
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١١(سورة اإلسراء 
  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  .  وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

واْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن حتَّى والَ تَقْرب{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 
سم كَان دهالْع ِد ِإنهفُواْ ِبالْعَأوو هلُغَ َأشُدبوالًُئي*  رخَي تَِقيِم ذَِلكسطَاِس الْمِزنُواْ ِبالِقسو َل ِإذا ِكلْتُمفُوا الْكَيَأوو 

  .])٣٥-٣٤: (إلسراءسورة ا[.}وَأحسن تَْأِويالً
 أي ال تتصرفوا في مال اليتيم إال :}والَ تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن حتَّى يبلُغَ َأشُده{: يقول تعالى

دا فَادفَعواْ ِإلَيِهم َأموالَهم والَ تَْأكُلُوها وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَِإن آنَستُم منْهم رشْ{ ،بالغبطة
وقد  ])٦( :سورة النساء[} را فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِفِإسرافًا وِبدارا َأن يكْبرواْ ومن كَان غَِنيا فَلْيستَعِففْ ومن كَان فَِقي

 ،يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً((:  قال ألبي ذر-وسلمصلى اهللا عليه -جاء في صحيح مسلم أن رسول اهللا 
  .١))م مال اليتينيلَّو وال تَ، على اثنيننرمَأال تَ ،وإني أحب لك ما أحب لنفسي

 فإن العهد والعقد كل ، أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها:}وَأوفُواْ ِبالْعهِد{ :وقوله
  . أي عنه:}والًُئِإن الْعهد كَان مس{به عنه منهما يسأل صاح

 }وِزنُواْ ِبالِقسطَاِس{ ، وال تبخسوا الناس أشياءهم، أي من غير تطفيف:}وَأوفُوا الْكَيَل ِإذا ِكلْتُم{: وقوله
  .  وهو الميزان، كالقرطاس، بضم القاف وكسرهائرقُ

 أي لكم في معاشكم :}ذَِلك خَير{فيه وال انحراف وال اضطراب  الذي ال اعوجاج : أي:}الْمستَِقيِم{: وقوله
ذَِلك خَير وَأحسن {:  قال سعيد عن قتادة، أي مآال ومنقلباً في آخرتكم:}وَأحسن تَْأِويالً{ : ولهذا قال؛ومعادكم

يا معشر الموالي : قولكان ي -مارضي اهللا تعالى عنه-وابن عباس .  أي خير ثواباً وأحسن عاقبة:}تَْأِويالً
  . وهذا الميزان، هذا المكيال،إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم

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

 واأي ال تتصرف:  قال} يبلُغَ َأشُدهوالَ تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن حتَّى{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 كما جاء عن ، فيتجر به في التجارات المأمونة غالباً، يعني بما فيه مصلحة اليتيم،في مال اليتيم إال بالغبطة

 مال ريثمأن ف. ٢"ذهبها الزكاة ال تُ؛اتجروا في أموال اليتامى": -مرضي اهللا تعالى عنه-جماعة من الصحابة 
 ، كاالتجار به،الفعلة التي هي أحسن وأالخصلة : والمراد ،}ِإالَّ ِبالَِّتي ِهي َأحسن{:  في قولهاليتيم داخٌل

                                                
 ).١٨٢٦( برقم  باب كراهة اإلمارة بغير ضرورة،كتاب اإلمارة) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  -١

 -رضي اهللا عنه  -عن عمر بن الخطاب     ) ٥٨٨: (برقم:  أموال اليتامى والتجارة لهم فيها     باب زكاة ) ١/٢٥١: (موطأ مالك  - ٢
 ."اتجروا في أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة"
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ومن كَان غَِنياً فَلْيستَعِففْ ومن كَان {: -عز وجل- وأيضاً ما ذكره اهللا ،وتنميته وتثميره بالطرق المأمونة
 فإذا كان ولي اليتيم بحاجة وإعواز فله أن يأكل من مال ،])٦( :من اآلية: النساءة سور[ }فَِقيراً فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِف

يم كما كان  مما ينبئ عن استغالل لمال هذا اليت،ل ما ال يحسن وال يجملوفع من غير توسع ،اليتيم بالمعروف
من : النساءسورة [ } وِبداراً َأن يكْبرواوال تَْأكُلُوها ِإسرافاً{: -تبارك وتعالى- كما قال اهللا ،يفعله أهل الجاهلية

 ، حقها يعرف فيهيبادرون إلى أخذها وأكلها قبل أن يصل هذا الصغير إلى سنكانوا  وذلك أنهم ،])٦(: اآلية
  .السبل التي يمكن أن يحفظه بهاو

 ،جمع واختلفوا في مفرده: لي وق،فردم: لي وق، ال واحد له من لفظهجمع: د قيل األشُ}حتَّى يبلُغَ َأشُده{: وقوله
 ، فحدده بعضهم بالبلوغ،د وأيضاً اختلفوا في تحديد األشُ،جمع شَد: قيل و،جمع ِشد: وقيل ،ةد جمع ِش:فقيل

 وبعضهم حدده بالثالث ، وبعضهم حدده بالثامنة عشرة،ة وهي الخامسة عشر،وذكر بعضهم سناً معينة
 والسبب أن كل واحد من ، كبير وهذا تباين، وبعضهم حدده بالخمسين، وبعضهم حدده باألربعين،والثالثين

إن اإلنسان ينتقل من :  فمن قال مثالً بالبلوغ قال،هؤالء نظر إلى معنى صحيح مما يطلق عليه هذا اللفظ
إن : إذا بلغ الثامنة عشرة قالوا ومن نظر إلى أنه ، فهذا هو بلوغ األشد، إذا بلغةالرجولالطفولة إلى مرحلة 

نه إذا وصل إلى إ:  ومن قال،مثل هذا يكون قد حصل له بعد البلوغ من النضج ما ال يكون له عند البلوغ
حتَّى ِإذَا بلَغَ َأشُده وبلَغَ َأربِعين سنَةً قَاَل رب َأوِزعِني َأن َأشْكُر ِنعمتَك الَِّتي {:  قوله تعالى نظر إلى،األربعين
    ومن نظر إلى الخمسين أخذ ذلك من بيت لعلي ،])١٥: (من اآلية: حقافاألسورة [ }علَي وعلَى واِلديَأنْعمتَ 

  :-رضي اهللا عنه-
  ..... .شداألأخو خمسين مجتمع 

في هذا الموضع مع حسن التصرف في هذا المعنى حسن ي و،فالشاهد أن بلوغ األشد يحصل باكتمال القوة
 وهي ، فهذه اآلية مفسرة باآلية األخرى،ذا بلغ إلى حد يصير فيها رشيداً فإنه يدفع إليه ماله بمعنى أنه إ،المال
 }وابتَلُوا الْيتَامى حتَّى ِإذَا بلَغُوا النِّكَاح فَِإن آنَستُم ِمنْهم رشْداً فَادفَعوا ِإلَيِهم َأموالَهم{: -تبارك وتعالى-قوله 

فَِإن آنَستُم {:  ثم قيده فقال،هذا سن البلوغو حتى إذا بلغوا النكاح ، يعني اختبروهم])٦: (اآليةمن : النساءسورة [
مالَهوَأم ِهموا ِإلَيفَعشْداً فَادر محسن التصرف في :  والثاني، البلوغ: األمر األول،بد من أمرين  فال،}ِمنْه

 فالذي بلغ األربعين ال شك أنه ليس كابن ،وغ األشد يتفاوت وبل، كما سبق في موضعه من سورة النساء،المال
  . إذا كان يحسن التصرف في المال،إنه قد بلغ األشد: عشرين يقالال مع أن ابن ،عشرينال
}سم كَان دهالْع ِد ِإنهفُواْ ِبالْعَأووالًُئو* َل ِإذا ِكلْتُمفُوا الْكَيَأوو {:  

:  يدخل في عموم قوله، والعقود التي تعاملونهم بها،أي الذي تعاهدون عليه الناس:  قال}عهِدوَأوفُواْ ِبالْ{: قوله
 ، واإليمان عهد مع اهللا، والنذر،-عز وجل- ومعاهدة اهللا ، وذلك بالوعد، العهد مع اهللا:}وَأوفُواْ ِبالْعهِد{

 ويدخل فيه ، كالبيعة-لى اهللا عليه وسلمص- ويدخل في ذلك العهود مع النبي ، وهكذا،والتوبة عهد مع اهللا
  .العهود مع الناس بجميع أنواعها

 ، ِقسطاس،قرئ بضم القاف وكسرها:  يقول}وَأوفُوا الْكَيَل ِإذا ِكلْتُم وِزنُواْ ِبالِقسطَاِس الْمستَِقيِم{: ثم قال
 وعاصم ، وابن عامر، ونافع، عمرو وأبو، قراءة الضم قرأ بها ابن كثير،ة القراءتين متواتر وكال،قرطاسالك
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 وهذه رواية ، تلك على كل حال رواية شعبة،سطاس بالكسر ِق، والرواية األخرى عن عاصم،في رواية
 ، وال نحتاج إلى الترجيح هنا فبين القولين مالزمة،سر بالميزان وفسر بالعدل والقسطاس فُ،حفص عن عاصم

إذا قلت بأنه الميزان فال ف ، بالموازين،العدل بمثل هذه األمور إنما يتحقق ،وذلك أن الميزان هو آلة العدل
  . فالميزان آلة العدل، وإذا قلت بأنه العدل فال إشكال،إشكال

 ففي الدنيا ، بل حتى في الدنيا،ليس في اآلخرة فقطو ،أي مآالً ومنقلباً في آخرتكم: }ذَِلك خَير وَأحسن تَْأِويالً{
  فإن ذلك خير له وأحسن عاقبة؛ ألن الذي يطفف حباٍت-بالعدل–القسطاس المستقيم إذا كان اإلنسان يزن ب

 ، مروءته وشرفهتذهب بهما اآلخرين دعنو يحصل له من الدناءة والحقارة في نفسه ،المكيال وأمن الميزان 
 بيعه وشرائه إذا عرفوا أن أحداً فيألنهم  ،قبلون على التعامل معه وال ي،وتنزع الثقة به من قلوب الناس

 ويحصل له من الكسب الطيب ،اًالعاقبة بالنسبة لهذا تكون خير ف،يتعامل معهم باألمانة فإنهم يقبلون عليه
 ، يطفف فيها المكاييلابتزاز هذا أو ذاك بحباٍتيريد ه غاية ما ه أنفَ والذي ال يجاوز نظر،المباح الشيء الكثير

لم لو  ومعلوم عند أهل التجارات أو الحذق فيها أو النظر البعيد أنه ،الناس يعرضون عنه وال يتعاملون معه
 فهذا هو النظر ، عليه دائماًيقبلون أن يجعل الذين يتعاملون معه في أول مرة فيهيربح في تعامله هذا إال أنه يك
ييل والموازين المكاف ، ال أن يربح عليهم مرة واحدة ثم بعد ذلك ال يعودون إليه،الصحيح في البيع والتجارة

 في ضروريات وليس في ، التي بها قوام حياتهمالمعايش مما يمس ، بها عصب الحياة اليومية للناسقلعيت
ال تقوم  ، ولعلكم تسمعون عن ثورات الخبز، فإذا حصل فيها اإلخالل وقع بسبب ذلك فساد كبير،أمور كمالية

 ، وإنما إذا ارتفعت أسعار األقوات األساسية،لوىثوراتهم وتضطرب أحوالهم ومعايشهم إذا ارتفعت أسعار الح
  . والفساد واإلفساد،ينتج عن ذلك نزع البركاتو ،عند ذلك يكون الضر قد المس نفوسهم وحياتهم من قرب

}سم نْهع كَان كُلُّ ُأولِئك الْفَُؤادو رصالْبو عمالس ِإن ِبِه ِعلْم لَك سا لَيالَ تَقْفُ م٣٦: (سورة اإلسراء[ }والًُئو([.  
 أحداً ال ترِم: وقال العوفي. ال تقل: يقول -مارضي اهللا تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

 ، ولم تر رأيتُ:ال تقل: وقال قتادة. يعني شهادة الزور: وقال محمد بن الحنفية. بما ليس لك به علم
 ومضمون ما ذكروه أن اهللا تعالى . اهللا تعالى سائلك عن ذلك كله فإن؛ ولم تعلم وعلمتُ، ولم تسمعوسمعتُ

 ِإن اجتَِنبوا كَِثيرا من الظَّن{:  كما قال تعالى،نهى عن القول بال علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال
ِإثْم الظَّن ضعوفي سنن . ٣))الحديثإياكم والظن فإن الظن أكذب (( وفي الحديث ])١٢( :سورة الحجرات[} ب

ي الرجل عينيه ما لم ِررى أن يإن أفرى الِف(( : وفي الحديث اآلخر٤))بئس مطية الرجل زعموا(( :أبي داود
  .٦))لف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعلمن تحلم حلماً كُ((وفي الصحيح . ٥))تريا

                                                
: بـرقم } تَجسـسوا يا َأيها الَِّذين آمنُوا اجتَِنبوا كَِثيرا من الظَّن ِإن بعض الظَّن ِإثْم ولَـا          {باب  ) ٥/٢٢٥٣( :صحيح البخاري  - ٣
 ).٢٥٦٣: (برقم: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها) ٤/١٩٨٥( :صحيح مسلم، و)٥٧١٩(

  ).٤٩٧٢: (برقم: باب قول الرجل زعموا) ٤/٢٩٤( :سنن أبي داود - ٤

  ).٥٧١١: (برقم) ٢/٩٦( :مسند أحمد بن حنبل - ٥

  ).٦٦٣٥: (برقم: في حلمهباب من كذب ) ٦/٢٥٨١( :صحيح البخاري - ٦
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سأل العبد عنها  أي سي:}والًُئكَان عنْه مس{بصر والفؤاد  أي هذه الصفات من السمع وال:}كُلُّ ُأولِئك{: وقوله
  . ويصح استعمال أولئك مكان تلك، وتسأل عنه عما عمل فيها،يوم القيامة

}ِبِه ِعلْم لَك سا لَيالَ تَقْفُ مشهادة ، ال ترم أحداً بما ليس لك به علم، ال تقل، األقوال التي ذكرها هنا}و 
: }والَ تَقْفُ{ ، فكله داخل في اآلية، كل هذا من قبيل التفسير بالمثال، إلى آخره، ولم تر،يت رأ: ال تقل،الزور

 يمشي ، يعني يكون مقتفياً له، أن يتبع قفاهوأصله ، وأصل ذلك يرجع إلى القفو وهو االتباع،يعني ال تتبع
 حمل ذلك على ما يكون ،لفظة ولهذا فسرها بعضهم بمعنى خاص مالحظاً لهذا الجانب في هذه ال،على أثره
 وهذه ،القفو مشعر بما يكون في القفاو ، وقذف األعراض وما أشبه ذلك، مما يقال من النميمة والغيبة،في القفا

 إال أن العرب تستعمل ذلك في ما هو ، وغير ذلكغيبتهفي  ، القفا من وراء اإلنساناألمور تقع أيضاً في
ال تتبع ما أي  }الَ تَقْفُ ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم{فـوعلى كلٍّ  ، يعني يتبعه، فالن يقتفي أثر فالن،أوسع من هذا

 وغير ذلك مما يكون من اتباع للظنون الكاذبة ، فهذا يشمل كل الصور التي ذكرها السلف،ليس لك به علم
 فمجرد ما ،ت منها فيكون اإلنسان ناقالً ألمور لم يحققها ولم يتثب،))بئس مطية الرجل زعموا(( ،والشائعات

ما لم يتثبت ويتوثق منه اإلنسان   وهكذا يدخل فيه كل،ه في مكان فهو يسارع في نقلهؤيسمع الشيء أو يقر
 والمقصود أن اإلنسان ، واألمور المضلة، فيدخل فيه اتباع األهواء والبدع،في الديانة مما يتعلق بالعبادات

 ، وال يتكلم بشيء إال ويعلم أنه حق،ه من اهللا برهانإال عنده في ال يفعل شيئاً ،ما يأتي وما يذر يتوثق في كل
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل ((  فـ وإال، وأنه خير من السكوت، فيه مصلحة ونفع،وأن التكلم فيه

حدث كفى بالمرء كذباً أن ي(( ، وما كل ما يسمعه اإلنسان يحدث به،علم يقال وما كل ما ي٧))خيراً أو ليصمت
 ،}والَ تَقْفُ ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم{:  إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة الداخلة تحت قوله،٨))بكل ما سمع

 ومثل هذا يدل على ، الناهية"ال"ـ فعل مضارع مسبوق ب"تقف"فـ  ،والعموم ظاهر فيها من هذا التركيب
األفراد واألزمان  أربعة أشياء وهذا العموم يتوجه إلى ،}ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم{ ، أيضاً"ما" ومن ،العموم

  .واألمكنة واألحوال
 كما هو ، فالسمع أهم من البصر، رتبها بهذا الترتيب السمع والبصر}ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد{: ثم قال

 ويكون ذلك ربما أوفر في ،معلوم؛ ألن اإلنسان قد يتعطل بصره ويكون له من البصيرة ما يغنيه عن البصر
 وال يبصر إال ما ، يبصر إال األمور المتشخصةال وأيضاً اإلنسان حينما يبصر ،عقله وحفظه وحدة ذهنه

 وأما السمع فهو يسمع فيه غير المتشخصات كأصوات الرياح ويسمع األشياء البعيدة التي ال تبصرها ،أمامه
 فالسمع والبصر سبيالن ، ثم ذكر الفؤاد؛ ألنه هو المصب، ثم ذكر البصر بعده، ويسمع من كل ناحية،عينه

 فما يراه اإلنسان من المناظر يقع في ،بان يلقيان في القلب ما يتحصل بهما ميزا،وطريقان يصبان في القلب
 فال يكون قلب ، فيتأثر سلباً أو إيجاباً،ما يسمعه اإلنسان يصب في قلبهو ،ه يقع في القلبؤما يقرو ،القلب
: قيل لهو ،هو القلب والفؤاد ، وإنما يصون اإلنسان سمعه وبصره،سان محالً يلقى فيه كل بالء وشراإلن

                                                
باب الحث على إكرام الجار والضيف ) ١/٦٩: (ومسلم) ٦١١٠: (برقم: باب حفظ اللسان) ٥/٢٣٧٦( :صحيح البخاري - ٧

  ).٤٨: (برقم: ولزوم الصمت إال عن الخير وكون ذلك كله من اإليمان
  )٥: (برقم: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع) ١/١٠( :صحيح مسلم - ٨
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 ، بخالف السمع والبصر، وال يتوقف، توقده بالمعاني والخواطر واألفكار:لكثرة تفؤده أي:  قيل،الفؤاد
 جمع بين المعنيين اللذين ذكرهما }والًُئكُلُّ ُأولِئك كَان عنْه مس{والمعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا 

كَان {أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد : }كُلُّ ُأولِئك{: العبارة دقيقة قالف ،المفسرون في هذه اآلية
سم نْه{: وقوله ، وعما عمل فيها،ل عنهأسيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأي : }والًُئعنْعيحتمل أن }ه 

لن تزول قدما عبد يوم (( ، أي عن السمع والبصر والفؤاد،سأل عنهاأي أنك تُ: }كَان عنْه{نى يكون المع
أنها :  والمعنى الثاني، إلى آخره٩..))عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أباله: القيامة حتى يسأل عن أربع

الْيوم نَخِْتم علَى َأفْواِهِهم {: -عز وجل- كما قال اهللا ، كيف استغلها،سأل عن اإلنسان ماذا عمل بهاهي التي تُ
ملُهجَأر دتَشْهو ِديِهمنَا َأيتُكَلِّموكل واحد من هذين المعنيين ،تتكلموفهي تنطق  ])٦٥: (من اآلية: يسسورة [}و 

 وهذه ،لمعاني الكثيرة على ان القرآن يعبر به باأللفاظ القليلة الدالةإ: يدل عليه أدلة؛ ولذلك يمكن أن يقال هنا
 واإلنسان أيضاً ،سأل عن اإلنسانأي أنها تُ: }والًُئكُلُّ ُأولِئك كَان عنْه مس{ ،اآلية تحمل على هذين المعنيين

سأل عنهاي.  

                                                
  ).٢٤١٧: (برقم: باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص) ٤/٦١٢: (سنن الترمذي - ٩
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