
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٣(سورة اإلسراء 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ    

  .  وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
م ربكُم ِبالْبِنين واتَّخَذَ ِمن الْمآلِئكَِة ِإنَاثًا َأفََأصفَاكُ{: تعالى في تفسير قوله -تعالى رحمه اهللا-قال المصنف 

  .]٤٠:سورة اإلسراء[}ِإنَّكُم لَتَقُولُون قَوالً عِظيما
 فجعلوا ، أن المالئكة بنات اهللا-عليهم لعائن اهللا-ذبين الزاعمين  راداً على المشركين الكاتعالىيقول 

 في كل من المقامات فأخطئوا ثم عبدوهم ، ثم ادعوا أنهم بنات اهللا،المالئكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً
واتّخَذَ ِمن { خصصكم بالذكور :أي} َأفََأصفَاكُم ربكُم ِبالْبِنين{ : منكراً عليهمتعالى فقال ،الثالث خطأ عظيماً

إنكم لتقولون قوالً {: ليهم فقال ثم شدد اإلنكار ع، واختار لنفسه على زعمكم البنات: أي}الْمآلِئكَِة ِإنَاثاً
 ، وربما قتلتموهن بالوأد، لكمكم ولده اإلناث التي تأنفون أن يكنِل ثم جع، في زعمكم أن هللا ولداً: أي}عظيماً
  تَكَاد السماواتُ * لقد جئتم شيئاً إداً *وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَداً{: تعالى وقال ، قسمة ضيزىاًذإفتلك 

  وما ينْبِغي ِللرحمِن َأن يتَِّخذَ ولَداً * َأن دعوا ِللرحمِن ولَداً *يتَفَطَّرن ِمنْه وتَنْشَقُّ الَْأرض وتَِخر الِْجباُل هداً
 وكُلُّهم آِتيِه يوم  *اهم وعدهم عداً لَقَد َأحص * ِإن كُلُّ من ِفي السماواِت والَْأرِض ِإلَّا آِتي الرحمِن عبداً*

 .]٩٥-٨٨:سورة مريم[ }الِْقيامِة فَرداً

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

 ،يلالستفهام اإلنكار الهمزة ،}آلِئكَِة ِإنَاثًاَأفََأصفَاكُم ربكُم ِبالْبِنين واتَّخَذَ ِمن الْم{: -تبارك وتعالى-اهللا  يقولف
 أو أن المالئكة بنات ، أعطاهم-تبارك وتعالى- ينكر عليهم زعمهم وافتراءهم بأنه تعالىوالمقصود أن اهللا 

 ومعلوم أن الملوك إنما يصطفون ألنفسهم أفضل ما يوجد دون ،}ِبالْبِنين{ خصكم :أي }َأفََأصفَاكُم{ ،اهللا
وِإذَا بشِّر َأحدهم ِباُألنثَى ظَلَّ { : كما يقول اهللا عنكم، فإذا كنتم تحتقرون البنات وتئدونهن،األقلاألضعف و

جوكَِظيم وها ودوسم هِبِه* ه شِّرا بوِء مِم ِمن سالْقَو ى ِمنارتَوفكيف تنسبون ذلك ،]٥٩-٥٨:سورة النحل[ } ي 
 واتخذ األضعف واألقل؟ هذا ، كيف خصكم باألبناء الذين هم أشرف وأعظم،الملك وهو مالك -ز وجلع-هللا 

  . فهذا يدل على سوء نظرهم وضعف عقولهم،ال يكون
  .]٤١:سورة اإلسراء[}ولَقَد صرفْنَا ِفي هذَا الْقُرآِن ِليذَّكَّرواْ وما يِزيدهم ِإالَّ نُفُورا{

  لعلهم؛ صرفنا فيه من الوعيد: أي]٨٩:سورة اإلسراء[ }نَا ِللنَّاِس ِفي هذَا الْقُرآِنولَقَد صرفْ{: تعالىيقول 
وما { ، فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم واإلفك،يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ

مهِزيدعن الحق وبعداً منه: أي}ِإالّ نُفُوراً{ الظالمين منهم : أي}ي .  
 إلىالتصريف في األصل هو صرف الشيء من جهة  }ولَقَد صرفْنَا ِفي هذَا الْقُرآِن{: بحانه وتعالىقوله س

 من أجل ، وجاء بها على صروف وضروب متنوعة، في هذا القرآن بين المواعظ أي غاير، أو المغايرة،جهة

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

http://www.pdffactory.com


تبارك - وعلى كل حال اهللا ،اً وتباعداً الكثيرين لم يزدهم هذا إال إعراضاً ونفور ولكن،أن يتعظوا ويعتبروا
 ،"صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات":  كما قال الحافظ ابن كثير-وتعالى

 وتارة يأتي بما يدل على عظمته وقوته ،التثُ وما حصل لهم من النقم والم،تارة يأتي بأخبار المكذبينو
  . في الجنة أو النار،دل على عظم جزائه في اآلخرة وتارة يأتي فيه بما ي،وجبروته

} هعم كَان اْ آلهةقُْل لّوتَغَوِإذاً الّب قُولُونا يِبيالً إلى كَمِش سرا *  ِذي الْعلُوع قُولُونا يمالَى عتَعو انَهحبس
  .]٤٣-٤٢:سورة اإلسراء[}كَِبيرا
 ليقربهم ، العابدين معه غيره،شركين الزاعمين أن هللا شريكاً من خلقهقل يا محمد لهؤالء الم: تعالىيقول 
 لكان أولئك المعبودون ، وتشفع لديهإليهب  تعبد لتقرآلهة وأن معه ،قولونت كما األمر لو كان : زلفىإليه

 ، دونه فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من، الوسيلة والقربةإليه ويبتغون إليهيعبدونه ويتقربون 
 وقد ، بل يكرهه ويأباه، فإنه ال يحب ذلك وال يرضاه، معبود يكون وساطة بينكم وبينهإلىوال حاجة لكم 

ه وتَعالَى عما سبحانَ{:  ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال،نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه
قُولُوناً كَِبيراً{ ، أخرىآلهة في زعمهم أن معه  هؤالء المشركون المعتدون الظالمون: أي}يلُوأي}ع : 

   .الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد بل هو اهللا األحد الصمد ،تعالياً كبيراً
دليل التمانع في : يسمونهاو ،في االعتقاد يذكرونها في دالئل الربوبية  مشهورة عند أهل الكالماآليةهذه 

 وما ضمن من ، تجدون هذا في كالم شيخ اإلسالم وفي كالم ابن القيم، أهل العلم ورد عليهم بعض،الربوبية
قُل لَّو كَان {:  قاللهةاآلفيها  -عز وجل- ذكر اهللا اآلية وذلك أن هذه ،كالمهما في شرح العقيدة الطحاوية

قُولُونا يةٌ كَمآِله هعاْ إلى ِذي { ،"أرباب":  وما قال}متَغَوِبيالًِإذاً الّبِش سريمكن أن اآلية فيرون أن هذه ،}الْع 
ما اتَّخَذَ {: تعالى وأن األقرب في التمانع في الربوبية قوله ،تكون دليالً على التمانع في اإللهية وليس الربوبية

قُل { اآلية فالمقصود أن هذه ،]٩١:المؤمنونسورة [}اللَّه ِمن ولٍَد وما كَان معه ِمن ِإلٍَه ِإذًا لَّذَهب كُلُّ ِإلٍَه ِبما خَلَقَ
لَو كَان ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه { أيضاًو ،}لَّو كَان معه آِلهةٌ كَما يقُولُون ِإذًا الَّبتَغَواْ ِإلَى ِذي الْعرِش سِبيالً

رحمه - ذكر األول منهما الحافظ ابن كثير ،ن فيها للعلماء قوالن مشهورااآلية وهذه ،]٢٢:سورة األنبياء[}لَفَسدتَا
 ،" فاعبدوه أنتم، الوسيلة والقربةإليه ويبتغون ،إليهلكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون ":  يقول،-اهللا

ب ل وط،إليه دونه في المرتبة وسيكون حالهم التقرب ون كما يقولون فإنهم سيكونآلهة معه  لو كان:يقول
 ، فينبغي عليكم أن تعبدوه وتفردوه بالعبادة وتوحدوه،-جل شأنه- فهو العظيم األعظم ،لهالزلفى لديه جل جال

 وكذلك أيضاً كبير ، ابن القيم وتلميذهاآلية ابن تيمية في هذه وهذا المعنى هو الذي اختاره شيخ اإلسالم
ربما يكون أكثر احتماالً  بل ل، وهو أيضاً محتملاآلية والمعنى الثاني في ،-رحمه اهللا-المفسرين ابن جرير 
 وليس ، مغالبتهإلى سبيالً : أي}ِإذًا الَّبتَغَواْ ِإلَى ِذي الْعرِش سِبيالً{ وهو أن المقصود ،أخذاً من ظاهر القرآن

 ِمن ما اتَّخَذَ اللَّه ِمن ولٍَد وما كَان معه{: تعالىيدل عليه ظاهر قوله و ، وهذا هو المتبادر، عبادتهإلىسبيالً 
 واحد من هذه المعاني كل:  ومن أهل العلم من يقول،}ِإلٍَه ِإذًا لَّذَهب كُلُّ ِإلٍَه ِبما خَلَقَ ولَعلَا بعضهم علَى بعٍض

 الشيخ محمد إليه وهذا الذي ذهب ، فتحمل على المعنييناآليةيوجد ما يشهد له وهو معنى صحيح تحتمله 
  .-رحمه اهللا-األمين الشنقيطي 
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 أيها : يعني،"كما تقولون" وقرأ الباقون ، هذه قراءة ابن كثير وحفص}لّو كَان معه آلهة كَما يقُولُون{: يقول
  .المشركون

قُْل لّو كَان معه آلهة كَما يقُولُون ِإذاً الّبتَغَواْ إلى {" : تعالىولهق في تفسير - تعالىرحمه اهللا-قال ابن القيم و
 ويدل عليه ، والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض،البتغوا السبيل إليه بالمغالبة: قيلف }لْعرِش سِبيالًِذي ا

ن المعنى أ والصحيح :-رضي اهللا عنه- قال شيخنا }ولَعلَا بعضهم علَى بعٍض{ :قوله في اآلية األخرى
 فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيداً،  بالتقرب إليه وطاعتهالبتغوا إليه سبيالً

ُأولَِئك الَِّذين يدعون يبتَغُون ِإلَى ربِهم الْوِسيلَةَ َأيهم َأقْرب { : منها قوله تعالى: ويدل على هذا وجوه: قال،؟له
هذَابع خَافُونيو تَهمحر ونجريرجون تء الذين يعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي  هؤال:أي }و

 : قال بل،نه سبحانه لم يقل البتغوا عليه سبيالًأ : الثاني.؟ فلماذا تعبدونهم من دوني،خافون عذابيترحمتي و
}تَغَوِبيالًالَّبِش سرتَغُواْ ِإلَيِه اتَّقُ{ :وهذا اللفظ إنما يستعمل في القرب كقوله تعالى }اْ ِإلَى ِذي الْعابو واْ اللّه

فَِإن َأطَعنَكُم فَالَ تَبغُواْ علَيِهن { : يستعمل بعلى كقولهإنه وأما في المغالبة ف،]٣٥:سورة المائدة[}الْوِسيلَةَ
قُل لَّو { :سبحانه قال  وهو، إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه: إنهم لم يقولوا:الثالث ،]٣٤:سورة النساء[}سِبيالً

قُولُونا يةٌ كَمآِله هعم لو : قالفن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه إ :نما كانوا يقولونإوهم  }كَان
   .)١("؟ له فلماذا تعبدون عبيده من دونهكان األمر كما تقولون لكانت تلك اآللهة عبيداً

قُل لَّو { :لتوحيد أحسن تقرير وأوجزه وأبلغه لبرهان ارراًوكذلك قوله سبحانه مق": - تعالىرحمه اهللا-وقال 
 -سبحانه–فإن اآللهة التي كانوا يثبتونها معه  ،}كَان معه آِلهةٌ كَما يقُولُون ِإذًا الَّبتَغَواْ ِإلَى ِذي الْعرِش سِبيالً

ما يقولون لعبدوه وتقربوا إليه وحده دون فلو كانوا آلهة ك ،كانوا يعترفون بأنها عبيده ومماليكه ومحتاجة إليه
ُأولَِئك الَِّذين يدعون يبتَغُون ِإلَى { : في قولهعينهب أفصح سبحانه بهذا  وقد؟ فكيف يعبدونهم من دونه،غيره

هذَابع خَافُونيو تَهمحر ونجريو بَأقْر مهِسيلَةَ َأيالْو ِهمبيعبدونهم من   هؤالء الذين:أي ]٥٧:سورة اإلسراء[ }ر
 وتخافون كما ترجون أنتم رحمتي ، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، كما أنتم عبيدي،دوني هم عبيدي

  .)٢(؟ فلماذا تعبدونهم من دوني،عذابي
}دمِبح حبسٍء ِإالّ ين شَيِإن مو ن ِفيِهنمو ضاألرو عباتُ الساومالس لَه حبتُس مهِبيحتَس ونلَِكن الّ تَفْقَهِه و

  .]٤٤:سورة اإلسراء[}ِإنّه كَان حِليماً غَفُوراً
 وتنزهه وتعظمه وتبجله ، أي من المخلوقات،تقدسه السموات السبع واألرض ومن فيهن: تعالىيقول 

  : وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته،وتكبره عما يقول هؤالء المشركون
   تدل على أنه واحد *** له آيةٌ شيٍءففي كل

َأن دعوا ِللرحمِن * تَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن ِمنْه وتَنْشَقُّ الَْأرض وتَِخر الِْجباُل هداً { :تعالىكما قال 
   .]٩١-٩٠:سورة مريم[}ولَداً

  :هذا البيت
                                                

 .)١٤٤( قيمالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لإلمام ابن ال: ، وانظر)١٣٨-٢/١٣٧( بدائع التفسير - ١

 .)٢/٤٦٢( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، البن القيم: انظر - ٢
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   تدل على أنه واحد ***في كل شيء له آيةف
سبحانه - فهي شاهدة على وحدانيته وربوبيته وإلهيته ، من يقول بأن التسبيح بلسان الحال يوردهبيتهذا ال
 ، بالعلموصف يأنلتي عادة تستعمل فيما من شأنه  ا"نم" وجاء بلفظة ، والتسبيح على ظاهره،-وتعالى

 كما في اآليات ، شيء يسبحدل على أن كل ي}ولَِكن ال تَفْقَهون تَسِبيحهم{: عموم الظاهر في اآلية مع قولهو
 فكل ما في هذا الكون ،]١:سورة الجمعة[ }يسبح ِللَِّه{ ،]١:سورة الحديد[ }سبح ِللَِّه ما ِفي السماواِت{األخرى 

حنين حجار لحديث حتى النبات واأل ، وروحخص ذلك بما له نفس وال ي،يسبح من العقالء وغير العقالء
 قبل أن  بمكة كان يسلم عليني ألعرف حجراًإ((: -صلى اهللا عليه وسلم- وكذلك ما جاء عن النبي ،)٣(الجذع
  .،إلى غير ذلك ،تسبيح الحصىو ،)٤()) إني ألعرفه اآلن،أبعث
ِكن ال ولَ{ ، وما من شيء من المخلوقات إال يسبح بحمد اهللا: أي}وِإن ِمن شَيٍء ِإلَّا يسبح ِبحمِدِه{: وقوله

مهِبيحتَس ونوهذا عام في الحيوانات ، ألنها بخالف لغاتكم؛ ال تفقهون تسبيحهم أيها الناس: أي}تَفْقَه 
رضي اهللا تعالى -  كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود، وهذا أشهر القولين،والجمادات والنباتات

  . )٥(كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل: أنه قال -عنه
 أنه -صلى اهللا عليه وسلم-عن رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه- أنسوى اإلمام أحمد عن معاذ بن ور

 وال ، ودعوها سالمة،اركبوها سالمة((:  فقال لهم،دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل
  .)٦()) هللا منه وأكثر ذكراً، فرب مركوبة خير من راكبها،تتخذوها كراسي ألحاديثكم في الطرق واألسواق

صلى اهللا عليه -نهى رسول اهللا : قال -مارضي اهللا تعالى عنه-وفي سنن النسائي عن عبد اهللا بن عمرو 
  .)٧( عن قتل الضفدع-وسلم

  .نهى عن قتلها ألن نقيقها تسبيح
فإن استمر على نظره  بل يؤجله وي، إنه ال يعاجل من عصاه بالعقوبة: أي}ِإنَّه كَان حِليما غَفُورا{: وقوله

إن اهللا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم (( : كما جاء في الصحيحين،كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر
سورة [}وكَذَِلك َأخْذُ ربك ِإذَا َأخَذَ الْقُرى وِهي ظَاِلمةٌ{: -صلى اهللا عليه وسلم- ثم قرأ رسول اهللا ))يفلته

                                                
 ). ٣٣٩٠(رواه البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، برقم  - ٣

 ).٢٢٧٧(م  وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، برق-صلى اهللا عليه وسلم- رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي  - ٤
 ). ٣٣٨٦(رواه البخاري، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، برقم  - ٥

 .حديث حسن: ، وقال محققوه)١٥٦٢٩(، برقم )٢٤/٣٩٢(رواه أحمد في المسند  - ٦

 الكبير، إسناده صحيح، والطبراني في المعجم: ، وقال محققوه)١٥٧٥٧(، برقم )٢٥/٣٦(رواه اإلمام أحمد في المسند  - ٧
صلى اهللا عليه - سأل النبي أن طبيباً: "- رضي اهللا عنه- ود عن عبد الرحمن بن عثمان ا، ورواه أبو د)٣٧١٦(برقم ) ٤/١٠٤(

، كتاب األدب، باب في قتل الضفدع، برقم " عن قتلها-صلى اهللا عليه وسلم- عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي - وسلم
وصححه األلباني في صحيح ، )٤٣٥٥(أبي داود، كتاب الصيد والذبائح، باب الضفدع، برقم ورواه النسائي بلفظ ، )٥٢٦٩(

 ). ٦٩٧١(الجامع برقم 
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:  وقال، اآلية]٤٨:سورة الحج[}وكََأين من قَريٍة َأملَيتُ لَها وِهي ظَاِلمةٌ{ :وقال تعالى. )٨( اآلية]١٠٢:هود
  . اآليتين]٤٥:سورة الحج[}فَكََأين من قَريٍة َأهلَكْنَاها وِهي ظَاِلمةٌ{

ومن يعمْل { : كما قال تعالى، وتاب إليه تاب عليه ورجع إلى اهللا،ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان
تَغِْفِر اللّهسي ثُم هنَفْس ظِْلمي ا َأووءا{:  وقال ههنا، اآلية]١١٠:سورة النساء[}سا غَفُورِليمح كَان كما قال ،}ِإنَّه 

كَهما ِمن َأحٍد من بعِدِه ِإنَّه ِإن اللَّه يمِسك السماواِت والَْأرض َأن تَزولَا ولَِئن زالَتَا ِإن َأمس{: في آخر فاطر
إلى آخر  ]٤٥:سورة فاطر[}...ولَو يَؤاِخذُ اللَّه النَّاس{:  إلى أن قال،]٤١:سورة فاطر[ }كَان حِليما غَفُورا

  .السورة
 

                                                
، ومسلم، كتاب )٤٤٠٩(، برقم }وكَذَِلك َأخْذُ ربك ِإذَا َأخَذَ الْقُرى وِهي ظَاِلمةٌ{: رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله - ٨

 ).٢٥٨٣(باب تحريم الظلم، برقم ، البر والصلة واآلداب
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