنهج على عنها يآمنة وخذ
يآصععبح الكععد ذا اللقععا فعنععد     ساعة بالصبر نفس يآا ساعدي وقل
             زائل
جاذل فرحان الحزان ذو ويآصبح    تنقضي ثم ساعة إل هي فما
والهمم البية النفوس السلم دار وإلى الله إلى الداعي حرك لقد

اللععه وأسمع واعية أذن له كانت من اليآمان منادي وأسمع العالية
طريآععق فععي به وحدا البرار منازل إلى السماع فهزه حيا كان من

 ص3ج المعععاد )(زادالقععرار بععدار إل رحععاله بععه حطععت فما سيره
72 -76(

الراكعللون السللائحون الحامللدون العابللدون التللائبون(
المنكللر عللن والنللاهون بللالمعروف المللرون الساجدون

]112) [المؤمنين وبشر الله لحدود والحافظون
393 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

اللععه اشععترى الذيآن المؤمنين نعت       هذا112 112\9 اليآات 
مععن التععائبون الجليلععة والخلل الجميلععة وأمععوالهم أنفسععهم منهععم

بعبعادة القعائمون أي العابعدون للفعواحش التعاركون كلهعا الذنوب
القععوال أخععص فمن والفعال القوال وهي عليها محافظين ربهم

تععرك وهو الصيام العمال أفضل ومن الحامدون قال فلهذا الحمد
ههنععا بالسععياحة المععراد وهو والجماع والشراب الطعام من الملذ
عليععه اللععه صععلى النععبي أزواج وصععف كمععا السععائحون قععال ولهذا
الركععوع وكععذا صععائمات أي سععائحات تعالى قوله في بذلك وسلم

السععاجدون الراكعون قال ولهذا الصلة عن عبارة وهما والسجود
اللععه طاعععة إلععى ويآرشععدونهم اللععه خلععق يآنفعععون ذلععك مععع وهععم

فعلععه يآنبغععي بمععا العلععم مع المنكر عن ونهيهم بالمعروف بأمرهم



وعمل علما وتحريآمه تحليله في الله حدود حفظ وهو تركه ويآجب
لن المععؤمنين وبشععر قال ولهذا الخلق ونصح الحق بعبادة فقاموا
بيان به اتصف لمن السعادة كل والسعادة كله هذا يآشمل اليآمان

عععن عاصععم عععن الثوري سفيان قال الصيام بالسياحة المراد بأن
روي وكععذا الصععائمون السائحون قال مسعود بن الله عبد عن زر

أبعي بعن علعي وقعال عبعاس ابن عن والعوفي جبير بن سعيد عن
هععم السععياحة القععرآن فععي اللععه مععاذكر كل عباس ابن عن طلحة

حععدثنا جريآععر ابععن وقععال اللععه رحمه الضحاك قال وكذا الصائمون
الوليععد عن يآزيآد بن إبراهيم حدثنا أحمد أبو حدثنا إسحاق بن أحمد

المععة هععذه سععياحة قالت عنها الله رضي عائشة عن الله عبد بن
ن وعبعد وعطعاءا جبير بن وسعيد مجاهد قال وهكذا الصيام الرحم

أن وغيرهععم عيينععة بععن وسععفيان مزاحععم بععن والضععحاك السععلمي
ائمون بالسعائحين المراد السعائحون البصعري الحسعن وقعال الص

الععذيآن السععائحون العبدي عمرو أبو وقال رمضان شهر الصائمون
هذا نحو تزوجها حديآث في ورد وقد المؤمنين من الصيام يآديآمون

بن حكيم حدثنا بزيآع بن الله عبد بن محمد حدثني جريآر ابن وقال
قععال قععال هريآععرة أبععي عععن صععالح أبععي عععن سليمان حدثنا حزام

وهععذا الصععائمون هم السائحون وسلم عليه الله صلى الله رسول
عمععرو عن وهب ابن عن يآونس حدثني أيآضا وقال أصح الموقوف

النبي سئل قال عمير بن عبيد عن ديآنار بن عمرو عن الحارثا بن
وهععذا الصععائمون هععم فقععال السععائحين عن وسلم عليه الله صلى

أن علععى يآععدل مععا وجععاءا وأشععهرها القوال أصح وهذا جيد مرسل
حععديآث  مععن2486 سععننه داودفي أبو ماروى وهو الجهاد السياحة

فقال السياحة في لي ائذن الله رسول يآا قال رجل أن أمامة أبي
اللععه سععبيل فععي الجهععاد أمتي سياحة وسلم عليه الله صلى النبي
أن غزيآععة بععن عمععارة أخععبرني لهيعععة ابععن عععن المبارك ابن وقال

رسول فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول ثم ذكرت السياحة
اللععه سععبيل في الجهاد بذلك الله أبدلنا وسلم عليه الله صلى الله

العلععم طلبععة هععم قععال أنععه عكرمععة وعن شرف كل على والتكبير
ابععن رواهمععا المهععاجرون هععم أسلم بن زيآد بن الرحمن عبد وقال
يآتعبععد من بعض يآفهمه قد ما السياحة من المراد وليس حاتم أبي

والكهععوف الجبال شواهق في والتفرد الرض في السياحة بمجرد
فععي والععزلزل الفتن أيآام في إل بمشروع ليس هذا فإن والبراري

أن الخععدري سعععيد أبععي عععن البخععاري صععحيح في ثبت كما الديآن
مععال خيععر يآكون أن يآوشك قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
مععن بععديآنه يآفععر القطععر ومواقععع الجبال شعف بها يآتبع غنم الرجل
قوله في عباس ابن عن طلحة أبي بن وعلي العوفي وقال الفتن



قععال وكععذا اللععه بطاعععة القععائمون قععال اللععه لحععدود والحععافظون
لفرائعض قعال اللعه لحدود الحافظون روايآة وعنه البصري الحسن

.الله أمر على القائمون روايآة وفي الله
للمشللركين يسللتغفروا أن آمنللوا والذين للنبي كان ما(

أصحاب أنهم لهم تبين ما بعد من قربى أولي كانوا ولو
الجحيم

وعللدها موعللدة عللن إل لبيه إبراهيم استغفار كان وما
لواه إبراهيم إن منه تبرأ لله عدو أنه له تبين فلما إياه
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عععن معمععر حععدثنا الععرزاق عبععد  حععدثنا5533 أحمععد المععام قععال
الوفععاة طالب أبا عمل لما قال أبيه عن المسيب ابن عن الزهري

اللععه وعبععد جهل أبو وعنده وسلم عليه الله صلى النبي عليه دخل
ثععم بهععا لك أحاج كلمة الله إل إله ل قل عم أي فقال أمية أبي بن

طععالب أبععا يآععا أميععة بععن اللععه وعبععد جهععل أبععو فقال وجل عز الله
المطلععب عبععد ملععة علععى أنععا فقععال المطلب عبد ملة عن أترغب
عنععك أنععه لععم ما لك لستغفرن وسلم عليه الله صلى النبي فقال

ولععو للمشععركين يآسععتغفروا أن آمنععوا والذيآن للنبي كان ما فنزلت
قععال الجحيععم أصععحاب أنهم لهم تبين ما بعد من قربي أولي كانوا

يآشععاءا مععن يآهععدي اللععه ولكععن أحببععت من تهدي ل إنك فيه ونزلت
بععن يآحيععى  حععدثنا199 أحمععد المام  وقال24 م1360خ أخرجاه

علععي عععن الخليععل أبععي عععن إسععحاق أبععي عن سفيان أخبرنا آدم
مشععركان وهمععا لبععويآه يآسععتغفر رجل سمعت قال عنه الله رضي
يآسععتغفر أولععم فقععال مشركان وهما لبويآه الرجل أيآستغفر فقلت

مععا فنزلت وسلم عليه الله صلى للنبي ذلك فذكرت لبيه إبراهيم
لمععا قععال اليآععة للمشععركين يآسععتغفروا أن آمنوا والذيآن للنبي كان
الحععديآث فععي هععو أو إسععرائيل قععاله أو سفيان قاله أدري فل مات
المععام وقال مات لما قال أنه مجاهد عن ثابت هذا قلت مات لما

بععن زبيععد حععدثنا زهير حدثنا موسى بن الحسن  حدثنا5355 أحمد
قععال أبيععه عععن بريآدة ابن عن دثار بن محارب عن اليامي الحارثا

بنععا فنععزل سععفر فععي ونحععن وسععلم عليععه اللععه صلى النبي مع كنا
بععوجهه علينععا أقبل ثم ركعتين فصلى راكب ألف من قريآب ونحن

والم بععالب وفععداه الخطععاب بععن عمععر إليععه فقام تذرفان وعيناه
فععي وجععل عععز ربععي سععألت إنععي قععال مالععك الله رسول يآا وقال

النععار مععن لهععا رحمة عيناي فدمعت لي يآأذن فلم لمي الستغفار
فزوروهععا القبععور زيآععارة عععن نهيتكععم ثلثا عععن نهيتكم كنت وإني

فكلوا ثلثا بعد الضاحي لحوم عن ونهيتكم خيرا زيآارتها لتذكركم



فععي فاشربوا الوعية في الشربة عن ونهيتكم شئتم ما وامسكوا
حععديآث مععن جريآععر ابععن وروى مسععكرا تشععربوا ول شئتم وعاءا أي

صععلى النععبي أن أبيععه عععن بريآععدة بن سليمان عن مرثد بن علقمة
فجعععل إليه والحاصل قبر رسم أتى مكة قدم لما وسلم عليه الله

ماصعنعت رابنعا إنعا اللععه رسععول يآا فقلنا مستعبرا قال ثم يآخاطب
واسععتأذنته لععي فععأذن أمععي قععبر زيآارة في ربي استأذنت إني قال
يآومئععذ معن أكعثر باكيععا رؤي فمععا لعي يآعأذن فلم لها الستغفار في

خععداش بععن خالد حدثنا أبي حدثنا تفسيره في حاتم أبي ابن وقال
عععن هععانئ بععن أيآععوب عععن جريآج ابن عن وهب بن الله عبد حدثنا

الله صلى الله رسول خرج قال مسعود بن الله عبد عن مسروق
قععبر إلععى جلععس حععتى فجاءا فاتبعناه المقابر إلى يآوما وسلم عليه
بن عمر إليه فقام قام ثم لبكائه فبكينا بكى ثم طويآل فناجاه منها

قععال لبكائععك بكينععا فقلنا أبكاكم ما فقال دعانا ثم فدعاه الخطاب
فععي ربععي اسععتأذنت وإنععي آمنععة قععبر عنده جلست الذي القبر إن

ابعن حعديآث معن ذكعر ثعم آخر وجه من أورده ثم لي فأذن زيآارتها
فلععم لهععا الععدعاءا فععي ربععي استأذنت وإني وفيه منه قريآبا مسعود

مععا فأخععذني اليآععة آمنوا والذيآن للنبي كان ما علي وأنزل لي يآأذن
فإنهععا فزوروهععا القبععور زيآععارة عن نهيتكم وكنت للوالد الولد يآأخذ
1112049 الطععبراني قععال معنععاه فععي آخععر حععديآث الخععرة تذكر
بععن العزيآععز عبععد الععدرداءا أبو حدثنا المروزي علي بن محمد حدثنا
عكرمععة عععن أبيععه عن كيسان بن الله عبد بن إسحاق حدثنا منيب

من أقبل لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عباس ابن عن
أن أصععحابه أمععر عسععفان ثنيعة معن هبط فلما واعتمر تبوك غزوة

أمععه قععبر علععى فنزل فذهب إليكم أرجع حتى العقبة إلى استندوا
لبكععائه هععؤلءا وبكععى بكععاؤه فاشععتد بكععى إنه ثم طويآل ربه فناجى
ل شيئا أمته في أحدثا وقد إل المكان بهذا الله نبي مابكى وقالوا
يآبكيكم ما فقال اليهم فرجع قام معه هؤلءا بكى بكى فلما تطيقه
ل شعيءا أمتعك فعي أحدثا لعله فقلنا لبكائك بكينا الله يآانبي قالوا

فسععألت أمععي قبر على نزلت ولكن بعضه كان وقد ل قال تطيقه
لععي يآععأذن أن الله فأبى القيامة يآوم شفاعتها في لي يآأذن أن الله

كععان ومععا فقععال جبريآععل جععاءاني ثععم فبكيععت أمععي وهععي فرحمتها
أنععه لععه تبين فلما إيآاه وعدها موعدة عن إل لبيه إبراهيم استغفار

أبيععه مععن إبراهيععم تععبرأ كمععا أمععك من أنت فتبرأ منه تبرأ لله عدو
أمي وهي فرحمتها
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أن وأبععى اثنيععن عنهععم فرفع أربعا أمتي عن يآرفع أن ربي ودعوت

ماءا معن الرجعم عنهعم يآرفعع أن ربي دعوت اثنين عنهم يآرفع الس



بأس بعضهم يآذيآق ل وأن شيعا يآلبسهم ل وأن الرض من والغرق
وأبى الرض من والغرق السماءا من الرجم عنهم الله فرفع بعض

كعانت لنهعا أمعه قعبر إلى عدل وإنما والهرج القتل عنهم يآرفع أن
وسععياق غريآب حديآث وهذا لهم عسفان وكانت كداءا تحت مدفونة
فععي البغععدادي الخطيععب مععارواه نكععارة وأشععد منه وأغرب عجيب
فيعه حعديآث فعي عائشعة عن مجهول بسند واللحق السابق كتاب
السععهيلي مععارواه وكععذلك عادت ثم فآمنت أمه أحيا الله أن قصة
لععه أحيععا اللععه إن مجهولععون جماعععة فيه  بسند1113 الروض في
السععتدلل هععذا في دحية ابن الحافظ قال وقد به فآمنا وأمه أباه
غيبوبتهععا بعععد الشمس رجعت كما جديآدة حياة هذه أن حاصله بما

حععديآث يآعنععي ثععابت حديآث وهو الطحاوي قال العصر على وصلى
قععال شرعا ول عقل يآمتنع إحياؤهما فليس القرطبي قال الشمس

كلععه وهععذا قلععت به فآمن طالب أبا عمه أحيا الله أن سمعت وقد
أعلععم واللععه منععه مععانع فل صععح فععإذا الحععديآث صحة على متوقف

آمنععوا والذيآن للنبي كان ما قوله في عباس ابن عن العوفي وقال
أراد وسلم عليه الله صلى النبي أن اليآة للمشركين يآستغفروا أن
إبراهيععم إن فقععال ذلععك عععن وجل عز الله فنهاه لمه يآستغفر أن

ومععا اللععه فأنزل لبيه استغفر قد وسلم عليه الله صلى الله خليل
وقععال اليآععة إيآععاه وعدها موعدة عن إل لبيه إبراهيم استغفار كان
يآستغفرون كانوا اليآة هذه في عباس ابن عن طلحة أبي بن علي
ولععم لمععواتهم السععتغفار عن فأمسكوا اليآة هذه نزلت حتى لهم

كععان ومععا اللععه أنععزل ثععم يآموتععوا حععتى للحياءا يآستغفروا أن يآنهوا
رجععال ان لنععا ذكر اليآة في قتادة وقال اليآة لبيه إبراهيم استغفار

إن اللععه يآععانبي قالوا وسلم وآله عليه الله صلى النبي أصحاب من
العععاني ويآفععك الرحععام ويآصععل الجععوار يآحسععن كععان من آبائنا من

عليععه اللععه صععلى النبي فقال قال لهم نستغفر أفل بالذمم ويآوفي
لبيععه إبراهيععم اسععتغفر كمععا لبععي لسععتغفر إنععي والله بلى وسلم
للمشععركين يآسععتغفروا أن آمنععوا والععذيآن للنبي كان ما الله فأنزل
السععلم عليععه إبراهيععم تعععالى اللععه عذر ثم الجحيم قوله بلغ حتى
الله نبي أن لنا وذكر قال اليآة لبيه إبراهيم استغفار كان ما فقال
فععدخلن كلمات الي الله أوحى قد قال وسلم وآله عليه الله صلى

مشركا مات لمن أستغفر ل أن أمرت قلبي في ووقرن أذني في
ول لعه شععر فهععو أمسعك ومن له خير فهو ماله فضل أعطي ومن
بععن سعععيد عععن الشععيباني عن الثوري وقال كفاف على الله يآلوم
فلعم مسعلم ابعن ولعه زفعر رجعل معات قعال عباس ابن عن جبير

يآمشععي أن له يآنبغي فكان فقال عباس لبن ذلك فذكر معه يآخرج
شععأنه إلى وكله مات فإذا حيا مادام بالصلح له ويآدعو ويآدفنه منه



يآععدع لععم منه تبرأ قوله إلى لبيه إبراهيم استغفار كان وما قال ثم
رض علععي عععن  وغيععره3214 داود أبععو مععارواه بالصحة له وشهد

الشععيخ عمععك إن اللععه رسول يآا قلت طالب أبو مات لما عنه الله
فذكر تأتيني حتى شيئا ولتحدثن فواره اذهب قال مات قد الضال

جنععازة به مرت لما وسلم عليه الله صلى أنه وروي الحديآث تمام
ربععاح أبععي بن عطاءا وقال يآاعم رحم وصلتك قال طالب أبي عمه

حبشععية كععانت ولععو القبلععة أهععل من أحد على الصلة لدع ماكنت
عععن إل الصععلة حجععب اللععه أسععمع لععم لنععي الزنععا مععن حبلععي

أن آمنععوا والععذيآن للنععبي كععان مععا وجععل عععز الله يآقول المشركين
أبيععه عن وكيع ابن عن جريآر ابن وروي اليآة للمشركين يآستغفروا

رحعم يآقعول هريآعرة أبعا سمعت قال أبيه عن وامل بن عصمة عن
إن قععال ل قععال ولبيععه قلععت ولمععه هريآرة لبي استغفر رجل الله
قععال منععه تععبرأ للععه عععدو أنه له تبين فلما وقوله مشركا مات أبي
لععه تععبين فلمععا مععات حتى لبيه يآستغفر إبراهيم مازال عباس ابن
للععه عععدو أنععه لععه تععبين مععات لما روايآة وفي منه تبرأ لله عدو أنه

عبيد وقال الله رحمهم وغيرهم وقتادة والضحاك مجاهد قال وكذا
أباه يآلقى حين القيامة يآوم منه يآتبرأ إنه جبير بن وسعيد عمير بن

أعصععيك كنت إني يآاإبراهيم فيقول والغبرة القترة أبيه وجه وعلى
يآععوم تخزني ل أن تعدني ألم رب أي فيقول أعصيك ل اليوم وإني

مععاوراءاك إلى انظر فيقال البعد أبي من أخزى خزي فأي يآبعثون
بقععوائمه يآسععحب ثععم ضععبعانا مسععخ قععد أي متلطععخ بذيآععخ هو فإذا

الثععوري سفيان قال حليم لواه إبراهيم إن وقوله النار في ويآلقى
اللععه عبععد عععن حععبيش بن زر عن بهدلة بن عاصم عن واحد وغير

مسعععود ابععن عن وجه روى وكذا الدعاءا الواه قال أنه مسعود بن
جريآر ابن وقال
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بعن الحميعد عبعد حعدثني منهعال بعن الحجعاج حدثنا المثنى حدثني
قععال الهاد بن شداد بن الله عبد عن حوشب بن شهر حدثنا بهرام
اللععه رسععول يآا رجل قال جالس وسلم عليه الله صلى النبي بينما

أبععي ابععن ورواه حليم لواه إبراهيم إن قال المتضرع قال ماالواه
ولفظععه به بهرام بن الحميد عبد عن المبارك ابن حديآث من حاتم
عععن كهيل بن سلمة عن الثوري وقال الدعاءا المتضرع الواه قال

الواه عععن مسعععود ابععن سأل أنه العبيديآن أبي عن البطين مسلم
شععرحبيل بن عمرو ميسرة وأبي مجاهد قال وبه الرحيم هو فقال

وقععال اللععه بعباد أي الرحيم أي وغيرهما وقتادة البصري والحسن
الواه قعال عبععاس ابعن ععن عكرمعة ععن خالععد ععن المبارك ابن

أنععه عبععاس ابععن عععن العععوفي قععال وكععذا الحبشة بلسان الموقن



طلحععة أبععي بععن علععي وقععال والضععحاك مجاهععد قال وكذا الموقن
عنه طلحة أبي بن على زاد المؤمن الواه عباس ابن عن ومجاهد

الحبشععة بلسععان المؤمن هو عنه العوفي وقال التواب المؤمن هو
أحمد المام وقال الحبشة بلسان المؤمن هو جريآج ابن قال وكذا

عععن يآزيآععد بععن الحععارثا عععن لهيعة ابن حدثنا موسى  حدثنا4159
عليععه اللععه صععلى الله رسول أن عامر بن عقبة عن رباح بن علي

رجععل أنععه وذلععك أواه إنعه النجععاديآن ذو لعه يآقال لرجل قال وسلم
ابععن ورواه الععدعاءا فععي صععوته رفععع القععرآن في الله ذكر إذا كان

ابععن وقععال المسععبح الواه والشعععبي جععبير بععن سعععيد وقال جريآر
نفيعر بعن جعبير ععن الزاهريآعة أبي عن صالح بن معاويآة عن وهب
الضحى سبحة على المحافظ قال عنه الله رضي الدرداءا أبي عن
ذكععر إذا الععذي الواه أيآععوب أبععي عن ماتع أيآن شفي وقال أواه إل

يآععذنب الوجععل الحفيععظ الواه مجاهععد وعععن منهععا استغفر خطايآاه
رحمععه حععاتم أبي ابن كله ذلك ذكر سرا منه يآتوب ثم سرا الذنب

حجععاج عععن المحععاربي حععدثنا وكيععع ابن حدثنا جريآر ابن وقال الله
ذكععر يآكثر كان رجل أن بنان بن مسلم بن الحسن عن الحكم عن
أواه إنععه فقال وسلم عليه الله صلى للنبي ذلك فذكر ويآسبح الله

بعن المنهععال حعدثنا يآمعان ابععن حععدثنا كريآعب أبعو حدثنا أيآضا وقال
النعبي أن عبعاس ابعن ععن عطعاءا عن أرطاة بن حجاج عن خليفة
لواهععا كنععت إن الله رحمك فقال ميتا دفن وسلم عليه الله صلى
سععمعت قال الباهلي يآونس أبي عن شعبة وقال للقرآن تلءا يآعني
قععال ذر أبععي عععن يآحععدثا قاصا وكان روميا أصله وكان بمكة رجل
فععذكر أوه أوه دعععائه فععي ويآقول الحرام بالبيت يآطوف رجل كان
ذات فخرجت قال أواه إنه فقال وسلم عليه الله صلى للنبي ذلك
ليل الرجععل ذلك يآدفن وسلم عليه الله صلى الله رسول فإذا ليلة

وروي ومشععاه جريآععر ابععن رواه غريآععب حععديآث هذا المصباح ومعه
إذا كععان قععال لواه إبراهيععم إن سععمعت قال أنه الحبار كعب عن
إن عبععاس ابععن عععن جريآععج ابععن وقال النار من أوه قال النار ذكر

أولععى جريآععر بععم جعفععر أبععو المععام قععال فقيععه قععال لواه إبراهيم
أن وذلععك للسععياق المناسب وهو الدعاءا إنه قال من قول القوال

موعععدة عععن لبيععه اسععتغفر إنمععا إبراهيععم أن ذكععر لمععا تعالى الله
وأنععاله ظلمه عمن حليما الدعاءا كثير إبراهيم كان وقد إيآاه وعدها

أنت أراغب قوله في له أذاه شدة مع لبيه استغفر ولهذا مكروها
ثععم مليععا واهجرنععي لرجمنععك تنتععه لم لئن ثم يآاإبراهيم آلهتي عن
عنععه فحلععم حفيععا بععي كان إنه ربي لك سأستغفر عليك سلم قال
لواه إبراهيععم إن تعععالى قععال ولهععذا واستغفر له ودعا له أذاه مع

.حليم



لهللم يبين حتى هداهم إذ بعد قوما ليضل الله كان وما(
ملللك للله الللله إن ،عليللم شلليء بكللل الللله إن يتقون ما

الللله دون من لكم وما ويميت يحيي والرض السماوات
]116 ،115) [نصير ول ولي من
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الكريآمعة نفسعه ععن مخععبرا تععالى      يآقول116 115\9 اليآات

حععتى إليهععم الرسععالة إبلغ بعد إل قوما يآضل ل إنه العادل وحكمه
فهديآناهم ثمود فأما تعالى قال كما الحجة عليهم قامت قد يآكونوا

إذ بعد قوما ليضل الله كان وما تعالى قوله في مجاهد وقال اليآة
السععتغفار تععرك في للمؤمنين وجل عز الله بيان قال اليآة هداهم

انه وفعي خاصعة للمشعركين ة وطعاعته معصعيته فعي لهعم بي عام
اللععه كععان ومععا تعععالى اللععه يآقععول جريآر ابن وقال ذروا أو فافعلوا
إذ بعد بالضلل المشركين لموتاكم استغفاركم في عليكم ليقضي
إليكععم يآتقععدم حععتى وبرسععوله بععه لليآمان ووفقكم الهدايآة رزقكم
عنه بالنهي ذلك كراهة لكم يآبين أن قبل فأما فتتركوه عنه بالنهي

بالضععلل عليكععم يآحكععم ل فإنه عنه نهاكم ما إلى نهيه تضيعوا فلم
المأمور من يآكونان إنما والمعصية الطاعة فإن
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لععم فيمععا عاصععيا أو مطيعععا كععائن ولععم يآؤمر لم من وأما والمنهي

السععموات ملععك لععه اللععه إن تعععالى وقععوله عنععه يآنععه ولم به يآؤمر
ولنصععير ولععي مععن اللععه دون مععن لكععم وما ويآميت يآحيى والرض

فععي المععؤمنين لعبععاده تعالى الله من تحريآض هذا جريآر ابن وقال
مالععك اللععه بنصععر يآثقععوا وأنهععم الكفععر وملععوك المشععركين قتععال

دون من لهم لولى فإنه أعدائه من يآرهبوا ولم والرض السموات
أبععي بععن علععي حععدثنا حععاتم أبي ابن وقال سواه لهم ولنصير الله

قتادة عن سعيد حدثنا عطاءا بن الوهاب عبد حدثنا البغدادي دلمة
اللععه رسععول بينععا قععال حععزام بن حكيم عن محرز بن صفوان عن

مععا تسععمعون هععل لهععم قال إذ أصحابه بين وسلم عليه الله صلى
عليععه اللععه صععلى الله رسول فقال شئ من نسمع ما قالوا أسمع
مععن فيهععا ومععا تئععط أن تلم ومععا السماءا أطيط لسمع إني وسلم
مامن الحبار كعب وقال قائم أو ساجد ملك وعليه إل شبر موضع
ذلععك علععم يآرفععع بها موكل وملك إل الرض من إبرة خرمة موضع

حملعة وإن الععتراب عععدد معن لكععثر السععماءا ملئكععة وإن الله إلى
.عام مائة مسيرة مخه إلى أحدهم كعب مابين العرش

الللذين والنصللار والمهاجرين النبي على الله تاب لقد(
قلللوب يزيللغ كللاد مللا بعللد من العسرة ساعة في اتبعوه



) [رحيلم رؤوف بهلم إنله عليهلم تلاب ثلم منهلم فريق
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اليآععة هععذه نزلت واحد وغير مجاهد       قال117 117\9 اليآات

فععي المععر مععن شععدة في إليها خرجوا أنهم وذلك تبوك غزوة في
خرجععوا قتادة قال ظاهرا الزاد من وعسر شديآد وحر مجدبة سنة
الجهععد من الله يآعلم ما على الحر لهبان في تبوك عام الشام إلى
كانععا الرجليععن أن لنععا ذكععر لقععد حععتى شععديآد جهععد فيها أصابهم ما

يآمصععها بينهععم التمععرة يآتععداولون النفععر وكان بينهما التمرة يآشقان
اللععه فتععاب عليهععا يآشععرب ثععم هذا يآمصها ثم عليها يآشرب ثم هذا

عبد بن يآونس حدثني جريآر ابن وقال غزوتهم من وأقفلهم عليهم
بعن سعععيد عععن الحارثا بن عمرو أخبرني وهب ابن أخبرنا العلى

عععن مطعععم بن جبير بن نافع عن عتبة أبي بن عتبة عن هلل أبي
العمععرة شععأن فععي الخطععاب بن لعمر قيل أنه عباس بن الله عبد

عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول مععع خرجنا الخطاب بن عمر فقال
عطععش فيععه فأصععبنا منزل فنزلنا شديآد قيظ في تبوك إلى وسلم
يآلتمس ليذهب الرجل كان إن وحتى ستنقطع رقابنا أن ظننا حتى
الرجععل إن وحععتى سععتنقطع رقبتععه أن يآظععن حععتى يآرجع فل الماءا
فقععال كبده على مابقي ويآجعل فيشربه فرثه فيعصر بعيره لينحر

فععي عععودك قععد وجععل عععز اللععه إن الله رسول يآا الصديآق بكر أبو
فلععم يآععديآه فرفععع نعععم قععال ذلععك تحب فقال لنا فادع خيرا الدعاءا

مععامعهم فملوا سععكبت ثععم فععأظلت السماءا سالت حتى يآرجعهما
فععي جريآععر ابععن وقععال العسععكر جاوزت نجدها فلم ننظر ذهبنا ثم

اتبعععوه الععذيآن والنصار والمهاجريآن النبي على الله تاب لقد قوله
بعععد مععن ظععاهرا والزاد والظهر النفقة من أي العسرة ساعة في
ديآععن فععي ويآشععك الحععق عععن أي منهععم فريآععق قلععوب تزيآغ كاد ما

المشععقة مععن نععالهم للذي ويآرتاب وسلم عليه الله صلى الرسول
رزقهعم ثععم يآقعول عليهعم تعاب ثعم وغزوهعم سفرهم في والشدة

رءاوف بهععم إنععه ديآنععه علععى الثبععات إلى والرجوع ربهم إلى النابة
.رحيم

عليهللم ضللاقت إذا حللتى خلفللوا الللذين الثلثللة وعلللى(
ل أن وظنللوا أنفسهم عليهم وضاقت رحبت بما الرض

هللو الله إن ليتوبوا عليهم تاب ثم إليه إل الله من ملجأ
مع وكونوا الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا ،الرحيم التواب

]119 ،118) [الصادقين
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خلفوا الذيآن الثلثة في الواردة       الحاديآث119 118\9 اليآات
أخععي ابععن حدثنا إبراهيم بن يآعقوب  حدثنا3456 أحمد المام قال

الزهععري مسععلم بععن محمععد عمععه عن الله عبد بن محمد الزهري
اللععه عبععد أن مالععك بن كعب بن الله عبد بن الرحمن عبد أخبرني

قععال عمععى حيععن بنيععه مععن كعععب قائععد وكععان مالععك بعن كعب بن
اللععه رسععول عععن تخلف حين حديآثه يآحدثا مالك بن كعب سمعت

لم مالك بن كعب فقال تبوك غزوة في وسلم عليه الله صلى
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قط غزاها غزاة في وسلم عليه الله صلى الله رسول عن أتخلف

تخلف أحد بعاتب ولم بدر غزاة في تخلفت كنت أني غزاة في إل
عيععر يآريآععد وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول خععرج وإنما عنها

مععع شععهدت ولقععد ميعاد عدوهم وبين بينهم الله جمع حتى قريآش
علععى تواثقنععا حيععن العقبععة ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول

فععي أذكععر بععدر كععانت وإن بدر مشهد بها لي أن أحب وما السلم
اللععه رسععول عن تخلفت حين خبري من وكان وأشهر منها الناس
أيآسر ول أقوى أكن لم أني تبوك غزوة في وسلم عليه الله صلى
قبلهععا مععاجمعت واللععه الغععزاة تلععك فععي عنععه تخلفععت حيععن منععي

اللععه رسععول وكععان الغععزاة تلععك فععي جمعتهمععا حتى قط راحلتين
حتى بغيرها ورى إل يآغزوها غزوة يآريآد قلما وسلم عليه الله صلى
فععي وسععلم عليععه الله صلى الله رسول فغزاها الغزوة تلك كانت
فخلععى كععثيرا وعععدوا ومفععازا بعيععدا سععفرا واسععتقبل شععديآد حععر

يآريآععد الذي وجهه فأخبرهم عدوهم أهبة ليتأهبوا أمرهم للمسلمين
يآجمعهم ل كثير وسلم عليه الله صلى الله رسول مع والمسلمون

إل يآتغيععب أن يآريآععد رجل فقل كعب قال الديآوان يآريآد حافظ كتاب
عععز اللععه مععن وحي فيه يآنزل لم ما عليه سيخفي ذلك أن أن ظن
حيععن الغععزاة تلععك وسععلم عليععه اللععه صلى الله رسول وغزا وجل

اللععه رسععول إليهععا فتجهععز أصعععر إليهععا وأنا والظلل الثمار طابت
أتجهععز لكععي أغدو فطفقت معه والمؤمنون وسلم عليه الله صلى
قععادر أنععا لنفسععي فأقول شيئا جهازي من أقض ولم فأرجع معهم
بالنععاس شععمر حععتى بي يآتمادى ذلك يآزل فلم أردت إذا ذلك على
والمسععلمون غاديآععا وسلم عليه الله صلى الله رسول فأصبح الجد
ثععم يآومين أو يآوم بعد أتجهز رجاءا شيئا جهازي من أقص ولم معه

جهععازي من أفض ولم فرجعت تجهز ل ماصلوا بعد فغدوت ألحقه
بععي يآتمادى ذلك يآزل فلم شيئا أقض ولم فرجعت غدوت ثم شيئا
وليتنععي فععألحقهم أرتحععل أن فهممت الغزو وتفارط أسرعوا حتى
النععاس فععي خرجععت إذا فطفقععت لععي ذلك يآقدر لم ثم فعلت أني
رجل إل أرى ل أنععي يآحزنني وسلم عليه الله صلى الله رسول بعد



ولععم وجععل عععز اللععه عذره ممن رجل أو النفاق في عليه مغموصا
فقععال تبععوك بلععغ حععتى وسلم عليه الله صلى الله رسول يآذكرني

رجععل فقععال مالععك بععن كعععب مافعل بتبوك القوم في جالس وهو
عطفيععه فععي والنظععر بععرده اللععه رسععول يآععا حبسه سلمة بني من

عليععه ماعلمنا الله رسول يآا والله قلت بئسما جبل بن معاذ فقال
بعن كعععب قععال وسلم عليه الله صلى الله رسول فسكت خيرا إل

تععوجه قععد وسععلم عليه الله صلى الله رسول أن بلغني فلما مالك
بمععاذا وأقععول الكععذب أتععذكر وطفقععت بععثي حضععر تبوك من قافل
أهلععي من رأي ذي بكل ذلك على وأستعين غدا سخطه من أخرج
زاح قادما أظل قد وسلم عليه الله صلى الله رسول إن قيل فلما
صععدقه فععأجمعت أبدا بشيءا منه أنج لم أني وعرفت الباطل عني

سععفر من قدم إذا وكان وسلم عليه الله صلى الله رسول فأصبح
جاءاه ذلك فعل فلما للناس جلس ثم ركعتين فصلى بالمسجد بدأ

بضعععة وكععانوا لععه ويآحلفععون إليععه يآعتععذرون فطفقععوا المتخلفععون
وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول منهععم فيقبععل رجل وثمانين
جئععت حتى تعالى الله إلى سرائرهم ويآكل لهم ويآستغفر علنيتهم

فجئععت تعععال لععي قال ثم المغضب تبسم تبسم عليه سلمت فلما
قععد تكععن ألععم خلفععك مععا لععي فقععال يآديآه بين جلست حتى أمشي

من غيرك ثم جلست لو إني الله رسول يآا فقلت ظهرك اشتريآت
جعدل أعطيعت لقععد بععذر سععخطه معن أخرج أن لرأيآت الدنيا أهل

بععه ترضععى كذب بحديآث اليوم حدثتك لئن علمت لقد والله ولكني
تجعد بصعدق حعدثتك ولئعن علعى يآسعخطك أن اللعه ليوشكن عني
لي كان ما والله وجل عز الله من ذلك عقبى لرجو إني فيه علي
قععال عنك تخلفت حين مني أيآسر ول أفرغ قط ماكانت والله عذر

فقععم صععدق فقععد هذا أما وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
سععلمة بنععي مععن رجععال إلععي وقععام فقمععت فيععك الله يآقضي حتى

ولقد هذا قبل ذنبا أذنبت كنت ماعلمناك والله لي فقالوا واتبعوني
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول إلععى اعتععذرت تكون أن إل عجزت
اسععتغفار ذنبك من كافيك كان فقد المتخلفون به اعتذر بما وسلم
يآؤنبوني مازالوا الله فو قال لك وسلم عليه الله صلى الله رسول

لقعي هععل لهععم قلعت ثععم قععال نفسي فأكذب أرجع أن أردت حتى
وقيععل قلععت ما مثل قال رجلن معك لقيه نعم قالوا أحد هذا معي
الربيععع بععن مععرارة قععالوا همععا فمععن فقلععت لععك قيل ما مثل لهما

قععد صععالحين رجليععن لي فذكروا الواقفي أمية بن وهلل العامري
فقععال لععي ذكروهما حين فمضيت قال أسوة فيهما لي بدرا شهدا
أيآها كلمنا عن المسلمين وسلم عليه الله صلى الله رسول ونهي
حتى لنا وتغيروا الناس فاجتنبنا عنه تخلف من بين من الثلثة
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فلبثنععا أعععرف كنت التي وضوءا هي فما الرض نفسي في تنكرت

بيوتهمععا فععي وقعدا فاستكانا صاحباي فأما ليلة خمسين ذلك على
الصععلة أشععهد فكنععت وأجلدهم القوم أشب فكنت أنا وأما يآبكيان

الله رسول وآتى أحد يآكلمني فل بالسواق وأطوف المسلمين مع
وأقععول الراوي الصلة بعد مجلسه في وهو وسلم عليه الله صلى

قريآبععا أصععلي ثععم ل أم علععى السععلم برد شفتيه أحرك نفسي في
التفععت فععأذا إلي نظر صلتي على أقبلت فإذا النظر وأسارقه منه

المسععلمين هجععر مععن ذلععك على طال إذا حتى عني أعرض نحوه
فسععلمت إلي الناس وأحب عمي ابن وهو قتادة أبي حتى مشيت

اللععه أنشععدك قتادة أبا يآا له فقلت السلم علي مارد الله فو عليه
لعه فععدت قعال فسعكت قعال ورسعوله اللعه أحعب أنعي تعلم هل

ورسععوله اللععه فقععال فسععكت فنشععدته له فعدت فسكت فنشدته
أنعا فبينععا الجععدار تسععورت حععتى وتوليت عيناي ففاضت قال أعلم

قععدم ممععن الشععام أنبععاط من بنبطي أنا إذا المديآنة بسوق أمشي
قععال مالععك بععن كعععب علععي يآععدل مععن يآقول بالمديآنة يآبيعه بطعام
ملععك مععن كتابا إلي فدفع جاءا حتى إلي له يآشيرون الناس فطفق
جفاك قد صاحبك أن بلغنا فقد بعد أما فيه فإذا كاتبا وكنت غسان

نواسععك بنععا فععألحق ولمضععيعة هععوان دار في يآجعلك لم الله وأن
التنور به فتيممت قال البلءا من أيآضا وهذا قرأتها حين فقلت قال

برسول إذا الخمسين من ليلة أربعون مضت إذا حتى به فسجرته
اللععه رسول يآأمرك يآقول يآأتيني وسلم عليه الله صلى الله رسول
أم أطلقهععا فقلععت قععال امرأتععك تعععتزل أن وسلم عليه الله صلى
صععاحبي إلععي وأرسععل قععال تقربها ول اعتزلها بل فقال أفعل ماذا

حععتى عنععدهم فكوني بأهلك الحقي لمرأتي فقلت قال ذلك بمثل
بععن هلل امععرأة فجععاءات قععال يآشععاءا ما المر هذا في الله يآقضي

إن اللععه رسععول يآععا فقالت وسلم عليه الله صلى الله رسول أمية
ل قععال أخععدمه أن تكععره فهععل خعادم لععه ليععس ضعععيف شيخ هلل

وإنععه شععيءا إلععى حركعة معن مابه والله وإنه قالت يآقربك ل ولكن
قععال هععذا يآععومه إلععى كان ما أمره من كان منذ يآبكي مازال والله
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول اسععتأذنت لععو أهلي بعض لي فقال
قععال تخععدمه أن أميععة بن هلل لمرأة أذن فقد امرأتك في وسلم
ومععا وسلم عليه الله صلى الله رسول فيها أستأذن ل والله فقلت
استأذنته إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول فيها يآقول ما أدري

مععن ليلة خمسون لنا فكمل ليال عشر فلبثنا قال شاب رجل وأنا
خمسععين صععباح الصععبح صععلة صليت ثم قال كلمنا عن نهى حين
الععتي الحععال علعى جعالس أنا فبينما بيوتنا من بيت ظهر على ليلة



الرض علععى وضععاقت نفسععي علععي ضاقت قد منا تعالى الله ذكر
صوته بأعلى يآقول سلع جبل على أوفى صارخا سمعت رحبت بما

جععاءا قععد أن وعرفععت سععاجدا فخععررت قال مالك بن يآاكعب أبشر
اللععه صععلى الله رسول فآذن علينا بالتوبة وجل عز الله من الفرج
النععاس فععذهب الفجر صلة صلى حين علينا الله بتوبة وسلم عليه

فرسععا رجععل إلععى وركععض منشععرون صاحبي قبل وذهب يآبشروننا
أسععرع الصععوت فكععان الجبععل على وأوفى أسلم من ساع وسعى

لععه نزعععت يآبشععرني صععوته سمعت الذي جاءاني فلما الفرس من
غيرهمععا يآومئععذ أملععك معا واللععه لععه ببشععارته إيآاه فكسوتهما ثوبي

اللععه صععلى اللععه رسععول أؤم وانطلقت فلبستهما ثوبين واستعرت
يآقولععون اللععه بتوبة يآهنؤني فوجا فوجا الناس وتلقاني وسلم عليه

صععلى الله رسول فإذا المسجد دخلت حتى عليك الله توبة ليهنك
إلععي فقععام حععوله والنععاس المسععجد فععي جععالس وسلم عليه الله

إلي قام ما والله وهناني صافحني حتى يآهرول الله عبد بن طلحة
قععال لطلحععة يآنساها ل كعب فكان قال غيره المهاجريآن من رجل
قععال وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسول على سلمت فلما كعب
ولععدتك منذ عليك مر يآوم بخير أبشر السرور من وجهه يآبرق وهو
لبععل قععال الله ثم من أم الله رسول يآا عندك أمن قلت قال أمك
سععر إذا وسععلم عليععه الله صلى الله رسول وكان قال الله ثم من

فلمععا منععه ذلععك يآعععرف حععتى قمععر قطعععة كأنه حتى وجهه استنار
مععن أنخلععع أن توبععتي من إن الله رسول يآا قلت يآديآه بين جلست

مالععك بعععض عليك أمسك قال رسوله وإلى الله إلى صدقة مالي
يآععا رجععاءا بخيععبر الذي سهمي أمسك فأني فقلت قال لك خير فهو

إل أحدثا ل أن توبتي من وإن بالصدق الله نجاني إنما الله رسول
اللععه أبله المسلمين من أحدا أعلم ما الله فو قال مابقيت صدقا

اللعه صعلى اللعه لرسعول ذلك ذكرت منذ الحديآث في الصدق من
كذبععة تعمععدت مععا واللععه تعالى الله أبلني مما أحسن وسلم عليه
هععذا يآععومي إلى وسلم عليه الله صلى الله لرسول ذلك قلت منذ

اللععه وأنععزل قععال بقي فيما وجل عز الله يآحفظني أن لرجو وإني
اتبعععوه الذيآن والنصار والمهاجريآن النبي على الله تاب لقد تعالى

يآزيآغ كاد بعدما من العسرة ساعة في
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وعلععى ثععم رحيععم رءاوف بهم إنه عليهم تاب ثم منهم فريآق قلوب

رحبععت بمععا الرض عليهععم ضععاقت إذا حععتى خلفععوا الععذيآن الثلثععة
تععاب ثععم إليه إل الله من لملجأ أن وظنوا أنفسهم عليهم وضاقت

آمنععوا الععذيآن أيآهععا يآععا ثععم الرحيععم التواب هو الله إن ليتوبوا عليهم
اللععه فععو كعب قال اليآات آخر إلى الصادقين مع وكونوا الله اتقوا



فععي أعظععم للسععلم هععداني أن بعععد قععط نعمة علي الله أنعم ما
أن يآومئععذ وسلم عليه الله صلى الله رسول صدق من من نفسي

قععال تعععالى اللععه فان كذبوه الذيآن هلك كما فأهلك كذبته أكون ل
تعععالى اللععه فقال لحد قال ما شر الوحي أنزل حين كذبوه للذيآن

فأعرضععوا عنهععم لتعرضععوا إليهععم انقلبتععم إذا لكم بالله سيحلفون
ثععم يآكسععبون كععانوا بمععا جععزاءا جهنععم ومععأواهم رجععس إنهم عنهم

يآرضععى ل اللععه فععإن عنهععم ترضوا فإن عنهم لترضوا لكم يآحلفون
أمعر ععن خلقنعا العذيآن الثلثعة أيآهعا وكنا قال الفاسقين القوم عن

وسععلم وآلععه عليععه اللععه صععلى الله رسول منهم قبل الذيآن أولئك
حععتى أمرنععا اللععه رسععول وأرجأ لهم واستغفر فبايآعهم خلفوا حين

خلفوا الذيآن الثلثة وعلى وجل عز الله قال فلذلك فيه الله قضى
عن بتخليفنا خلقنا مما ذكر الذي أمرنا وإرجاؤه إيآانا تخليفه وليس
حععديآث هععذا منععه فقبععل إليععه واعتععذر لععه حلععف عمععن وإنما الغزو

البخععاري الصععحيح صععاحبا رواه صععحته علععى متفععق ثععابت صععحيح
تضععمن فقععد      بنحوه الزهري حديآث  من2769  ومسلم4418

وأبسععطها الوجععوه بأحسععن الكريآمة اليآة هذه تفسير الحديآث هذا
عععن العمععش رواه كما تفسيرها في السلف من واحد روى وكذا
الثلثععة وعلععى تعععالى قععوله في الله عبد بن جابر عن سفيان أبي

بععن ومععرارة أميععة بععن وهلن مالك بن كعب هم قال خلفوا الذيآن
وقتععادة والضععحاك مجاهععد قععال وكععذا النصععار مععن وكلهععم الربيع

سعععيد روايآة وفي ربيعة بن مرارة قال وكلهم واحد وغير والسدي
أو مععرارة بععن ربيععع البصري الحسن وقال مرارة بن ربيع جبير بن

وقععع كما الربيع بن مرارة الضحاك عن روايآة وفي ربيع بن مرارة
قيل بدرا شهدا رجلين فسموا وقوله الصواب وهو الصحيحين في
الثلثععة هععؤلءا مععن واحد شهود يآعرف ل فانه الزهري من خطأ إنه

مععن الثلثععة هععؤلءا عععن به مافرج تعالى ذكر ولما أعلم والله بدرا
ليلععة خمسععين من نحوا إيآاهم المسلمين هجر من والكرب الضيق
رحبععت بمععا الرض عليهم وضاقت أنفسهم عليهم وضاقت بأيآامها

مععا يآهتععدون فل والمذاهب المسالك عليهم فسددت سعتها مع أي
فععرج حععتى وثبتععوا اللععه لمر واستكانوا الله لمر فصبروا يآصنعون

وسععلم وآلععه عليه الله صلى الله رسول صدقهم بسبب عنهم الله
تعاب ثعم المععدة هذه ذلك على فعوقبوا عذر كان وأنه تخلفهم في
قععال ولهذا عليهم وتوبة لهم خيرا صدقهم عاقبة فكان عليهم الله

اصععدقوا أي الصععادقين مععع وكونععوا اللععه اتقععوا آمنععوا الذيآن أيآها يآا
لكععم ويآجعععل المهالععك من وتنجوا أهله من تكونوا الصدق والزموا

معاويآععة أبو حدثنا أحمد المام قال وقد ومخرجا أموركم من فرجا
الله رضي مسعود ابن هو الله عبد عن شقيق عن العمش حدثنا



بالصععدق عليكععم وسععلم عليععه الله صلى الله رسول قال قال عنه
وليآععزال الجنععة إلععى يآهععدي الععبر وإن الععبر إلععى يآهدي الصدق فإن

وإيآععاكم صععديآقا اللععه ثم يآكتب حتى الصدق ويآتحرى يآصدق الرجل
النار إلى يآهدي الفجور وإن الفجور إلى يآهدي الكذب فإن والكذب

كععذابا اللععه ثععم يآكتععب حتى الكذب ويآتحرى يآكذب الرجل يآزال ول
عمععرو عععن شعبة  وقال2607 م6094خ الصحيحين في أخرجاه

الله رضي مسعود بن الله عبد عن يآحدثا عبيدة أبا سمع مرة بن
يآععا شععئتم إن اقرأوا هزل ول جد منه يآصلح ل الكذاب قال أنه عنه
ادقين معع وكونعوا الله اتقوا آمنوا الذيآن أيآها ثعم قرأهعا هكعذا الص
قوله في عمر بن الله عبد وعن رخصة فيه لحد تجدون فهل قال

عليععه اللععه صععلى محمععد مععع قععال الصادقين مع وكونوا الله اتقوا
وأصععحابهما وعمععر بكععر أبععي مععع الضععحاك وقععال وأصحابه وسلم
فعليععك الصععادقين مععع تكععون أن أردت إن البصععري الحسن وقال

.الملة أهل عن والكف الدنيا في بالزهد
أن العللراب مللن حللولهم ومللن المدينللة لهللل كللان ما(

نفسه عن بأنفسهم يرغبوا ول الله رسول عن يتخلفوا
فللي مخمصللة ول نصللب ول ظمللأ يصيبهم ل بأنهم ذلك

ينللالون ول الكفللار يغيللظ موطئا يطؤون ول الله سبيل
يضيع ل الله إن صالح عمل به لهم كتب إل نيل عدو من
] 120) [المحسنين أجر
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صععلى اللععه صععلى الله رسول عن المتخلفين وتعالى تبارك يآعاتب

مععن حولهععا ومن المديآنة أهل من تبوك غزوة في وسلم عليه الله
مععن لععه حصععل فيمععا مواساته عن بأنفسهم ورغبتهم العرب أحياءا

وهععو ظمأ ليآصيبهم لنهم الجر من أنفسهم نقصوا فأنهم المشقة
وليآطععؤن المجاعة وهي مخمصة ول التعب وهو ولنصب العطش

منععه وليآنالون عدوهم يآرهب منزل يآنزلون أي الكفار يآغيظ موطئا
داخلععة ليسععت الععتي العمععال بهذه لهم كتب إل عليه وغلبة ظفرا
وثوابععا صععالحة أعمععال أفعععالهم عععن ناشئة هي وإنما قدرهم تحت
مععن أجععر نضععيع ل إنا كقوله المحسنين أجر يآضيع ل الله إن جزيآل

.عمل أحسن
واديللا يقطعون ول كبيرة ول صغيرة نفقة ينفقون ول(

) [يعملللون كللانوا مللا أحسللن الله ليجزيهم لهم كتب إل
121[
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في الغزاة هؤلءا يآنفقون ول تعالى       يآقول121 121\9 اليآات
يآقطعععون ول كععثيرا ول قليل أي كععبيرة ول صغيرة نفقة الله سبيل



لن بععه ههنا يآقل ولم لهم كتب إل العداءا إلى السير في أي واديآا
ماكععانوا أحسععن اللععه ليجزيآهم قال ولهذا عنهم صادرة أفعال هذه

اللععه رضععي عفععان بععن عثمععان المؤمنين لمير حصل وقد يآعملون
أنععه وذلععك عظيععم ونصععيب وافععر حععظ الكريآمة اليآة هذه من عنه

قععال كمععا الجزيآلة والموال الجليلة النفقات الغزوة هذه في أنفق
حععدثنا العنععزي2 موسععى أبععو  حدثنا475 أحمد المام بن الله عبد
حععدثني المغيععرة بععن سععكن حععدثني الععوارثا عبععد بععن الصمد عبد

بععن الرحمععن عبععد عععن طلحة أبي فرقد عن هاشم أبي بن الوليد
وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول خطععب قال السلمي خباب
عنععه اللععه رضععي عفان بن عثمان فقال العسرة جيش على فحث
علععى عثمععان فقععال حث ثم قال وأقتابها بأحلسها بعير مائة على
المنععبر مععن مرقععاة نزل قال ثم وأقتابها بأحلسها أخرى بعير مائة

وأقتابهععا بأحلسها أخرى مائة على عفان بن عثمان فقال حث ثم
هكععذا بيععده قععال وسععلم عليععه اللععه صععلى الله رسول فرأيآت قال

عمل ما عثمان على ما كالمتعجب يآده الصمد عبد وأخرج يآحركها
حععدثنا معععروف بن هارون  حدثنا563 أيآضا الله عبد وقال هذا بعد

عععن القاسععم بععن اللععه عبععد عن شوذب بن الله عبد حدثنا ضمرة
سعمرة بعن الرحمعن عبعد ععن سمرة بن الرحمن عبد مولى كثير
وسععلم عليععه اللععه صلى النبي إلى عنه الله رضي عثمان جاءا قال

جيععش وسععلم عليه الله صلى النبي جهز حتى ثوبه في ديآنار بألف
فرأيآععت وسلم عليه الله صلى النبي حجر في فصبها قال العسرة

بععن ماضععر ويآقععول بيععده يآقلبهععا وسععلم وآله عليه الله صلى النبي
تعالى قوله في قتادة وقال مرارا يآرددها اليوم بعد عمل ما عفان

اللععه سععبيل فععي قععوم ازداد ما اليآة لهم كتب إل واديآا وليآقطعون
الله من قربا ازدادوا إل أهليهم من بعدا

كللل مللن نفللر فلللول كافللة لينفروا المؤمنون كان وما(
ولينللذروا الللدين فللي ليتفقهللوا طائفللة منهللم فرقللة
]122) [يحذرون لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم
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نفير من أراد لما تعالى الله من بيان      هذا122 122\9 اليآات
قد فإنه تبوك غزوة في وسلم عليه الله صلى الرسول مع الحياءا
مسلم كل على النفير يآجب كان أنه إلى السلف من طائفة ذهبت

تعععالى قععال ولهععذا وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسول خرج إذا
مععن حععولهم ومععن المديآنععة لهل كان ما وقال وثقال خفافا انفروا

بيععان هععذا إن يآقععال وقععد اليآة بهذه ذلك فنسخ قال اليآة العراب
لععم إن قبيلععة كل من وشرذمة كلها الحياءا نفير في تعالى لمراده
الععوحي مععن يآنزل بما الرسول مع الخارجون ليتفقه كلهم يآخرجوا



العععدو أمععر معن كععان بمعا إليهععم رجعععوا إذا قععومهم ويآنععذروا عليه
عليععه الله صلى وبعده المعين النفير هذا في المران لهم فيجتمع
للجهععاد وإمععا للتفقععه إمععا الحععي مععن النافرة الطائفة تكون وسلم

ابععن عععن طلحععة أبي بن علي وقال الحياءا على كفايآة فرض فإنه
كععان مععا يآقععول كافععة لينفععروا المؤمنععون كان وما اليآة في عباس

وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي ويآععتركوا جميعععا لينفروا المؤمنون
يآعنععي عصععبة يآعنععي طائفععة منهععم فرقععة كععل من نفر فلول وحده

يآسيروا ل السرايآا
402 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

تعلمععه قععرآن بعععدهم أنععزل وقععد السععرايآا رجعععت فععإذا بععأذنه إل
أنععزل قد الله إن وقالوا وسلم عليه الله صلى النبي مع القاعدون

أنععزل مععا يآتعلمععون السععرايآا فتمكث تعلمناه وقد قرآنا نبيكم على
ليتفقهععوا قععوله فععذلك أخععرى سرايآا ويآبعث بعدهم نبيهم على الله
السرايآا وليعلموا نبيهم على الله أنزل ما ليتعلموا يآقول الديآن في
فععي اليآععة هذه نزلت مجاهد وقال يآحذرون لعلهم إليهم رجعت إذا

البوادي في خرجوا وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من أناس
مععن ودعععوا بععه يآنتفعون الخصب ومن معروفا الناس من فأصابوا
وقععد إل نراكععم مععا لهععم الناس فقال الهدى إلى الناس من وجدوا
تحرجععا ذلععك مععن أنفسععهم فععي فوجدوا وجئتمونا أصحابكم تركتم

عليعه اللعه صعلى النعبي علعى دخلوا حتى كلهم الباديآة من وأقبلوا
ن نفر فلول وجل عز الله فقال وسلم طائفعة منهعم فرقعة كعل م
ومععا النععاس فععي مععا وليسععتمعوا الععديآن في ليتفقهوا الخير يآبغون
إليهععم رجعععوا إذا كلهععم الناس قومهم ولينذروا فعذرهم الله أنزل

اللععه رسععول بعععث إذا هععذا اليآععة فععي قتععادة وقال يآحذرون لعلهم
صععلى بنععبيه يآغععزوا أن الله أمرهم الجيوش وسلم عليه الله صلى
عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول مععع طائفععة وتقيم وسلم عليه الله

وتحععذرهم قومهععا تععدعو طائفععة وتنطلععق الععديآن فععي تتفقه وسلم
صععلى اللععه رسععول كان الضحاك وقال قبلهم خل فيمن الله وقائع
ان المسععلمين مععن لحععد يآحععل لم بنفسه غزا إذا وسلم عليه الله

يآحععل لم السرايآا وأسرى قام إذا وكان العذار أهل إل عنه يآتخلف
قععرآن بعده فنزل أسرى إذا الرجل وكان بإذنه إل يآنطلقوا أن لهم

معععه القاعععديآن أصحابه على وسلم عليه الله صلى الله نبي وتله
صععلى اللععه رسععول مععع أقاموا الذيآن لهم قال السريآة رجعت فإذا
فيقرئععونهم قرآنععا نععبيه علععى بعدكم أنزل الله إن وسلم عليه الله

كافععة لينفععروا المؤمنععون كان وما قوله وهو الديآن في ويآفقهونهم
كععل من نفر فلول وسلم عليه الله صلى الله رسول قام إذا يآقول
يآنفععروا أن للمسععلمين يآنبغععي ل أنه بذلك يآعني طائفة منهم فرقة



نععبي قعععد إذا ولكععن قاعععد وسلم عليه الله صلى الله ونبي جميعا
أبععي بععن علععي وقععال الناس عظم معه وقعد السرايآا فسرت الله

المؤمنععون كععان ومععا قععوله اليآععة فععي عبععاس ابن عن أيآضا طلحة
اللععه رسععول دعععا لمععا ولكععن الجهععاد في ليست إنها كافة لينفروا

وكععانت بلدهععم أجععدبت بالسنين مضر على وسلم عليه الله صلى
ويآعتلععوا الجهععد من بالمديآنة يآحلوا حتى بأسرها تقبل منهم القبيلة

الله صلى الله رسول أصحاب على فضيقوا كاذبون وهم بالسلم
ليسععوا أنهم رسوله يآخبر تعالى الله فأنزل وأجهدوهم وسلم عليه

عشععائرهم إلععى وسلم عليه الله صلى الله رسول فردهم مؤمنين
إذا قععومهم ولينععذروا قععوله فععذلك فعلهععم يآفعلوا أن قومهم وحذر
كععان اليآة هذه في عباس ابن عن العوفي وقال اليآة إليهم رجعوا
اللععه صععلى النععبي فيععأتون عصععابة العرب من حي كل من يآنطلق

فععي ويآتفقهععون ديآنهععم أمر من يآريآدون عما فيسألونه وسلم عليه
نفعلععه أن تأمرنععا مععا وسععلم عليه الله صلى للنبي ويآقولون ديآنهم

نععبي فيععأمرهم قععال عليهععم قدمنا إذا عشائرنا به نأمر بما وأخبرنا
إلى ويآبعثهم رسوله وطاعة الله بطاعة وسلم عليه الله صلى الله

أسععلم مععن إن قالوا قومهم أتوا إذا وكانوا والزكاة بالصلة قومهم
النععبي وكععان وأمععه أباه ليفارق الرجل إن حتى ويآنذرونهم منا فهو

إليهععم رجعععوا فإذا قومهم ويآنذرهم يآخبرهم وسلم عليه الله صلى
وقععال بالجنععة ويآبشععرونهم النععار ويآنععذرونهم السلم إلى يآدعونهم
ومععا ثععم أليمععا عذابا يآعذبكم تنفروا إل اليآة هذه نزلت لما عكرمة

الععذيآن البععدو أصععحاب هلك المنافقون قال اليآة المديآنة لهل كان
أصععحاب مععن نععاس كععان وقععد معععه يآنفروا ولم محمد عن تخلفوا
قععومهم إلععى البععدو إلععى خرجععوا وسععلم عليععه اللععه صععلى النععبي

كافععة يآنفععروا أن للمؤمنين كان وما وجل عز الله فأنزل يآفقهونهم
لععه مااسععتجيب بعععد مععن اللععه فععي يآحععاجون والععذيآن ونزلععت اليآة

وقععال شععديآد عععذاب ولهععم غضب وعليهم ربهم ثم داحضة حجتهم
من الله يآردهم بما خرجوا الذيآن ليتفقه اليآة في البصري الحسن
.إليهم رجعوا إذا قومهم ويآنذروا والنصرة المشركين على الظهور

الكفللار مللن يلللونكم الللذين قللاتلوا آمنللوا الذين أيها يا(
) [المتقيللن ملع الللله أن واعلملوا غلظللة فيكم وليجدوا

123[
402 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
الكفار يآقاتلوا أن المؤمنين تعالى الله      أمر123 123\9 ليآات

رسععول بععدأ ولهععذا السععلم حععوزة إلى فالقرب القرب فأول أول
العععرب جزيآععرة فععي المشععركين بقتال وسلم عليه الله صلى الله
واليمععن والطععائف والمديآنععة مكععة عليععه الله وفتح منهم فرغ فلما



جزيآععرة أقععاليم معن ذلععك وغيععر وحضرموت وخيبر وهجر واليمامة
ديآن في العرب أحياءا سائر من الناس ودخل العرب
403 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

الععذيآن الععروم لغزو فتجهز الكتاب أهل قتال في شرع أفواجا الله
إلعى بالعدعوة النعاس وأولعى الععرب جزيآرة إلى الناس أقرب هم

النععاس جهععد لجععل رجععع ثععم تبوك فبلغ الكتاب أهل لنهم السلم
عليععه هجرتععه مععن تسععع سععنة وذلععك الحععال وضععيق البلد وجععدب
عععاجلته ثععم الععوداع بحجععة العاشععرة السنة في اشتغل ثم السلم
يآومععا وثمععانين بأحععد حجتععه بعععد عليععه وسلمه الله صلوات المنية

وخليفتععه وصععديآقه وزيآره بعده بالمر وقال عنده لما الله فاختاره
أن كععاد ميلععة الععديآن مععال وقععد عنععه اللععه رضععي الصععديآق بكر أبو

شارد ورد الدعائم وثبت القواعد فوطد به تعالى الله فثبته يآنجفل
ممععن الزكععاة وأخععذ السععلم إلععى الردة أهل ورد راغم وهو الديآن
الرسععول عععن وأدى جهلععه لمععن الحععق وبيععن الطغععام مععن منعهععا

عبعدة العروم إلعى السعلمية الجيوش تجهيز في شرع ثم ماحمله
البلد سفارته ببركة الله ففتح النيران عبدة الفرس وإلى الصلبان
وأنفععق العبععاد مععن أطاعهمععا ومععن وقيصععر كسععرى أنععف وأرغععم

ام وكعان اللعه رسعول بعذلك أخعبر كما الله سبيل في كنوزهما تم
شهيد الواب الفاروق عهده وولي بعده من وصيه يآدي على المر

اللععه فأرغم عنه الله رضي الخطاب بن عمر حفص أبي المحراب
علععى واسععتولى المنععافقين الطغععاة وقمع الملحديآن الكفرة أنوف

سععائر مععن المععوال خزائععن إليععه وحملععت وغربععا شععرقا الممالععك
والسععبيل الشععرعي الععوجه علععى ففرقهععا وقربععا بعععدا القععاليم
مععن الصحابة أجمع حميدا عاش وقد كلهما مات لما ثم المرضي

عفععان بععن عثمععان المؤمنين أمير خلفة على والنصار المهاجريآن
سععابغة حلععة ريآاسععة السععلم فكسععى الععدار شهيد عنه الله رضي

اللععه حجععة العبععاد رقععاب علععى القاليم سائر في الدعوة وامتدت
كلمععة وعلععت ومغاربهعا الرض مشعارق في السلم فظهر البالغة

مآربهععا غايآععة الله أعداءا من الحنيفية الملة وبلغت ديآنه وظهر الله
العتععاة مععن يآلععونهم الععذيآن ثععم بعععدهم إلى انتقلوا أمة علوا وكلما

يآلععونكم الععذيآن قاتلوا آمنوا الذيآن أيآها يآا تعالى لقوله امتثال الفجار
غلظععة منكععم الكفععار وليجععد أي غلظععة تعععالى وقععوله الكفععار من

رفيقععا يآكععون الذي هو الكامل المؤمن فإن لهم قتالكم في عليهم
يآأتي فسوف تعالى كقوله الكافر عدوه على غليظا المؤمن لخيه
الكافريآن على أعزة المؤمنين على أذلة ويآحبونه يآحبهم بقوم الله

الكفععار علععى أشععداءا معععه والععذيآن الله رسول محمد تعالى وقوله
والمنععافقين الكفععار جاهععد النععبي أيآهععا يآععا تعالى وقال بينهم رحماءا



وسععلم عليه الله صلى الله رسول أن الحديآث وفي عليهم واغلظ
قتععال وليععه وجععه فععي ضععحوك أنععه يآعنععي القتال الضحوك أنا قال

الكفعار قعاتلوا أي المتقيعن مع الله أن واعلموا وقوله عدوه لهامة
وأطعتمععوه اتقيتمععوه إذا معكععم الله أن واعلموا الله على وتوكلوا
في المة هذه خير هم الذيآن الثلثة القرون كانت لما المر وهكذا

علععى ظاهريآن يآزالوا لم تعالى الله بطاعة والقيام الستقامة غايآة
سععفال فععي العععداءا تععزل ولععم كععثيرة الفتوحات تزل ولم عدوهم
الملععوك بيععن والختلفععات والهععواءا الفتععن وقعععت لما ثم وخسار

لشعغل يآمعانعوا فلعم إليها وتقدموا البلد أطراف في العداءا طمع
معن فأخععذوا السععلم حعوزة إلى تقدموا ثم ببعض بعضهم الملوك

مععن كععثير على استحوذوا حتى يآزالوا لم ثم كثيرة بلدانا الطراف
معن ملعك قععام فكلمعا بعععد ومععن قبعل من المر ولله السلم بلد

عليععه اللععه فتععح اللععه على وتوكل الله أوامر وأطاع السلم ملوك
الله وليآة من مافيه وبقدر بحسبه العداءا من واسترجع البلد من

أعععدائه نواصععي معن المسعلمين يآمكن أن المأمول المسؤل والله
.كريآم جواد إنه القاليم سائر في كلمتهم يآعلي وأن الكافريآن

هللذه زادته أيكم يقول من فمنهم سورة أنزلت ما وإذا(
يستبشرون وهم إيمانا فزادتهم آمنوا الذين فأما إيمانا
إلللى رجسللا فزادتهللم مللرض قلللوبهم فللي الللذين وأمللا

]125 ،124) [كافرون وهم وماتوا رجسهم
403 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
فمععن سععورة أنزلععت مععا وإذا تعالى      يآقول125 124\9 اليآات

لبعععض بعضهم يآقول أي إيآمانا هذه زادته أيآكم يآقول من المنفقين
آمنععوا الععذيآن فأمععا تعععالى اللععه قال إيآمانا السورة هذه زادته أيآكم

علععى الععدلئل أكبر من اليآة وهذه يآستبشرون وهم إيآمانا فزادتهم
مععن والخلععف السلف أكثر مذهب هو كما ويآنقص يآزيآد اليآمان أن

على الكلم بسط وقد ذلك على الجماع واحد قد بل العلماءا أئمة
فععي الععذيآن وأمععا اللععه رحمه البخاري شرح أول في المسألة هذه

مرض قلوبهم
404 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير

إلى وريآبا شكهم إلى شكا زادتهم أي رجسهم إلى رجسا فزادتهم
وقععوله اليآععة شععفاءا مععاهو القرآن من وننزل تعالى قال كما ريآبهم

وقععر آذانهم في يآؤمنون ل والذيآن وشفاءا هدى آمنوا للذيآن هو قل
جملععة مععن وهععذا بعيععد مكععان مععن يآنادون أولئك عمى عليهم وهو

كمععا ودمععارهم لضععللهم سععببا يآكون القلوب يآهدي ما أن شقاقهم
.ونقصا خبال إل يآزيآده ل به غذي بما غذي لو المزاج سئ أن



ثم مرتين أو مرة عام كل في يفتنون أنهم يرون ل أو(
نظللر سللورة أنزلللت مللا وإذا ،يذكرون هم ول يتوبون ل

صرف انصرفوا ثم أحد من يراكم هل بعض إلى بعضهم
]127 ،126) [يفقهون ل قوم بأنهم قلوبهم الله

404 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
المنافقون هؤلءا يآرى ل أو تعالى       يآقول127 126\9 اليآات 

يآتوبععون ل ثم مرتين أو مرة عام كل في يآختبرون أي يآفتنون أنهم
يآععذكرون ولهععم السالفة ذنوبهم من يآتوبون ل أي يآذكرون هم ول

والجععوع بالسععنة يآختععبرون مجاهععد قععال أحوالهم من يآستقبل فيما
عععن شععريآك وقععال مرتيععن أو مععرة السععنة في بالغزو قتادة وقال
أنهععم أو قععوله فععي حذيآفععة عن الضحى أبي عن الجعفي عن جابر

أو كذبععة كل في نسمع كنا قال مرتين أو مرة عام كل في يآفتنون
وفععي جريآععر ابععن رواه كععثير النععاس مععن فئععام بهععا فيضععل كذبتين

شععحا إل النععاس وليآععزداد شدة إل المر يآزداد ل أنس عن الحديآث
اللععه صععلى نبيكم من سمعته منه شر بعده والذي إل عام من وما

بععض إلععى بعضعهم نظعر سععورة أنزلت ما وإذا وقوله وسلم عليه
قععوم بععأنهم قلوبهم الله صرف انصرفوا ثم ثم أحد من يآراكم هل

سععورة أنزلععت إذا أنهععم المنععافقين عععن إخبار أيآضا هذا يآفقهون ل
أي بعض إلى بعضهم نظر وسلم عليه الله صلى الله رسول على

الحععق عععن تولععوا أي انصععرفوا ثععم أحععد مععن يآراكععم هععل تلفتععوا
يآقبلونه ول الحق ثم يآثبتون ل الدنيا في حالهم وهذا عنه وانصرفوا

كععأنهم معرضععين التععذكرة عععن لهععم فما تعالى كقوله يآفهمونه ول
كفععروا للعذيآن فمععا تععالى وقوله قسورة من فرت مستنفرة حمر
لهععؤلءا مععا أي عزيآععن الشععمال وعن اليمين عن ثم مهطعين قبلك
إلععى وذهابععا الحععق مععن هروبععا وشععمال يآمينععا عنك يآتفللون القوم

زاغععوا فلمععا كقععوله قلوبهم الله صرف انصرفوا ثم وقوله الباطل
اللععه عععن يآفقهععون ل أي يآفقهععون ل قععوم بععأنهم قلوبهم الله أزاغ

ونفععور عنه شغل في هم بل وليآريآدونه لفهمه وليآقصدون خطابه
.إليه ماصاروا إلى صاروا فلهذا منه

عنتللم مللا عليلله عزيللز أنفسللكم من رسول جاءكم لقد(
فقللل تولوا فإن ،رحيم رؤوف بالمؤمنين عليكم حريص
العللرش رب وهللو تللوكلت عليه هو إل إله ل الله حسبي
]129 ،128) [العظيم

404 ص: 2ج:  كثير ابن تفسير
رسععول إليهم أرسل بما المؤمنين على ممتنا تعالى      يآقول129
عليععه إبراهيععم قععال كما لغتهم وعلى جنسهم من أي أنفسهم من

اللععه مععن لقععد تعععالى وقععال منهم رسول فيهم وابعث ربنا السلم



لقععد تعععالى وقال أنفسهم من رسول فيهم بعث إذ المؤمنين على
بععن جعفععر قععال كما وبلغتكم منكم أي أنفسكم من رسول جاءاكم

لرسععول شعععبة بععن والمغيرة للنجاشي عنه الله رضي طالب أبي
ومععدخله وصععفته نسبه نعرف منا رسول فينا بعث الله إن كسرى

وقععال  بنحععوه3159خ الحععديآث وذكععر وأمععانته وصععدقه ومخرجععه
لقد تعالى قوله في أبيه عن محمد بن جعفر عن عيينة بن سفيان
الجاهلية ولدة من شيءا يآصبه لم قال أنفسكم من رسول جاءاكم
مععن أخععرج ولععم نكععاح مععن خرجععت وسععلم عليععه الله صلى وقال
محمععد أبععو الحععافظ قععال كمععا آخر وجه من هذا وصل وقد سفاح

بيععن الفاصععل كتععابه فععي الرامهرمععزي الرحمععن عبععد بععن الحسن
زيآععاد بععن هععارون بن يآوسف أحمد أبو  حدثنا562 والواعي الراوي

أشععهد قععال محمععد بععن جعفععر بن محمد حدثنا عمر أبي ابن حدثنا
الله رسول قال قال علي عن جده عن أبيه عن لحدثني أبي على
مععن سععفاح من أخرج ولم نكاح من خرجت وسلم عليه الله صلى
الجاهليععة سععفاح يآمسععني لععم وأمععي أبععي ولععدني أن إلى آدم لدن

الععذي الشععيءا عليه يآعز أي ماعنتم عليه عزيآز تعالى وقوله شيءا
طععرق من المروي الحديآث في جاءا ولهذا عليها ويآشق أمته يآعنت
 إن39 الصحيح وفي السمحة بالحنيفية بعثت قال أنه عنه
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علععى يآسععيرة كاملععة سععمحة سععهلة كلها وشريآعته يآسر الديآن هذا

ووصععول هععدايآتكم علععى أي عليكم حريآص عليه تعالى الله يآسرها
محمد  حدثنا1647 الطبراني وقال إليكم والخروي الدنيوي النفع

المقععرئ يآزيآععد بن الله عبد بن محمد حدثنا الحضرمي الله عبد بن
قال ذر أبي عن الطفيل أبي عن فطر عن عيينة بن سفيان حدثنا
جنععاحيه يآقلععب طععائر ومععا وسلم عليه الله صلى الله رسول تركنا
صععلى اللععه رسول وقال قال علما منه لنا يآذكر وهو إل الهواءا في
إل النار من ويآباعد الجنة من يآقرب شيءا بقي ما وسلم عليه الله

حععدثنا قطععن  حععدثنا1390 أحمععد المععام وقععال لكععم بيععن وقععد
اللععه عبععد عععن النهدي عبدة عن سعد بن الحسن عن المسعودي

لم الله إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود بن
آخععذ وإنععي أل مطلععع منكم سيطلعها أنه علم وقد إل حرمة يآحرم

وقععال الععذباب أو بععالحق كتهععافت النععار فععي تهععافتوا أن بحجزكععم
سععلمة بن حماد حدثنا موسى بن حسن  حدثنا1267 أحمد المام

عباس ابن عن مهران بن يآوسف عن جعدان بن زيآد بن علي عن
النععائم يآععرى فيما ملكان أتاه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

رجليععه ثععم الععذي فقععال رأسععه ثععم والخر رجليه ثم أحدهما فقعد
ومثععل مثلععه إن فقععال أمتععه ومثل هذا مثل اضرب رأسه ثم للذي



مععن معهععم يآكن ولم مفازة رأس إلى انتهوا سفر قوم كمثل أمته
إذ كذلك هم فبينما به يآرجعون ما ول المفازة به يآقطعون ما الزاد

ريآاضعا بكعم وردت إن أرأيآتععم فقععال حععبرة حلعة فعي رجعل أتعاهم
فأوردهم بهم فانطلق قال نعم فقالوا تتبعوني رواءا حياضا معشبة
ألععم لهم فقال وسمنوا وشربوا فأكلوا رواءا وحياضا معشبة ريآاضا
معشععبة ريآاضععا بكععم وردت إن لي فجعلتم الحال تلك على ألفكم

ريآاضععا أيآععديآكم بين فإن فقال بلى فقالوا تتبعوني أن رواءا وحياضا
فقععالت فععاتبعوني هذه من أورى هي وحياضا هذه من أعشب هي

عليععه نقيم بهذا رضينا قد طائفة وقالت لنتبعنه والله صدق طائفة
قععال منصععور بن وأحمد شبيب بن سلمة  حدثنا2476 البزار وقال
أبععي عععن عكرمععة عن أبي حدثنا أبان بن الحكم بن إبراهيم حدثنا

اللععه صععلى اللععه رسول إلى جاءا أعرابيا أن عنه الله رضي هريآرة
رسععول فأعطععاه دم فععي قال قال شيءا في يآستعينه وسلم عليه
قععال إليععك أحسععنت قععال ثعم شعيئا وسععلم عليععه اللعه صععلى اللعه

يآقومععوا أن وهموا المسلمين بعض فغضب أجملت ول ل العرابي
فلمععا كفوا أن إليهم وسلم عليه الله صلى الله رسول فأشار إليه
دعععا منزلععه إلععى وبلععغ وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول قام

مععا فقلععت فأعطينععاك تسععألنا جئتنا إنما فقال البيت إلى العرابي
أحسععنت وقال شيئا وسلم عليه الله صلى الله رسول فزاده قلت
قععال خيرا وعشيرة أهل من الله فجزاك نعم العرابي فقال إليك
ما فقلت فأعطيناك فتسألنا جئتنا إنك وسلم عليه الله صلى النبي
فقععل جئععت فععإذا شععيءا ذلك من عليك أصحابي أنفس وفي قلت
نعععم فقععال صدورهم عن يآذهب حتى يآدي بين قلت ما أيآديآهم بين

إن وسععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول قععال العرابي جاءا فلما
دعونععاه قد وإنا قال ما فقال فأعطيناه فسألنا جاءانا كان صاحبكم

نعم العرابي فقال أعرابي يآا كذلك رضي قد أنه فزعم فأعطيناه
عليععه اللععه صععلى النععبي فقال خيرا وعشيرة أهل من الله فجزاك
ناقععة لععه كععانت رجععل كمثععل العرابععي هععذا ومثل مثلي إن وسلم

صععاحب لهععم فقععال نفععورا إل يآزيآععدوها فلععم فاتبعها عليه فشردت
فتععوجه بهععا أعلععم وأنععا بهععا أرفق فأنا ناقتي وبين بيني خلوا الناقة
ن لهعا وأخذ إليها اءات حعتى ودعاهعا الرض قتعام م واسعتجابت ج
النععار لععدخل قععال ما قال حين أطعتكم لو وغني رحلها عليها وشد
وهععو قلععت الععوجه هعذا معن إل يآععروي نعلمه ل قال ثم البزار رواه

وقععوله أعلععم واللععه أبععان بععن الحكععم بععن إبراهيععم بحععال ضعععيف
مععن اتبعععك لمععن جناحععك واخفععض كقوله رحيم رءاوف بالمؤمنين
وتوكععل ثععم تعملععون ممععا برئ إني فقل عصوك فإن ثم المؤمنين

ة اليآعة هعذه فعي تععالى أمعره وهكعذا الرحيم العزيآز على الكريآم



الشععريآعة مععن بععه جئتهم عما تولوا أي تولوا فإن تعالى قوله وهي
هععو إل إله ل الله حسبي فقل الشاملة الكاملة المطهرة العظيمة

رب تعععالى قععال كمععا تععوكلت عليععه هععو إل إلععه ل كععافي اللععه اي
الععرش رب وهعو وكيل فاتخععذه هعو إل إلعه ل والمغعرب المشرق
العظيععم العععرش رب لنععه وخععالقه شيءا كل مالك هو أي العظيم

ومععا فيهمععا ومععا والرضععين السموات من الخلئق سقف هو الذي
بكل محيط وعلمه تعالى الله بقدرة مقهوريآن العرش تحت بينهما
قععال وكيععل شععيءا كععل علععى وهععو شيءا كل في نافذ قدره شيءا
عمععر بععن بشععر حدثنا بكر أبي بن محمد  حدثنا5117 أحمد المام
ابععن عععن مهععران بععن يآوسععف عععن زيآععد بععن علي عن شعبة حدثنا

كعب بن أبي عن عنهما الله رضي عباس
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مععن رسععول جععاءاكم لقععد اليآة هذه القرآن من نزلت آيآة آخر قال
5134 أحمععد المععام بععن الله عبد وقال السورة آخر إلى أنفسكم

أبععو حععدثنا شععقيق بععن عمععر حععدثنا المععؤمن عبد حدثنا روح حدثنا
بعن أبععي عععن العاليعة أبعي ععن أنععس بن الربيع عن الرازي جعفر
خلفة في مصاحف في القرآن جمعوا أنهم عنهم الله رضي كعب
بععن أبي عليهم ويآملي يآكتبون رجال فكان عنه الله رضي بكر أبي

انصععرفوا ثععم بععراءاة سععورة مععن اليآععة هععذه إلععى انتهوا فلما كعب
القععرآن مععن نععزل مععا آخععر هذا أن فظنوا اليآة قلوبهم الله صرف
وسعلم عليعه اللعه صعلى اللعه رسعول إن كععب بن أبي لهم فقال

آخععر إلععى أنفسععكم مععن رسععول جععاءاكم لقععد آيآععتين بعدها أقرأني
بععالله بععه فتععح بمععا فختم القرآن من نزل ما آخر هذا قال السورة

مععن قبلععك مععن أرسلنا وما تعالى الله قول وهو هو إل إله ل الذي
أيآضععا غريآععب وهععذا فاعبععدون أنا إل إله ل أنه إليه يآوحى إل رسول
بعن محمععد بعن علععي حععدثنا بحعر بعن علي  حدثنا199 أحمد وقال
بععن عبععاد أبيه عن عباد بن يآحيى عن إسحاق بن محمد عن سلمة

ن الحعارثا أتعى قعال عنعه الله رضي الزبير بن الله عبد خزيآمعة ب
إلععى أنفسععكم من رسول جاءاكم لقد براءاة آخر من اليآتين بهاتين

إنععي والله أدري ل قال هذا على معك من فقال الخطاب بن عمر
وسععلم وآلععه عليععه اللععه صععلى اللععه رسععول مععن لسععمعتها لشهد

اللععه رسععول من لسمعتها أشهد وأنا عمر فقال وحفظتها ووعيتها
سورة2 لجعلتها آيآات ثلثا كانت لو قال ثم وسلم عليه الله صلى
فععي فوضعوها فيها فضعوها القرآن من سورة فانظروا حدة على
أشععار الععذي هععو الخطععاب بن عمر أن الكلم تقدم وقد براءاة آخر
بن زيآد فأمر القرآن بجمع عنهما الله رضي الصديآق بكر أبي على
الصععحيح وفي ذلك يآكتبون وهم يآحضرهم عمر وكان فجمعه ثابت



بععن خزيآمععة مععع بععراءاة سععورة آخر فوجدت قال زيآدا  أن4679خ
تععذكروا الصععحابة مععن جماعععة إلى قدمنا وقد خزيآمة أبي أو ثابت
بععن خزيآمععة قععال كمععا وسععلم عليععه الله صلى الله رسول ثم ذلك
 عععن5081 داود أبععو روي وقععد أعلععم والله بها ابتدأهم حين ثابت
ثقععات مععن كععان وقععال عمععر بععن الععرزاق عبععد عن محمد بن يآزيآد

ثقععة شععيخ يآزيآد قال سعد بن مدرك عن المتعبديآن من المسلمين
مععن قععال الععدرداءا أبععي عععن الدرداءا أم عن ميسرة بن يآونس عن
تعوكلت عليععه هععو إل إلععه ل اللععه حسبي أمسى وإذا أصبح إذا قال
وقعد أهمعه معا اللعه كفعاه إل مرات سبع العظيم العرش رب وهو
روايآععة مععن هذا عمر عن الرزاق عبد ترجمة في عساكر ابن رواه
سعععد أبععي بععن مععدرك سعععد أبععي عععن عنععه الدمشععقي زرعة أبي

سمعت الدرداءا أمر عن حلبس بن ميسرة بن يآونس عن الفزاري
عليععه هععو إل إلععه ل اللععه حسبي يآقول عبد مامن يآقول الدرداءا أبا

أو بهععا كععان صععادقا مععرات سععبع العظيععم العرش رب وهو توكلت
ترجمعة فعي رواه ثم غريآبة زيآادة وهذه أهمه ما الله كفاه إل كاذبا
ععن العرزاق عبد بن الله عبد بن أحمد عن محمد أبي الرزاق عبد
وهععذا بالزيآععادة مثله فذكر فرفعه بسنده عمر بن الرزاق عبد جده
.أعلم والله منكر


