
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٨(سورة اإلسراء 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ    

  .  وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
 َأن نّهِلك قَريةً َأمرنَا متْرِفيها فَفَسقُواْ ادنَ َأراوِإذَ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

  .]١٦: سورة اإلسراء[ }ِفيها فَحقّ علَيها الْقَوُل فَدمرنَاها تَدِميراً
َأتَاها َأمرنَا {:  كقوله تعالى، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياًمعناه:  فقيل،في معناهامفسرون اختلف ال

 ،معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش:  قالوا، فإن اهللا ال يأمر بالفحشاء]٢٤:سورة يونس[}يالً َأو نَهاراًلَ
 رواه ابن جريج عن ، فاستحقوا العقوبة،معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش:  وقيل،فاستحقوا العذاب

  .  وقاله سعيد بن جبير أيضاً،-مارضي اهللا تعالى عنه- ابن عباس
:  يقول،}َأمرنَا متْرِفيها فَفَسقُواْ ِفيها{: قوله -مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عباس  بن طلحةقال علي

وكَذَِلك جعلْنَا ِفي كُلِّ قَريٍة {:  وهو قوله، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم اهللا بالعذاب،سلطنا أشرارها فعصوا فيها
  . وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس، اآلية]١٢٣:نعامسورة األ[}َأكَاِبر مجِرِميها

 َأن نّهِلك قَريةً َأمرنَا متْرِفيها فَفَسقُواْ ا َأردنَاوِإذَ{ -مارضي اهللا تعالى عنه- وقال العوفي عن ابن عباس
َأمرنَا {الك عن الزهري  وعن م، وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة، أكثرنا عددهم: يقول}ِفيها

  . أكثرنا}متْرِفيها
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
عدة  ذكر }َأمرنَا متْرِفيها{ ،} َأن نّهِلك قَريةً َأمرنَا متْرِفيها فَفَسقُواْ ِفيهاا َأردنَاوِإذَ{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 ومعلوم أنه ال يمكن أن يقال بأن األمر هنا ،األمر الكونيأي  ،بمعنى أنه أمر قدري:  القول األول:أقوال

 وأمر ديني ،أمر كوني قدري:  األمر نوعانومعلوم أن ،األمر الشرعي إال إذا حمل على األمر بالطاعة
ِإنَّما قَولُنَا ِلشَيٍء ِإذَا َأردنَاه { ،ه فيكون يقضي باألمر ويقدر-عز وجل-بمعنى أن اهللا :  فاألمر الكوني،شرعي

كُونكُن فَي ا{ فـ، فهذا أمر قدري،]٤٠:سورة النحل[ }َأن نَّقُوَل لَهِفيهتْرنَا مرأمرناهم أمراً كونياً قدرياً :أي }َأم 
 وال مالزمة بينه وبين ،بة وهذا األمر كما هو معلوم ال يقتضي المح،}فَفَسقُواْ{بالمعصية والكفر والفجور 

 ،]٧:سورة الزمر[ }ِإن تَكْفُروا فَِإن اللَّه غَِني عنكُم ولَا يرضى ِلِعباِدِه الْكُفْر{: -عز وجل-الرضا؛ ولهذا قال اهللا 
تاره  واخ، وهذا القول بأنه األمر الكوني قال به طائفة من أهل العلم من السلف فمن بعدهم،ال يرضاه لهم ديناً
 ومثل هذا القول ال ، وأنه ال يتأتى في األمر الشرعي، باعتبار لفظ األمر،-رحمه اهللا-الحافظ ابن القيم 

  . أمرناهم أمراً كونياً، يعني من جهة المعنى وهو جاٍر على االعتقاد الصحيح،محظور فيه
َأمرنَا متْرِفيها { :في قولهاألمر و ،أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة: ثم ذكر القول اآلخر

َأمرنَا { أما على القول األول ،}فَفَسقُواْ ِفيها{ أمرنا مترفيها بالطاعة ، فيه مقدر محذوف}فَفَسقُواْ ِفيها
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 ، أمرناهم ففسقوا، فتكون الفاء مرتبة لما بعدها على ما قبلها، أمرهم ففسقوا، فهو أقرب إلى الظاهر}متْرِفيها
 ، ويكون األمر هو األمر الديني الشرعي،أمرناهم بالطاعة فعصوا:  القول اآلخر،تكون كالنتيجة لهذا األمر

 وممن اختاره من ،-رحمه اهللا- وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير ،وهذا القول أيضاً ليس بمستبعد
  .- الجميعرحم اهللا-المعاصرين الشيخ محمد األمين الشنقيطي 

 }َأمرنَا متْرِفيها فَفَسقُواْ ِفيها{  طلحةبنعلي  من طريق -مارضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس عن : يقول
وكَذَِلك جعلْنَا ِفي كُلِّ قَريٍة {:  وساق قوله،" فإذا فعلوا ذلك أهلكهم اهللا،سلطنا أشرارها فعصوا فيها": يقول

 وهذا يمكن أن يكون جارياً على القراءة المروية عن بعض ،]١٢٣:ورة األنعامس[}َأكَاِبر مجِرِميها ِليمكُرواْ ِفيها
 جعلناهم :يعني} رنا مترفيهاأم{السلف كأبي عثمان النهدي وأبي رجاء وأبي العالية والربيع ومجاهد والحسن 

يق العوفي  وهو معنى رابع عن ابن عباس من طر، ففسقوا فوقع العذاب، هذا معنى سلطناهم،متأمرين أمراء
أمر :  تقول، أكثرنا: أي}َأمرنَا متْرِفيها{ ، ونقله عن جماعة،"أكثرنا عددهم":  يقول،وال يصح هذا الطريق

 علي : بعض الصحابة،-مرضي اهللا تعالى عنه- وجاء في قراءة مروية عن بعض السلف ،القوم إذا كثروا
َأمرنَا { بالنسبة للقراءة المتواترة ،}فَفَسقُواْ ِفيها{ ،يعني أكثرها ،بالمد} آمرنا مترفيها{وابن عباس والحسن 

 ، أمرناهم بالطاعة ففسقوا، وإما أن يحمل على األمر الشرعي، إما أن يحمل ذلك على األمر الكوني}متْرِفيها
وا  فعص وأمرناهم أمراً شرعياً،اهم أمراً كونياً فوقع منهم الكفرأمرنأي  ، يبعد أن يحمل على المعنيينوال

 أن اهللا قضى ، إذا قلنا بأن األمر هنا األمر الكوني،بالنسبة لهذا اإلنسان الكافر وبين األمرين مالزمة ،وكفروا
 هذا الكفر الذي وقع منه إنما وقع ،أيضاً األمر الشرعي أمره بالطاعة فوقع منه الكفر:  ثم إذا قيل،كفره

 ، لم يرد منه الكفر شرعاً-عز وجل- اهللا ؛ ألنفي هذا الكافر  تخلفت، الشرعيةاإلرادة لكن ،وقدرهبقضاء اهللا 
 لكن إذا ، وتوجد اإلرادة الكونية في الكافر،وم أن اإلرادتين الكونية والشرعية تجتمعان في المؤمنومعل

ال يقع في الكون ف ،-عز وجل- فكفرهم هذا إنما كان بقدر اهللا ،فسرت اآلية هنا أمرناهم بالطاعة فكفروا
َأمرنَا متْرِفيها {: وجه تخصيص المترفين يمكن أن يقال و،-واهللا تعالى أعلم- ،ال بإرادة اهللا الكونيةشيء إ

تنتشر العادات بين الناس  ،عادات الملوك ملوك العادات:  ولهذا قيل، باعتبار أن الناس تبع لهم}فَفَسقُواْ ِفيها
َأمرنَا متْرِفيها { فقد يكون من هذا الباب أنه خص المترفين ، فيقتدي بهم بقية الناس،عن طريق الكبراء أوالً

  .-عز وجل- فوقع الفجور من البقية والكفر باهللا }فَفَسقُواْ ِفيها
  .]١٧:سورة اإلسراء[}وكَم َأهلَكْنَا ِمن الْقُروِن ِمن بعِد نُوٍح وكَفَى ِبربك ِبذُنُوِب ِعباِدِه خَِبيرًا بِصيرا{

 بأنه قد أهلك من ،-صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً 
 ودل هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على اإلسالم كما قال ابن ،المكذبين للرسل من بعد نوح

لمكذبون لستم أكرم على اهللا  ومعناه أنكم أيها ا،كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على اإلسالم: عباس
وكَفَى ِبربك ِبذُنُوِب ِعباِدِه {:  وقوله، فعقوبتكم أولى وأحرى،منهم وقد كذّبتم أشرف الرسل وأكرم الخالئق

  .-سبحانه وتعالى- خيرها وشرها ال يخفى عليه منها خافية  هو عالم بجميع أعمالهم: أي}خَِبيراً بِصيراً
سورة [}وقُرونًا بين ذَِلك كَِثيرا{: -عز وجل- كما قال اهللا ، يدل على التكثير}نَا ِمن الْقُروِنوكَم َأهلَكْ{: ولهق

  .]٣٨:الفرقان
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 ومن  *ء ِلمن نِّريد ثُم جعلْنَا لَه جهنّم يصالها مذْموماً مدحوراًامن كَان يِريد الْعاِجلَةَ عجلْنَا لَه ِفيها ما نَشَ{
  .]١٩-١٨:سورة اإلسراء[}َأراد اآلخرة وسعى لَها سعيها وهو مْؤِمن فَُأولَِئك كَان سعيهم مشْكُوراً

 ، بل إنما يحصل لمن أراد اهللا وما يشاء،لهيخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل 
 }ء ِلمن نِّريد ثُم جعلْنَا لَه جهنّماعجلْنَا لَه ِفيها ما نَشَ{:  فإنه قال، اآلياتوهذه مقيدة إلطالق ما سواها من

 في حال كونه : أي}مذْموماً{ ، يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه: أي}يصالها{ في الدار اآلخرة :أي
.  مبعداً مقصياً ذليالً مهاناً:}دحوراًم{ ، إذ اختار الفاني على الباقي،مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه

 : أي}وسعى لَها سعيها{ ، أراد الدار اآلخرة وما فيها من النعيم والسرور: أي}ومن َأراد اآلخرة{: وقوله
 أي ، قلبه مؤمن: أي}وهو مْؤِمن{ ،-صلى اهللا عليه وسلم-طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول 

  .}فَُأولَِئك كَان سعيهم مشْكُوراً{اب والجزاء مصدق بالثو
    هذه اآلية يقول الحافظ ،}ء ِلمن نِّريدامن كَان يِريد الْعاِجلَةَ عجلْنَا لَه ِفيها ما نَشَ{: -تبارك وتعالى-قوله 

 ،ذه اآلية قيدها اهللا بقيدين؛ ألن ه"أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له.. ": -رحمه اهللا-
 ، يعني هي مقيدة في العطاء،}ِلمن نِّريد{ وقيدها أيضاً بمن أراد إعطاءه ،قيدها بالمشيئة فيما يتصل بالعطاء

يات مقيدة لآل وهذه اآلية ،}يها ما نَشَاء ِلمن نُِّريدمن كَان يِريد الْعاِجلَةَ عجلْنَا لَه ِف{ ،ىومقيدة في المعطَ
من كَان يِريد الْحياةَ الدنْيا وِزينَتَها نُوفِّ ِإلَيِهم َأعمالَهم ِفيها {:  يقول فيها-عز وجل- فاهللا ،األخرى كآية هود

 ونخَسبا الَ يِفيه مهو*نَعا صِبطَ محو ِة ِإالَّ النَّارِفي اآلِخر ملَه سلَي الَِّذين لَِئكا كَانُواْ  ُأواِطٌل مبا وواْ ِفيه
لُونمعا { :وقوله ،]١٦- ١٥:سورة هود[}ينْيثَ الدرح ِريدي ن كَانمِثِه ورِفي ح لَه ِة نَِزدثَ الْآِخررح ِريدي ن كَانم

ومن يِرد ثَواب الدنْيا نُْؤِتِه ِمنْها { :قوله وفي ،]٢٠:سورة الشورى[}نُؤِتِه ِمنْها وما لَه ِفي الْآِخرِة ِمن نَِّصيٍب
 والمعلوم أن المطلق يحمل على ،غير مقيدةهي  ف،]١٤٥:سورة آل عمران[ }ومن يِرد ثَواب اآلِخرِة نُْؤِتِه ِمنْها

طاء مقيداً  وإنما يكون الع، ما كل من أراد الدنيا أعطي حسب إرادته، فاآليات الثالث تقيدها هذه اآلية،المقيد
هذه ف ، من يشاء ويمنع من يشاء-عز وجل- يعطي اهللا :نو وهكذا هؤالء المعطَ،-عز وجل-بما شاءه اهللا 

ثُم جعلْنَا لَه جهنّم يصالها مذْموماً {:  قال-عز وجل-اآلية فيها سؤال معروف عند أهل العلم وهو أن اهللا 
ِريد الْحياةَ الدنْيا وِزينَتَها نُوفِّ ِإلَيِهم َأعمالَهم ِفيها وهم ِفيها الَ يبخَسون من كَان ي{:  وفي آية هود،}مدحوراً

*لُونمعا كَانُواْ ياِطٌل مبا وواْ ِفيهنَعا صِبطَ محو ِة ِإالَّ النَّارِفي اآلِخر ملَه سلَي الَِّذين لَِئككون  فهذا ال ي،} ُأو
 ففي هذه اآليات الثالث وعد بالنار أو أخبر اهللا أنه ال ،}وما لَه ِفي الْآِخرِة ِمن نَِّصيٍب{ :قولهوفي  ،إال للكفار

 كل من كانت له إرادة للدنيا فإنه متوعد هذا هو هل فالحاصل أن السؤال الذي يرد في ،حظ له في اآلخرة
صلى اهللا عليه - واهللا قال عن أصحاب النبي ؟ يخلو من إرادة للدنيا أو الخلود بالنار مع أن اإلنسان ال،بالنار
فالشاهد أن مثل  ]١٥٢:سورة آل عمران[ }ِمنكُم من يِريد الدنْيا وِمنكُم من يِريد اآلِخرةَ{:  في واقعة معينة-وسلم

هذه :  فبعض أهل العلم قال،اتتكلموا على المراد في هذه اآليهذا يستشكل من هذه الحيثية؛ ولهذا العلماء 
 راوي  وأبي هريرة،-رضي اهللا تعالى عنه- هذا قال به بعض الصحابة كمعاوية ،في أهل الرياءاآلية 
 ،-صلى اهللا عليه وسلم-صدق رسول اهللا :  وقال بعده،..."أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثالثة" :حديث

 فحملها ،}اةَ الدنْيا وِزينَتَها نُوفِّ ِإلَيِهم َأعمالَهم ِفيها وهم ِفيها الَ يبخَسونمن كَان يِريد الْحي{: وقرأ آية هود
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فإما أن يقال بأن ذلك فيمن كان  ، يحتاج فيه إلى قيد، وحينما تحمل اآلية على أهل الرياء،على أهل الرياء
 وإما أن يقال بأن جميع األعمال التي ،لخلود بالنار من أجل أن يكون متوعداً با،مرائياً في أصل اإليمان

 لكن من وقع له رياء في بعض األعمال وأصل اإليمان صحيح فمثل هذا ال ،سبيل الرياءيعملها إنما هي على 
من كَان {  أن ظاهر اآلية العموم مع، في الكفارعلى أنها ومن أهل العلم من حملها ،يكون خالداً في النار

ِريدوهو أن ، وبين قول آخر لعله األوضح من هذه األقواللهذا يمكن أن يوجه هذا القول ويجمع بينه؛ و}ي 
 ليس له هم ، وهي طلبته التي يقوم لها ويقعد،من أجلهاويعمل من كانت الدنيا همه وغايته التي يسعى : يقال

 يعملها من أجل أمر ،تي قد يعملهاحتى األعمال الصالحة ال ، فهذا متوعد بالنار،وال مطلوب سوى الحياة الدنيا
 ويصوم ، ويصل الرحم من أجل أن ينسأ له في أثره مثالً، ماله يزكي ماله من أجل أن ينمو فهو،دنيوي
إذا رأى شيئاً  ف، الفائدة من هذا العاجلةعن كل أعماله يبحث ، وهكذا، ويجاهد للغنيمة، ويحج للتجارة،ليصح

 وأهل الرياء يدخلون في ،غايته التي يقوم من أجلها ويقعد فهو متوعد بالنار فمن كانت الدنيا هي ،عاجالً فعله
 هم أيضاً ، أو دخل الرياء في أصل اإليمان،الذين كل أعمالهم رياءو ،-عز وجل-هذا؛ ألنهم أشركوا باهللا 

ذا جواب عن هذا  وه، وما أشبه هذا، والثناء، أرادوا الحظوة في قلوب الناس،؛ ألنهم أرادوا أمراً دنيوياًكذلك
 فمن كان بهذه المثابة في الوصفين اللذين ذكرت فهذا أصالً إنما يكون ، في الكفارنهابأفمن قال  ،اإلشكال
إذا تأملت في اآلية وجدت ما و ، واهللا المستعان، إما الكفار في الباطن كالمنافقين أو الكفار في الظاهر،للكفار

 ثم ذكر فعل اإلرادة ،}من كَان{ ،اضي مثالً يدل على الثبوتالتعبير بالكون المف ،يدل على هذا فيها
 ،هذه اإلرادة متجددة له }يِريد{ ،ه أن هذا ديدنه في كل عمل يتجدد ل، يدل على التجدد}يِريد{ بالمضارع

 ،بلة تشعر بالحصر وهذه المقا، ثم مما يدل على أنه ال يريد إال الدنيا أنه قابله بإرادة اآلخرة،}يِريد الْعاِجلَةَ{
 وإنما ، ال يخلو منه أحد فهذا،أنه متوعد بهذه العقوبةيعني بمعنى أنه ليس مجرد وجود اإلرادة في قلبه للدنيا 

 فهذه قرائن في اآلية تدل على هذا ،}ومن يِرد ثَواب اآلِخرِة{:  فقابله،المقصود أنه ليس له مطلوب إال الدنيا
   .-واهللا أعلم-المعنى 

ي تصرم  أو تقض،ي ما فيها من اللذات والشهوات سواء تقض،يهاعاجلة لسرعة تقض:  وقيل لها،ي الدنياهو
من كَان يِريد {: والمراد بالتعجل في قوله ، سريعة االنقضاء، فهي كأحالم النائم والظل الزائل،األوقات

 ليس ، فهو تعجيل عرفي}عجلْنَا لَه ِفيها{: ي الدنيا؛ ولهذا قال المقصود ف}الْعاِجلَةَ عجلْنَا لَه ِفيها ما نَشَاء
 فإن حصل ال يعني أنه ، قد يحصل له وقد ال يحصل،بمجرد ما تطلب نفسه هذا أنه يحصل لهأنه المقصود 

  .}مدحوراًثُم جعلْنَا لَه جهنّم يصالها مذْموماً { ،تدل على الترتيب الرتبي هذه "ثم" و،يحصل مباشرة
مصدق بالثواب أي  ، قلبه مؤمن: أي}وهو مْؤِمن{":  في قوله-رحمه اهللا-كره الحافظ المعنى الذي ذ

 : بعدها فقالألنه ذكر العمل؛ اإليمان بمجرد التصديق  ففسر،واضح، "}فَُأولَِئك كَان سعيهم مشْكُوراً{والجزاء 
يفسرونه بما يقرب منه وإال فإن أقرب ف ، يتوسعون في العبارة أحياناً العلماء،}ِمنوسعى لَها سعيها وهو مْؤ{

 ،ليس مطلق التصديقو ،اًتصديق مقيدفيكون ال ،ما يفسر به في اللغة بمعنى اإلقرار والتصديق االنقيادي
  .تصديق انقيادي
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}ُؤالكُله ُؤالا نِّمدهطَِء وع اِء ِمن ا كَانمو كبطَِء رظُوراًاعحم كبر لْنَا *ءفَ فَضكَي ٍض  انظُرعب لَىع مهضعب 
  .]٢١-٢٠:سورة اإلسراء[ }ِخرةُ َأكْبر درجاٍت وَأكْبر تَفِْضيالًولَآل

 )١(اآلخرة نمدهم فيما فيه الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا : أي كل واحد من الفريقين:}اكُل{: يقول تعالى
 فال ،ا ما يستحقه من السعادة والشقاوة فيعطي كل، هو المتصرف الحاكم الذي ال يجور: أي}ِء ربكاِمن عطَ{

 ال يمنعه : أي}ء ربك محظُوراًاوما كَان عطَ{ : ولهذا قال؛راد لحكمه وال مانع لما أعطى وال مغير لما أراد
أي :  وقال الحسن وغيره، منقوصاً: أي}ء ربك محظُوراًاكَان عطَوما { : قال قتادة، وال يرده راد،أحد

 فمنهم الغني والفقير وبين ، في الدنيا: أي}انظُر كَيفَ فَضلْنَا بعضهم علَى بعٍض{:  ثم قال تعالى،ممنوعاً
 ،اً وبين ذلك ومن يعمر حتى يبقى شيخاً كبير، ومن يموت صغيراً، والحسن والقبيح وبين ذلك،ذلك

 فإن منهم من يكون ،تفاوتهم في الدار اآلخرة أكبر من الدنيالَ و: أي}ِخرةُ َأكْبر درجاٍت وَأكْبر تَفِْضيالًولَآل{
 ثم أهل ، ونعيمها وسرورهاى ومنهم من يكون في الدرجات العل،في الدركات في جهنم وسالسلها وأغاللها

 فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين ، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون،الدركات يتفاوتون في ما هم فيه
إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب (( : وفي الصحيحين،كما بين السماء واألرض

   .}ِخرةُ َأكْبر درجاٍت وَأكْبر تَفِْضيالًولَآل{:  ولهذا قال تعالى؛)٢())الغابر في أفق السماء
ال تجعل أيها : -والمراد المكلفون من األمة- يقول تعالى، }الّ تَجعل مع اللِّه ِإلَهاً آخَر فَتَقْعد مذْموماً مخْذُوالً{

 ألن الرب تعالى ال ؛}مخْذُوالً{ ، على إشراكك به: أي}فَتَقْعد مذْموماً{ ،المكلف في عبادتك ربك له شريكاً
 ألن مالك الضر والنفع هو اهللا وحده ؛ وهو ال يملك لك ضراً وال نفعاً،ى الذي عبدت معهينصرك بل يكلك إل

  قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- هللا بن مسعوداعن عبد وقد روى اإلمام أحمد  ،ال شريك له
 اهللا له وشك باهللا أ ومن أنزلها،سد فاقتهمن أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تُ((: -صلى اهللا عليه وسلم-

  .حسن صحيح غريب:  وقال الترمذي، رواه أبو داود والترمذي.)٣()) وإما غنى عاجلجلعا لأجإما  ،بالغنى
 ،"؛ ألن الرب تعالى ال ينصرك}مخْذُوالً{ ،أي على إشراكك به":  قال}فَتَقْعد مذْموماً{: قوله تبارك وتعالى

}دفَتَقْع{فرعي هذه اللفظة تدل على معن أصلي ومعنى يمكن أن يقال،ى  :}ديعني تصير إلى حال وهي }فَتَقْع 
                                                

سامي بن محمد : ، تحقيق طبعة دار طيبة)٥/٦٣(، "نمدهم فيما هم فيه): " تفسير ابن كثير(األصل وفي بعض النسخ من  -  ١
 .سالمة

إسناده ضعيف، : ، وقال محققوه)١١٢٠٦(، برقم )١٧/٣٠٢(جده في الصحيحين بهذا اللفظ وإنما رواه أحمد في المسند لم أ - ٢
إن ((:  قال- سلمصلى اهللا عليه و-عن النبي : -رضي اهللا عنه-وإنما الموجود في الصحيحين حديث عن أبي سعيد الخدري 

 ما ن الكوكب الدري الغابر في األفق من المشرق، أو المغرب لتفاضِلأهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءو
بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا ((:  قال؟، قالوا يا رسول اهللا تلك منازل األنبياء ال يبلغها غيرهم))بينهم

، ومسلم، كتاب الجنة )٣٠٨٣(، برقم ، رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة))المرسلين
 ).٢٨٣١(وصفة نعيمها وأهلها، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء، برقم 

، وقال )٣٨٦٩(، برقم )٦/٤١٥(، وأحمد في المسند )١٦٤٥(رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في االستعفاف، برقم  - ٣
، باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، -سلمصلى اهللا عليه و-هد عن رسول اهللا ، كتاب الزوالترمذي إسناده حسن، :محققوه
 ).١٠٩٨٥(، وفي صحيح الجامع برقم )٢٧٨٧( وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ،)٢٣٢٦(برقم 
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 يتورط وال يستطيع النهوض -عز وجل-  وهي تدل على أن هذا اإلنسان بفعله هذا باإلشراك باهللا،ما ذكر
عز -ال اهللا  ليس له ناصر؛ ولهذا ق،}مذْموماً مخْذُوالً{ :ولهذا قالوالخالص من هذه البلية التي وقع فيها؛ 

واتَّقُواْ يوماً الَّ تَجِزي نَفْس عن نَّفٍْس شَيئاً والَ يقْبُل ِمنْها عدٌل والَ تَنفَعها شَفَاعةٌ والَ هم {: -وجل
ونرنصوهذا هو ، أو وساطة وشفاعة، نفى عنهم كل ما يتخلصون به من فدية ونصر،]١٢٣:سورة البقرة[}ي 
  .د من يخلصه أو ما يخلصه ال يج،الخذالن

وقَضى ربك َأالّ تَعبدواْ ِإالّ ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحساناً ِإما يبلُغَن ِعندك الِْكبر َأحدهما َأو ِكالَهما فَالَ تَقُل لّهمآ ُأفّ {
رب ارحمهما كَما ربياِني  هما جنَاح الذّّل ِمن الرحمِة وقُل واخِْفض لَ *والَ تَنْهرهما وقُل لّهما قَوالً كَِريماً

  .]٢٤-٢٣:سورة اإلسراء[ }صِغيراً
 : يعني}وقَضى{ : قال مجاهد، فإن القضاء ههنا بمعنى األمر،يقول تعالى آمراً بعبادته وحده ال شريك له

ولهذا ؛}ووصى ربك أن ال تعبدوا إال إياه{ :ن مزاحم وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك ب،ىوص 
 : كقوله في اآلية األخرى،وأمر بالوالدين إحساناً :أي }وِبالْواِلديِن ِإحساناً{:  فقال،قرن بعبادته بر الوالدين

}ِصيرالْم ِإلَي كياِلدِلوِلي و ١٤:سورة لقمان[}َأِن اشْكُر[.   
نها تأتي بمعنى أمر وتأتي بمعنى أل ؛ أحد المعاني التي تأتي لها قضىا هذ،أمر بعبادته :أي }وقَضى{ :قوله
سورة [  }فَِإذَا قَضيتُم منَاِسكَكُم{ ، وتأتي بمعنى الفراغ من الشيء، وتأتي بمعنى وصى، اهللا يقضي بالحق،حكم
لها  وتفسيره ، وتأتي بمعاٍن أخرى،يعني فرغ منها ]١٠:سورة الجمعة[ }فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ{ : وقال]٢٠٠:البقرة

عز -د عليه إشكال وهو أن هذه األشياء التي ذكرها اهللا  يِر}وقَضى ربك َأالّ تَعبدواْ ِإالّ ِإياه{ ،بمعنى أمر
والَ تَقْربواْ { ،]٣١:اإلسراءسورة [ }والَ تَقْتُلُواْ َأوالدكُم خَشْيةَ ِإمالٍق{ ، في هذه اآليات فيها أمور منهية-وجل
 فهذه ، ذلكوما شابه ،]٣٤:سورة اإلسراء[}والَ تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن{ ،]٣٢:سورة اإلسراء[ }الزنَى

 وهو -علمواهللا أ- بمعنى أمر يرد عليها هذا اإلشكال؛ ولهذا أحسن ما تفسر به }قَضى{ فإذا فسرت ،منهيات
 فيكون ، والقراءة اآلحادية تفسر القراءة المتواترة،}ووصى{الذي تدل عليه القراءة األخرى غير المتواترة 

}ى{ ، بمعنى وصى}قَضاهاْ ِإالّ ِإيودبَأالّ تَع كبر ىقَضوصى بعبادته، بمعنى وصى أن ال تبعدوا إال إياه}و ، 
 فهي أمر ونهي يقصد ، فإذا جاءت النواهي بعدها فهذا داخل فيها،ع بينهما تجم،والوصية بمعنى األمر والنهي

  .أوصيك بكذا وأوصيك بكذا:  فتقول،تقريرهو ،توثيقه وتأكيده
 سمعهما قوالً سيئاً حتى والال تُو : أي}ِإما يبلُغَن ِعندك الِْكبر َأحدهما َأو ِكالَهما فَالَ تَقُل لّهمآ ُأفّ{ :وقوله

 كما قال ، وال يصدر منك إليهما فعل قبيح: أي}والَ تَنْهرهما{ ،يئالتأفيف الذي هو أدنى مراتب القول الس
  . ال تنفض يدك عليهما: أي}والَ تَنْهرهما{ :رباح في قولهأبي عطاء بن 

 ، أغلظ له في القولفمعناه "نهره" أما ،يد يلحق به من جهة الفعلالنفض و ، اإلغالظ في القول، النهرأصل
 ال ،}ِإما يبلُغَن ِعندك الِْكبر َأحدهما َأو ِكالَهما فَالَ تَقُل لّهمآ ُأفّ{: وقوله ،يعني قال له قوالً فيه غلظة وشدة

  . لكن ذكرت حالة الكبر؛ ألن الحاجة فيها أشد إلى الرعاية واللطف؛ ألسباب كثيرة،يختص بحالة الكبر
 ليدل على أن حق كل واحد منهما ثابت -واهللا تعالى أعلم- فهذا إنما جيء به }َأحدهما َأو ِكالَهما{ :وقوله هنا

 حق ثابت له؛ ألن اإلنسان قد يثقل عليه القيام بحقهما معاً وقد يقوم بحق أحدهما براً ،على سبيل االستقالل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 وهو ليس ، أبوه يأمره ببر أمه،بحقه براً باآلخر يعني قد ال تكون عالقته على وئام بأحدهما فيقوم ،باآلخر
 فهذا حق ، حتى لو حصل البر، فهذا ال يجوز، بالبر من أجل أنه يبر أباه بهذا فيقوم،على حالة مرضية معها

  . واهللا تعالى أعلم، فهذان معنيان،}َأحدهما َأو ِكالَهما{ ،ثابت لكل واحد منهما على سبيل االستقالل
 }وقُل لّهما قَوالً كَِريماً{:  فقال،والفعل الحسنالحسن  أمره بالقول ، عن القول القبيح والفعل القبيحولما نهاه

   . ليناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم:أي
 بل البد ، فقط يكف عما ال يليق في التعامل مع األبوين،ال يكفي أن يكون اإلنسان ال يصدر منه تصرف سيئ

 ،رة أو بالتلطف بالعبا،كانا محتاجينإن  ، والفعل الجميل من بٍر بالمال، والكالم الطيب،لحسنمن التعامل ا
  .}وقُل لّهما قَوالً كَِريماً{ ، فهذا كله داخل فيه، وما أشبه ذلك،وحسن المعاشرة

 }رحمهما كَما ربياِني صِغيراًوقُل رب ا{ ، تواضع لهما بفعلك: أي}واخِْفض لَهما جنَاح الذّّل ِمن الرحمِة{
ما كَان ِللنَِّبي { :ثم أنزل اهللا: -مارضي اهللا تعالى عنه-  قال ابن عباس، في كبرهما وعند وفاتهما:أي

شِْرِكينوا ِللْمتَغِْفرسي نُوا َأنآم الَِّذيناآلية]١١٣:سورة التوبة[}و .  
وقوله  ،اآلية}ما كَان ِللنَِّبي والَِّذين آمنُواْ َأن يستَغِْفرواْ{:  أنزل اهللاثم: -رضي اهللا عنهما- ابن عباس يقول

 ،ما لم يكونا على اإلشراكأي  ، مقيدة باآليات األخرى}وقُل رب ارحمهما كَما ربياِني صِغيراً{: تبارك وتعالى
الرحمة ب وقصد ،رب ارحمهما كما ربياني صغيراً: قال ،لكن لو أن أحداً دعا لوالديه في حال الحياة بالرحمة

قال ف ، فيه محظورال فهذا ، هذا من رحمة اهللا بالعبد،أن اهللا يلطف بهما فيحصل من ذلك الدخول في اإلسالم
 ، التواضع لين الجانب،"تواضع لهما بفعلك": -رحمه اهللا- الحافظ  قال،}اخِْفض لَهما جنَاح الذّّلو{: هنا
 }اخِْفض لَهما جنَاح الذّّلو{ فيكون المعنى ، وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته،ناح مضاف إلى الذلالجو

فإذا أراد   على يد اإلنسان جناح، ويطلق،الجناح يطلق على الجانب ، تواضع:عنىي ، الذليلك جناح:يعني
 ،غارهينما يرفرف بجناحيه على صيمكن أن يتصوره اإلنسان بتصور الطائر حو ، يدهأن يبطش رفعاإلنسان 

 ، التواضع ليس لمصلحة دنيوية وال لخوف وال رياء وهو وهذا قيد يبين أن صدور هذا الفعل}ِمن الرحمِة{
: ويدل على تأكده وتأصله وتجذره ما بعده من قوله ، وال يفعل ذلك خوفاً، بهماوإنما يكون ناتجاً من الرحمة

 لن ، هذا رياء أو يفعل ذلك خوفاً أو رجاء مصلحة دنيوية يفعلمن لكن ،فهو يدعو لهما }وقُل رب ارحمهما{
  .الصالة وغيرهايتحرك في قلبه مثل هذا الدعاء فيدعو لهما في 

 -رضي اهللا تعالى عنه-الوالدين أحاديث كثيرة منها الحديث المروي من طرق عن أنس  وقد جاء في بر
 يا رسول اهللا : قيل))آمين آمين آمين((:  قال ثم لما صعد المنبر-ه وسلمصلى اهللا علي-وغيره أن النبي 

 ،آمين:  قل، عنده فلم يصل عليكيا محمد رغم أنف رجل ذكرتَ: أتاني جبريل فقال(( :؟ قالعالم أمنت
 ، آمين: فقلت،آمين:  قل، ثم قال رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له، آمين:فقلت
  .)٤()) آمين: فقلت،آمين:  قل،رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخاله الجنة: لثم قا

                                                
، والبيهقي )٦٤٤( عليه، برقم يصلِّ فلم - صلى اهللا عليه وسلم-كر عنده النبي  رواه البخاري في األدب المفرد، باب من ذُ- ٤

 ).٥٠١(صحيح لغيره برقم : ، وقال األلباني في صحيح األدب المفرد)١٤٧١(في شعب اإليمان برقم 
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رغم ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي اهللا تعالى عنه- عن أبي هريرةروى اإلمام أحمد 
 صحيح من ،)٥())هما عند الكبر ولم يدخل الجنةي ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه أو كل،أنف

   . سوى مسلم،هذا الوجه ولم يخرجوه
صلى -جاء إلى النبي  -رضي اهللا تعالى عنه- أن جاهمة :عن معاوية بن جاهمة السلميروى اإلمام أحمد 

 ، نعم: قال))؟فهل لك من أم((:  فقال، يا رسول اهللا أردت الغزو وجئتك أستشيرك: فقال-اهللا عليه وسلم
 ورواه ، ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول،)٦()) عند رجليهافالزمها فإن الجنة((: قال

  .)٨( وابن ماجه)٧(النسائي
 - صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي اهللا تعالى عنه-المقدام بن معد يكرب روى اإلمام أحمد عن 

 إن اهللا يوصيكم ،صيكم بأمهاتكم إن اهللا يو، إن اهللا يوصيكم بأمهاتكم،إن اهللا يوصيكم بآبائكم((: قال
رضي - وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد اهللا بن عياش ،)٩()) إن اهللا يوصيكم باألقرب فاألقرب،بأمهاتكم

  .به -اهللا تعالى عنه
 فسمعته وهو يكلم الناس -صلى اهللا عليه وسلم-أتيت النبي : عن رجل من بني يربوع قالروى أحمد 

  .)١٠()) ثم أدناك أدناك، وأختك وأخاك، أمك وأباك،يد المعطي العليا((: يقول
  .]٢٥:سورة اإلسراء[ }ربكُم َأعلَم ِبما ِفي نُفُوِسكُم ِإن تَكُونُواْ صاِلِحين فَِإنّه كَان ِلألواِبين غَفُوراً{

ال : وفي رواية ، وفي نيته وقلبه أنه ال يؤخذ به،هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه: قال سعيد بن جبير
فَِإنّه كَان ِلألواِبين {:  وقوله،}ربكُم َأعلَم ِبما ِفي نُفُوِسكُم ِإن تَكُونُواْ صاِلِحين{:  فقال،يريد إال الخير بذلك

                                                
رواه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة، برقم  - ٥
  .إسناده صحيح على شرط مسلم: ، وقال محققوه)٨٥٥٧(، برقم )١٤/٢٣١(، وأحمد في المسند )٢٥٥١(
إسناده جيد، : إسناده حسن، وقال األلباني في تحقيق مشكاة المصابيح: ، وقال محققوه)١٥٥٣٨(رواه أحمد في المسند برقم  - ٦

  ). ٤٩٣٩(برقم 
 .)٣١٠٤ ( التخلف لمن له والدة، برقمالرخصة فيباب الجهاد، النسائي، كتاب رواه  - ٧

يارسول اهللا إني كنت أردت الجهاد معك : أتيت رسول اهللا فقلت:  قال- رضي اهللا عنه-عن معاوية بن جهامة السلمي  - ٨
، ثم أتيته من الجانب اآلخر ))هاارجع فبر((: نعم، قال: ، قلت)) أحية أمك؟،ويحك((: أبتغي بذلك وجه اهللا والدار اآلخرة، قال

 نعم يا :، قلت)) أحية أمك؟،ويحك((:  كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه اهللا والدار اآلخرة، قاليا رسول اهللا إني: فقلت
يا رسول اهللا إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه : ، ثم أتيته من أمامه فقلت))فارجع إليها فبرها((: رسول اهللا، قال

، كتاب الجهاد، )) الجنةم الزم رجلها، فثَ،ويحك((: نعم، يا رسول اهللا قال: قلت، )) أحية أمك؟،ويحك((: اهللا، والدار اآلخرة، قال
، وحسنه في صحيح الجامع )٢٢٤١( برقم ه، وصححه األلباني في صحيح ابن ماج)٢٧٨١( برقم ،نوله أبواباب الرجل يغزو 

 ). ١٢٤٨(برقم 

، كتاب األدب، باب بر هوابن ماج إسناده حسن،: ، وقال محققوه)١٧١٨٧(، برقم )٢٨/٤٢٤(رواه أحمد في المسند  -  ٩
 ).١٩٢٤( وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ،)٣٦٦١(الوالدين، برقم 

، وقال )٧١٠٥(برقم ) ١١/٦٧٤(، وأحمد في المسند )٢٥٣٢(رواه النسائي، كتاب الزكاة، باب أيتهما اليد العليا، برقم  - ١٠
، وصححه في صحيح )٣/٣١٩( في إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل ،ده جيد سن:إسناده حسن، وقال األلباني: محققوه

 ).٨٠٦٧(الجامع برقم 
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:  وقال شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله،للمطيعين أهل الصالة:  قال قتادة}غَفُوراً
}كَان غَفُوراًفَِإنّه اِبينويصيبون الذنب ثم يتوبون،يتوبون الذين يصيبون الذنب ثم:  قال} ِلألو .   

 وقال مجاهد عن عبيد بن عمير ،هم الراجعون إلى الخير:  بن جبير ومجاهد وسعيدوقال عطاء بن يسار
   . ووافقه مجاهد في ذلك،هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخالء فيستغفر اهللا منها: في اآلية

 مما ،من المعصية إلى الطاعةجاع  الر،هو التائب من الذنب: واألولى في ذلك قول من قال: وقال ابن جرير
 ، وهو الرجوع، ألن األواب مشتق من األوب؛ وهذا الذي قاله هو الصواب،يكره اهللا إلى ما يحبه ويرضاه

 وفي الحديث الصحيح أن رسول ،]٢٥:سورة الغاشية[ }ِإن ِإلَينَا ِإيابهم{:  قال تعالى،آب فالن إذا رجع: يقال
  .)١١())عابدون لربنا حامدون آيبون تائبون((:  كان إذا رجع من سفر قال-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

هو الرجل تكون منه البادرة إلى : قال سعيد بن جبير":  يقول}ربكُم َأعلَم ِبما ِفي نُفُوِسكُم{: هنا في قوله
   . بمعنى أنه تحصل منه اإلساءة دون قصد،ى آخره إل،"أبويه

راممن غير قصٍد نفعاً فضر  *** ما يكون عقوقاًومن البر   
 -عز وجل- اهللا ، يريد البر فتحصل من جراء ذلك اإلساءة إلى الوالدين فمثل هذا يغتفر،وقد ال يوفق اإلنسان
مها  واآلية بعمو، معنى آخر ال ينافي هذا المعنىك وهنا، أنه ما أراد اإلساءة والعقوق،يغفر له لحسن قصده

 ومن يفعل ، من صالح القصد والنية واإلخالص في البر: يعني}ربكُم َأعلَم ِبما ِفي نُفُوِسكُم{تشمل ذلك كله 
 فتكون اآلية مضمنة بهذا االعتبار معنى ، وما أشبه ذلك من المعاني الفاسدة،ياءذلك تصنعاً وتكلفاً أو ر

للمطيعين أهل : قال قتادة" ،}ِإن تَكُونُواْ صاِلِحين فَِإنَّه كَان ِلَألواِبين غَفُورا{ ،إلخالص أو األمر باإلخالصا
 ولما ، يصيب الذنب فيتوب،المتبادر أنه الذي يتوبو ،-عز وجل-المطيع راجع إلى طاعة اهللا ف ،"الصالة

 ، كان البد له من توبة مع كل تقصير وذنب،صير في الطاعاتكان اإلنسان البد له من ذنوب والبد له من تق
  .-واهللا أعلم-.  كثرة التوبة وكثرة الرجوع،وابين على صيغة المبالغة األفأتى بلفظ

                                                
، ومسلم، كتاب الحج ، باب ما )٢٩٢٠( البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يقول إذا رجع من الغزو، برقم اهور -  ١١

 .رضي اهللا عنه-بن مالك ، من حديث أنس )١٣٤٥(يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، برقم 
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