
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٤(سورة اإلسراء 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ   

  .  وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
لَى بِني ِإسراِئيَل ِفي الِْكتَاِب لَتُفِْسدن ِفي  ِإاوقَضينَ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

 ُأوِلي بْأٍس شَِديٍد فَجاسواْ اء وعد ُأوالهما بعثْنَا علَيكُم ِعباداً لّنَا فَِإذَا ج *األرِض مرتَيِن ولَتَعلُن علُواً كَِبيراً
  * ثُم رددنَا لَكُم الْكَرةَ علَيِهم وَأمددنَاكُم ِبَأمواٍل وبِنين وجعلْنَاكُم َأكْثَر نَِفيراً *ِخالََل الدياِر وكَان وعداً مفْعوالً

ا فَِإذَا جفَلَه ْأتُمَأس ِإنو ألنْفُِسكُم نْتُمسَأح نْتُمسَأح خُلُواْاِإندِليو كُموهجواْ ووءساآلخرة ِلي دعو ا ءكَم ِجدسالْم 
 عسى ربكُم َأن يرحمكُم وِإن عدتّم عدنَا وجعلْنَا جهنّم ِللْكَاِفِرين  *دخَلُوه َأوَل مرٍة وِليتَبرواْ ما علَواْ تَتِْبيراً

  .]٨-٤:سورة النحل[ }حِصيراً
م إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم قد أي تَ،يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب

 كقوله ، أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس، ويعلون علواً كبيراً،أنهم سيفسدون في األرض مرتين
 وأخبرناه ،يها إل تقدمن: أي]٦٦:سورة الحجر[}وقَضينَا ِإلَيِه ذَِلك الَْأمر َأن داِبر هُؤالِء مقْطُوع مصِبِحين{: تعالى
  . وأعلمناه به،بذلك

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

  أو،الفعلهذه الكلمة أو  }اوقَضينَ{:  قوله:} الِْكتَاِب ِإلَى بِني ِإسراِئيَل ِفياوقَضينَ{: -تبارك وتعالى-قوله ف
 ومعانيها الفرعية ، والفراغ منه، وتأتي بمعنى اإلحكام للشيء، بمعنى اإلعالم مادة القضاء تأتي،المادة
فَِإذَا قَضيتُم {: -عز وجل- ويقول اهللا ،قضى بين الخصوم:  تقول، القضاء يأتي بمعنى الحكم، قضينا،متعددة

نَاِسكَكُمالصالة خارج الوقت،لفعل يراد به ا،ةقضاء الفائت:  وتقول،يعني فرغتم منها ]٢٠٠:سورة البقرة[ }م ، 
 ما معنى ، بناء على االختالف في المعنى اللغوي اختلف المفسرون} ِإلَى بِني ِإسراِئيَلاوقَضينَ{ :قولهو
يخبر أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب أي تقدم إليهم وأخبرهم :  فهنا يقول،؟} ِإلَى بِني ِإسراِئيَلاوقَضينَ{

كابن - ومن أهل العلم ، أعلمناهم، بمعنى اإلعالم} ِإلَى بِني ِإسراِئيَلاوقَضينَ{فهنا فسر القضاء  ،في الكتاب
عن - وإخبارهم ، يعني بإعالمهم، إليهم فرغنا: أي} ِإلَى بِني ِإسراِئيَلاوقَضينَ{: قالمن  -رحمه اهللا-جرير 

 "قضى" وكلمة ، أن ما ذكر سيقع ال محالة- عليه وسلمصلى اهللا-طريق كتابهم الذي أنزلناه على موسى 
 وإذا أردت الفصل بين ، بمعنى أوحى إليه،"إلى"ديت بـ ولذلك ع، تكون مضمنة معنى اإليحاءيمكن أن

أي تقدم ": -رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير قالو ، كل معنى بحسبه وهكذا،قضى بين الخصوم: الخصوم تقول
 ، وهذا هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم، وهو التوراة"ب الذي أنزله عليهمإليهم وأخبرهم في الكتا

 واألول هو ،أن اهللا قدر ذلك عليهم أزالًأي  ، اللوح المحفوظ: يعني}ِفي الِْكتَاِب{المقصود : وبعضهم يقول
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 ،ب الذي أنزل عليهم في مثل هذا المقام فهو الكتا وحينما يذكر الكتاباألقرب؛ ألنه يتحدث عن بني إسرائيل
  .واهللا أعلم

 سلطنا : أي} ُأوِلي بْأٍس شَِديٍدابعثْنَا علَيكُم ِعباداً لّنَ{ ، أولى اإلفسادتين: أي}ء وعد ُأوالهماافَِإذَا ج{ :وقوله
 تملكوا : أي}فَجاسواْ ِخالََل الدياِر{ ، أي قوة وعدة وسلطنة شديدة،عليكم جنداً من خلقنا أولي بأس شديد

 وكان وعداً ،ين ال يخافون أحداًئانصرفوا ذاهبين وجاف ، أي بينها ووسطها،بالدكم وسلكوا خالل بيوتكم
  .مفعوالً

  ؟طين عليهم من همف في هؤالء المسلَّوقد اختلف المفسرون من السلف والخل
 هذه األرض ،}تَاِب لَتُفِْسدن ِفي اَألرِض مرتَيِنوقَضينَا ِإلَى بِني ِإسراِئيَل ِفي الِْك{: -تبارك وتعالى-اهللا قول 
اإلفساد المعروف الذي و ،هي مصر وهذا بعيد:  وبعضهم يقول، بيت المقدس: وقيل،هي أرض الشام: قيل

لَتُفِْسدن ِفي {: -تبارك وتعالى- وقوله ؛ ألنه مكان وجودهم،كان في الشام أو في بيت المقدسحصل منهم 
 ومتى كانت إدالة ،ا؟ ليس هناك شيء يمكن أن يعتمد عليه في هاتين اإلفسادتين متى كانت،}مرتَيِناَألرِض 

 ، ومثل هذه األخبار ال يعول عليها،كل ما يذكر في هذا الباب مرجعه إلى األخبار اإلسرائيليةعدوهم عليهم؟ و
 ،إن اإلفسادة األولى هي بقتل أشعيا: ول وبعضهم يق،ولذلك تجد بينها من االختالف والمنافاة الشيء الكثير

عليه الصالة -قتل زكريا :  وبعضهم يقول،مخالفة أحكام التوراة:  وبعضهم يقول،س أرميابح: وبعضهم يقول
وقَضينَا ِإلَى { ،-عليه الصالة والسالم- ومحاولة قتل عيسى ،بقتل يحيى: بعضهم يقول:  والثانية،-والسالم

فَِإذَا جاء وعد ُأوالهما بعثْنَا علَيكُم * ي الِْكتَاِب لَتُفِْسدن ِفي اَألرِض مرتَيِن ولَتَعلُن علُوا كَِبيرا بِني ِإسراِئيَل ِف
ال يوجد ما يعتمد و ،"طنا عليكم جنداً من خلقنا أولي بأس شديدأي سلّ" : يقول،}ِعبادا لَّنَا ُأوِلي بْأٍس شَِديٍد

:  وبعضهم يقول،رصنَتُخْسلط عليهم في المرة األولى ب:  بعضهم يقول،معرفة من سلطوا عليهمفي عليه 
:  وبعضهم يقول،-واهللا تعالى أعلم- ،جند من بابل:  وبعضهم يقول،جند من فارس:  وبعضهم يقول،جالوت

سنحريب من ملوك العراق : في األولى ملك يقال له:  وبعضهم يقول،رصنَتُخْب والثانية ،األولى جالوت
يعني أولى اإلفسادتين  }فَِإذَا جاء وعد ُأوالهما بعثْنَا علَيكُم{ ،معرفة مثل هذا ال يترتب عليه شيءو ،األقوياء

 ، فيعاقبهم بتسليط عدوهم عليهم وإدالته عليهم، على بني إسرائيل-عز وجل-المذكورتين اللتين قضاهما اهللا 
 يد من ال يدرى على لكن ، كل هذا قد وقع، وخرب البالد وأخذ األموال،قتل نفوساً كثيرةفاستباح بالدهم و

 ، وأن هذه العقوبات قد نزلت، والمفسرون يطبقون على أن هاتين اإلفسادتين قد وقعتا،-اهللا أعلم- ؟كان
 وال حاجة ،ا قد وقع كل هذ، وخربوا ملكهم، أو من خلقه فعثوا بهم فساداً،وسلط اهللا عليهم من سلط من جنده

 ، يعني لم تقع في القديم،قعت اآلن وأنها هي التي و، اإلفسادة الثانية لم تقعإن: إلى ما يقوله بعض الناس اليوم
 والمفسرون ،}وِإن عدتُّم عدنَا{:  قال بعد ذلك-عز وجل- لكن اهللا ،المفسرون مطبقون على أن ذلك قد وقعو

   عليه الصالة - بنقض العهود وبتكذيبه -صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي إنهم قد عادوا في زم: يقولون
 ومن معه من أهل -صلى اهللا عليه وسلم- عليهم نبيه -عز وجل- فسلط اهللا ، وبمحاولة قتله،-والسالم
هذا و ، هذه هي المرة الثالثة: يقولونؤالءفه ، فوقع ما وقع لقريظة والنضير وقينقاع وأهل خيبر،اإليمان

قُلْتُم َأنَّى هذَا قُْل هو ِمن ِعنِد {:  ويقول،ٌل عدم حكَ-عز وجل- واهللا ،}وِإن عدتُّم عدنَا{وعد مفتوح ال
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١٦٥:سورة آل عمران[}َأنْفُِسكُم[،سلط هؤالء األراذل على المسلمين إال بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في حق  فما ي
  .-عز وجل-اهللا 

 ،"انصرفوا ذاهبينف ،أي تملكوا بالدكم وسلكوا خالل بيوتكم أي بينها": يقول }َل الدياِرفَجاسواْ ِخالَ{: وقوله
 وفي ، والجوس يأتي بمعنى طلب الشيء باستقصاء، هذا المعنى هو الذي عليه عامة المفسرين،إلى آخره
 ، جاسوا خالل الديار، كل ذلك بمعنى واحد،جاسوا وحاسوا وهاسوا:  يقال}فحاسوا{بن عباس قراءة ال

 وانصرفوا ، وسلكوا خالل بيوتكم،تملكوا بالدكم:  قال،المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير يشمل أقواالً عدةو
 حتى ،دخلوا فيهاو ، بمعنى أنهم تمكنوا منها}فَجاسواْ ِخالََل الدياِر{ ،المفسرون ذكرها  هذه معاٍن،ذاهبين

 بمعنى ،وراجعين ال يخافون ويتخللون البيوت واألحياء والطرقات ذاهبين ،تمكنوا وصاروا يذهبون ويجيئون
صاروا : نهم بذلك كما قال بعض المفسرينفإ ، طلب الشيء باستقصاء: وأصل المعنى،حصل لهم التمكن

 يقتلون الناس ،يرجعونو يذهبون ، أو يتطلبون النفوس بقتلها،طلبون من يخالفهم ومن يقف في وجوههمي
األلفاظ القرآنية مهما وضعت من األلفاظ مكانها فإنها ال تؤدي و ،األموال ويخربون ما وجدوهوينهبون 

 ، فتغلغلوا خالل الديار،فجاسوا:  لو قال مثالً،}فَجاسواْ ِخالََل الدياِر{لو كانت مكان هذه اللفظة يعني  ،معناها
تصور المحتل ب المعنى  هذاويمكن تصور ، لما أدت المعنى المرادأو تمكنوا ،أو جعلوا يذهبون ويرجعون

 ، وفي كل مكان يذهبون ويجيئون، وتنتشر جنوده بين البيوت وفي الطرقات،حينما يتغلغل ويتمكن في البلد
  .}فَجاسواْ ِخالََل الدياِر{فهذا معنى 

 آثار وقد وردت في هذا؟ وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤالء المسلطين عليهم من هم
 ومنها ما ،ع بعض زنادقتهمن وض ِم، ألن منها ما هو موضوع؛كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها

ية عما نْ وفيما قص اهللا علينا في كتابه غُ، وهللا الحمد،ية عنهانْ ونحن في غُ،قد يحتمل أن يكون صحيحاً
 ، وقد أخبر اهللا عنهم أنهم لما طغوا وبغوا،هم ولم يحوجنا اهللا وال رسوله إلي،سواه من بقية الكتب قبله

وما ربك ِبظَلَّاٍم { ، وفاقاً وأذلهم وقهرهم جزاء، وسلك خالل بيوتهم،سلط اهللا عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم
عن   وقد روى ابن جرير، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من األنبياء والعلماء،]٤٦:سورة فصلت[ }لِّلْعِبيِد

 ، فخرب بيت المقدس وقتلهم،ر على الشامصنَتُخْظهر ب: سمعت سعيد بن المسيب يقول: يحيى بن سعيد قال
  ؟ ما هذا الدم، فسألهم،ابثم أتى دمشق فوجد بها دماً يغلي على ِك

  . يعني على كناسة:ابعلى ِك
   . ظهر وكلما ظهر عليه الكبا،ا على هذاأدركنا آباءن: فقالوا

  .ا وضع عليه من الكناسة يظهر ويعلوهايعني مهم
 ، وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، فسكن،فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من المسلمين وغيرهم: قال

 وأخذ منهم خلقاً كثيراً ، وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة،وهذا هو المشهور
 ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما ،وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها ،أسرى من أبناء األنبياء وغيرهم

   . واهللا أعلم،يقاربه لجاز كتابته وروايته
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من عِمَل صاِلحاً {:  كما قال تعالى، فعليها: أي}اِإن َأحسنْتُم َأحسنْتُم لََأنْفُِسكُم وِإن َأسْأتُم فَلَه{: ثم قال تعالى
  . }ساء فَعلَيهافَِلنَفِْسِه ومن َأ

 ،}دن ِفي اَألرِض مرتَيِنلَتُفِْس{ ، يحتمل أنه متصل بما قبله،}ِإن َأحسنْتُم َأحسنْتُم لََأنْفُِسكُم{: في قولهالخطاب 
 ويحتمل ، اإلفسادئك الذين وقع منهم إلى أولاً فيكون الخطاب موجه}ِإن َأحسنْتُم َأحسنْتُم لََأنْفُِسكُم{: فيقول لهم

 ويحتمل أن يكون موجهاً للمخاطبين ،-صلى اهللا عليه وسلم- النبي رأن يكون موجهاً ألحفادهم ممن عاص
ما قبله وما بعده في و ، ويمكن أن يحمل على العموم،للعرب من المشركين الكفار: بعضهم يقولو ،بالقرآن

  .اهللا تعالى أعلمو ،بني إسرائيل
 ِليسوءوا{ ،ة الثانية وجاء أعداؤكم أي إذا أفسدتم الكر،ة اآلخرة الكر: أي} وعد الْآِخرِةفَِإذَا جاء{: وقوله

كُموهج{ ، يهينوكم ويقهروكم: أي}وِجدسخُلُوا الْمدِليٍة{ ، بيت المقدس: أي}ورَل مَأو خَلُوها دفي : أي}كَم 
تَتِْبيراً { ، ما ظهروا عليه: أي}ما علَوا{ ، يدمروا ويخربوا: أي}رواوِليتَب{ ،التي جاسوا فيها خالل الديار

كُمبى رسع كُممحري نَا{ ، فيصرفهم عنكم: أي}َأندع تُمدع ِإننَا{ ، متى عدتم إلى اإلفساد: أي}ودإلى }ع 
وجعلْنَا جهنَّم ِللْكَاِفِرين {:  ولهذا قال؛كالاإلدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في اآلخرة من العذاب والن

: -مارضي اهللا تعالى عنه-  قال ابن عباس، مستقراً ومحصراً وسجناً ال محيد لهم عنه: أي}حِصيراً
:  وقال قتادة،شاً ومهاداًافر:  وقال الحسن، وكذا قال غيره،يحصرون فيها:  وقال مجاهد،حصيراً أي سجناً

 يأخذون منهم ،-ه وأصحاب-صلى اهللا عليه وسلم- اًمحمد-  فسلط اهللا عليهم هذا الحيائيلإسر قد عاد بنو
  . وهم صاغرونالجزية عن يٍد

 ،د اآلخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكمفإذا جاء وع :تقديره  محذوف"إذا" جواب }فَِإذَا جاء وعد الْآِخرِة{: قوله
 هذا ،"أي يهينوكم ويقهروكم": -رحمه اهللا- يقول ابن كثير }جوهكُمو ِليسوءوا{: -تبارك وتعالى-وقوله 

 ليفعلوا بكم ما تحصل : يعني}وجوهكُم ِليسوءوا{المعنى األدق من هذا يمكن أن يكون هكذا و ،تفسير بالمعنى
 ، مرآةالوجهف ،يقع عليه فاإلنسان يظهر على وجهه األثر الذي ،به المساءة لكم مما يظهر أثره في وجوهكم

 فالشاهد ، أو غير ذلك من المعاني واألحوال،يعكس ما في داخل اإلنسان من هم أو خوف أو ظلمة قلب
 ِليسوءوا{ ، فيظهر أثر ذلك على وجوهكم، ليفعلوا بكم ما يحصل به مساءتكم: يعني}وجوهكُم ِليسوءوا{

كُموهج{ ،"أي يهينوكم ويقهروكم":  قال،}ودِليوِجدسٍة { ، يعني بيت المقدس}خُلُوا الْمرَل مَأو خَلُوها دكَم
 ،}عسى ربكُم َأن يرحمكُم{:  قال،}تَتِْبيرا{ ما ظهروا عليه : أي}ما علَواْ{ ، يدمروا ويخربوا: أي}وِليتَبرواْ

وِإن {:  قال،على عدوهم وأظهرهم عليه -عز وجل-هم اهللا  فأدال، أي متحققة الوقوع،وعسى من اهللا واجبة
ن ذلك إ:  عامة المفسرين يقولون}وِإن عدتُم عدنَا{ ،عدتم إلى اإلفساد عدنا إلى اإلدالة عليكمإن  ،}عدتُم عدنَا

  .-صلى اهللا عليه وسلم-ان النبي قد وقع في زم
 وفي ،-عز وجل-يكون من فعل اهللا }  وجوهكمنءنسولَ { في قراءة ألبي}وجوهكُم ِليسوءوا{: وفي قوله هنا

 ،-عز وجل-كل ذلك من فعل اهللا } لنسوء{ وفي قراءة للكسائي ،}ليسوء{قراءة متواترة لحمزة وابن عامر 
ِإن الْملُوك ِإذَا {: -عز وجل- كما قال اهللا }وجوهكُم ِليسوءوا{ ،وبعضهم يفسر الوجوه باألشراف والسادة
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هذا المعنى بعيد؛ ألنه و ، وهم وجوه الناس]٣٤:سورة النمل[ }وا قَريةً َأفْسدوها وجعلُوا َأِعزةَ َأهِلها َأِذلَّةًدخَلُ
  . المتبادر من القرآنخالف الظاهر

 وإذا ،ا تحصرهمأنه:  المعنى األول، ذكر المعنيين،}وجعلْنَا جهنَّم ِللْكَاِفِرين حِصيرا{: -تبارك وتعالى-وقوله 
 فجهنم تحصرهم ، فمن فسره بالسجن فهذا تفسير بالالزم،كانت تحصرهم يلزم من ذلك أن تكون سجناً لهم

هو ما نقله عن : المعنى الثانيو ،]١٣:سورة الفرقان[ }وِإذَا ُألْقُوا ِمنْها مكَانًا ضيقًا مقَرِنين دعوا هنَاِلك ثُبورا{
:  قال-عز وجل- واهللا ،جلس عليهي وفرش فسر هنا حصيراً بالحصير الذي ي،"شاً ومهاداًفرا": الحسن قال

 ، فيمكن أن يفسر الحصير هنا بهذا المعنى،]٤١:سورة األعراف[ }لَهم من جهنَّم ِمهاد وِمن فَوِقِهم غَواٍش{
 ال يستطيعون ،جهنم تكون سجناً لهم:  ويمكن أن يفسر بهما فيقال،ن كالهما تحتمله هذه اللفظةافالمعني

  . وتكون كذلك أيضاً فراشاً ومهاداً، وال الخروج منها،الخالص
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