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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٣٥(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين
} ِه ِإيمانُكُم ِإن كُنتُم مْؤِمِنينقُْل ِبْئسما يْأمركُم ِب{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

م بآيات اهللا ومخالفتكم األنبياء، ثم أي بئسما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفرك" ]سورة البقرة) ٩٣([
كفرتم بخاتم ؛ إذ ذنوبكم وأشد األمر عليكمكبر أ وهذا -صلى اهللا عليه وسلم-اعتمادكم في كفركم بمحمد 

ياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون ألنفسكم اإليمان وقد فعلتم هذه الرسل وسيد األنب
  .األفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات اهللا وعبادتكم العجل من دون اهللا

}وِن النَّاِس فَتَمن دةً ماللِّه خَاِلص ةُ ِعنداَآلِخر ارالد قُْل ِإن كَانَتْ لَكُماِدِقينص تَ ِإن كُنتُمواْ الْمنَّو * هنَّوتَملَن يو
ِبالظَّاِلمين ِليمع اللّهو ِديِهمتْ َأيما قَدا ِبمدَأب * دوكُواْ يَأشْر الَِّذين ِمناٍة ويلَى حالنَّاِس ع صرَأح منَّهلَتَِجدو

سورة ) ٩٦-٩٤([ } وما هو ِبمزحِزِحِه ِمن الْعذَاِب َأن يعمر واللّه بِصير ِبما يعملُونَأحدهم لَو يعمر َألْفَ سنٍَة
  .]البقرة

صلى -يقول اهللا تعالى عن نبيه محمد : -مارضي اهللا تعالى عنه-روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس 
َآلِخرةُ ِعند اللِّه خَاِلصةً من دوِن النَّاِس فَتَمنَّواْ الْموتَ ِإن كُنتُم قُْل ِإن كَانَتْ لَكُم الدار ا{ -اهللا عليه وسلم

اِدِقينصلى اهللا عليه وسلم-بوا ذلك على رسول اهللا أ أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، ف}ص- 
}ِليمع اللّهو ِديِهمتْ َأيما قَدا ِبمدَأب هنَّوتَملَن يوأي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك،} ِبالظَّاِلمين  

رضي اهللا -بن عباس ا الضحاك عن وقال، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على األرض يهودي إال مات
  . فسلوا الموت}فَتَمنَّواْ الْموتَ{ -ماعنه

رضي اهللا - ابن عباس قال:  قال} ِإن كُنتُم صاِدِقين الْموتَفَتَمنَّواْ{ :وروى عبد الرزاق عن عكرمة قوله
  . لو تمنى يهود الموت لماتوا:-ماتعالى عنه

لو تمنوا الموت لشرق :  قال-مارضي اهللا عنه-بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس اوروى 
  .-عنهمارضي اهللا تعالى - ابن عباس إلىأحدهم بريقه، وهذه أسانيد صحيحه 

لو أن اليهود تمنوا الموت ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- وبلغنا أن النبي :بن جرير في تفسيرهاوقال 
 لرجعوا ال -صلى اهللا عليه وسلم- ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول اهللا ،لماتوا

  .)١())يجدون أهالً وال ماالً
قُْل يا َأيها الَِّذين هادوا ِإن زعمتُم َأنَّكُم َأوِلياء ِللَِّه ِمن دوِن { :ونظير هذه اآلية قوله تعالى في سورة الجمعة

اِدِقينص تَ ِإن كُنتُموا الْمنَّوالنَّاِس فَتَم *ِبالظَّاِلِمين ِليمع اللَّهو ِديِهمتْ َأيما قَدا ِبمدَأب نَهنَّوتَملَا يو * قُْل ِإن
والْملُونمتَع ا كُنتُمُئكُم ِبمنَبِة فَيادالشَّهِب واِلِم الْغَيِإلَى ع وندتُر ثُم لَاِقيكُمم فَِإنَّه ِمنْه ونتَ الَِّذي تَِفر{      
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نة وقالوا لن يدخل الج، فهم عليهم لعائن اهللا تعالى لما زعموا أنهم أبناء اهللا وأحباؤه ]سورة الجمعة) ٨-٦([
عوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين فلما د إال من كان هودا أو نصارى

 هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما ا ألنهم لو كانوا جازمين بم؛نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون
 وفد نجران من النصارى بعد قيام -لمصلى اهللا عليه وس-تأخروا علم كذبهم، وهذا كما دعا رسول اهللا 

فَمن حآجك ِفيِه ِمن بعِد ما { : اهللا تعالىفقالالحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة 
نفُسكُم ثُم نَبتَِهْل فَنَجعل لَّعنَةُ جاءك ِمن الِْعلِْم فَقُْل تَعالَواْ نَدع َأبنَاءنَا وَأبنَاءكُم وِنساءنَا وِنساءكُم وَأنفُسنَا وَأ

لَى الْكَاِذِبينواهللا لئن باهلتم هذا النبي :فلما رأوا ذلك، قال بعض القوم لبعض ]سورة آل عمران) ٦١([} اللِّه ع 
وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فضربها عليهم  عين تطرف، فعند ذلك جنحوا للسلم ال يبقى منكم

 أمينا، ومثل هذا المعنى أو قريب منه قول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه- عبيده بن الجراح ام أبوبعث معه
 من :أي ]سورة مريم) ٧٥([ }قُْل من كَان ِفي الضلَالَِة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا{ :تعالى لنبيه أن يقول للمشركين

إن -يه ومد له واستدرجه، كما سيأتي تقريره في موضعه كان في الضاللة منا ومنكم فزاده اهللا مما هو ف
  .-شاء اهللا تعالى

، وسميت هذه المباهلة تمنياً ألن كل وقد فسرت اآلية بتمني الموت دون التعرض للمباهلة واألول أولى
، وكانت المناظر له والسيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهورهطل  يود لو أهلك اهللا المبقمح
  ".سوء مآلهم بعد الموتمن  عظيمة، لما يعلمون  ألن الحياة عندهم عزيزة؛لمباهلة بالموتا
  .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 } النَّاِس فَتَمنَّواْ الْموتَقُْل ِإن كَانَتْ لَكُم الدار اَآلِخرةُ ِعند اللِّه خَاِلصةً من دوِن{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
أن يتشهى  وهو ،التمني المعروف  أن المراد به واهللا أعلم التشهي، وهوههذا التمني ظاهر ]سورة البقرة) ٩٤([

 أو المال أو  يتمنى اإلنسان أن يكون له الولدمايريد وقوعه كأو  يريده ويطلبه، يءحصول ش المتمنياإلنسان 
  ه أو مكرو لغيره أمر محبوب أو أن يحصل،ر محبوب في الدنيا أو في اآلخرةيتمنى أن يحصل له أم

  فتلك سـبيل لـست فيهـا بأوحـد               تمنى رجال أن أموت فـإن أمـت       
  

هم  أي أن،فسر بالتمني المعروفي ]سورة البقرة) ٩٤([ }الْموتَ فَتَمنَّواْ{ :قولههذا التمني بمعنى التشهي، فف
 ألنهم يدعون أنهم أبناء اهللا -عز وجل-لهم من المنزلة عند اهللا  يعلمون مالهم بما يرغبون في حصوله 

وقَالُواْ لَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإالَّ من { :-تبارك وتعالى- لن يدخلها إال من كان يهودياً كما قال وأن الجنة وأحباؤه،
إال :  والنصارى يقولوناً، يهودي إال من كان: يعني اليهود يقولون]سورة البقرة) ١١١([ }كَان هوداً َأو نَصارى

كذلك فاطلبوا الموت لما  إذا كان األمر: ، فهو سبحانه يقول لهم هذه للتنويع والتقسيم"أو"ـ، فاً نصرانيمن كان
 فأنتم تعلمون مآلكم ومصيركم، فما -تبارك وتعالى-تفضون إليه بعده من الراحة والنعيم والزلفى من اهللا 

قُْل ِإن { :ما جاء في نفس اآلية المعنى هذا ويشهد ل،ه الحياة وهي دار النكد والتعب والشقاء والكبدالبقاء في هذ
وكذلك في سورة  ]سورة البقرة) ٩٤([ }الْموتَ كَانَتْ لَكُم الدار اَآلِخرةُ ِعند اللِّه خَاِلصةً من دوِن النَّاِس فَتَمنَّواْ

 ،]سورة الجمعة) ٦([ }ا الَِّذين هادوا ِإن زعمتُم َأنَّكُم َأوِلياء ِللَِّه ِمن دوِن النَّاِس فَتَمنَّوا الْموتَقُْل يا َأيه{ :الجمعة
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فهذا ما قبله وما بعده يدل على أن  ]سورة الجمعة) ٧([ }ولَا يتَمنَّونَه َأبدا ِبما قَدمتْ َأيِديِهم{ :ولهذا قال بعده
  .التمني المعروف ي الموت هوتمن

بن القيم أيضاً أن المقصود بتمني ا وهو اختيار الحافظ -رحمه اهللا-بن كثير االقول اآلخر الذي رجحه الحافظ 
الدعاء على المبطل من الفريقين بالهالك أو وهي  والمباهلة معروفة ،الموت هنا الدعاء به على سبيل المباهلة

نجران إلى  نصارى -صلى اهللا عليه وسلم- النبي ا، كما دعتعجل به في الدنياالعقوبة التي نزول أو الموت 
  .المباهلة

 هممعلوم أن و،دعى على الفريق المبطل بالموت والهالكبمعنى أن يالمباهلة ا من  هذ:فبعض أهل العلم يقول
  .ال يقدمون على ذلك لما يعلمون من مصيرهم البائس بعد الموت

أن اليهود قد يكون الواحد منهم فقيراً معدماً إلى حد أنه يتمنى الموت على هو  عندهم هذا القولليشهد  الذيو
، يستريح من هذا المرض لفرط جزعهلما يعانيه من الفقر، وقد يكون مريضاً فيشتد به المرض فيتمنى الموت 

أنهم على بلمباهلة لعلمهم قالوا هذا يوجد في الدنيا، إذاً هذا على سبيل المباهلة ألنهم لن يقدموا على هذه اف
  . توجيه هذا القول هوالباطل، هذا

 الموت عن الحياة  منهم يتمنى الواحد بحيثعلى كل حال وجود أفراد من اليهود على مر العصور واألزمانو
 :-عز وجل-ذا قال اهللا هلة من تمسكهم بالحياة ومحبتهم لها، ولضر نزل به هذا ال يخرم القاعدة العام

}لَتَِجداٍةويلَى حالنَّاِس ع صرَأح موالتنكير هنا يؤخذ منه معنى وهو أنهم يحرصون  ]سورة البقرة) ٩٦([ }نَّه
هم يتمسكون بأهداب الحياة مهما كانت حقيرة حيث يأباها فعلى حياة ولو كانت بائسة ال قيمة وال معنى لها، 

  : الحر الكريم عزيز النفس فالحياة عندهم هي كل شيء ولو كانوا يفقدون معها كل معاني اإلنسانية، ولهذا قال
منون هم أحرص من المشركين الذين ال يؤ، ف كما سيأتي في معناه]سورة البقرة) ٩٦([ }وِمن الَِّذين َأشْركُواْ{

ذه الحياة فهم بالتالي يتمسكون بهية  األخرويمان بالحياةأهل اإلشراك ليس لهم أصالً إأصالً بالبعث واآلخرة ف
 فهؤالء أشد الناس حرصاً على الحياة، ،ولون فيها إلى النعيمئنفس ال يرجون داراً بعدها وحياة ي لى آخرإ

 فالمقصود أن اآلية تحتمل ،بمصيرهم بعد البعثوأحرص منهم هؤالء اليهود الذين علموا بالبعث وعلموا 
 :هو قوله، قبله  والذي يشهد له قرينتان في نفس اآلية قبله وبعدهر وربما كان الظاهر المتباد،هذين المعنيين

) ٩٦([ } علَى حياٍةولَتَِجدنَّهم َأحرص النَّاِس{ :وبعده هو قوله ]سورة البقرة) ٩٤([ }ِإن كَانَتْ لَكُم الدار اَآلِخرةُ{
طلبوا الموت ا ، أي به التمني بمعنى التشهيدكل ذلك من القرائن التي ربما يفهم منها أن المقصو ]سورة البقرة

 بالدعاء به على لتستريحوا من عناء هذه الحياة فيكون هنا تمني الموت بمعنى الرغبة في حصوله وليس ذلك
  .سبيل المباهلة، واهللا تعالى أعلم

ولَتَِجدنَّهم َأحرص النَّاِس علَى * ولَن يتَمنَّوه َأبدا ِبما قَدمتْ َأيِديِهم واللّه عِليم ِبالظَّاِلمين{ :هذا قال تعالىول"
 وعاقبتهم عند اهللا يءيأي على طول العمر لما يعلمون من مآلهم الس ]سورة البقرة) ٩٦- ٩٥([ }حياٍة

نيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام اآلخرة بكل ما أمكنهم، وما  ألن الد؛الخاسرة
  . واقع بهم ال محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين ال كتاب لهممنهيحاذرون 
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ذا  وك، األعاجم:قال }وِمن الَِّذين َأشْركُواْ{ -عنهما  تعالىرضي اهللا-بن أبي حاتم عن ابن عباس اروى 
  . صحيح على شرطهما ولم يخرجاه:ه الحاكم في مستدركه وقالارو

  ". حببت إليهم الخطيئة طول العمر: قال،]سورة البقرة) ٩٦([ }يود َأحدهم لَو يعمر َألْفَ سنٍَة{ وقال مجاهد
غيرهم، في  وبعض ما يصدق عليه المعنى، وإال فهي في األعاجمبهذا من قبيل التفسير األعاجم : قوله

 ينقلونها بالفارسية ، عش ألف سنة:ي بعضهم بعضاً معناهاي األعاجم تحية يح بعض عنهاوبعض السلف ينقل
ليس إنها في األعاجم ف:  فمن قال، لكن هذا ال يختص باألعاجم، حتى نقل ذلك عن العرب،عش ألف سنة

 على غيرهم وإنما هي في عموم أهل عاجم ال مزية لهم في هذا فإن األ؛المراد بذلك الحصر في األعاجم
 ألنهم ال يؤمنون باآلخرة واألصل بقاء العام على عمومه وال يجوز تخصيصه ؛اإلشراك من العرب والعجم
  .إال بدليل يجب الرجوع إليه

وِمن الَِّذين {: فقوله ]ة البقرةسور) ٩٦([ }ولَتَِجدنَّهم َأحرص النَّاِس علَى حياٍة وِمن الَِّذين َأشْركُواْ يود{ :قوله
دوكُواْ ي؟ أنه متصل ومرتبط بما قبلهم هل هو كالم جديد مستأنف بدأ يتحدث عن المشركين أ}َأشْر  

 }ولَتَِجدنَّهم{ هو أن المعنى هكذا -ردالمتبا وربما كان هو- األول ، من هذا الجهةهذا اآلية تحتمل ثالثة معاٍن
  . شريفة أو وضيعة، مهينة أو رفيعةكانتاً  أي}ص النَّاِس علَى حياٍةَأحر{أي اليهود 

 لشدة ؛ يعني وأحرص من الذين أشركوا أيضاً}ٍة وِمن الَِّذين َأشْركُواْولَتَِجدنَّهم َأحرص النَّاِس علَى حيا{
ة هي  فهذه الحيا،أصالً باآلخرةحرصهم على الحياة فاقوا في هذا الحرص أهل اإلشراك الذين ال يؤمنون 

 ]سورة الجاثية) ٢٤([ }ما ِهي ِإلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما يهِلكُنَا ِإلَّا الدهر{:  حيث قالوا،الغاية عندهم
  .فالمقصود أنهم أحرص من المشركين

 قد بلغوا ،ص الناس على الحياة وأحرص من المشركين هم أحر،يرجع إلى اليهود }يود َأحدهم{ :ن قولهإثم 
لَو يعمر َألْفَ سنٍَة وما هو { -يعني اليهود-غاية الحرص حتى فاقوا المشركين، حتى إن أحدهم ليود 

رمعذَاِب َأن يالْع ِزِحِه ِمنحزعلى مرصهبين شدة ححيث كله في اليهود، فالكالم هذا  ]سورة البقرة) ٩٦([ }ِبم 
  . هذا هو الظاهر المتبادر،الحياة فهم أحرص من المشركين حتى إن أحدهم يود لو يعمر ألف سنة

  أنهم تحدث عن اليهودبعد أنف }وِمن الَِّذين َأشْركُواْ{:  في قولهأيأن يكون الكالم مستأنفاً، : واالحتمال الثاني
وِمن الَِّذين {فة أخرى تحرص على الحياة، وهم أهل اإلشراك، انتقل إلى طائ }ٍةَأحرص النَّاِس علَى حيا{

كالم كله فال }لَو يعمر َألْفَ سنٍَة وما هو ِبمزحِزِحِه ِمن الْعذَاِب َأن يعمر{ المشركين يعني }يود َأحدهم َأشْركُواْ
وهم أهل اإلشراك وهم ال على الحياة  ذكر حرص اليهود وذكر حرص طائفة أخرى  حيثفي المشركين

  .يؤمنون بالبعث، وهذا قال به جمع من أهل العلم وهو أبعد هذه األقوال الثالثة، وإن كانت اآلية تحتمله
 يعني ولتجدن اليهود أحرص الناس }ٍة وِمن الَِّذين َأشْركُواْولَتَِجدنَّهم َأحرص النَّاِس علَى حيا{ والمعنى الثالث

يعود إلى يعني يكون معنى يود ، لو يعمر ألف سنة على حياة وأحرص من أهل اإلشراك الذين يود أحدهم
 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة نهم أحرص الناس على حياة حتى فاقوا أهل اإلشراك الذياليهود المشركين، ف

 كبير المفسرين ابن جرير  وهذا المعنى األخير الثالث هو اختيار،وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر
  .-رحمه اهللا-الطبري 



 ٥

 فهم في غاية الحرص حتى ،عائداً إلى اليهود }يود{ :األول أن يكون قوله:  ثالثة معاٍن اآلية لهاوالخالصة أن
  .فاقوا المشركين بحيث صار الواحد من اليهود يتمنى أن يعمر ألف سنة

ضاً يوجد طائفة أخرى حريصة على الحياة وهم أهل اإلشراك أن اليهود أحرص الناس على حياة وأي :والثاني
  .الذين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة

 من المشركين الذين ياة حتى فاقوا أهل اإلشراك وأحرصأن اليهود أحرص الناس على ح: والمعنى الثالث
عالى أعلم هو أن  وربما كان األقرب لظاهر القرآن واهللا ت، لو يعمر ألف سنة-أي المشركين-يود أحدهم 

ي ن اليهودإولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من أهل اإلشراك حتى  :يكون المعنى هكذا
  .يتمنى لو عمر ألف سنة ولكن ذلك ال ينفعه

وما هو ِبمزحِزِحِه ِمن الْعذَاِب َأن {: -عنهمارضي اهللا تعالى -وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس "
رمعبعد الموتاًما هو بمنجيه من العذاب وذلك أن المشرك ال يرجو بعثوأي  ]سورة البقرة) ٩٦([ }ي ."  

 ،زحزحته بمعنى حركتهو هي التحريك، ة الزحزح، من العذابأي ما هو بمنجيه }وما هو ِبمزحِزِحِه{
  .ه من العذابفليس ذلك بمباعد ل، أي اعد له وناقل له من العذاببمزحزحه أي أن ذلك ليس بم

تكون عائدة إلى ف أحدهم، بمزحزحأي الهاء هنا تحتمل أن تعود على يود أحدهم  }وما هو ِبمزحِزِحِه{
  .وما هو بمزحزح أحدهم عن العذاب لو عمر ألف سنةأي  }َأحدهم {:قولهالمذكور من 

ليس ذلك بمباعده من لبقاء من العذاب، أي  وطول ا ذلك التعمير أي}وما هو ِبمزحِزِحِه{: والمعنى الثاني
  .الضمير يرجع إلى التعمير ، أي أنالعذاب

له في اآلخرة  الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف مابعد  وذلك أن المشرك ال يرجو بعثاً"
  .من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم

 هؤالء لو د أحرص على الحياة من هؤالء، وقد ود يهو:وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه اآلية
لم ينفعه إذ كان كافراًإبليسر كما أن عمر يعمر أحدهم ألف سنة وليس بمزحزحه من العذاب لو عم ."  

  . يعني على اإلشراك على قول عبد الرحمن بن زيد:وقد ود هؤالء
"}لُونمعا يِبم ِصيرب اللّهعباده من خير وشر وسيجازي كل عامل بعملهأي خبير بصير بما يعمل }و ."  

  .أن بصره نافذ فيهم يعني
، وأن ذلك كان لشدة ؟ المباهلة بالموتتكان لماذاإلى  هنا -رحمه اهللا تعالى–ربما لم يشر الحافظ ابن كثير و

  .، والموت بالنسبة لهم من أصعب األمور أغلى شيء عندهميي هت الحرصهم على الحياة
-رحمه اهللا-بن حجر ايقول الحافظ ،  بالهالك من الفريقين من المحاجة يدعى فيها على المبطلالمباهلة لونو
 ال يدور عليه الحول حيث ؛أكثر من سنة واحدةلم يمهل المباهل المبطل   والتتبع أنباالستقراءنه قد عرف إ :

محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لمباهلة، واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا في اإال وقد نزل به ما دعي فيه 
  ..والحمد هللا رب العالمين

  


