
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  ١١٤ إلى اآلية ١٠٩سورة التوبة من اآلية 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

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

َأفَمن َأسس بنْيانَه علَى تَقْوى ِمن اللَِّه { : في تفسير قوله تعالى-الى تعرحمه اهللا-أجمعين، قال المصنف 
 مِدي الْقَوهال ي اللَّهو نَّمهِبِه ِفي نَاِر ج اراٍر فَانْهٍف هرلَى شَفَا جع انَهنْيب سَأس نم َأم راٍن خَيوِرضو

 الظَّاِلِمين*نْياُل بزال ي قُلُوب تَقَطَّع ِإال َأن ةً ِفي قُلُوِبِهما ِريبنَوالَِّذي ب مانُهِكيمح ِليمع اللَّهو مسورة [ }ه
  .]١١٠-١٠٩:التوبة

ال يستوي من أسس بنيانه على تقوى اهللا ورضوان، ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا : يقول تعالى
 }علَى شَفَا جرٍف هاٍر{بنى هؤالء بنيانهم ي ورسوله من قبل، فإنما بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب اهللا

  .ال يصلح عمل المفسدين:  أي}يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمينِفي نَاِر جهنَّم واللَّه ال { ةثالفيرة مطرف ح: أي
منه الدخان على عهد ني ضرارا يخرج رأيت المسجد الذي ب: -مارضي اهللا عنه-قال جابر بن عبد اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
ا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع شك:  أي}ال يزاُل بنْيانُهم الَِّذي بنَوا ِريبةً ِفي قُلُوِبِهم{: وقوله

  .هشرب عابدو العجل حبالشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم، كما ُأ
، ومجاهد، وقتادة، وزيد بن -مارضي اهللا عنه-  قاله ابن عباس،بموتهم:  أي} قُلُوبهمِإال َأن تَقَطَّع{: وقوله

أسلم، والسدي، وحبيب بن أبي ثابت، والضحاك، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغير واحد من علماء 
  .السلف

}ِليمع اللَّه{بأعمال خلقه، :  أي}وِكيمفي مجازاتهم عنها، من خير وشر}ح .  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
َأفَمن َأسس بنْيانَه علَى تَقْوى ِمن اللَِّه وِرضواٍن خَير َأم من َأسس بنْيانَه علَى { :-تبارك وتعالى- فقوله 

ِبِه ِفي نَاِر ج اراٍر فَانْهٍف هرشَفَا جنَّملَى شَفَا {بنى هؤالء بنيانهم يفإنما  :-رحمه اهللا- يقول الحافظ }هع
شفير ي أ }علَى شَفَا جرٍف هاٍر{ ، الشفا يعني الشفير}علَى شَفَا جرٍف{ ،ةفيرأي طرف ح : قال،}جرٍف هاٍر

جف،روالج فهو يسقط بأدنى ،معلق وفسره بعضهم بالذي يذهب أصله ويبقى كأنه ،ف ما يتجرف بالسيولر 
 -عز وجل- على غير أساس من تقوى اهللا ا فهؤالء بنو،أي ساقط }جرٍف هاٍر{ و،سريع السقوطفهو  ،ةمالبس

ذي ال  فكان بنيانهم بهذه الهشاشة والضعف المتناهي كالذي أسس بنيانه على هذا المكان ال،وإرادة ما عنده
ال يزاُل { : وقال هنا،سقط به في نار جهنمو أي وقع } ِفي نَاِر جهنَّمفَانْهار ِبِه{ ،ثبات له بحال من األحوال

ةً ِفي قُلُوِبِهما ِريبنَوالَِّذي ب مانُهنْيفي معناه هو من أحسن ما قيل -رحمه اهللا-بن كثير ا الذي ذكره الحافظ }ب 



في نفوس هؤالء يالزمهم إلى  يعني أن هذا الصنيع تسبب عن نفاق دائم وشك يصاحبه قلق ،في تفسيره
فََأعقَبهم ِنفَاقًا ِفي قُلُوِبِهم ِإلَى يوِم يلْقَونَه ِبما { :-عز وجل- كما قال اهللا ،الجزاء من جنس العملو ،الوفاة

وهدعا وم بالطبع  تارة ، يجازي عباده على أعمالهم السيئة-عز وجل- فاهللا ،]٧٧:سورة التوبة[ }َأخْلَفُواْ اللّه
ِإال َأن { : إلى غير ذلك من ألوان العقوبات فقوله، وتارة بالنفاق الدائم حتى يموت اإلنسان عليه،على القلب

مهقُلُوب { : ومنهم من قال، هذا هو األقرب، يعني بموتهم}تَقَطَّعمهقُلُوب تَقَطَّع وهذا فيه ، يعني بالندم}ِإال َأن 
هنا-رحمه اهللا-افظ  واألقرب ما ذكره الح،عدب  }تَقَطَّع يعني إال أن يموتوا بمعنى أن هذا النفاق ،}ِإال َأن 

  .  الموت ال يفارقهم وال يزول عنهممستمر إلى
 فَيقْتُلُون ويقْتَلُون ِإن اللَّه اشْتَرى ِمن الْمْؤِمِنين َأنْفُسهم وَأموالَهم ِبَأن لَهم الْجنَّةَ يقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللَِّه{

وعدا علَيِه حقا ِفي التَّوراِة واإلنِْجيِل والْقُرآِن ومن َأوفَى ِبعهِدِه ِمن اللَِّه فَاستَبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي بايعتُم ِبِه 
ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلك١١١:سورة التوبة[ }و[.  

  .نه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنةيخبر تعالى أ
 }اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى والْعذَاب ِبالْمغِْفرِة{:  وسبق الكالم على قوله،نه معاوضةأيعني هذا معنى الشراء 

 ويعبر عنه ،شيء عن الملك بشيء آخر وأصل الشراء هو إخراج ال، اشتروا الكفر باإليمان،]١٧٥:سورة البقرة[
ِإن اللَّه { : فالشاهد، وقد سبق الكالم على هذا في أول الكالم على البيوع من العمدة،بعبارات أخرى مقاربة

  .جنةس واألموال مبيع والثمن هو الفالنفو }اشْتَرى ِمن الْمْؤِمِنين َأنْفُسهم وَأموالَهم ِبَأن لَهم الْجنَّةَ
ل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا ِبوهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قَ

  . فأغلى ثمنهم-واِهللا–هم عباي: قال الحسن البصري وقتادة
  في عنُقه بيعة، وفَّى بها أو مات عليها، ثم تال هذه-عز وجل- ما من مسلم إال وهللا: ر بن عطيةوقال شَِم

  .اآلية
  .قَِبل هذا العقد ووفى به: من حمل في سبيل اهللا بايع اهللا، أي: ولهذا يقال

تلوا أو قُتلوا، أو اجتمع لهم هذا وهذا، فقد سواء قَ:  أي}يقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتُلُون ويقْتَلُون{: وقوله
   .وجبت لهم الجنة

وهذا مما يحتمله الرسم  }لونقتُ ويلونقتَفي{ائي بتقديم المبني للمفعول وفي القراءة األخرى قراءة حمزة والكس
  . وهو وجه من أوجه التغاير في األحرف السبعة بالتقديم والتأخير،العثماني

وتكفل اهللا لمن خرج في سبيله، ال يخرجه إال جهاد في سبيلي، وتصديق : "ولهذا جاء في الصحيحين
  ". لجنة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نائال ما نال من أجر أو غنيمةبرسلي، بأن توفاه أن يدخله ا

 تأكيد لهذا الوعد، وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه }راِة واإلنِْجيِل والْقُرآِنوعدا علَيِه حقا ِفي التَّو{: وقوله
لى موسى، واإلنجيل المنزل على الكريمة، وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة ع

  .صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين-عيسى، والقرآن المنزل على محمد 
وال واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من اهللا فإنه ال يخلف الميعاد، :  أي}َأوفَى ِبعهِدِه ِمن اللَِّهومن {: وقوله

سورة [ }ن َأصدقُ ِمن اللَِّه ِقيالوم{، ]٨٧:النساءسورة [ }ِديثًاومن َأصدقُ ِمن اِهللا ح{: وهذا كقوله تعالى



فليستبشر من قام :  أي}ِلك هو الْفَوز الْعِظيمفَاستَبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي بايعتُم ِبِه وذَ{: ؛ ولهذا قال]١٢٢:النساء
  . المقيمعيما العهد بالفوز العظيم، والنبمقتضى هذا العقد ووفى بهذ

التَّاِئبون الْعاِبدون الْحاِمدون الساِئحون الراِكعون الساِجدون اآلِمرون ِبالْمعروِف والنَّاهون عِن الْمنْكَِر {
  .]١١٢:التوبةسورة [ }للَِّه وبشِِّر الْمْؤِمِنينوالْحاِفظُون ِلحدوِد ا

   . اشترى اهللا منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخالل الجليلةهذا نعتُ المؤمنين الذين
 ترجع إلى ةن هذه األوصاف المذكورأبن كثير ووافقه عليه ابن جرير معناه اي ذكره الحافظ هذا المعنى الذ

هؤالء هم الذين اشترى منهم  التائبين العابدين الحامدين السائحين }ِإن اللّه اشْتَرى ِمن الْمْؤِمِنين{ ،ما سبق
 وهي -رضي اهللا عنه- وقرأ ابن مسعود ، وتفصيل لها، ألوصافهم فهذا فرد، وأموالهم بأن لهم الجنةأنفسهم

 ،خرهإلى آ... إن اهللا اشترى من المؤمنين التائبين العابدين"التائبين العابدين" بالجر -قراءة ليست متواترة
 وهنا الرفع في ، الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم من هم؟ هم هؤالء،بق لما سبمعنى أن يكون هذا تفصيالً

 فيكون هذا يرجع إلى ما ،}التَّاِئبون الْعاِبدون{هم : أيالقراءة المتواترة يحتمل أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف 
 }التَّاِئبون الْعاِبدون الْحاِمدون{هم  }ِبَأن لَهم الْجنَّةَِإن اللَّه اشْتَرى ِمن الْمْؤِمِنين َأنْفُسهم وَأموالَهم { سبق

 يعني ،تكون جملة جديدةو أمبتد }التَّاِئبون{ ويحتمل أن يكون ، وأموالهمأنفسهمهؤالء هم الذين اشترى منهم 
 َأنفُسهم وَأموالَهم ِبَأن لَهم الجنَّةَ ِإن اللّه اشْتَرى ِمن الْمْؤِمِنين{ ذكر أوصاف األولين -تبارك وتعالى-اهللا 

قْتَلُونيو قْتُلُونِبيِل اللِّه فَيِفي س قَاِتلُونوالطائفة الثانية هم أصحاب هذه ، هذه طائفة ممن يدخلون الجنة}ي 
 ،والخبر مقدر يعني لهم الجنة ، وما بعده معطوف عليهمبتدأ، }التَّاِئبون{ }التَّاِئبون الْعاِبدون{ ،األوصاف

الطائفة األولى هم الذين نتيعدوا بالجنة هم الطائففيكون الذين و ،}قْتَلُونيو قْتُلُونِبيِل اللِّه فَيِفي س قَاِتلُوني{، 
طائفة واحدة موصوفة بهذه  ا وعلى القول األول كل هذ،والطائفة الثانية هم أصحاب هذه األوصاف

ئك الذين يقاتلون في سبيل اهللا يجب أن تتحقق فيهم هذه األوصاف على القول األول المشهور  فأوال،األوصاف
  . خرهإلى آ...ين الحامدين السائحين من التائبين العابدواأن يكون

}ون{ من الذنوب كلها، التاركون للفواحش، }التَّاِئبوناِبدالقائمون بعبادة ربهم محافظين عليها، :  أي}الْع
  .}الْحاِمدون{: ن أخَص األقوال الحمد؛ فلهذا قالاألقوال واألفعال فِموهي 

 والعبادة تكون بفعل ما أمر ، فالتوبة تكون بترك ما نهى عنه}التَّاِئبون الْعاِبدون{يعني ذكر هذه األوصاف 
  .}حونالْحاِمدون الساِئ{ ،}التَّاِئبون الْعاِبدون{ ، جمعوا بين هذا وهذا،به

ومن أفضل األعمال الصيام، وهو ترك المالذِّ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة هاهنا؛ 
 }ساِئحاٍت{:  بذلك في قوله تعالى-صلى اهللا عليه وسلم-  كما وصف أزواج النبي}ِئحونالسا{: ولهذا قال

  .صائمات:  أي]٥:التحريمسورة [
 يعني الذهاب على ،نسابا ساح الماء بمعنى جرى و، في األرض ساح،في األرضأصل السياحة هي السير 

 من نظر إلى هذا المعنى إلى أنه الذهاب فسره بتفسيرات }الساِئحون{فهنا  ،سياحة :وجه األرض يقال له
ي سبيل  هم الذين يجاهدون ف: وبعضهم قال، الذين يسافرون في طلب العلم: فبعضهم قال،ترتبط بهذا المعنى

 هم الدعاة إلى : وبعضهم قال، يتنقل من أرض إلى أرض مجاهداً في سبيل اهللا، هذه األمة الجهادفسياحة ،اهللا



بن ا فسروه بما ذكره الحافظ -الجمهور– وأكثر أهل العلم ، هم الذين يعلمون الناس الخير: وبعضهم قال،اهللا
عمال الصيام وهو ترك المالذ من الطعام والشراب ومن أفضل األ : وهو الصيام قال، هنا-رحمه اهللا-كثير 

أن من  مع المعنى هنا االرتباط ووجه ،-رحمه اهللا-ختاره ابن جرير ا و، هذا الذي عليه الجمهوروالجماع
 ،والراحة يعني الذي يذهب في األرض فإنه يتقلل يترك كثيراً من مالذه من النوم ،يترك المالذ يشبه السائح

فالصائم يترك هذه  ، فقالوا هذا يشبه هذا،ه وما أشبه ذلك فيفطم النفس عن كثير من مألوفاتهاواألكل وما اعتاد
 ها وهذه المعاني وغير، اهللالمرضاة وشرب ونكاح طلباً كلأ يترك ما اعتاده من ،-عز وجل-الشهوات هللا 

عز -ة القلب بذكر اهللا فسر السياحة بسياحف ، إلى أصل واحد-رحمه اهللا-بن القيم ا رجعه الحافظأمما ذكر 
جد هذا في القلب وجد  فإذا و، وما أشبه ذلكهعظمت استحضارو ،هئ والشوق إلى لقا، ومحبته،ه له والتألّ-وجل

 وما إلى هذا من المعاني ، وبذل له، وطلب للعلمة، وخصلة جميلة من جهاد وهجر، ومعروف،فيه كل بر
عسى ربه ِإن طَلَّقَكُن َأن يبِدلَه َأزواجا خَيرا منكُن { :قال -عز وجل- واحتج لهذا بأن اهللا ،كالصيام ونحوه

 وليس المراد بذلك أنهن : قال}ساِئحاٍت{ وذكر من األوصاف ،]٥:سورة التحريم[ }مسِلماٍت مْؤِمنَاٍت قَاِنتَاٍت
 كانت تؤجل القضاء إلى -اهللا عنهرضي ا-عائشة ف ، الصياممنِديأو  ،و يسافرن في طلب العلمأمجاهدات 

 النظر إلى ما اقترن به وهو أن اهللا  ولفتَ، وإنما المراد سياحة القلب، ليس هو المراد: فمثل هذا قال،شعبان
ن التَّاِئبون الْعاِبدون الْحاِمدون الساِئحون الراِكعون الساِجدون اآلِمرو{:  هنا في هذه اآلية قال-عز وجل-

التَّاِئبون { ، وفعل ما أمر به، التوبة والعبادة ترك ما نهى عنهاالقتران فهذا }ِبالْمعروِف والنَّاهون عِن الْمنكَِر
وناِبدالْع{، }وناِئحالس وناِمدذكْ}الْح وذكْ، اللسانر عز - التأله هللا ، فسر السائحين بهذا بذكر القلب، القلبر

 واألمر ، الركوع والسجود قرينان}الراِكعون الساِجدون{ : ثم قال، ذكرناهالى ذلك من معاٍن وما إ،-وجل
 }تَاِئباٍت عاِبداٍت{ :-عز وجل- اهللا كر وهكذا في وصف النساء اآلتي ذلمعروف والنهي عن المنكر قرينان،با

  .وذكر أيضاً السائحات
 وهم مع ذلك ينفعون }الراِكعون الساِجدون{: وكذا الركوع والسجود، وهما عبارة عن الصالة، ولهذا قال

خلق اهللا، ويرشدونهم إلى طاعة اهللا بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب 
: اموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قالتركُه، وهو حفظ حدود اهللا في تحليله وتحريمه، علما وعمال فق

}ْؤِمِنينشِِّر الْمبألن اإليمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به}و .  
اآلِمرون ِبالْمعروِف { : وفي قوله،"الواو" عطف هذه األوصاف جميعاً بدون حرف العطف بدون :هنا قال

نكَِر وِن الْمع ونالنَّاهوِد اللِّهودِلح اِفظُونيحتمل أن يكون ذكر الواو في األمر بالمعروف ف ذكر الواو }الْح
 هي قضية واحدة األمر بالمعروف والنهي ، يعني هما متالزمان، أنها خصلة واحدةباعتباروالنهي عن المنكر 

 وهذا ال يخلو من ،ها فذكر الواو معه أنه جاور باعتبار}والْحاِفظُون ِلحدوِد اللِّه{ ،عن المنكر والتي بعدها
 القرب وحده قد ،هو من الوضوح بمكان يعني هذا الجواب ما، }والْحاِفظُون ِلحدوِد اللِّه{:  بالنسبة لقولهشكالإ

ه سقطُ وتارة تُ، العطف بالواوذكرالعطف بالواو يأتي في كالم العرب تارة تَو ،ال يكون كافياً في تبرير هذا
  والَِّذي  * والَِّذي قَدر فَهدى * الَِّذي خَلَقَ فَسوى * سبِح اسم ربك الَْأعلَى { : ومنه قوله،وصاففي ذكر األ

  



 ، وبعض هذه األوصاف بغير واو،فذكر بعض هذه األوصاف بالواو ،]٤-١:سورة األعلى[ }الْمرعىخْرج َأ
 في ويحذفه ، فيذكر الواو مع هذا،]٣:سورة غافر[ }وِب شَِديِد الِْعقَاِب ِذي الطَّوِلغَاِفِر الذَّنِب وقَاِبِل التَّ{ :كقوله

 وإن كان بعض أهل اللغة كأبي على الفارسي ينكر ، هذه الواو واو الثمانية: وبعضهم يقول،بعض المواضع
بهم ويقُولُون خَمسةٌ ساِدسهم كَلْبهم رجما سيقُولُون ثَلَاثَةٌ راِبعهم كَلْ{خرون آ  ويثبتها،!!واو الثمانية أصالً

مهكَلْب مثَاِمنُهةٌ وعبس قُولُونيِب وا{ :قوله في اآلية المتقدمة وفي ،]٢٢:سورة الكهف[ }ِبالْغَيكَارَأباٍت وبثَي{، 
  .مثلة على هذا كثيرة واأل،كر الواو فذ]٧٣:سورة الزمر[ }وفُِتحتْ َأبوابها{وهكذا 

} ابحَأص مَأنَّه ملَه نيا تَبِد معب ى ِمنبكَانُوا ُأوِلي قُر لَوو شِْرِكينوا ِللْمتَغِْفرسي نُوا َأنآم الَِّذينو ِللنَِّبي ا كَانم
 دٍة وعدها ِإياه فَلَما تَبين لَه َأنَّه عدو ِللَِّه تَبرَأ ِمنْه ِإن وما كَان اسِتغْفَار ِإبراِهيم ألِبيِه ِإال عن موِع*الْجِحيِم 

ِليمح اهألو اِهيمر١١٤-١١٣:سورة التوبة[ }ِإب[.  
صلى اهللا - دخل عليه النبي لما حضرت أبا طالب الوفاة: قالروى اإلمام أحمد عن ابن المسيب، عن أبيه 

 كلمة أحاج لك بها ،ال إله إال اهللا: أي عم، قل: " وعنده أبو جهل، وعبد اهللا بن أبي أمية، فقال-عليه وسلم
يا أبا طالب، أترغب عن ملَّة عبد المطلب؟، :  فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أبي أمية،"-عز وجل-عند اهللا، 

ما كَان ِللنَِّبي والَِّذين آمنُوا {:  فنزلت،))ألستغفرن لك ما لم ُأنْه عنك(( :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال النبي 
: ونزلت فيه:  قال}َأن يستَغِْفروا ِللْمشِْرِكين ولَو كَانُوا ُأوِلي قُربى ِمن بعِد ما تَبين لَهم َأنَّهم َأصحاب الْجِحيِم

}َأح نِدي مال تَه تَِإنَّكب١(رجاه أخ]٥٦:القصصسورة [} ب(.  
 لما قدم مكة أتى -صلى اهللا عليه وسلم-وروى ابن جرير عن سليمان بن بريدة، عن أبيه؛ أن رسول اهللا 

إني ((:  قال،نا ما صنعتأييا رسول اهللا، إنا ر:  فقلنا،يه، فجعل يخاطب، ثم قام مستعبرارسم قبر، فجلس إل
فما رئي باكيا  ،)٢())في االستغفار لها فلم يأذن ليته استأذنت ربي في زيارة قبر أمي، فأذن لي، واستأذن

  .أكثر من يومئذ
 فإن : اآلية} يستَغِْفروا ِللْمشِْرِكينما كَان ِللنَِّبي والَِّذين آمنُوا َأن{: وقال العوفي، عن ابن عباس في قوله

فإن إبراهيم خليل اهللا ((: لك فقال أراد أن يستغفر ألمه، فنهاه اهللا عن ذ-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  . اآلية} موِعدٍة وعدها ِإياهوما كَان اسِتغْفَار ِإبراِهيم ألِبيِه ِإال عن{: ، فأنزل اهللا))استغفر ألبيه

كانوا يستغفرون لهم، حتى نزلت هذه اآلية، : وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في هذه اآلية
وما كَان {: ن االستغفار ألمواتهم، ولم ينههم أن يستغفروا لألحياء حتى يموتوا، ثم أنزل اهللافأمسكوا ع

ألِبيِهاس اِهيمرِإب اآلية}ِتغْفَار .  
 وقد ثبت أنها نزلت في قصة ، ومنها الضعيف، منها الصحيح، جداًكثيرة  مما لم يذكرههاهذه الروايات وغير

عليه - أو كما قال ،))عن ذلك نهُأ لك ما لم ستغفرنأل(( :-صلى اهللا عليه وسلم- طالب لما قال له النبي أبي
    فأنكر عليه هذا،،الً يستغفر ألبويه رج-رضي اهللا عنه- ثبت أنها نزلت حينما سمع عليو ،-الصالة والسالم

  
                                                

 ).٤٣٩٨(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة براءة، برقم  - ١

  ).٩٧٦( في زيارة قبر أمه، برقم -عز وجل-  ربه -سلمصلى اهللا عليه و-ان النبي ذرواه مسلم، كتاب الجنائز، باب استئ - ٢



 ، فنزلت-ليه وسلمصلى اهللا ع- فذكر ذلك للنبي ، استغفر ألبيه-صلى اهللا عليه وسلم-حتج بأن إبراهيم اف
 االستغفار -صلى اهللا عليه وسلم- ومنها ما لم يصح في طلب النبي ،وهكذا ما جاء من روايات منها ما صح

 فإن كان الزمان متقارباً فيمكن ،نزول متنوعةاليات التي صحت في سبب ان الروأ فالشاهد ،ألمه فلم يؤذن له
 نزلت اآليةن إ : يقاليمكن أن كان الزمان متباعداً فوإذا ،يعاً نزلت بعد هذه القضايا جماآلية إن هذه :أن يقال
 وهل يتصور أن ،-صلى اهللا عليه وسلم- نبيه -عز وجل-ن هذا حصل فنهى اهللا إ : يمكن أن يقالمرتين،

 من الناس ،-صلى اهللا عليه وسلم-يقع هذا من أحد بعد نزول اآلية؟ الجواب أن هذا يتصور من غير النبي 
  هذا يمكن،ن اآلية تنزل تذكيراً بالحكمإ :-بغير هذا الموضع-يه فتنزل اآلية كما قال الحافظ من يخفى عل

 صح ،]١:سورة التحريم[ }يا َأيها النَِّبي ِلم تُحرم ما َأحلَّ اللَّه لَك{ورد في سبب نزول   مثل ما،وأحياناً ال يقال
 ، من أهل العلم من يلجأ إلى الترجيح: فهنا البد أن يقال،الجارية وأيضاً بسبب تحريم ،أنها نزلت بسبب العسل

 ألن ؛ إن كان الزمان متباعداً حكم بتكرر اآلية: وال يمكن أن يقالاً،ن الزمان كان متقاربإ :أو يقال للجمع
تبارك - وهكذا ما جاء في قوله ،يحرم ما أحل اهللا له مرتينأن  ما يمكن -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 ، وعويمر العجالني، في قصة هالل بن أمية،]٦:سورة النور[ }والَِّذين يرمون َأزواجهم{ : في اللعان-وتعالى

ن اآلية إ: يقالأن  ويمكن ،فالبد أن يقال هناك بأن الزمان كان متقارباً فنزلت اآلية بعد هذه الوقائع جميعاً
 فلو ،)٣()) في ظهركحدالبينة أو (( : قال لكل واحد منهما-صلى اهللا عليه وسلم- ألن النبي ؛ مرتيننزلت

 ؟ ولكن هل يتصور في جميعها، لكن هنا يتصور-من الثانيأي –كانت نزلت عليه كان طلب منه اللعان 
سورة  وهذا كان في مكة فنزلت ، قاله في قصة أبي طالب-صلى اهللا عليه وسلم-يعني هل يتصور أن النبي 

يحكم على السورة و ، وقد تنزل اآلية من السورة قبل نزول أكثرها، والواقعة في مكة،ل من آخر ما نزبراءة
ن هذه اآلية تكون نزلت في مكة في أ فالشاهد ، األغلبباعتبار ، صدر السورةباعتباربأنها مكية أو مدنية 

 يستغفر ألمه حينما  أن-صلى اهللا عليه وسلم- ثم أيضاً نزلت متأخرة جداً حينما أراد النبي ،قصة أبي طالب
نه حينما رجع من تبوك أراد أن أ -وإن كان فيها ضعف- وبعض الروايات التي وردت في هذا ،مر بقبرها

 ومروره بقبرها كان متأخراً يعني إما أن يكون هذا في ، يذهب إلى مكة فمر بقبرها، هذه فيها ضعف،يذهب
 فهو متأخر فهل ، أو في حجة الوداع،د فتح مكةبعذلك  أو يكون ،عمرة القضاء في السنة السابعة للهجرة

 ثم أراد أن يستغفر ،نا استغفر لعمه أبي طالب فنزلت اآلية ه-صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي إ :يمكن أن يقال
 ،أمه قبرا مر على  لم يستغفر لم-صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي إ : إال أن يقال، كبيرإشكالهذا فيه  ،ألمه

ذنه ولم أ است))ستغفر لها فلم يؤذن ليأ أن واستأذنته ، ربي أن أزور قبرها فأذن ليستأذنتا(( :وإنما قال
 ، استغفر ألبيه-صلى اهللا عليه وسلم- إبراهيم وأنهم احتجوا بأن ، فأما وقوع هذا من بعض الصحابة،يستغفر

   .أعلم واهللا ، فنزلت اآلية تذكيراًم عليههذا خفي إن :فيمكن أن يقال
ما زال إبراهيم يستغفر ألبيه حتى مات، فلما :  قال ابن عباس}فَلَما تَبين لَه َأنَّه عدو ِللَِّه تَبرَأ ِمنْه{ :وقوله

  .لما مات تبين له أنه عدو هللا:  وفي رواية،تبين له أنه عدو هللا تبرأ منه
                                                

، وبرقم )٢٥٢٦(و قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، برقم رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب إذا ادعى أ - ٣
 .، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النور)٤٤٧٠(



  . لإلسالم-لعز وج- بالكفر كان يرجو أن يهديه اهللا ،نه ختم له بالشقاوةيعني أ
  .رحمهم اهللا-وكذا قال مجاهد، والضحاك، وقتادة، وغيرهم 

إنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه القترة : وقال عبيد بن عمير، وسعيد بن جبير
ال تخزني أي ربي، ألم تعدني أ:  فيقول،يا إبراهيم، إني كنت أعصيك وإني اليوم ال أعصيك: والغبرة فيقول

قد : انظر إلى ما وراءك، فإذا هو ِبِذيٍخ متلطخ، أي: يوم يبعثون؟ فأي خزي أخزى من أبي األبعد؟ فيقال
عانًا، ثم يسحب بقوائمه، ويلقى في النارمسخ ِضب.   
     : يقول-عز وجل-اهللا ف ،كر الضبع الذي يكون عليه شعر كثيرذَب وبعضهم قيده ،كر الضبعهو ذَ يخالذِّ
}ىمبِلي قُركَانُواْ ُأو لَوو شِْرِكينواْ ِللْمتَغِْفرسنُواْ َأن يآم الَِّذينو ِللنَِّبي ا كَان{، }ا كَانهذه في القرآن }م     

    ،]٥٣:سورة األحزاب[ }وما كَان لَكُم َأن تُْؤذُوا رسوَل اللَِّه{:  وكقوله، مثل هذا الموضع،تأتي تارة للنهي
   وما كَان ِلنَفٍْس َأن {و، ]٦٠:سورة النمل[ }ما كَان لَكُم َأن تُنِبتُوا شَجرها{: تارة تأتي بمعنى النفي كقولهو

   في -عز وجل- قال اهللا -عليه الصالة والسالم- إبراهيمو ،]١٤٥:سورة آل عمران[ }تَموتَ ِإالَّ ِبِإذِْن اهللا
  قَاَل سلَام علَيك سَأستَغِْفر {: وهو قوله ،} ِإبراِهيم ِلَأِبيِه ِإالَّ عن موِعدٍة وعدها ِإياهوما كَان اسِتغْفَار{ :شأنه

       قَد كَانَتْ لَكُم ُأسوةٌ حسنَةٌ ِفي { يقول -عز وجل- واهللا ، فهذا هو الوعد]٤٧:سورة مريم[ }لَك ربي
الَِّذينو اِهيمرِإبرِإنَّا ب ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعنَنَا آ ميا بدبو نَا ِبكُموِن اللَِّه كَفَرِمن د وندبا تَعِممو ء ِمنكُم    

       ِإلَّا{ ،]٤:سورة الممتحنة[ }وبينَكُم الْعداوةُ والْبغْضاء َأبدا حتَّى تُْؤِمنُوا ِباللَِّه وحده ِإلَّا قَوَل ِإبراِهيم ِلَأِبيِه
اِهيمرَل ِإبإال في أسوةلكم فيه ف ، عائداً إلى األسوة والقدوةاالستثناء فيحتمل أن يكون هذا ، فهذا استثناء}قَو 

،  فيها استثناءأسوة فتكون ، فترك االستغفار له ثم بعد ذلك تبين له أنه عدو هللاةهذا األمر فإنه كان عن موعد
 -عليه الصالة والسالم- إبراهيم أفضل من -صلى اهللا عليه وسلم-خذ بعض أهل العلم أن النبي ا أومن هذ

 في سورة  لم يستثِن-صلى اهللا عليه وسلم-  بالنبياألسوةمن ناحية أن اهللا لما ذكر هنا  لكن ،وهذا ال شك فيه
 ،بمعنى لكنن االستثناء منقطع إ :} ِإبراِهيمِإلَّا قَوَل{ : ومن أهل العلم من يقول، استثنىإبراهيم وفي ،األحزاب

األسوة من فما يكون ذلك استثناء.  
  . الدعاء: اهاألو:  أنه قال-رضي اهللا عنه- عن عبد اهللا بن مسعود }ِإن ِإبراِهيم ألواه حِليم{: وقوله
   .اءع الد، جرير في معناهاء وهذا الذي اختاره ابنع فقال الد، صيغة مبالغة"هواأ" أن باعتبار

  .المتضرع: وكذا روي من غير وجه، عن ابن مسعود، وقيل
 وكذا روي من غير ،المغفرة واالستغفار دعاء طلب ،اء بمعنى أنه استغفر ألبيهع الد}ِإن ِإبراِهيم ألواه{ :قوله

  .نى التذلل وهذا التضرع في مع، المتضرع: وقيل،-رضي اهللا عنه- وجه عن ابن مسعود
  . سبح، وقيل غير ذلكالم: الموقن المؤمن، وقيل: الرحيم، وقيل: وقيل

 قريب ى وهو معن،من أشهر ما قيل فيههذا و- أو ، أو يعلم الناس الخير، فقيهبأنهوقيل غير ذلك كمن فسره 
  ومعنى كثير التأوه،هثير التأو يعني ك}ألواه{  ظاهر اللفظ،هذا تفسير على الظاهرو ، أنه كثير التأوه-وجيد

 ،يتنفس بطريقة يعني فيها قوة أو نحو هذا يتأوهو فالذي يتأوه بمعنى أنه يحصل له ،أنه يتأوه كثيراً من ذنوبه



 كثير ،اءع فسره بالد-رحمه اهللا-ابن جرير و ، أي كثير التأوه}ألواه{ ،واه من ذنوبي أ:وهكذا من يقول
واإلشفاق والسؤال بالحزن ،-جلعز و- والتضرع إلى اهللا ،عاءالد.  
 


