
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٥(سورة اإلسراء 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ    

   . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
قُرآن ِيهِدي ِللِّتي ِهي َأقْوم ويبشّر ِإن هذَا الْ{:  في تفسير قوله تعالى-تعالى رحمه اهللا-قال المصنف 

 وَأن الِّذين الَ يْؤِمنُون باآلخرة َأعتَدنَا لَهم عذَاباً  *الْمْؤِمِنين الِّذين يعملُون الصاِلحاِت َأن لَهم َأجراً كَِبيراً
 .]١٠-٩:سورة اإلسراء[ }َأِليماً

 وهو القرآن بأنه يهدي ،-صلى اهللا عليه وسلم- أنزله على رسوله محمد يمدح تعالى كتابه العزيز الذي
َأن لَهم َأجراً { ، على مقتضاه}الِّذين يعملُون الصاِلحاِت{ به }ويبشّر الْمْؤِمِنين{ ،ألقوم الطرق وأوضح السبل

لَهم { ويبشر الذين ال يؤمنون باآلخرة أن : أي}وَأن الِّذين الَ يْؤِمنُون باآلخرة{ ، يوم القيامة: أي}كَِبيراً
  .]٢٤:سورة اإلنشقاق[ }بشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍمف{:  كما قال تعالى، يوم القيامة:أي }عذَاباً َأِليماً

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

     واهللا ،"ألقوم الطرق وأوضح السبل": -رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير  يقول}قْومِيهِدي ِللِّتي ِهي َأ{: فقوله
 فهذا القرآن قد اشتمل ، الناس إليه مما يحتاج،في كل شيء }ِيهِدي ِللِّتي ِهي َأقْوم{ أطلق هنا -تبارك وتعالى-

 مفصل يزيد هذه اآلية بكالم طويل في أضواء البيان تكلم على -رحمه اهللا- والشنقيطي ،على ألوان الهدايات
 وتكلم على ،هذا تكلم على مسائل فيما يتعلق بتعدد الزوجات والمصالح المترتبة على ،على خمسين صفحة

  . وغير ذلك،الرق
 ، وهذا فيه ذكر لبعض الموضوعات التي تضمنها القرآن،}ويبشّر الْمْؤِمِنين الِّذين يعملُون الصاِلحاِت{: قال

 ،}ويبشّر الْمْؤِمِنين الِّذين يعملُون الصاِلحاِت{ ، البشارة ألهل اإليمان وكذلك،كالهداية أو جاء القرآن لتقريرها
  .اإليمان واإلخالص والمتابعة: وهذا اشتمل على شروط قبول العمل الثالثة

 أي ،لذين ال يؤمنون باآلخرة أن لهم عذاباً أليماًشر اأي ويب":  قال}وَأن الِّذين الَ يْؤِمنُون باآلخرة{: وقوله
 البشارة كما هو معروف قيل لها بشارة ألنه يظهر أثرها ،"}فبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍم{:  كما قال تعالى،يوم القيامة

 ، وقد تأتي معبراً بها عن اإلخبار بما يسوء، وغالب ما تستعمل في اإلخبار بما يسر،رعلى بشرة المبشَّ
 وهذا عند القائلين ،إن هذا االستعمال هو من قبيل المجاز:  وبعضهم يقول،}فبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍم{: كقوله

  : كقول بعضهم،مجازبال
  تَِحيةُ بيِنِهم ضرب وِجيع*** وخَيٍل قَد دلَفْتُ لَها بِخيٍل 

 والذين ال يقولون بالمجاز يقولون ما ،ذا من قبيل المجازإن ه:  يقول الشاهد أن من يقول بالمجاز،تحيةفسماه 
 ، وقد تستعمل في اإلخبار بما يسوء،سبق من أن االستعمال الغالب لهذه اللفظة إنما يكون في اإلخبار بما يسر

إن المقصود بذلك البشارة ألهل :  وهذه اآلية من أهل العلم من يقول،هذا من قبيل التهكم بهم: وبعضهم يقول
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 يعني كل ،بما ينتظر المكذبين من العقاب و، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالثواب،يمان بأمريناإل
األول أقرب أنه جاء و ، سيعذب أعداءه وأعداءهم وينتقم منهم-عز وجل-هذا بشارة ألهل اإليمان بأن اهللا 

  .مشتمالً على التبشير واإلنذار
} ِبالشَّر اناِإلنس عديوالًوجع اناِإلنس كَانِر وِبالْخَي اءهع١١:سورة اإلسراء[}د[.  

 بالموت : أي، أو ماله بالشر، أو ولده،يخبر تعالى عن عجلة اإلنسان ودعائه في بعض األحيان على نفسه
جُل اللَّه ولَو يع{ : كما قال تعالى، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه،أو الهالك والدمار واللعنة ونحو ذلك

وقد ،ومجاهد وقتادة -مارضي اهللا تعالى عنه- وكذا فسره ابن عباس ،اآلية ]١١:سورة يونس[ }ِللنَّاِس الشَّر 
 وال على أموالكم أن توافقوا من اهللا ساعة إجابة يستجيب ،ال تدعوا على أنفسكم(( :تقدم في الحديث

 وقد ذكر ،}وكَان اِإلنْسان عجوالً{:  ولهذا قال تعالى؛جلتهه وع آدم على ذلك قلقُ وإنما يحمل ابن،)١())فيها
 حين هم بالنهوض -عليه السالم-ههنا قصة آدم  -مرضي اهللا تعالى عنه-سلمان الفارسي وابن عباس 

 فلما وصلت إلى دماغه ، وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه،قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه
 فلما سرت إلى ، فلما وصلت إلى عينيه فتحهما،يرحمك ربك يا آدم:  فقال اهللا،مد هللالح:  فقال،عطس

يا رب :  وقال، فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع، جعل ينظر إليه ويعجبه،أعضائه وجسده
  .عجل قبل الليل

عامة المفسرين هو  المشهور الذي عليه بادر الظاهر المعنى المت}ويدع اِإلنسان ِبالشَّر دعاءه ِبالْخَيِر{: قوله
 بعضهم مما قد يقع من اإلنسان  ويدخل في هذا ما ذكره، ونحو هذا، أو ماله أو ولده، على نفسهوأنه قد يدع

ةً من السماء َأِو اللَّهم ِإن كَان هذَا هو الْحقَّ ِمن ِعنِدك فََأمِطر علَينَا ِحجار{:  كقولهم،في حال جهالته أيضاً
إنه :  قال، وهناك معنى آخر ذكره بعض أهل العلم، هذا من دعائه بالشر،]٣٢:سورة األنفال[}اْئِتنَا ِبعذَاٍب َأِليٍم

 ، المعصيةبه أن ييسر لهقد يدعو رف ،-عز وجل- وهو ما ال يرضي اهللا ،يدعو بالشر أي بتحصيله وطلبه
  : وبعض السفهاء يقول،ضهم هكذا قال بع،وهذا دعاء بالشر

   المسبِليوأرفع من مئزر  ***أطوف بالبيت فيمن يطوف
  وأتلو من المحكم المنزِل***  وأسجد بالليل حتى الصباح

  ة المحمِلبر لي رسخِّي  ***عسى فارج الهم عن يوسف
يتلو من المحكم  و، يسجد بالليل حتى الصباح، يطوف بالبيت فيمن يطوف،يعني صاحبة الهودج: ربة المحمل

ويدع {بـالظاهر المتبادر أن المقصود و ، أو المحِمل، كل هذا من أجل أن ييسر له ربة الِمحمل،المنزل
 أو يدعو على ، أنه قد يدعو على نفسه-}وكَان اِإلنسان عجوالً{: ألنه قال- }اِإلنسان ِبالشَّر دعاءه ِبالْخَيِر

 ولو وقع ما دعا به ألكلته الحسرة ، ثم يندم على ذلك، في حاالت غضبه،ماله أو على ،ولده ومن يحب
  .والندامة

                                                
 ).٣٠٠٩( رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم - ١
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وجعلْنَا اللَّيَل والنَّهار آيتَيِن فَمحونَا آيةَ اللَّيِل وجعلْنَا آيةَ النَّهاِر مبِصرةً ِلتَبتَغُواْ فَضالً من ربكُم وِلتَعلَمواْ {
  .]١٢:سورة اإلسراء[ }لسِنين والِْحساب وكُلَّ شَيٍء فَصلْنَاه تَفِْصيالًعدد ا

 وينتشروا في ، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل،يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام
 ويعرفوا ،ر واألعوام وليعلموا عدد األيام والجمع والشهو، واألعمال واألسفار،النهار للمعايش والصنائع

ن {:  ولهذا قال؛ اآلجال المضروبة للديون والعبادات والمعامالت واإلجارات وغير ذلكمضيالً متَغُواْ فَضِلتَب
كُمب{ ، في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك: أي}رابالِْحسو ِنينالس ددواْ علَمِلتَعفإنه لو كان الزمان كله }و 

قُْل َأرَأيتُم ِإن جعَل اللَّه علَيكُم اللَّيَل {:  كما قال تعالى،نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما عرف شيء من ذلك
ونعماٍء َأفَال تَسِبِضي ْأِتيكُماللَِّه ي رغَي ِإلَه نِة مامِم الِْقيوداً ِإلَى يمرقل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم النهار   *س

 وِمن رحمِتِه جعَل لَكُم اللَّيَل  *سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير اهللا يأتيكم بليل تسكنون فيه أفال تبصرون
ونتَشْكُر لَّكُملَعِلِه وفَض تَغُوا ِمنِلتَبكُنُوا ِفيِه وِلتَس ارالنَّهالَِّذي {:  وقال تعالى،]٧٣-٧١:سورة القصص[ }و كارتَب
وهو الَِّذي جعَل اللَّيَل والنَّهار ِخلْفَةً ِلمن َأراد َأن * جعَل ِفي السماِء بروجاً وجعَل ِفيها ِسراجاً وقَمراً مِنيراً 

، ]٨٠:سورة المؤمنون[ }ولَه اخِْتالفُ اللَّيِل والنَّهاِر{:  وقال تعالى،]٦٢-٦٢:سورة الفرقان[ }يذَّكَّر َأو َأراد شُكُوراً
يكَور اللَّيَل علَى النَّهاِر ويكَور النَّهار علَى اللَّيِل وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجِري ِلَأجٍل مسمى َأال هو {: وقال

الْغَفَّار ِزيزَل{:  وقال تعالى،]٥:سورة الزمر[ }الْعَل اللَّيعجاِح وبفَاِلقُ الِْإص  اناً ذَِلكبسح رالْقَمو سالشَّمكَناً وس
  *وآيةٌ لَهم اللَّيُل نَسلَخُ ِمنْه النَّهار فَِإذَا هم مظِْلمون{:  وقال تعالى،]٩٦:سورة األنعام[}تَقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم

الشَّمِليِموِزيِز الْعالْع تَقِْدير ا ذَِلكلَه تَقَرسِري ِلمتَج أي ، ثم إنه تعالى جعل لليل آية،]٣٨- ٣٧:سورة يس[}س 
 ، وللنهار عالمة وهي النور وطلوع الشمس النيرة فيه، وهي الظالم وظهور القمر فيه،عالمة يعرف بها

هو الَِّذي جعَل الشَّمس ِضياء {:  كما قال تعالى،هذا ليعرف هذا من ؛وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس
لَآياٍت ِلقَوٍم {: إلى قوله }والْقَمر نُوراً وقَدره منَاِزَل ِلتَعلَموا عدد السِنين والِْحساب ما خَلَقَ اللَّه ذَِلك ِإلَّا ِبالْحقِّ

تَّقُون{ : وقال تعالى]٦-٥:سورة يونس[ }يجالْحاِقيتُ ِللنَّاِس ووم ِن الَْأِهلَِّة قُْل ِهيع َألونَكسسورة [ }ي
  . اآلية]١٨٩:البقرة

ظلمة :  قال، }فَمحونَا آيةَ اللَّيِل وجعلْنَا آيةَ النَّهاِر مبِصرةً{: قال ابن جريج عن عبد اهللا بن كثير في قوله
 }محونَا آيةَ اللَّيِلف{ ،الشمس آية النهار والقمر آية الليل: يج عن مجاهد وقال ابن جر،الليلة وسدف النهار

رضي اهللا تعالى -  وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس، وكذلك خلقه اهللا تعالى،السواد الذي في القمر: قال
  .-عز وجل-ما اهللا  كذلك خلقه، ليالً ونهاراً:قال }وجعلْنَا اللَّيَل والنَّهار آيتَيِن{ -ماعنه
فَمحونَا آيةَ {:  ثم قال،إنه قدم الليل باعتبار أنه األصل:  يمكن أن يقال،}وجعلْنَا اللَّيَل والنَّهار آيتَيِن{: قوله

ظلمة الليل ": -مه اهللارح- قال الحافظ ابن كثير : يعني}فمحونَا آيةَ اللَّيِل{ ،}اللَّيِل وجعلْنَا آيةَ النَّهاِر مبِصرةً
 ، وسدف النهار يعني ما يكون فيه من االختالط في أوله ما بين الفجر إلى طلوع الشمس،"وسدف النهار

 بمعنى جعل الليل ، والقمر آية الليل،الشمس آية النهار:  وقال ابن جريج عن مجاهد،واختالط النور بالظالم
 وكذلك خلقه اهللا ،السواد الذي في القمر:  قال}حونَا آيةَ اللَّيِلفم{:  قال، هذا معناه،ار مضيئاًمظلماً والنه

رضي اهللا عن - وهو مروي عن علي ،-مرضي اهللا تعالى عنه- وجاء هذا عن جماعة من السلف ،تعالى
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حي فصار بالصورة التي  ثم بعد ذلك م،القمر مثل الشمس يضيء كان:  بعض أهل العلم يقول،-الجميع
 وإنما هو انعكاس ،إن الضوء الذي في القمر أو النور الذي في القمر ليس من ذاته: اء يقولون والعلم،نراها

هذا هو :  فبعضهم يقول،}هو الَِّذي جعَل الشَّمس ِضياء والْقَمر نُورا{ ،لما يحصل له من ضوء الشمس
 ولم يكن ، خلقه هكذا ابتداءاهللا:  وبعضهم يقول، أن اهللا غيره بعدما كان كالشمس في اإلضاءة:المحو

الضياء  بهذا الشمس خلقف ، جعلناه ال يضيء كالشمس: أي}فمحونَا آيةَ اللَّيِل{:  والمقصود بقوله،كالشمس
يعني ابتداء منذ أن : }فمحونَا آيةَ اللَّيِل{ ، وأن هذا هو المحو، وخلق القمر بهذه الصفة، به الظالمينكشفل

 هل هذا المحو كان بعدما خلقه على صفة أخرى ثم بعد ذلك }فمحونَا{ ، تحتمل هذا وهذا واآلية،خلقناها
 لكن ، كيف كان-اهللا تعالى أعلمو- ،تغير؟ أو أنه خلقه هكذا بهذا المحو؟ ليس عندنا دليل يحدد شيئاً من ذلك

 يعني لم يكن مضيئاً ،"خلقه اهللا تعالى وكذلك ،السواد الذي في القمر":  قال}فمحونَا آيةَ اللَّيِل{: هنا يقول
 }وجعلْنَا اللَّيَل والنَّهار آيتَيِن{:  وقال هنا عن ابن عباس،ا وإنما هكذا خلقه ممحو،كالشمس ثم بعد ذلك تغير

:  قال، يعني هما آيتان، يعني نفس الليل ونفس النهار،"-عز وجل- خلقهما اهللا  وكذلك،ليالً ونهاراً": قال
}ةًوِصرباِر مةَ النَّهلْنَا آيعهذا من قولهم:  بعضهم يقول،}ج :أبصر النهار يعني إذا صار في حالة ير بهابص، 

وجعلْنَا {أو أن المعنى  ،الناسيعني يبصر بها : }آيةَ النَّهاِر مبِصرةً{ ، يبصرون بها،فيكون من وصف الناس
: -تبارك وتعالى-قوله و ، فيكون ذلك من صفته، آية واضحة،بصرة للناس م: أي}آيةَ النَّهاِر مبِصرةً

 والفرق ، فتنقضي بذلك األيام والشهور والسنوات،بتعاقب الليل والنهار: أي }سابِلتَعلَموا عدد السِنين والِْح{
 ما له كمية من غير أن يتحصل هو إحصاء:  يقولون: العدد،}سابعدد السِنين والِْح{ : والحساببين العدد
:  وأما الحساب، هذا يسمى عدد،إلى آخرها ، اثنان، واحد، اآلن لو جلس إنسان يعد سواري المسجد،منه شيء

 حتى ، فإذا جلس يحصي أجزاء الساعة، فالساعة ستون دقيقة،فهو إحصاء ما له كمية مما يتحصل منه شيء
ساعات النهار حتى يعد  فإذا جلس ،ليوم أربع وعشرون ساعة ا،هذا هو الحساب: يتحصل منها ساعة يقولون

ت واألحد واالثنين والثالثاء  فإذا جلس يعد السب، األسبوع سبعة أيام،حساب: يتحصل منها اليوم هذا يقولون له
 فإذا جلس يعد ، والشهر يكون تسعاً وعشرين أو ثالثين،حساب:  فهذا يقال له،واألربعاء والخميس والجمعة

المحرم وصفر إلى :  حينما يعد شهور العام ليتحصل منها سنة فيقول مثالً وهكذا العام،حساب: يقال لههذا ف
 ، ليتحصل منه شيء؛ إحصاء ما له كمية، هذا هو الحساب،هذا عام: آخره حتى يصل إلى ذي الحجة ويقول

 ،ن أجل أن تخرج باليوم وعشرين ساعة من أاً تعد أربع،تخرج بسنةأن  على أساس اً عشر شهري اثنعدتَ
  . واهللا أعلم،وهكذا
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