
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٢(سورة اإلسراء
  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
 ِفي اَألرِض مرحا ِإنَّـك لَـن تَخْـِرقَ          والَ تَمشِ { : في تفسير قوله تعالى    - تعالى   رحمه اهللا  -قال المصنف   

 .]٣٨ – ٣٧:سورة اإلسراء[ }ُئه ِعنْد ربك مكْروهاكُلُّ ذَِلك كَان سي * اَألرض ولَن تَبلُغَ الِْجباَل طُوالً

 متبختراً متمايالً :ي أ}والَ تَمِش ِفي األرِض مرحاً{يقول تعالى ناهياً عباده عن التجبر والتبختر في المشية 
 واستشهد عليه ، قاله ابن جرير، بمشيك األرض لن تقطع: أي}ِإنّك لَن تَخِْرقَ األرض{ ،مشي الجبارين

   :بقول رؤبة بن العجاج
 قْرتَخْ خاوي الم األعماِقوقاتِم

ى فاعل ذلك بنقيض جاز بل قد ي، بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك: أي}ولَن تَبلُغَ الِْجباَل طُوالً{: وقوله
 إذ خسف به ،ردان يتبختر فيهماببينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم وعليه (( : كما ثبت في الصحيح،قصده

 وكذلك أخبر اهللا تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في ،)١())األرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة
  . وأن اهللا تعالى خسف به وبداره األرض،زينته

 فمعناه عنده كل هذا الذي ، فاحشةً: أي}سيَئةً{ أما من قرأ }ُئه ِعنْد ربك مكْروهاًيكُّل ذَِلك كَان س{: لهوقو
 عند اهللا ال اًهمكرومؤاخذ عليها  سيَئةٌ فهو ، إلى هنا}وال تَقْتُلُوا َأوالدكُم خَشْيةَ ِإمالٍق{: نهيناه عنه من قوله

وقَضى {:  على اإلضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه من قوله}ُئهسي{ وأما من قرأ ،يحبه وال يرضاه
اهواْ ِإالَّ ِإيدبَأالَّ تَع كب٢٣:سورة اإلسراء[ }ر[ ئه أي فقبيحه مكروه عند اهللاإلى هنا فسي،ه ذلك ابن  هكذا وج

  .-رحمه اهللا-جرير 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،هللالحمد 
والَ تَمِش ِفي اَألرِض {أخرى متواترة  قراءة وفي }والَ تَمِش ِفي اَألرِض مرحا{: -تبارك وتعالى-قوله ف
على البناء على اسم الفاعل}اًِرحم ،وتجاوز ، والخيالء، وفسر بالتكبر والتبختر،ح فسر بشدة الفرح والمر 

 مشيةً فالمشي في األرض مرحاً بمعنى أنه يمشي ، وليس بينها تناٍفاألقوال متقاربةوهذه  ،نسان قدرهاإل
  .يتبختر فيها ويتعاظم ويختال

: - تبارك وتعالى –من هذا أن الفرح مذموم من كل وجه، فهناك فرح مشروع ومنه قوله وليس المقصود 
 ،بنصر اإلسالم، ومنه الفرح ]٥٨:سورة يونس[}ك فَلْيفْرحواْ هو خَير مما يجمعونقُْل ِبفَضِل اللِّه وِبرحمِتِه فَِبذَِل{

  .-عز وجل-يحبه اهللا ، بل هو فرح اً فليس هذا مذموموظهور المسلمين
                                                

 كتاب اللباس والزينـة،    ،، ومسلم )٥٤٥٢(، برقم   )٢١٨٢ / ٥( رواه البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيالء            - ١
 .، بنحوه)٢٠٨٨(، برقم )١٦٥٣ / ٣(ر في المشي مع إعجابه بثيابه تباب تحريم التبخ

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

http://www.pdffactory.com


 المذموم سب الدنيوية، والربح في التجارات، أما الفرح، ومنه الفرح بالمكامذموماًوهناك فرح مباح ال يكون 
  .رر والبطَ والتجبر واألشَ، والتكبر، يحمل على التعاظم والخيالءهو الذيف

فرح فهو محمول على الفرح المذموم، بشدة ال }والَ تَمِش ِفي اَألرِض مرحا{: -تبارك وتعالى–فمن فسر قوله 
ِش ِفي اَألرِض تَم{، ذا مرح: هو مصدر وقع حاالً، أي: حال، وقيل }مرحا{ن إ: وقد قال بعض أهل العلم

  .مارحاً متلبساً بالكبر والخيالءأي  }مرحا
 ، ابن جرير وهذا قول، لن تقطع األرض بمشيك:أي ]٣٧:سورة اإلسراء[ }ِإنَّك لَن تَخِْرقَ اَألرض{: قوله

  .نوقاتم األعماق خاوي المخترق: واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج
  . وهو معنى صحيح في لغة العرب، وهو قول مشهور في تفسير اآلية، والنحاس،ياألزهر وقال بهذا القول

 فتراه  وهو يمشي من بعيدذا نظرت إليهإف ،ألرض بمشيته هذه التي يتبختر بهااإلنسان الذي يتكبر لن يقطع اف
  ؟فماذا تمثل هذه المشية بالنسبة لألرضكأنه ذرة، 

 فحينما يضرب هذا المختال ، بمشيتكتنقب األرض لن :أي }ِإنَّك لَن تَخِْرقَ اَألرض{: وقيل في معنى قوله
ولَن تَبلُغَ {: -تبارك وتعالى-، وهي قوله ترجحهة ن وهذا القول له قري،لن يخرقهافبرجله على األرض 

 ولن يخرقها حينما ،المتبختر لن يقطع األرض بمشيته المعنى األول والثاني، ف واآلية تحتمل،}الِْجباَل طُوالً
  . فهو ال يمثل شيئاً،قدمهبب ضري

 ال ترى الناس أصالً؛ ، انظر إلى المدن، فانظر إلى الناس وأنت في الطائرة،أردت أن تعرف هذا جيداًوإذا 
تميز هذا من ال  ،راهم كالذرت ، وهم يذهبون إلى الجمراتنى وانظر إليهم من مكان مرتفع في ِم،لصغرهم

 فالشاهد أن هذا ، ويتكبر على الخلق، لكن اإلنسان ينسى نفسه،يرهمن غ ،تعاظم في نفسهمال تميز ال ،هذا
 ،-رحمه اهللا- وهذا الذي اختاره أبو عبد اهللا القرطبي ،نقب األرضأي  ،المعنى اآلخر صحيحو ،معنى

  . واهللا أعلم، ويمكن أن تحمل اآلية على الجميع،من المعاصرين الشيخ محمد األمين الشنقيطيواختاره أيضاً 
كُلُّ ذَِلك كَان { ، فاحشةً:أي }سيَئةً{ أما من قرأ":  قال،}ُئه ِعنْد ربك مكْروهايسكُلُّ ذَِلك كَان {:  وقوله:يقول
والَ تَقْتُلُواْ َأوالدكُم خَشْيةَ {: كل هذا الذي نهينا عنه من قوله: فمعناه عنده" ، وهي قراءة متواترة"}سيَئةً
 على }ُئهسي{ وأما من قرأ ، ال يحبه وال يرضاه،عند اهللامكروها  ، مؤاخذ عليها،ى هنا فهو سيئة إل}ِإمالٍق

ئه أي  إلى هنا فسي،}وقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإياه{: كل هذا الذي ذكرناه من قوله: اإلضافة فمعناه عنده
  ."-رحمه اهللا-رير ه ذلك ابن ج هكذا وج،قبيحه مكروه عند اهللا

وقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإياه { ، األشياء المذكورة في هذه الوصايا}سيَئةًكُلُّ ذَِلك كَان {على قراءة ف
 حاول العلماء أن يحددوا مرجع اسم  ولهذا، بسيئةت ليسه هذ،إلى آخره ]٢٣:سورة اإلسراء[ }وِبالْواِلديِن ِإحسانًا

؛ ألنه } َأوالدكُم خَشْيةَ ِإمالٍقوالَ تَقْتُلُواْ{: من قوله:  يقول-رحمه اهللا-فالحافظ ابن كثير  }كُلُّ ذَِلك{اإلشارة 
والَ {:  وقال،}ماهمآ ُأفٍّ والَ تَنْهرهفَالَ تَقُل لَّ{:  قال قبله-عز وجل- اهللاألن  وهذا غير صحيح؛ ،أول النواهي

إنما :  فإن قيل،]٢٩:سورة اإلسراء[}تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتَقْعد ملُوما محسورا
 فيمكن ،ت تبعاً لها فجاء، أو جاءت في سياق أوامر، باعتبار أن تلك يتخللها أوامر}والَ تَقْتُلُواْ َأوالدكُم{ذكر 

وَأوفُوا الْكَيَل ِإذا ِكلْتُم وِزنُواْ { ، جاء بعدها أيضاً]٣٢:سورة اإلسراء[}والَ تَقْربواْ الزنَى{حتى هذه : أن يقال
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س لَك والَ تَقْفُ ما لَي{: هذه تبدأ من قوله:  ولهذا فإن بعضهم يقول،]٣٥:سورة اإلسراء[ }ِبالِقسطَاِس الْمستَِقيِم
{ فيكون ، ما جاء بعدها أمر، جاءت بعدها نواٍهالتي؛ ألن هذه األشياء كلها ]٣٦:سورة اإلسراء[}ِبِه ِعلْم كُلُّ ذَِلك
 َئةًكَانيترجع إلى كل ما سبق:  ومن أهل العلم من يقول،اإلنسان في األرض مرحاًيمشي  حينما ،}س، 

كُلُّ { فهي بهذا االعتبار ، بالشيء يتضمن أو يقتضي النهي عن ضده وأن األمر،باعتبار أن هذه المنهيات سيئة
 كَان َئةًذَِلكيتكلف وهذا ال يخلو من ، أن أضداد هذه المأمورات وهذه المنهيات أيضاً في نفسها سيئة: أي}س، 

هذه الوصايا التي تضمنت مأمورات ف } ِعنْد ربك مكْروهاُئهسيكُلُّ ذَِلك كَان {وأما القراءة األخرى باإلضافة 
 كالزنا والعقوق واإلسراف والتكبر والتبختر وما أشبه ذلك كل هذا مكروه عند : يعني}ُئهسيكَان {ومنهيات 

  .-عز وجل-اهللا 
 ،"-عز وجل- مكروهاً عند اهللا ا،مؤاخذ عليه ،فهو سيئةإلى هنا ":  يقول، إلى آخره}والَ تَقْتُلُواْ{: يقول

 ويمكن أن يكون خبراً ، منه فيكون بدالً، مكروهاً كل ذلك كان سيئةً، من سيئة يمكن أن يكون بدالً}روهامكْ{
 ،} ِعنْد ربك مكْروهاُئهسيكُلُّ ذَِلك كَان { ، وأما على قراءة اإلضافة فواضح، مكروهاً كان سيئةً،ثانياً لكان

 والسيئة بمعنى الذنب فيمكن أن يكون ،}مكْروها{ ،}سيَئةً{ه القراءة  مؤنث على هذ"السيئة" مذكر و"مكروهاً"
  . ويمكن باعتبار اسم اإلشارة، وال إشكال في هذا،التذكير باعتبار المعنى

}هفَتُلْقَى ِفي ج ا آخَراللِّه ِإلَه عْل معالَ تَجِة والِْحكْم ِمن كبر كى ِإلَيحا َأوِمم اذَِلكورحدا ملُومم سورة [ }نَّم
 مما ، ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة،هذا الذي أمرناك به من األخالق الجميلة: يقول تعالى، ]٣٩:اإلسراء

فسك  تلومك ن: أي}والَ تَجعْل مع اللِّه ِإلَهاً آخَر فَتُلْقَى ِفي جهنّم ملُوماً{ ،أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس
:  وقتادة-مارضي اهللا تعالى عنه-  قال ابن عباس، مبعداً من كل خير: أي}مدحوراً{ ،ويلومك اهللا والخلق

صلوات اهللا - فإنه ،-صلى اهللا عليه وسلم- والمراد من هذا الخطاب األمة بواسطة الرسول ،مطروداً
  . معصوم-وسالمه عليه

 منه ما وجد معه ،ثة أنواع على ثالو وه تفصيلالقرآن فيه في -صلى اهللا عليه وسلم- للنبيالخطاب الموجه 
 ،]١:سورة الطالق[ }ِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن{:  واألصوليون كثيراً ما يمثلون بقوله، أن المراد األمةقرينة

: -عز وجل- ومنه أيضاً قول اهللا ، إلى آخره}ةَ واتَّقُوا اللَّه ربكُمِلِعدِتِهن وَأحصوا الِْعد{ ،جاء بصيغة الجمع
}رالِْكب كِعند لُغَنبا يانًا ِإمسِن ِإحياِلدِبالْوو اهواْ ِإالَّ ِإيدبَأالَّ تَع كبى رقَضصلى -والنبي  ]٢٣:سورة اإلسراء[ }و

 يوجد معه قرينة وأحياناً ،ت عليه اآلياتعلى قيد الحياة حينما نزل لم يكن له من أبويه أحد -اهللا عليه وسلم
 ،وجد قرينةت وأحياناً ال ،]٥٠:سورة األحزاب[ }خَاِلصةً لَّك ِمن دوِن الْمْؤِمِنين{: على إرادة االختصاص كقوله

  ب في شخص قدوتها إن األمة مخاطبة به؛ ألن األمة تخاطَ:  وهذا يقال فيه،فمثل هذا هو موضع االختالف
  .-ة والسالمعليه الصال-

هذا الذي أمرناك به ": }ذَِلك ِمما َأوحى ِإلَيك ربك ِمن الِْحكْمِة{:  في قوله-رحمه اهللا-وقال الحافظ ابن كثير 
الحكمة و ،" مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس، ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة،من األخالق الجميلة

 وأصل الحكمة ،نها وضع الشيء في موضعهإ:  وقريب من هذا قول من قال،والعملتقال لإلصابة في القول 
ة جميلة تمنع صاحبها من الخطل في  فالحكمة صفة وخلّ،م تدور على المنعكَ ِح،المنع في كل االستعماالت
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 من : يعني}ِمن الِْحكْمِةذَِلك ِمما َأوحى ِإلَيك ربك {:  والغلط في القول والعمل؛ ولذلك يقال، والخلل،الرأي
 ، واألخالق الفاضلة التي ال يتطرق إليها في هذه الوصايا خلل وال خطل، واألعمال الجميلة،الصفات الكاملة

 -عز وجل- فما يقوله اهللا ، عنها-تبارك وتعالى- أو دنايا ورذائل نهى اهللا ،وإنما هي كماالت أمر اهللا بها
  .ويأمر به كله صواب وحق وصدق
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