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(974) 

 التوبة عن عباده

 

 .409التوبة  ﴾هِ بادِ عن عِ  التوبةَ  هو يقبلُ  اللَ  وا أن  علمُ يَ  ألم   ﴿

 

 النكتة
 .هو-

 .عن-

 

 :لم يقل

 .ن عبادهمِ 

 

  :أرى أن التقدير

 .يقبل التوبة عن ذنوب عباده



 :أقوال المفسرين قارن  

 

 :الرازيقال 

  :فيه وجهان

  
: يقال ".ن عبادهمِ ": وبين قوله ﴾ عباده عن  ﴿: بين قولهأنه ال فرق : األول

 .وأخذت هذا عنك ،أخذت هذا منك

  
سهيل سبيله ألنه ينبئ عن القبول مع ت ؛أبلغ( عن) لعل: قال القاضي: والثاني

على هذا ( عن) إنه لم يبين كيفية داللة لفظة :، وأقولإلى التوبة التي قبلت
( عن)تان، إال أن كلمة متقارب( من)وكلمة ( عن)المعنى، والذي أقوله إن كلمة 

، أفاد أنه جلس في ذلك الن عن يمين األميرجلس ف: تفيد البعد، فإذا قيل
التائب  يفيد أن ﴾ عباده عن ﴿ :فقوله .لكن مع ضرب من البعد ،الجانب

تعالى له بسبب ذلك ا عن قبول الل يجب أن يعتقد في نفسه أنه صار مبعد  
، عده عن حضرة نفسهله انكسار العبد الذي طرده مواله، وبُ ، ويحصل بالذن

  .بمن حصول هذا المعنى للتائ كالتنبيه على أنه ال بد( عن) فلفظة
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 :أبو حيانقال و 

ال : تقول .ما يتوصل في موضع واحد بهذه وهذها ، وكثير  "نمِ "بمعنى  (عن)
نظره، وعن أسره وفعل ذلك فالن من أسره و  .ن غنىصدقة إال عن غنى ومِ 

تفيد " عن"متقاربتان، إال أن " عن"وكلمة " من"كلمة : وقيل. انتهى. ونظره
أفاد أنه جلس في ذلك الجانب، ولكن  ،جلس عن يمين األمير: يلفإذا ق. دالبع

 يعتقد في نفسه أنه بعيد عن ، فيفيدها أن التائب يجب أنمع ضرب من البعد
اله ، فيحصل له انكسار العبد الذي طرده مو توبته بسبب ذلك الذنبقبول الل 

 بد من حصول هذا كالتنبيه على أنه ال" عن"فلفظة . عده عن حضرتهوبُ 
 . انتهى. المعنى للتائب

 ،أخذت العلم عن زيد: فإن قلت. أنها للمجاوزة (عن)ر من موضوع والذي يظه
ذا قلت .فمعناه أنه جاوز إليك ابتداء  دل على ابتداء الغاية، وأنه ،يدن ز مِ : وا 
. "نمِ "ع م ، وال يظهرأبلغ لظهور االنتقال معه (عن)و. أخذك إياه من زيد

أال . لما جاوزت توبتهم عنهم إلى الل، اتصف هو تعالى بالتوبة عليهم وكأنهم
بالتوبة  ، فكل منهما متصف﴾ الرحيمُ  ابُ التو   هو اللَ  وأن   ﴿  :ترى إلى قوله

ن اختلفت جهتا النسبة بت ا تقر  ب إلي شبر  ن تقر  مَ   " :أال ترى إلى ما روي. وا 
ن أتاني يمشي أتيته ومَ  ،ابت منه باع  ا تقر  ب مني ذراع  ن تقر  ، ومَ امنه ذراع  

  .هرولة

 



 :المناروقال في 

ال صدقة إال عن غنى : إنه بمعنى قبولها منهم، نحو: لقبول التوبة عنهم قي »
  .غنى نومِ 

، أي هو الذي يقبلها هنا قد تضمن معنى التجاوز والصفحإن القبول : وقيل
  .«وهذا أبلغ ،ا عنهاعفو   ا عن ذنوبهممنهم متجاوز  

 

 :لم يقل

 .أن الل يقبل التوبة

 

 :التقدير

 .هو ال غيره

 

 :أقوال المفسرين

 :الرازيقال 

  :ائدتانفيه ف  ﴾هو يقبل التوبة ﴿ : قوله
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 هو يقبلُ ﴿ :ثم قال عقيبه ،تعالى سمى نفسه ههنا باسم الل أنه: األولى الفائدة
كان لما ، و )...( ا يوجب قبول التوبةوفيه تنبيه على أن كونه إله   ،﴾ التوبةَ 
، كان قبول التوبة من الغير كالممتنع تغناء المطلق ممتنع الحصول لغيرهاالس
)...(.  

  
قبول التوبة ليس إلى رسول الل صلى  أن ي هذا التخصيصف: الثانية الفائدة

فاقصدوا  ،ها أخرىالذي هو يقبل التوبة تارة ويرد   إنما إلى الل ،الل عليه وسلم
 .الل بها ووجهوها إليه

 

 :أبو حيانقال و 

أما : ن الل من شأنه قبول توبة من تاب، فكأنه قيلتخصيص وتأكيد أهو »
، م أنه تعالى يقبل التوبة الصحيحةعلموا قبل أن يتاب عليهم وتقبل صدقاته

 ويقبل الصدقات الخالصة النية لل؟ 

خذ الصدقات إنما هو لل هو أن قبول التوبة وأ (هو)يص بـ وجه التخص: وقيل
  .«ووجهوها إليه، فاقصدوه ال لغيره
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  :المنار وقال في

ن لذي يقبل توبة التائبين مِ ألم يعلم أولئك التائبون من ذنبهم أن الل هو ا :أي 
 ؟ن خلقهن دونه مِ بله مِ  ،لرسوله ، ولم يجعل ذلكعباده

 

 :خالصة رأيي

 .عن ذنوب عباده: أي: عن عباده -
 .هو ال غيره: أي: هو -

طالة  .، والل أعلموالباقي تكلف وا 

 

 م           رفيق يونس المصري00/44/3040السبت 

 


