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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )٥٦(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا

عليه - فيما يتعلق ببناء قريش للكعبة بعد إبراهيم الخليل -رحمه اهللا-الذي أورده الحافظ ابن كثير  النصف
 ، وسبل الهدى وغيرها،إتحاف الورىسيرة ابن هشام ومثل دد من الكتب  وقابلته على عه راجعت-السالم

في نسختنا الموجود  ،هدى لها كل يوم تتشدق على جدار الكعبةما ي :يما يتعلق ببعض األلفاظ كقوله مثالًفف
 هذا المنقوللكتب التي ذكرتها آنفاً والتي هي أصل لا ابن كثير تتشرق، وهي في نسختتشدق وفي بعض 

  بمثناة فوقية، فشين معجمة، فراء مفتوحات، وهذا واضح:ط هكذا ضبطوها بالخ إنهمحتى -بالراء-تتشرق 
  . تتشرق أي تبرز للشمس:فقالوا وفسروها أيضاً من جهة المعنى ، تتشرقأنها

 في ابن يهكذا هو، توكانت مما يهابون وذلك أنه كان ال يدنو منها أحد إال احزألّ: ومما راجعته قوله هنا
ت بالخاء، اخزألّ: أي رفعت رأسها، لكن وجدتها في غيره مثل سبيل الهدى قال:  قال-ت بالحاءاحزألّ-هشام 

: يقول و-تاخزألّ–  فالم مشددة، فتاء تأنيث،بخاء معجمة، فزاي فهمزة مفتوحة: قال فوضبطها أيضاً بالكتابة
خْأي رفعت ذنبها، والمتت وفي بعضها احزألّا يكون في بعض النسخ بالخاء اخزألّل المرتفع، وعلى هذِئز 

  . وهذا له نظائر كثيرة، تجد اللفظة جاءت بهذا وبهذا؛ وذلك أنك، وهذا ال يستغرببالحاء
ر فيظه تتحرك  حيثالكشيش صوت احتكاك جلد الحية:  صوتت، يقالومعناهاهكذا هي ت ، كشَّتوكشّ: قال

  .صوت لجلدها إذا احتك بعضه ببعض
، ينحلون هذا الكالم وقد وجدتها ،والناس ينتحلون هذا الكالم للوليد بن المغيرة: في نفس الصفحةقال و

  .ينحلونه أي يضيفونه إليه وينسبونه إليهومعنى 
 "عمربن للوليد بن المغيرة بن عبد اهللا " :في ابن هشامو ،بن عمرو للوليد بن المغيرة بن عبد اهللا :وقال

  .، فهي عمر وليست عمرو وضم العينميم بفتح المضبوطةهي و
المشهور أنه و ، أفضوا إلى حجارة خضر كاألسنة-عليه السالم-على أساس إبراهيم : ه هناقالومما 

 تدخل اد أن الحجارة دخل بعضها في بعض كما، والمراألسنمة وابن هشام كالذي في سبل الهدى، وكاألسنمة
 ومن رآه كاألسنة جمع سنان، وهذا يعني أنه جاء أيضاً : يقوله أن لكن الشاهد،م بعضها في بعضناعظام الس

فمن  خضرة، وهذا ال يستغرب ن في لونهاإ: الوا من جهة أنهم قهها باألسنةيتشبوح، ا الرميكاألسنة وه
   ن جبال مكة أنها إذا نزل عليها المطر تحول لونها إلى شيء من الخضرة، حتى إن في قوله ععروف الم
 فالفاء ]سورة الحـج) ٦٣([} تُصِبح الَْأرض مخْضرةًَألَم تَر َأن اللَّه َأنزَل ِمن السماء ماء فَ{ :-ىتبارك وتعال-

إن  :عض أهل العلم بقال على القول بأن المراد باآلية الخضرة السريعةفتدل على التعقيب المباشر في اللغة، 
  بعد المطر مباشرةبت ينـال ألن النبات ؛ ذلكقالواو أرض مكة،  العهدية فالمقصود بها األرض هنامن" أل"

، إذن هذا خاص في مكة، والمقصود أنه لما كانت جبالها تحتوي على عنصر النحاس  إلى وقتيحتاجوإنما 
وإنما الفاء فإذا نزل عليها المطر صارت تميل إلى الخضرة، لكن هذا الكالم فيه نظر في تفسير اآلية تلك، 
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 ضبطها بهذه كاألسنة فهو: المقصود أن من قال، وعلى كل حال ف المباشر لكنه في كل شيء بحسبهللتعقيب
  . اللون وقال فيالطريقة

هي و  تنقضت، في هذه المصادرا وجدتههكذا و، مكة بأسرهاتنقضتفلما تحرك الحجر : ومما قاله المؤلف
  .مكة بأسرهاأي اهتزت مضبوطة أيضاً، وفسروها بأنها اهتزت، 

 تحاوروا حتى األخرى دون موضعه إلى ترفعه أن تريد قبيلة كل فيه فاختصموا: ومن األلفاظ أيضاً قوله
الفوا، وهناك تحاوزوا خ تحاوروا وتهناف ،تحاوزوا وتحالفوافي سبيل الهدى أما و ،هكذا في نسختنا ،وتخالفوا

  .الف معروفح، والتالفوا أي انحازت كل قبيلة إلى جهةحوت
  .هو جاء بهذا وبهذاوعلى هذا فوتخالفوا كما هنا،  في سائر األصول تحاورواام ووفي ابن هش

ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة : ثم قال
  .بعض العبارات واأللفاظ، فهذا ما يتعلق بس ابن عمروي ول،وبن عبد اهللا بن عمر

  :ط األبيات يقولوبالنسبة لضب
ــِجع ــال تُب ــ م ــابِعال تبصوتَ   قَ

ـ  لهـا  يكـون  كانـت  وقد   يشٌِشكَ
ــدت التأســيس إلــى قمنــا إذا   شَ

  جــاءترجــز ال خَــِشينا أن فلمــا
ــضمتها ــا ف ــم إليه   خَلَّــت ث

ــا ــدين فَقُمنَ ــى حاش ــاء إل   بن
ــداة ــرنُ غ ــيس عفِّ ــه التأس   من

  

  اضـطراب  لهـا  وهي الثعبان إلى  
ــا ــون وأحيانً ــا يك ــِو له   ابثََ
ــا ــاء تُهيبنُ ــد البن ــاب وق تُه  
ــاب ــب عق ــا تَتْلَِئ ــان له   صابت

  حجــاب لــه لــيس البنيــان لنــا
ــا ــه لن ــد من ــراب القواع   والت

ــيس ــى ول ــسوينا عل ــاب م   ثي
  

 ليس على  أيي يعني الباني،سوالمو -ءةجمع سو-اوينا س بعضهم ماضبطه ،ثياب مسوينا على وليس: قوله
يبنون مع  كانوا  أنهم أيعلى العورات ثياب،على الضبط اآلخر يكون المعنى وليس من يقوم بالبناء ثياب، و

  .-عز وجل-يفعلون ذلك ديانة يتقربون بذلك إلى اهللا التعري 
  :يقولثم 

ــز ــه أع ــك ب ــي الملي ــؤي بن   لُ
  عـدي  بنـو  هنَـاك  حـشَدتْ  وقد

ــا ــك فَبوأن ــذاك الملي ــزا ب   ع
  

  ــيس ــله فل ــنْهم ألص ــاب م   ذَه
  كــالب تَقَــدمها قــد ومــرة
  الثـــواب يلْـــتَمس اهللا وعنـــد

  

ما جاء في هذه أن   ومعروف في ذلك النص، وعموماً هذا من كالم أهل السير،لفاظهذا ضبط بعض األ
أهل وإلى إثبات،  كله يحتاج هاهذه الحية وما أشبه  فقضية،الكتب إذا طبقت عليه شروط المحدثين ذهب أكثره

ن هذا الثعبان جاء منذ مئات إ: يقولونإنهم  حتى ها ويتساهلون في مثل هذه األشياءيذكرون معلوم أنهمالسير 
التصق إنها كانت إذا التفت على الكعبة : يقولون عنها، و وعاش مئات السنين-من أيام العمالقة- السنين

 ليسرق كنز الكعبة فسقط  الكعبةبئر أنه نزل شخص فييذكر أهل السير أيضاً  و، من طولهارأسها بذيلها
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،  من وقت بناء الكعبة منذ أكثر من خمسمائة سنة كلههذا الكالمأن ، وبعد ذلكحية عليه حجر ثم جاءت هذه ال
  . واهللا أعلم،لكن هذا الكالم كله ليس هناك ما يثبته

صحبه بينا محمد وعلى آله وم وبارك على نالحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسل بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .أجمعين

 عتابأخبرنا  منصور بن سعيد قال ]سورة البقرة) ١٢٨([ }وَأِرنَا منَاِسكَنَا{ " :-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
 به فأتى جبرائيل، فأتاه }وَأِرنَا منَاِسكَنَا{: -عليه السالم- إبراهيم قال: قال مجاهد عن خُصيف عن بشير بن

 هذا: قال الصفا، إلى به فانطلق فأخرجه بيده أخذ ثم البنيان وأتم القواعد فرفع دالقواع ارفع: فقال البيت،
 من كان فلما ِمنًى، نحو به انطلق ثم ،اهللا شعائر من وهذا: فقال المروة، إلى به انطلق ثم ،اهللا شعائر من

  ".وارمه كَبر: فقال الشجرة، عند قائم إبليس إذا العقبة
  .العقبة التي عندها الجمرة أي ،العقبة من كان فلما: قوله

 تقتضي علماً بهذا رؤية بصرية ]سورة البقرة) ١٢٨([ }وَأِرنَا{ : في قولهاألثر يدل على أن الرؤيةهذا و
المأير، فيكون بذلك الجمع بين التفسيرين،بص أرنا رؤية بصرية تقتضي علماً بالم نكون جمعنا وبهذا ر،بص 

  .]سورة البقرة) ١٢٨([ }وَأِرنَا{ :بين القولين في تفسير قوله
 وارمه كبر: له قال وإبراهيم جبريل به جاز فلما الوسطى الجمرة عند فقام إبليس انطلق ثم ،ورماه فكبر"

 إبراهيم بيد فأخذ يستطع، فلم شيًئا الحج في يدِخل أن أراد  إبليس وكان الخبيثالخبيث فذهب ،ورماه فكبر
 عرفت قد: قال عرفات به أتى حتى إبراهيم بيد فأخذ ،الحرام المشعر هذا: فقال الحرام، المشعر به أتى حتى
  ".ذلك نحو وقتادة ِمجلز أبي عن وروي، نعم: قال ،تمرا ثالث: قالها أريتك؟ ما
  بعد التقيا فيهااءإن آدم وحو: منهم من قال ف متعددة وأقوال،وجوه سبب تسمية عرفات بهذا االسم في كرتْذُ

صلى اهللا عليه -ن جبريل  إ: وبعضهم يقول-هذا ليس عليه ما يثبتهو-  إلى األرض فتعارفا هناكا أهبطأن
 :نعم، فقيل لها:  قال، يعني المناسك؟وهل عرفت: -صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم سأل  كما هو هنا -وسلم

عز -يل يمكن أن يوقف عنده، والعلم عند اهللا عرفات، وبعضهم يقول غير هذا، وليس على شيء من ذلك دل
  .، واهللا أعلمقد يكون صحيحاً، وقد ال يكون كذلك ف يذكرون ذلكعلى كل حال هم و-وجل

توفيقه  بمعنى توبة اهللا على العبد تأتي ،]سورة البقرة) ١٢٨([ }وتُب علَينَآ ِإنَّك َأنتَ التَّواب الرِحيم{ :قوله تعالى
 كما قال عدم المؤاخذة على التقصير والذنب والخطأ الذي يحصل منه والتجاوز عنه وبولها منهقوللتوبة 
  .منهم وفقهم للتوبة وقبلها  أي]سورة التوبة) ١١٨([ }ثُم تَاب علَيِهم ِليتُوبواْ{ :تعالى

التقصير واإلساءة أو  نع رجوع اهللا على العبد بالتجاوزتعني توبة اهللا على العبد فالتوبة هي الرجوع، و
  .رجع عليهم بالتجاوزورجع عليهم بالمغفرة وأي رجع عليهم بالتوبة ، الذنب

غيره التوبة تكون من الذنب وتكون من  ومعلوم أن وتوبة العبد تعني رجوعه من تقصيره وذنبه إلى الحق،
وتُب علَينَآ ِإنَّك َأنتَ التَّواب { :هتفسر قول التي  توبة اهللا على العبد هيهذه، فالتقصير الذي قد ال يكون ذنباًك

ِحيمواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ]سورة البقرة) ١٢٨([ }الر 
 ..والحمد هللا رب العالمين


