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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٥٩(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
مآ ُأنِزَل ِإلَينَا وما ُأنِزَل ِإلَى قُولُواْ آمنَّا ِباللِّه و{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

ِإبراِهيم وِإسماِعيَل وِإسحقَ ويعقُوب واألسباِط وما ُأوِتي موسى وِعيسى وما ُأوِتي النَِّبيون ِمن ربِهم الَ 
ونِلمسم لَه ننَحو منْهٍد مَأح نيقُ بالبقرةسورة ) ١٣٦([ }نُفَر[.  

 - صلى اهللا عليه وسلم- محمد رسوله بواسطة إليهم أنزل بما اإليمان إلى المؤمنين عباده تعالى اهللا أرشد" 
  ".األنبياء بقية ذكر وأجمل الرسل، من أعيان على ونص ،مجمالً المتقدمين األنبياء على أنزل وما مفصالً

  :على رسول اهللا، أما بعدالحمد هللا، والصالة والسالم ، بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ابن جعل ، إلى آخرهأرشد اهللا تعالى عباده المؤمنين إلى اإليمان بما أنزل إليهم بواسطة: -رحمه اهللا-فقوله 
كما سبق هو في مخاطبة بني  مع أن السياق، خطاباً للمؤمنين لى آخرهإ} ..قُولُواْ آمنَّا ِباللِّه{: قوله تعالى كثير

،  من الكفارإلى غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهمجه ن ذلك متوإ: بعض أهل العلم ولهذا قال ،إسرائيل
إيماناً باهللا  آمنوا  تؤمنون ببعض وتكفرون ببعضالمفرقون بين الكتبو أيها المفرقون بين اهللا ورسله: أي

ياق هذه اآليات  ساعدهخطاب للكفار يسذا ه والقول بأن -إلى آخره.. قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وصحيحاً
  .جميعاً

 األمر، فالجميع مطالب بهذا ؛وال يمنع أن يكون ذلك خطاباً للجميع ليكونوا على استقامة وسير صحيح
 ، بال علم-عز وجل-اليهود والنصارى وتناقضهم وقولهم على اهللا ن كفر  لما بي-عز وجل-اهللا  المعنى أنو

ح وعلمهم كيف يصلُ وا،يمان الصحيح، وكيف ينبغي أن يكونووجه غيرهم إلى اإللمؤمنين  الخطاب لوجه
يؤمنون ببعض ويكفرون   وما هم عليه من التفريق بين اهللا ورسلهإيمانهم واعتقادهم خالفاً ألهل الكتاب

   .ببعض
  ".كلّهم بهم يؤمنوا بل منهم أحد بين يفرقوا ال وأن األنبياء بقية ذكر وأجمل الرسل من أعيان على ونص"

، فذكر لهم ابهم بهم أو هم من أشهر أنبيائهم الذين تتصل أنس-عليهم الصالة والسالم- األنبياء نه ذكرأي أ
  كل طائفة تزعم أنه منها ف،حيث تتنازعه جميع الطوائفوهو إمام الحنفاء  -عليه الصالة والسالم-إبراهيم 

  .-اليهود والنصارى والعرب أهل اإلشراك-
، وهذا مما منتسبون إليهاليهود يعقوب وذكر ع إليه، و وأنسابهم ترج-عليه وسلمصلى اهللا -وذكر لهم إسحاق 
ذكر لهم موسى وعيسى، فموسى هو ، كما اليهودفيه ومن أخص ما يدخل  ألهل الكتابيقوي أن الخطاب 

  .يقحقه وفي حق والدته بما ال يل  جفوه وتكلموا في-صلى اهللا عليه وسلم-أكبر أنبياء بني إسرائيل، وعيسى 
وكفروا من جفوهم م ممن ينتسبون إليهم ويعظمونهم أو ون باإليمان بهؤالء الرسل جميعاًالمقصود أنهم مطالبو

  .ورموهم بما ال يليق من الشناعاتوا به ءبما جا



 ٢

 -للعرب ولليهود والنصارى- لجميع الطوائف إن الخطاب:  وقلنا-صلى اهللا عليه وسلم-ذكر إسماعيل كما 
 هم أهل الكتاب ال سيما -كما سبق- يدخل في هذا الخطاب ن، ولكن أولى ماإليمانبون ب مطال جميعاًهمف

  .اليهود، واهللا أعلم
ويِريدون َأن يفَرقُواْ بين اللِّه ورسِلِه ويقُولُون نُْؤِمن ِببعٍض ونَكْفُر ِببعٍض {: فيهم اهللا قال كمن يكونوا وال"

  ". اآلية]سورة النساء) ١٥١-١٥٠([ }ُأولَِئك هم الْكَاِفرون حقا* ِخذُواْ بين ذَِلك سِبيالًويِريدون َأن يتَّ
 وهكذا في كل مقام بحسبه، ، وفي بعضها يذكر آخرين،بعض األنبياء -عز وجل- اهللا  يذكرفي بعض اآليات

 وِإسماِعيَل وِإسحقَ ويعقُوب واألسباِط وما ُأوِتي وما ُأنِزَل ِإلَى ِإبراِهيم{ :-تبارك وتعالى-كما في قوله 
عليه -وعيسى ومحمد  -عليه الصالة والسالم-ذكر نوحاً يوفي بعضها ، ]سورة البقرة) ١٣٦([ }موسى وِعيسى
  .وهكذا -الصالة والسالم

سورة ) ٣٥([ }ولُوا الْعزِم ِمن الرسِلفَاصِبر كَما صبر ُأ{ :-تبارك وتعالى- قوله فسرواوبعض أهل العلم 
وِإذْ َأخَذْنَا ِمن النَِّبيين ِميثَاقَهم وِمنك وِمن نُّوٍح وِإبراِهيم {: -تبارك وتعالى- قوله فيبما جاء ، ]األحقاف

 هم أولو  الخمسةهؤالء: قالواف، ] األحزابسورة) ٧([ }وموسى وِعيسى ابِن مريم وَأخَذْنَا ِمنْهم ميثَاقًا غَِليظًا
  .العزم

ال ، وفي كل موضع بحسبه -عليهم الصالة والسالم- بعض األنبياء -عز وجل- اهللا  يذكرعلى كل حالو
 أولو العزم من ؤالء الخمسة همه مائهم ولكن ذلك ال يعني أن وعظشك أن هؤالء الذين ذكروا هم من كبارهم

  .ذا ال أعلم دليالً يقوم عليهالرسل خاصة دون غيرهم، فه
 بالعبرانية التوراة ونءيقر الكتاب أهل كان: قال -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن البخاري وروى"

 وال الكتاب أهل تصدقوا ال((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فقال اإلسالم، ألهل بالعربية ويفسرونها
  ".)١())إلينا أنزل وما باهللا آمنا: وقولوا تُكَذبوهم،

    ل رسول اهللا بهذا الحديث موجه ألهل اإليمان من ِقالخطاب في  و-يعني هذه اآلية-علمهم كيف يقولون 
، وذلك يؤيد أن الخطاب كما أنه متوجه ألهل الكتاب فهو متوجه للمؤمنين، وال يلزم -صلى اهللا عليه وسلم-

 وتستعمل في  في شيءآلية قد تنزلهذا الحديث؛ ألن ا ألهل اإليمان استدالالً ب في اآليةخطابال أن يكون
سورة ) ٥٤([ }وكَان الِْإنسان َأكْثَر شَيٍء جدلًا{ :قوله تعالى، مثل خر أخذاً بعمومها، وهذا له نظائرمعنى آ
عز -  في وحدانية اهللا أوفي الوحي،أو  يجادل في آيات اهللا أو الذي يجادل في البعث، اآلية في هذهف، ]الكهف
لما  لهاماستع -صلى اهللا عليه وسلم- ذلك على سبيل الذم لهؤالء، ولكن النبي  ذكر-عز وجل-فاهللا ، -وجل

رضي اهللا - فقال علي ))أال تصليان؟((: ووجدهما نائمين، فقال -امرضي اهللا عنه-جاء إلى علي وفاطمة 
: فخذه ويقول ضربي -هللا عليه وسلمصلى ا- فرجع النبي "إن أرواحنا بيد اهللا متى ما شاء بعثها ":-عنه
 يصلح أن عمومها إال أن  المعنىلتقرير هذا أصالًم تأت مع أن اآلية لف، )٢())وكان اإلنسان أكثر شيء جدالً((

                                                
 ).١٦٣٠ص  / ٤ج ) (٤٢١٥] (سورة البقرة) ١٣٦ [(}قُولُواْ آمنَّا ِباللِّه ومآ ُأنِزَل ِإلَينَا{:  باب قوله تعالى–أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 1
ص  / ٦ج ) (٧٠٢٧( ]سـورة اإلنـسان  ) ٣٠([ }ون ِإلَّا َأن يشَاء اللَّـه     ءوما تَشَا {  باب في المشيئة واإلرادة    - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد       - 2

 ).٥٣٧ص  / ١ج ) (٧٧٥( باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح -ومسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها ) ٢٧١٦
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، واهللا في البعثت اهللا أو يجادل في الوحدانية أو كل مجادل، ولو لم يكن يجادل في آيايستعمل في هذا وفي 
  .أعلم
سورة ) ٢٤([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ استَِجيبواْ ِللِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم{:  تعالىمثل ذلك قول اهللاو

 :ثم أتيت فقال : قالوهو يصلي فلم يجبه،  سعيد بن المعالاأب -صلى اهللا عليه وسلم-، فقد دعا النبي ]األنفال
 يا َأيها الَِّذين آمنُواْ استَِجيبواْ ِللِّه وِللرسوِل ِإذَا{ : ألم يقل اهللا :ي فقال كنت أصل:فقلت) )ما منعك أن تأتي((

ِييكُمحا ياكُم ِلمعصلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا وة نزلت بدعفمع أن اآلية إنما  )٣())]سورة األنفال) ٢٤([ }د- 
  ال؟ طبعاً بحيث أنه يدخل فيهاهل اآلية نزلت في هذايا فالن ف أو يا أبا سعيد،:  قالإذا  لكن،لهم إلى اإليمان

  .، واهللا أعلم ال يدعوهم إال إلى خير-صلى اهللا عليه وسلم- النبي أدخله؛ ألن، لكن عمومها يدخل فيها
ى ِمن َأوِل يوٍم َأحقُّ َأن الَ تَقُم ِفيِه َأبدا لَّمسِجد ُأسس علَى التَّقْو{ :سورة التوبة ذلك أيضاً اآلية التي في ومثل

ِرينطَّهالْم ِحبي اللّهواْ ورتَطَهَأن ي ونِحباٌل يِفيِه ِفيِه ِرج هذه اآلية السياق في ، ]سورة التوبة) ١٠٨([ }تَقُوم
خدري  هو مسجد قباء وال:العوفي يقولحيث  الخدري مع العوفي لفلما اختلكن  في أهل قباء، معلوم أنه

   فقال-صلى اهللا عليه وسلم-اختصموا إلى رسول اهللا  ف-صلى اهللا عليه وسلم-هو مسجد رسول اهللا : يقول
صلى اهللا -ن النبي إ:  في مسجد قباء، فيمكن أن يقالالسياق ف،))هو مسجدي هذا((: -عليه الصالة والسالم–

صلى اهللا - وإن كان السياق في مسجد قباء فإن مسجد رسول اهللا  ذكر أحق ما يدخل فيها، فإنه-عليه وسلم
  . أولى بهذا الوصف، وهو ال يخرج مسجد قباء عنه وهكذا-عليه وسلم

، ))رالً غُإنكم تحشرون إلى اهللا حفاة عراةً((:  على المنبر-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي :  ذلك أمثلةومن
القدرة على للداللة على  فأصل اآلية إنما جاءت )٤(]سورة األنبياء) ١٠٤([ }لٍْق نُِّعيدهكَما بدْأنَا َأوَل خَ{: ثم قرأ
  .عمومها يمكن أن يؤخذ منه هذا المعنى، وهكذا أوالً قادر على اإلعادة ثانياً إال أن الذي خلق فالبعث،

  . يقرؤها نسي المعاني التي وإنني الملكة وتبقى مع اإلنسانماألشياء تهذه  ثل ألن موللعلم فإني إنما أذكر هذا
صـلى  - اهللا رسـول  كان :قال -رضي اهللا تعالى عنهما   – عباس ابن عن والنسائي داود وأبو مسلم روىو"

 سـورة ) ١٣٦([ }ِإلَينَـا  ُأنـِزلَ  ومآ ِباللِّه آمنَّا{بـ الفجر قبل اللتين الركعتين يصلى ما أكثر - عليه وسلم  اهللا
  ".)٥(]سورة آل عمران) ٥٢([ }آمنَّا ِباللِّه واشْهد ِبَأنَّا مسِلمون{ـب واألخرى اآلية، ]البقرة
قُولُواْ آمنَّا ِباللِّه ومآ ُأنِزَل ِإلَينَا وما ُأنِزَل ِإلَى {:  هذه اآلية من سنة الفجر في الركعة األولى أنه كان يقرأيعني

قُوبعيقَ وحِإساِعيَل ومِإسو اِهيمرالَ ِإب ِهمبِمن ر ونالنَِّبي ا ُأوِتيمى وِعيسى ووسم ا ُأوِتيماِط وباألسو 
ونِلمسم لَه ننَحو منْهٍد مَأح نيقُ با { :، وفي الركعة الثانية يقرأ آية آل عمران]سورة البقرة) ١٣٦([ }نُفَرفَلَم

                                                
  ).١٧٣٨ص  / ٤ج ) (٤٤٢٦] (سورة الحجر) ٨٧([ }ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَاِني والْقُرآن الْعِظيم{ب  با–ه البخاري في كتاب التفسير  أخرج- 3
 فناء الدنيا  باب – الجنة وصفة نعيمها وأهلها   ومسلم في كتاب    ) ٢٣٩١ص   / ٥ج  ) (٦١٦١ (الحشر كيف باب -أخرجه البخاري في كتاب الرقاق       - 4

 ).٢١٩٤ص  / ٤ج ) (٢٨٦٠ (وبيان الحشر يوم القيامة
 باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب - أخرجه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها       - 5

والنـسائي   )٤٠٣ص  / ١ج ) (١٢٥٩ (-أي ركعتي الفجر-اب في تخفيفهما  ب-وأبو داود في كتاب الصالة     )٥٠٢ص   / ١ج  ) (٧٢٧(أن يقرأ فيهما    
 .الخ في أبي داود...أن كثيراً ما كان يقرأ:  ولفظ)١٥٥ص /   ٢ج ) (٩٤٤( باب القراءة في ركعتي الفجر -في صفة الصالة 



 ٤

 الْكُفْر مى ِمنْهِعيس سِبَأنَّا َأح داشْهنَّا ِباللِّه واللِّه آم ارَأنص ننَح وناِريواِري ِإلَى اللِّه قَاَل الْحَأنص نقَاَل م
ونِلمسهذا في صحيح مسلمو ]سورة آل عمران) ٥٢([ }م.  

اْ ِإلَى كَلَمٍة سواء بينَنَا قُْل يا َأهَل الِْكتَاِب تَعالَو{:  أنه قرأ في الركعة الثانية أيضاًوورد في صحيح مسلم
وبينَكُم َأالَّ نَعبد ِإالَّ اللّه والَ نُشِْرك ِبِه شَيًئا والَ يتَِّخذَ بعضنَا بعضاً َأربابا من دوِن اللِّه فَِإن تَولَّواْ فَقُولُواْ 

ونِلمسواْ ِبَأنَّا مديقرأ بهذا مرة وبهذا مرةلحاصل أنه اف ،]سورة آل عمران) ٦٤([ }اشْه.  
قُْل يا َأيها { في األولى بـ يقرأ كان في سنة الفجر أنه-صلى اهللا عليه وسلم-في قراءته المشهور و

ون{، والثانية بـ]سورة الكافرون) ١([ }الْكَاِفردَأح اللَّه وكانت صالته قبل الفجرو، ]سورة اإلخالص) ١([ }قُْل ه  
 إذا -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا : : خفيفة كما في حديث عائشة حتى كانت تقول -لركعتينأعني ا–

  .)٦( ؟ هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب:طلع الفجر صلى ركعتين أقول
 الناس، من أمة منهم رجل كل ولد رجالً عشر اثنا يعقوب بنو: األسباط: وقتادة والربيع العالية أبو وقال" 

  ".األسباط فسموا
 ومنهم تفرعت قبائل بني ،األسباط هم بنو يعقوب وهم بهذا العددفإن السلف   العلماء منعلى قول هؤالء

جاء هذا في عدد من آيات القرآن، فهذا هو القول المشهور قد  فهم كانوا على اثنتي عشرة قبيلة، و،إسرائيل
عليه - أن األسباط هم أوالد يعقوب  وهو-رحمه اهللا-وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

  .-الصالة والسالم
ألوالد االثنا عشر  اإلسرائيليين، فاجهة أن المعروف أن األسباط هم قبائلوبعض أهل العلم يستشكل هذا من 
 ن كلإ:  فهم من الكثرة بحيث يمكن أن يقال،د أوالد يعقوب هم أوال:ال يمثلون قبائل وبالتالي قال بعضهم

 فهم عبارة عن مجموعات كل مجموعة ،يمثل مجموعة من الناس هؤالء الذين تفرعوا من أوالده من واحد
  .-صلى اهللا عليه وسلم-ترجع إلى واحد من ولد يعقوب 

  ؟لماذا سموا باألسباط
فإن كانت عربية فيمكن أن نفسرها من كالم العرب  في أصلها أم ال؟ هل هذه كلمة عربية: يمكن أن يقال

 من أين أخذت إبراهيم:  تقول مثالًلهذا؛ ألنك الدة اشتقاقهاً، وإن كانت غير عربية فال مجال ذكر ماب
 موسى ورحيم،  أب: إن أصل إبراهيم: أن بعضهم يقول أن ذكرنا، لكن باألعجمية يمكن كما سبق؟بالعربية
 إال  يرجع إلى العربية، لكن ذلك ال وربما يكون ذلك صحيحاً،ماء وشجرها  أصل:يقولون موشى، و:بالعبرانية

 اإلنجليزيةأقرب إلى اللغة العربية من اللغة  فهياللغة العبرانية فيها تشابه إلى حد كبير مع اللغة العربية، أن 
  . لكن قد يكون السين شيناً مثالً وهكذا يمكنك فهمهامن كالم العبرانيين ، لذلك تجد كلماتمثالً

: ، وبعضهم يقولاألسباط هم جماعة متتابعون فالسبط وهو التتابع،ن م  إن األسباط:الحاصل أن بعضهم يقول
  . المعنى ال يخلو من غرابةمن الكثرة بمنزلة الشجر، وهذانها بالفتح من السبط وهو الشجر، والمعنى أنهم إ

                                                
يهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب  باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عل- مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها       أخرجه - 6

 ).٥٠٠ص  / ١ج ) (٧٢٤(أن يقرأ فيهما 



 ٥

 فالمشهور على كل حالثرة فيهم وليست في أوالد يعقوب، وهم أوالد أوالد يعقوب؛ ألن الك: وبعضهم يقول
فقبائل سواء قلنا هذا أو هذا ، وهم قبائل اإلسرائيليين:  وبعضهم يقول،األسباط هم أوالد يعقوب أن

يس من الضرورة أن نرجح بين القولين نوع مالزمة، ول وبالتالي اإلسرائيليين إنما ترجع إلى أوالد يعقوب،
بع فإن هذا ال يعارض أن يكون لكثرته أو بمعنى التتا إنه من الشجر: أما الذين قالوا، والقولينبين هذين 

هذه  أو لكثرتهم فلتتابعهم  سموا بذلكنهم بأ القول ال ينكرون هذا، لكنمالمراد به قبائل بني إسرائيل، فه
 وال يتوقف عليه العمل ،محاولة لتعليل التسمية، وليس هناك ضرورة لمثل هذا وال يترتب عليه كبير فائدة

  .علمأ واهللا -تبارك وتعالى-كتاب اهللا ب
 المراد أن يقتضي وهذا إسماعيل؛ بني في كالقبائل إسرائيل بني في األسباط: وغيره أحمد بن الخليل وقال"

 قال كما منهم الموجودين األنبياء على الوحي من تعالى اهللا أنزل وما إسرائيل بني شعوب هاهنا باألسباط
 وقال اآلية، ]سورة المائدة) ٢٠([ }َأنِبياء وجعلَكُم ملُوكًاَل ِفيكُم اذْكُرواْ ِنعمةَ اللِّه علَيكُم ِإذْ جع{ :لهم موسى
 والقبيلة، الجماعة: والسبط: القرطبي قال ]سورة األعراف) ١٦٠([ } اثْنَتَي عشْرةَ َأسباطًاوقَطَّعنَاهم{ :تعالى

  .واحد أصل إلى الراجعون
  .وبرسله كلّها بكتبه ويصدقُوا به يؤمنوا أن المؤمنين اهللا أمر: قتادة وقال
  ".فيهما بما نعمل وال واإلنجيل بالتوراة نؤمن أن أمرنا إنما: حبيب بن سليمان وقال

 


