
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  كثير ابن تفسير تهذيب في المنير المصباح

  )٩(سورة الحج 
   ٢٧اآلية" عميق فج كل من"تعالى قوله إلى٢٦ اآلية" بوأنا وإذ"تعالى قوله من

  
  خالد بن عثمان السبت: الشيخ

  
به الحمد هللا، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصح

  :الصالة، وأتم التسليم، أما بعدأفضل 
   :-تعالىرحمه اهللا - فقال
 مـن  تْأسس التي البقعة في قريش، من به وأشرك اهللا، غير عبد لمن وتوبيخ تقريع فيه هذا
 البيت، مكان إبراهيم أبو أنه تعالى فذكر له، شريك ال وحده وعبادته اهللا توحيد على يوم أول
  .بنائه في له وأذن له، وسلمه إليه، أرشده: أي

 لم نهإو العتيق، البيت بنى من أول هو -السالم عليه- إبراهيم إن: قال ممن كثير به واستدل
مسجد أي اهللا رسول يا: قلت ذر أبي عن ينالصحيح في ثبت كما قبله، بني ضعقال أول؟ و :

 أربعـون ((: قـال  بينهمـا؟  كم :قلت ))المقدس بيت((: قال أي؟ ثم: قلت ))الحرام المسجد((
  .)١))(سنة
 ،٩٦: عمـران  آل [تيناآلي }مباركًا ِببكَّةَ لَلَِّذي ِللنَّاِس وِضع بيٍت َأوَل ِإن{: تعالى اهللا قال وقد
 الركَِّعو والْعاِكِفين ِللطَّاِئِفين بيِتي طَهرا َأن وِإسماِعيَل ِإبراِهيم ِإلَى وعِهدنَا{: تعالى وقال] ٩٧

  ].١٢٥: البقرة [}السجوِد
ـ : أي ])٢٦( سورة الحــج [ }َأن لَّا تُشِْرك ِبي شَيًئا  {: هاهنا تعالى وقال  اسـمي  علـى  هابِن

 ِللطَّـاِئِفين { الـشرك  مـن : مجاهـد قتادة و  قال ])٢٦( سورة الحـج [ }بيِتي وطَهر{ وحدي،
الْقَاِئِمينكَِّع والروِد وجيعبـدون  الـذين  لهؤالء خالصاً اجعله: أي ])٢٦( سورة الحـج [ }الس 

  .له شريك ال وحده اهللا
 سواها، األرض من ببقعة يفعل ال فإنه البيت، عند العبادات أخص وهو معروف، به فالطائف

}الْقَاِئِمينكَِّع{: قال ولهذا الصالة؛ في: أي }والروِد وجال ألنهما بالصالة؛ الطواف فقرن }الس 

                                                             

 في ومن السموات في من فصعق الصور في ونفخ{: قوله باب، القرآن تفسير كتابفي   أخرجه البخاري- ١
  .)٥٢٠ ()١ - ٣٧٠/ ١(، الصالة ومواضع المساجد كتابومسلم في ) ٤٨١٤ – ١٢٦/ ٦( }األرض



 اسـتثني  ما إال األحوال غالب في إليه والصالة عنده، فالطواف بالبيت، مختصين إال يشرعان
  .أعلم واهللا السفر، في النافلة وفي الحرب، وفي القبلة اشتباه عند الصالة من
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 يقول الحافظ ])٢٦( الحـج سورة[ }الْبيِت مكَان ِلِإبراِهيم بوْأنَا وِإذْ{: -تبارك وتعالى-فقوله 
، وسلمه له،  أي أرشده إليه،عالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت فذكر ت:-رحمه اهللا-ابن كثير 

لى  وهديناه إ، أرشدناه: على هذا التفسير أي)بوأنا إلبراهيم: (ذن في بنائه، فيكون معنىأو
   .اه فهذا معن،ان البيت أو إلى موضع البيتمك

، وقد البيت يعني وطأنا إلبراهيم مكان :قالف )بوأنا(عنى عن م عبر -رحمه اهللا-وابن جرير 
هديناه إلى مكان : أي ووطأنا  هيأنا،اً متقارباًن هذه المعاني أو هذه العبارات معنى واحدكوتُ

   .فهذا كله بمعنى متقاربوطأه له و  إليه فإذا هيأه له وأرشده،وأرشدناه إليهالبيت 
 زائدة : وإذا قلت،وهو قول الفراء )بوأنا إلبراهيم مكان البيت(ة وبعضهم يقول بأن الالم زائد

 ،أنزلنا إبراهيم مكان البيت:  أي)إذ بوأنا إبراهيم مكان البيت( وحذفتها يكون و-يعني إعراباً-
 حيث وضع أهله ،ند الحرم في المحل المعروفوإنزاله مكان البيت يعني إنزاله في مكة ع

فليتبوأ ((: نزول والسكنى، مثلء هو الالتبوال فإن أصل ، وإ لكن األصل عدم الزيادة،هناك
 )وا بغضب من اهللاءبا: ( يقال،لينزل وهكذاأو فليسكن و ،فليأخذ مقعده:  أي)٢())مقعده من النار

أشغاله وحاجاته ن ويرجع إليه بعدما يتفرق ب المكان الذي ينزل فيه اإلنسا:المباءة: يقالو
   .ة وعلى كل حال بعضهم يعبر عن هذا بعبارات مقارب،وشئونه يرجع إليه

تفسير الفراء فسره بما  لكن ،ناه له وعرفناه إياه ليبنيه بأمرناهيأ:  يقول-رحمه اهللا-الشنقيطي 
 الحلول ،سكنىعلى النزول والن هذه اللفظة تدل  أل)بوأنا(أقرب في معنى هذه اللفظة لفظة هو 

 هو الذي حمل أكثر أهل العلم على )بوأنا إلبراهيم(لكن دخول الالم ) بوأنا(بالمكان تدل عليه 
   . كهيأنا أو وطأنا أو أرشدنا أو نحو ذلكبمعاٍنتفسيره 

 فنزل ، وهيأه له،أرشده إليهو ، دل إبراهيم على هذا المحل-تبارك وتعالى-على كل حال اهللا 
 فهذه بمجموعها ، وعرفه مكان البيت فبناه-عز وجل- بأمر اهللا -عليه الصالة والسالم-به 

  ).نابوأ(داخلة في معنى 

                                                             

) ١٠٧ -٣٣/ ١ (-وسـلم  عليه اهللا صلى- النبي على كذب من إثم باب ،العلم كتابالبخاري في     أخرجه - ٢
 .)٢ ()٢ -١٠/ ١ (-وسلم عليه تعالى اهللا صلى- اهللا رسول على الكذب من التحذير في بابومسلم في 



  .ما تكلم عليها ،إلى آخره... ])٢٦( الحـج سورة[ }شَيًئا ِبي تُشِْرك لَّا َأن{ :وقوله
هذه ) أن(ل بأن بعضهم يقو ])٢٦(الحـج سورة[ }شَيًئا ِبي تُشِْرك لَّا َأن{على كل حال 

 مكان البيت أن ال بوأنا له() بوأنا(ذي هو لوهو الفعل ا مفسرة لما قبلها؟  مفسرة لماذا،مفسرة
، لكن  تفسيراً لها])٢٦(الحـج سورة[ }شَيًئا ِبي تُشِْرك لَّا َأن{ : فيكون قوله)تشرك بي شيئاً

المعنى  ب)بوأنا(و تفسير للفظة  ه])٢٦(الحـج سورة[ }شَيًئا ِبي تُشِْرك لَّا َأن{: قولههل 
   .المطابق؟ هذا فيه إشكال

ما خر يصلح أن يفسر بآفعل معنى  مضمن )بوأنا(ن إ: قالوا هؤالء الذين قالوا بهذا القول لكن
 مضمن معنى فعل : قالوا])٢٦(الحـج سورة[ }شَيًئا ِبي تُشِْرك لَّا َأن{مفسرة ) أن(تكون بعده ف

 مضمن )بوأنا(ن إ : فقالوا،بل أن الفعل قد يضمن معنى الفعلمن قلكم ما ذكرنا وك )دناعبتَ(
 وِإذْ{ : ألنه قال؛شكالإ من  لكن أيضاً هذا ال يخلو،دنا إبراهيم أن ال تشرك بي شيئاًمعنى تعب

  فهم؟ تعبدنا إبراهيم مكان البيت:هل يقال] )٢٦(الحـج سورة[ }الْبيِت مكَان ِلِإبراِهيم بوْأنَا
   . فقالوا بالتضمين،دون ما قبلها) أن(راعوا 

 بوأنا وإذ(: نها مصدرية يكون المعنى هكذاإ:  وإذا قيل، هنا مصدرية)أن(ن إ :وبعضهم يقول
نى السابق  ويرجع إلى المع، زائدة)أن: ( وبعضهم يقول)إلبراهيم مكان البيت ال تشرك بي

 ،ال تشرك:  يعني قلنا له،يه مقدر محذوففيكون ف) أنا إلبراهيم مكان البيت ال تشركوإذ بو(
 سورة[ }الْحِريِق عذَاب وذُوقُوا{ : كما سبق في بعض اآليات،حذف القوليف ،وهذا له نظائر

   .ذوقوا، وهكذا : قيل لهم:يعني ])٢٢(الحـج
يعني  ، مقدر محذوفهوفي) وأوحينا إلى إبراهيم أال تعبد غيري: (إن المعنى: وبعضهم يقول

 وعِهدنَا{: يدل على المحذوفو)  وأوحينا إليه ال تشرك بي شيئاًبراهيم مكان البيتإلوأنا وإذ ب(
نا وعهد(فهنا محذوف ] )١٢٥(البقرة سورة[ }ِللطَّاِئِفين بيِتي طَهرا َأن وِإسماِعيَل ِإبراِهيم ِإلَى
 ،، وهذا له وجهتشرك بي شيئاً وعهدنا إليه أال )وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت: ( نقول)إلى

 وهذا ال شك أنه من مقتضيات ، اختصاراً لكالم العرب ال شك أنه موجود في القرآنالحذف
 والَِّذين{: -تبارك وتعالى-نظر مثالً في قوله ، واخطابالفهم من  ما يحذفُوهو  ،البالغة

وتَبواء ارالد انالِْإيمِمن و ِلِهمقَب ونِحبي نم راجه ِهم{: فقوله ])٩(الحشر سورة[ }ِإلَيوتَبواء 
ارالد انالِْإيمو{ وا ء والذين تبو:، فيكون فيه مقدر اإليمان ما يسكن،سكن؟ الهل اإليمان ي
 الْبيِت مكَان ِلِإبراِهيم بوْأنَا وِإذْ{هنا ف ،وا الدار ولزموا اإليمانء، أو تبو واعتقدوا اإليمان،الدار
 وأوحينا إليه ، وأمرنا أن ال تشرك بي شيئاً: يعني])٢٦(الحـج سورة[ }شَيًئا ِبي تُشِْرك لَّا َأن

ختاره اوهذا األخير هو الذي   كما تدل عليه اآلية األخرى،،إليه وعهدنا ،أن ال تشرك بي شيئاً
  .رحمه اهللا-الشيخ محمد األمين الشنقيطي 



هو  -صلى اهللا عليه وسلم-سألة وهو أن اآلية قد تدل على أن إبراهيم أما الكالم على هذه الم
يقول بأن ن من ؛ أل قاطع فيه، لكنها ليست بنصن اآلية تحتمل ذلك، فإ البيتبنىأول من 
   طيب كيف اهللا ،ني من قبل وأنه ب، البيت ليس أول من بنى-صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم 

بني من : الذين يقولونف! هو الذي بناه؟ -ى اهللا عليه وسلمصل-إبراهيم أخبر أن  -عز وجل-
اهيم على  فأقامه إبر أرشده إلى مكانه،-عز وجل-اهللا  و،لطوفانطمر أثناء ا: يقولون قبل

   .األسس والقواعد األصلية
، لكن ليس ه المالئكةت بن: وبعضهم يقول-صلى اهللا عليه وسلم- الذي بناه آدم :وبعضهم يقول

 حديث أبي ذر وهو  حديث الذي أورده الحافظ ابن كثير وال،عندنا دليل صحيح يدل على هذا
: ؟ قال أيثم:  قلت))المسجد الحرام((: لقا؟  لما سأل أي مسجد وضع أوالً-رضي اهللا عنه-
عني  ي، فهذا يدل على أن األولية مطلقة))أربعون سنة((: ؟ قالكم بينهما:  قال))بيت المقدس((

 آل سورة[ }ِببكَّةَ لَلَِّذي ِللنَّاِس وِضع بيٍت َأوَل ِإن{ -صلى اهللا عليه وسلم-في بناء إبراهيم 
فقط فهو لو بقينا مع هذه المسجد الحرام، : لهفأبو ذر يسأل عن أول بيت، فقال  ])٩٦(عمران

كن حينما يرد السؤال اآلخر  ل، مثالً-صلى اهللا عليه وسلم- آدم  بناه،ه المالئكةتمحتمل أنه بن
لم يبنه آدم، ولم تبنه المالئكة هذا يدل على أنه  ف)٣())أربعون سنة((: ؟ فيقول كم بينهما:وهو

، -عليه الصالة والسالم- البيت هو إبراهيم أن أول من بنىعلى قبل ذلك، فهذا دليل واضح 
   .وأنه لم يكن قبله

 ، فأخرجت القواعدجاءت ريح: يقولبعضهم ف) ناوبوأ: (وأما المرويات اإلسرائيلية في معنى
 كل هذا ،رهاا فأمر بأن يقدر على مقد، جاءت سحابة:بعضهم يقول، وعلى القول بأنه كان قبله

مكان الذي يبني فيه ال أرشده إلى -عز وجل- اهللا ، كل هذا من اإلسرائيليات،ال دليل عليه
وضع أول من  هو -هللا عليه وسلمصلى ا-إبراهيم ف ، ووضع قواعده، فأسسه وبناه،بيته

 سورة[ }وِإسماِعيُل الْبيِت ِمن الْقَواِعد ِإبراِهيم يرفَع وِإذْ{ :-عز وجل- كما قال اهللا ،القواعد
 والذين كشفوا عنها وشاهدوها ،وال زالت قواعد إبراهيم موجودة إلى اليوم ])١٢٧(البقرة

النظر و عن القواعد ترة التي حصلت قبل سنوات كشف والتوسعة واألعمال األخي،ذكروا هذا
  .فوجدوها على حالها لم تتغيرقوتها وثباتها وفيها 

                                                             

 في ومن السموات في من فصعق الصور في ونفخ{: قوله باب، القرآن تفسير كتابفي   أخرجه البخاري- ٣
  .)٥٢٠ ()١ - ٣٧٠/ ١(، الصالة ومواضع المساجد كتابومسلم في ) ٤٨١٤ – ١٢٦/ ٦( }األرض



أو -؛ لما حاصره رب بالمنجنيق في أيام الحجاجضحترق البيت، اعهد ابن الزبير لما في و
ناه على ، وب فأشهد الناس، وحفر حتى وجد القواعد كاألسنمة هدمه تماماً،بناه ابن الزبير -قبله

   .قواعد إبراهيم
 لما جاء ووضع أهله هناك -صلى اهللا عليه وسلم-على كل حال الذين يقولون بأن إبراهيم 

 ])٣٧(إبراهيم سورة[ }الْمحرِم بيِتك ِعند زرٍع ِذي غَيِر ِبواٍد ذُريِتي ِمن َأسكَنتُ ِإنِّي ربنَا{: قال
بعض األدلة التي  ويحتجون أيضاً ب،ناء؛ ألن البناء حصل بعدوهذا قبل الب ،فالبيت كان قبله

 سورة[ }الْبيِت مكَان ِلِإبراِهيم بوْأنَا وِإذْ{ :هانفس اآليةكيمكن أن يستخرج ذلك منها 
، ألن اهللا  لكن هذا ليس بقاطع،عهدية، في بيت معهود) البيت: (في قوله) ال(فـ] )٢٦(الحـج

 ،ها بذلكرألمه هاجر أخِب لما جبريل قال :حديثالا جاء في  كم،ن هنا بيتأوحى إليه أنه سيكو
 بنى،ي الذي سي يعن)عند بيتك المحرم(فـ -عز وجل-فهذا بوحي اهللا ، وأن هذا الغالم سيبنيه

   .ن لم يوجد بعدإ، وه لبيتكمكان الذي اخترتَال
 تحجون إليه ، في أذهانكم الذي تعرفونهمكان البيت المعهود }الْبيِت مكَان{: في قولههنا وهكذا 
 هَذَا اجعْل رب{: بعض اللطائف في مثل قولهستنبط منه يوقد  ،شكال فيهإهنا ال ) لا(فدخول 

 الْبلَد هذَا اجعْل رب{: قولهو ، اآلية]..)١٢٦(البقرة سورة[ }الثَّمراِت ِمن َأهلَه وارزقْ آِمنًا بلَدا
من اللطائف في األول نكرة، وفي الثانية معرفة، و) البلد(فجاءت ] )٣٥(إبراهيم سورة[ }آِمنًا

ا وإذا األرض قفر  حينما جاءو، كان قبل وجوده"بلداً"لفظ إن  :بعضهم هيقولما التي تستنبط 
   .)اجعل هذا البلد: (جد دعا مرة أخرىفلما و، جعله بلداً آمناًا: فقال ،ليس فيها شيء

 سورة[ }المستَِقيم الصراطَ اهِدنَا{: مع قوله ])٢(الفتح سورة[ }مستَِقيما ِصراطًا هِديكوي{: مثل
 سورة[ }مستَِقيما ِصراطًا ويهِديك{ : قالفه به،ه صراطاً قبل أن يعر يهدي])٦( الفاتحة
يعني الذي  ])٦( الفاتحة سورة[ }الصراطَ اهِدنَا{ :فه دعا فقال وعرفه بهفلما عر ])٢(الفتح
تستخرج بعض هذه اللطائف، لكن هنا مكان أن ضع يمكن  يعني في مثل هذه الموا،فتنا بهعر

  .البيت ال يلزم، واهللا تعالى أعلم
}رطَهو ِتييوالقائمين للطائفين الشرك من: ومجاهد قتادة قال ])٢٦(الحـج سورة[ }ب 

  .السجود والركع
 بل يطلب تطهيره من كل دنس حسياً ،طهير للبيت ليس من الشرك فقطعلى كل حال الت

 ويطهر من القذر والنجاسات ، ومن اإللحاد فيهمن اآلثام واً، فيطهر من الشرك،ومعنوي
   .ذلك الشرك وعلى رأس ، كل هذا داخل فيه،واألذى

}رطَهو ِتييب وأ ؟-المسجدأي -الصالة هل هذا يختص بمكان  ])٢٦(الحـج سورة[ }ِللطَّاِئِفين 
 الطائفين والعاكفين يدل على رذكْ ])٢٦(الحـج سورة[ }ِللطَّاِئِفين بيِتي وطَهر{؟ الحرم بكامله

 َأيها يا{: يقول -عز وجل-اهللا على دخوله، و األدلة األخرى تدل المسجد، لكن الحرم كله



نُواْ الَِّذينا آمِإنَّم شِْركُونالْم نَجواْ فَالَ سبقْري ِجدسالْم امرالْح دعب اِمِهمذَا عسورة) ٢٨([ }ه 
أن ذلك يشمل الحرم مجموع هذه األدلة من  فدل ذلك على أنه يمكن أن يفهم الحرم كله، ]التوبة
   . مسجد الكعبة،يصدق بصورة أولية على المسجدف وإذا كان ذلك كله،

 فيرى أن هذا " والحرم كلهيدخل فيه منى ومزدلفة: " فقالمعنى، عمم ال-رحمه اهللا-ابن القيم و
 يِرد ومن والْباِد ِفيِه الْعاِكفُ سواء ِللنَّاِس جعلْنَاه الَِّذي{ :-تبارك وتعالى-هو المراد بقوله 

 شَيًئا ِبي تُشِْرك لَّا َأن الْبيِت مكَان يمِلِإبراِه بوْأنَا وِإذْ * َأِليٍم عذَاٍب ِمن نُِذقْه ِبظُلٍْم ِبِإلْحاٍد ِفيِه
رطَهو ِتييب دخل فيه المشاعر، واهللا ت، فأن هذا كله في الحرم ])٢٦(الحـج سورة[ }ِللطَّاِئِفين

  .تعالى أعلم
 يعني في :بالنسبة للقائمين ])٢٦(الحـج سورة[ }والْقَاِئِمين ِللطَّاِئِفين بيِتي وطَهر{ :وقوله

ا أبرز مذكر هنا الطواف والصالة ألنهو ، أيضاً هم المصلون)والركع السجود(الصالة 
  . بها في الحرم-عز وجل-العبادات التي يتعبد هللا 

 لهـم  داعياً بالحج، الناس في ناِد :أي ])٢٧(الحـج سورة[ }ِبالْحج النَّاِس ِفي وَأذِّن{ :وقوله
 وصوتي الناس أبلغ وكيف رب يا: قال أنه كرفذُ ببنائه، أمرناك الذي البيت هذا إلى الحج إلى
 اتخـذ  قـد  ربكم إن الناس أيها يا :لاوق همقاِم على فقام البالغ، وعلينا ناِد :فقال ينفذهم؟ ال

 فـي  مـن  وأسمع األرض، أرجاء الصوت بلغ حتى تواضعت الجبال إن :فيقال فحجوه، بيتاً
 يحج أنه اهللا كتب ومن وشجر، ومدر حجر من- معهس شيء كل وأجابه واألصالب، األرحام

 وعكرمـة  ومجاهد عباس ابن عن روي ما مضمون وهذا لبيك، اللهم لبيك -القيامة يوم إلى
 حـاتم  أبـي  وابـن  جريـر  ابن أوردها أعلم، واهللا السلف، من واحد وغير جبير بن وسعيد
  .مطولة
لكن ال أعلم أنها تثبت بإسناد و دون هذه الحكاية،ديروأصحاب السير من المفسرين كثير 
 .واهللا تعالى أعلم، صحيح


