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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٣(سورة آل عمران 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

شٍَر َأن يْؤِتيه اللّه الِْكتَاب والْحكْم والنُّبـوةَ  ما كَان ِلب{ :قوله تعالى في تفسير   -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   
                      ـا كُنـتُمِبمو الِْكتَـاب ـونلِّمتُع ا كُنتُمِبم يناِنيبلَِكن كُونُواْ روِن اللِّه وا لِّي ِمن دادقُوَل ِللنَّاِس كُونُواْ ِعبي ثُم

ونسرَأن تَتَّ   * تَد كُمرْأمالَ يو          ونِلمـسِإذْ َأنـتُم م دعكُم ِبالْكُفِْر برْأما َأياببَأر نيالنِِّبيالَِئكَةَ و٨٠-٧٩([} ِخذُواْ الْم (
  .]سورة آل عمران

 اعبدوني من دون اهللا، أي مع اهللا، فإذا         :نبغي لبشر آتاه اهللا الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس         يأي ما   "
بي وال لمرسل، فلئال يصلح ألحد من الناس غيرهم بطريق األولى واألحـرى، فالجهلـة          كان هذا ال يصلح لن    

من األحبار والرهبان ومشايخ الضالل يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخالف الرسل وأتباعهم من العلمـاء                
ما نهاهم اهللا عنه،    وإنما ينهونهم ع   الكرام،    أمر اهللا به، وبلغتهم إياه رسله       فإنهم إنما يأمرون بما    ؛العاملين

 هم السفراء بين اهللا وبين خلقـه        -صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين    -وبلغتهم إياه رسله الكرام، فالرسل      
قيام، ونصحوا الخلق وبلغوهم الحقفي أداء ما حملوه من الرسالة وإبالغ األمانة، فقاموا بذلك أتم .  

، أي ولكن ]سورة آل عمـران ) ٧٩([ }كُنتُم تُعلِّمون الِْكتَاب وِبما كُنتُم تَدرسونولَِكن كُونُواْ رباِنيين ِبما   { :وقوله
أي :  وأبو رزين وغير واحد    -رضي اهللا تعالى عنهما   - كونوا ربانيين، قال ابن عباس       :يقول الرسول للناس  
  .حكماء علماء حلماء

حق على مـن     ]سورة آل عمران  ) ٧٩([ }ِكتَاب وِبما كُنتُم تَدرسون   ِبما كُنتُم تُعلِّمون الْ   {: وقال الضحاك في قوله   
  ." تحفظون ألفاظه}وِبما كُنتُم تَدرسون{تعلم القرآن أن يكون فقيهاً، 

  .. أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
 هذا منسوب إلى الرب، والـرب يطلـق       : ، بعض أهل العلم يقول    }رباِنيينولَِكن كُونُواْ   {: فقوله تبارك وتعالى  

 منها السيد ومنها المربي الذي يربي خلقـه بـالنعم الظـاهرة             -كما سبق في الكالم على الفاتحة     - على معانٍ 
الرباني من نعمه وإفضاله وعطائه وجوده، ف     يسبغ عليهم    والباطنة، يربي قلوبهم باإليمان، ويربي أجسادهم بما      

بـي النـاس   فهـو الـذي ير   والتربية، بيبمعنى الترإنه منسوب إلى الرب، ففيه  :  يقول هنا من أهل العلم من    
يعنـي العـالمين بـدين    ، يعني أرباب العلم،   }ولَِكن كُونُواْ رباِنيين  {: ، ومنهم من يقول   بصغار العلم قبل كباره   

أنا رب اإلبل، والبيـت لـه   :  كما في قول عبد المطلب     ورب الشيء هو صاحبه،    -تبارك وتعالى -     الرب  
 أصحاب العلـم،  م  أنه  أى ،صحاباألعني  بمن الربانيين   إ: يعني أنا صاحب اإلبل، فمنهم من يقول      رب يحميه،   

  .انب منسوب إلى الر الربانيإن: ، ومنهم من يقوليعني أهل العلم



 ٢

 بين العلم والحكمة، أو العلم والعمل، والذي يظهـر  في معناها وتفسيرها من السلف يجمع  كثير وعلى كل حال  
ـ   أن هذه اللفظة ال تدل على العلم فحسب، بل       -واهللا أعلم -  آخـر، فمعنـى   ىهي تدل على العلم وعلـى معن

ر العلم قبـل كبـاره،      صغاويعلم الناس   الذي يعمل بعلمه،     العالمويضاف إلى ذلك      متحقق فيها،   والفقه الحكمة
حسن سياسة الناس بهذا العلم، ويتكلم حيث يظن أن الكالم ينفع، ويمسك عن             ، فهو الذي ي   ويكون مصلحاً لغيره  

 تشمل هذه األقوال التـي قالهـا   اعته، وما إلى ذلك من المعاني، فهيال يكون محالً لبثه وإش   بعض العلم حيث    
  .-رضي اهللا تعالى عنهم-السلف 

، أي بسبب كـونكم   ]سورة آل عمران  ) ٧٩([ }الِْكتَاب وِبما كُنتُم تَدرسون   ِبما كُنتُم تُعلِّمون    { : وتعالى وقوله تبارك 
أن يكـون  أي  وبسبب دراستكم للعلم، فإن هذا يحمل ويقتضي من صاحبه أن يكـون ربانيـاً،   عالمين بالكتاب 

  .حكيماً مصلحاً لحاله ولحال غيرهعامالً بعلمه، وأن يكون 
تعلـيمكم  أي أن   ، يعني بهذا الـسبب،      }ونُواْ رباِنيين ِبما كُنتُم تُعلِّمون الِْكتَاب     ولَِكن كُ {قراءة،  الهذا على هذه    و

 عنه هذه الصفة، والمعنى كونوا ربانيين بسبب تعليمكم؛ فإن الذي يعلم الناس بالكتـاب ينبغـي أن      نتجي الكتاب
لمه، وإنما يلقي عليهم ما يصلح لمثلهم فـي  يكون عامالً وأن يكون حكيماً في تعليمه، فال يلقي عليهم كل ما يع         

كل مقام بحسبه، ومن ذلك أنه يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ويحمله تعليم الكتاب أو العلم بالكتـاب إلـى      
 ومـا أشـبه     -عز وجل -، وحثهم على طاعة اهللا      أيضاً م عن المنكر  ه وإلى أمرهم بالمعروف ونهي    ،العمل به 

  .ذلك
بفتح التـاء وتخفيـف     - }الِْكتَابمون  لَعتَِبما كُنتُم   { :- وأهل المدينة  وقراءة أبي عمر  -ى  وعلى القراءة األخر  

  .كونوا ربانيين بسبب علمكم بالكتاب يكون المعنى -الالم المفتوحة
  :كالمهوخالصة ، -رحمه اهللا تعالى- ابن جرير -فيما وقفت عليه–في هذه اآلية ومن أشمل من تكلم 

قال أبو جعفر، وأولى األقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم          : -حمة اهللا تعالى عليه   ر-يقول ابن جرير    
يصلح أمورهم ويربها ويقوم بها، ومنه قول علقمـة  جمع رباني، وأن الرباني الذي يرب الناس، وهو الذي        

  :بن عبدة
  وكنت امرًأ أفضت إليـك ربـابتي       

  

ــوب   ــضعت رب ــي ف ــك ربتن   وقبل
  

، فلم يصلحوه ولكنهم أضاعوني فـضعت،  أمري والقيام به قبلك من يربه ويصلحه      ولي :ينربت: يعني بقوله 
هو ربـان، كمـا     : رب أمري فالن، فهو يربه رباً وهو رابه، فإذا أريد به المبالغة في مدحه قيل              : يقال منه 

 نعس ينعس، وأكثر ما يجيء من األسماء على فعالن مـا كـان مـن األفعـال        : هو نعسان من قولهم   : يقال
ر وعطش يعطش وروي يـروى،      كَر يس ِكهو سكران وعطشان وريان، من س     : ل، مثل قولهم  ِععلى فَ ماضيه  

  .س، ورب يربس ينععل نحو ما قلنا من نَل يفعععلى فَوقد يجيء مما كان ماضيه 
ـ                   : قال ان فإذا كان األمر في ذلك على ما وصفنا، وكان الربان ما ذكرنا، والرباني هو المنسوب إلى مـن ك

بتعليمه إيـاهم الخيـر،     من المصلحين يرب أمور الناس،      بالصفة التي وصفت وكان العالم بالفقه والحكمة        
ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك الحكيم التقي هللا والوالي الذي يلي أمور الناس علـى المنهـاج                   

الح عـاجلهم وآجلهـم، وعائـدة    الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق، بالقيام فيهم بما فيه ص      



 ٣

ولَِكن كُونُـواْ   { :وجل عز قوله في دخل ممن وايكون أن يستحقون جميعاً كانوا ،النفع عليهم في دينهم ودنياهم    
يناِنيبسورة آل عمران) ٧٩([ }ر[.  

 ألن ؛األحبار وقف وهم :مجاهد قال ولذلك والدنيا، الدين وأمور والعلم الفقه في الناس عماد هم اًذإ فالربانيون

 ومـا  يـة الرع بأمور والقيام والتدبير بالسياسة البصرو والفقه العلم إلى الجامع انيبوالر العلماء، هم األحبار

  .ودينهم دنياهم في يصلحهم
ـ بهم يعني ليس الفقيه فقط أو العالم فقط، بل العالم الذي يربي الناس، ويرجعون إليه، ويفزعون إليه فيما نا               ي ف

  . وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وما أشبه ذلك، ودعوة لهؤالء الناس ويكون له قيام بالحقمشكالتهم،
  :- تعالىرحمه اهللا-قال ابن كثير 

 وال يـأمركم    : أي ]سورة آل عمران  ) ٨٠([ }والَ يْأمركُم َأن تَتَِّخذُواْ الْمالَِئكَةَ والنِِّبيين َأربابا      { :م قال اهللا تعالى   ث"
  .بادة أحد غير اهللا، ال نبي مرسل وال ملك مقرببع
}  ونِلمسِإذْ َأنتُم م دعكُم ِبالْكُفِْر برْأمأي ال يفعل ذلك ألن من دعا إلى عبادة غيـر  ]سورة آل عمـران ) ٨٠([ }َأي ،

 :ما قال تعـالى   ك إلى الكفر، واألنبياء إنما يأمرون باإليمان، وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له،               ااهللا فقد دع  
 :وقال تعالى ،  ]سورة األنبياء ) ٢٥([ }وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا َأنَا فَاعبدونِ              {
واسـَأْل  { :وقال ،]سورة النحل ) ٣٦([ اآلية   }وتَولَقَد بعثْنَا ِفي كُلِّ ُأمٍة رسوالً َأِن اعبدواْ اللّه واجتَِنبواْ الطَّاغُ          {

           وندبعةً يِن آِلهمحوِن الرلْنَا ِمن دعِلنَا َأجسِمن ر ِلكلْنَا ِمن قَبسَأر نوقال إخباراً عن   ،  ]سورة الزخرف ) ٤٥([ }م
) ٢٩([ }فَذَِلك نَجِزيِه جهنَّم كَذَِلك نَجـِزي الظَّـاِلِمين  ومن يقُْل ِمنْهم ِإنِّي ِإلَه من دوِنِه { :هم السالم يالمالئكة عل 
  .]سورة األنبياء

وِإذْ َأخَذَ اللّه ِميثَاقَ النَِّبيين لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمٍة ثُم جاءكُم رسوٌل مصدقٌ لِّمـا معكُـم لَتُـْؤِمنُن ِبـِه       {
  نَّهرلَتَنصو     الـشَّاِهِدين نكُم معَأنَاْ مواْ ودنَا قَاَل فَاشْهرِري قَالُواْ َأقْرِإص لَى ذَِلكُمع َأخَذْتُمو تُمرـن  * قَاَل َأَأقْرفَم

الْفَاِسقُون مه لَِئكفَُأو ذَِلك دعلَّى بسورة آل عمران) ٨٢-٨١([ }تَو[.  
ا آتـى  مهملَ -عليه السالم-إلى عيسى  -عليه السالم-ثه من لدن آدم يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بع     

ليؤمنن به ولينصرنه، وال يمنعه مـا       وحكمة، وبلغ أي مبلغ، ثم جاءه رسول من بعده          من كتاب   أحدهم  اهللا  
 ِميثَـاقَ   وِإذْ َأخَذَ اللّه  {: ولهذا قال تعالى وتقدس   من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته،          هو فيه   

  ."ا أعطيتكم من كتاب وحكمةمهم لَ: أي}النَِّبيين لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمٍة
وِإذْ َأخَذَ اللّه ِميثَاقَ النَِّبيين لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمٍة ثُم جاءكُم رسوٌل مـصدقٌ لِّمـا                 {: قوله تبارك تعالى  

عليهم الميثـاق باإليمـان بكـل        خذ، والمعنى أن اهللا أ    هو العهد المؤكد  :  الميثاق }م لَتُْؤِمنُن ِبِه ولَتَنصرنَّه   معكُ
  .يتابعونه ويصدقونهبحيث  فيدركه زمانهم -عز وجل-رسول يبعثه اهللا 

 والمـراد  }لَما{ ثير في تفسير هذه اللفظة كالم أهل العلم ك}لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمةٍ    {: وقوله تبارك وتعالى  
بمعنـى الـذي،   ها  فـسر  حيث ففسرها بمعنى قريب،-رحمهما اهللا-الخليل بها، وقد سأل عنها سيبويه شيخه     
، تـاب وحكمـة  بمعنى للذي آتيتكم من ك }لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمٍة{ أي وهذا هو المتبادر واهللا تعالى أعلم،    



 ٤

هذا المعنى ظاهر   وغير ذلك،   : إنها للتحقيق، ومنهم من يقول    : ، والالم هذه، منهم من يقول     نى الذي بمع" ما"فـ
  .وهو المتبادر واهللا تعالى أعلم

، }مـا ِل{  في  بكسر الالم   قرأها -وهي قراءة متواترة  -وفي قراءة حمزة     }لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمةٍ    { :وقوله
  .ءة أظهروالتعليل في هذه القرا

سورة ) ٨١([ }ثُم جاءكُم رسوٌل مصدقٌ لِّما معكُم لَتُْؤِمنُن ِبِه ولَتَنصرنَّه قَاَل َأَأقْررتُم وَأخَذْتُم علَى ذَِلكُم ِإصِري           {"
ال وق، يعني عهدي: ومجاهد والربيع وقتادة والسدي -رضي اهللا تعالى عنهما- وقال ابن عباس   ]آل عمـران  

  . "أي ميثاقي الشديد المؤكد: من عهديأي ثقل ما حملتم : إصري: محمد بن إسحاق
ويضع { :فقوله تعالى  التشديد،   على معنى  ، فهذه اللفظة تدل    الموثق المشدد فيه   بمعنى العهد المؤكد   هو   اإلصر

مهرِإص منْهالتكاليف الشاقة يعني ]سورة األعراف) ١٥٧([ }ع .  
 مـن المواثيـق والعهـود       م أو بما أخذ عليه    ، لهم بذلك  -عز وجل - بإلزام اهللا     هذا كان سواء   وعلى كل حال  

  .واهللا أعلم  المشدد فيهيعني العهد الموثق }وَأخَذْتُم علَى ذَِلكُم ِإصِري{: فقولهمعنى التشديد، المقصود أن فيها ف
يعني ما أوحي إليهم من غيـر   ب الذي أنزله اهللا عليهم، والحكمة   الكتاأي   }لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمةٍ    { :قوله

صـلى اهللا   -سنة النبي   أن يكون المقصود    ليس بالضرورة   و -كما سبق في كالم ابن جرير     - ة السنّ  أي الكتاب
  . الذي ينزل عليهمفاألنبياء يوحى إليهم أشياء غير الكتاب -عليه وسلم

"}  دنَا قَاَل فَاشْهرقَالُواْ َأقْرالشَّاِهِدين نكُم معَأنَاْ مواْ و *ذَِلك دعلَّى بن تَوأي ]سـورة آل عمـران  ) ٨٢-٨١([ }فَم ،
  .]سورة آل عمران) ٨٢([ }فَُأولَِئك هم الْفَاِسقُون{ عن هذا العهد والميثاق،

مـا بعـث اهللا نبيـاً مـن     : -رضي اهللا تعالى عنهما-قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد اهللا بن عباس   
محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخـذ الميثـاق   اهللا  بعث لئن أخذ عليه الميثاق   األنبياء إال 
  .ليؤمنن به ولينصرنه وهم أحياء -صلى اهللا عليه وسلم-عث محمد  بلئنعلى أمته 

  .دق بعضهم بعضاًأخذ اهللا ميثاق النبيين أن يص:  وقتادةيوقال طاوس والحسن البصر
صـلوات اهللا  - فالرسول محمد خـاتم األنبيـاء    -رضي اهللا عنهم  -د ما قاله علي وابن عباس       وهذا ال يضا  

ن هـو الواجـب   ا هو اإلمام األعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد، لك       -دائماً إلى يوم الدين   وسالمه عليه   
وكـذلك هـو   إلسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، المقدم على األنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة ا الطاعة،  

 لفصل القضاء بين عباده، وهو المقام المحمود الـذي          -جل جالله -الشفيع في يوم المحشر في إتيان الرب        
 العزم من األنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليـه، فيكـون هـو        اال يليق إال له، والذي يحيد عنه أولو       

  .-المه عليهصلوات اهللا وس-المخصوص به 
}             ونعجرِه يِإلَيا وهكَرا وعِض طَواَألراِت واومن ِفي السم لَمَأس لَهو غُونبِديِن اللِّه ي را   * َأفَغَيمنَّا ِباللِّه وقُْل آم

         و قُوبعيقَ وحِإساِعيَل ومِإسو اِهيمرلَى ِإبا ُأنِزَل عمنَا ولَيُأنِزَل ع      ونالنَِّبيى وِعيسى ووسم ا ُأوِتيماِط وباَألس
         ونِلمسم لَه ننَحو منْهٍد مَأح نيقُ بالَ نُفَر ِهمبِفـي            * ِمن ر ـوهو َل ِمنْهقْبالَِم ِدينًا فَلَن ياِإلس رتَِغ غَيبن يمو

الْخَاِسِرين ِة ِمنآل عمرانسورة) ٨٥-٨٣([ }اآلِخر [.  



 ٥

 اهللا ة وهـو عبـاد  ،يقول تعالى منكراً على من أراد ديناً سوى دين اهللا الذي أنزل به كتبه، وأرسل به رسله         
ما طوعاً وكرها، كمـا     ه الذي له أسلم من في السماوات واألرض، أي استسلم له من في            ،وحده ال شريك له   

َأو { :وقال تعالى ،  ]سورة الرعد ) ١٥([ اآلية }اَألرِض طَوعا وكَرها  وِللِّه يسجد من ِفي السماواِت و     { :قال تعالى 
                وناِخرد مها ِللِّه ودجآِئِل سالْشَّمِميِن وِن الْيع ُأ ِظالَلُهتَفَيٍء يِمن شَي ا خَلَقَ اللّهاْ ِإلَى موري لَم*    دجـسِللِّه يو

 ويفْعلُـون  يخَافُون ربهم من فَوِقِهم* ي اَألرِض ِمن دآبٍة والْمآلِئكَةُ وهم الَ يستَكِْبرون       ما ِفي السماواِت وما فِ    
 ونرْؤما يفإنه تحت    والكافر مستسلم هللا كرهاً؛    ، وقالبه هللا  هفالمؤمن مستسلم بقلب   ]سورة النحل ) ٥٠-٤٨([} م 

  .الذي ال يخالف وال يمانعالعظيم التسخير والقهر والسلطان 
سورة آل  ) ٨٣([ }ولَه َأسلَم من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعا وكَرها       {: وقد روى وكيع في تفسيره عن مجاهد      

   .]لقمانسورة ) ٢٥([ }ولَِئن سَألْتَهم من خَلَقَ السماواِت والَْأرض لَيقُولُن اللَّه{ :هو كقوله:  قال]عمران
: قـال  ]سورة آل عمـران   ) ٨٣([ }ولَه َأسلَم من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعا وكَرها       {:  عن ابن عباس   ىورو

  ." بعمله، أي يوم المعاد، فيجازي كال]سورة آل عمران) ٨٣([ }وِإلَيِه يرجعون{، حين أخذ الميثاق
 }ولَه َأسلَم من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعـا وكَرهـا         { : في قوله  فروجه اإلشكال هو كيف يكون إسالم الكا      

 بالنسبة للكافر، فهي إمـا أن     هذا   }وكَرها{ : وقوله للمؤمن،هذا بالنسبة    }طَوعا{: فقوله،  ]سورة آل عمران  ) ٨٣([
-  هذا البدن فإنه يقوم بإقامة اهللا         يتصرف فيه كما يشاء، حتى     -عز وجل -سير، بمعنى أن اهللا     فتفسر بهذا بالت  

 له حسب سنة أجراها في تدبيره وقيامه كما هو معلوم، أضف إلى ذلك ما يقع له من األمور التـي        - وجل عز
هو ال يستطيع الخالص من ذلك وال االنفكاك منه، فيولد بقدر اهللا في وقت محدد، ويموت بقـدر         فيقدرها عليه   

فه  الكونية، ويـصر -عز وجل-عمله، وال يكون له قليل وال كثير إال بإرادة اهللا اهللا، واهللا يكتب رزقه وأجله و   
  .الذي ذكره الحافظ ابن كثير أوالًكيف يشاء، فهذا المعنى 

 حين ال يـستطيع الخـالص   عند الهلكة الدنيا  و عاين في     أ بمعنى أنه إذا عاين في اآلخرة     أسلم كرهاً    أو يكون 
ون ولغير فرعون سواء كان في الدنيا أو في اآلخرة عند ذلك يـذعن ويقـر                 كما حصل لفرع   نجاةوالفكاك وال 
المطلق يبقى اً وإنما أطلقه، واألصل أن      لم يحدد في ذلك وقت     -عز وجل -وهذا المعنى فيه بعد، واهللا      ويستسلم،  

      هللا هذه اآلية ال تفهم بمعزل عن اآليات األخرى التي تذكر سجود من في الـسماوات واألرض              وعلى إطالقه،   
  .-جل جالله- وما إلى ذلك من المعاني التي تدل على خضوع الخلق التام لربهم ومليكهم -تبارك وتعالى-

 :حين أخذ الميثاق، قـال لهـم  هذا إن :  عن ابن عباس أنه قال غير هذا كما ذكر ابن كثير هنا  ومنهم من يقول  
  .واهللا أعلم،  هو اإلسالم هذايكون ف،]افسورة األعر) ١٧٢([ }َألَستَ ِبربكُم قَالُواْ بلَى{
وما ُأنِزَل علَى ِإبـراِهيم  {  يعني القرآن،]سورة آل عمران ) ٨٤([ }قُْل آمنَّا ِباللِّه وما ُأنِزَل علَينَا     { :ثم قال تعالى  "

  قُوبعيقَ وحِإساِعيَل ومِإساَأل{  أي من الصحف والوحي،    ]سورة آل عمران  ) ٨٤([ }واِطوبوهم بطون بنـي     }س 
سـورة  ) ٨٤([ }وما ُأوِتي موسى وِعيسى  {  االثني عشر،  -وهو يعقوب -إسرائيل المتشعبة من أوالد إسرائيل      

  ."]آل عمران
تلك القبائل أو البطون من بني إسرائيل، المتـشعبة          في سورة البقرة، وهل المراد بهم        سبق الكالم عن األسباط   

  ب؟لمراد بهم أوالد يعقوأوالد يعقوب؟ أو اعن 



 ٦

 وقـع لهـم مـع        ما ماأ، والكالم قي نبوتهم معروف، و     المراد باألسباط أوالد يعقوب   : من أهل العلم من يقول    
  . إنه كان قبل نبوتهم:قالواف -صلى اهللا عليه وسلم-يوسف 

 رة األعـراف في سواألسباط  ذكر -عز وجل -يقال لهم أسباط، واهللا      القبائل من بني إسرائيل   وعلى كل حال ف   
ـ  المقام  يحتملوفي بعض المواضع، ]سورة األعـراف ) ١٦٠([ }َأسباطًا ُأمما {: قالف  أوالد م أن يكون المـراد به

ما أنزل  و أي   }واَألسباِط{، فيكون معنى    بمعنى األنبياء الذين وجدوا فيهم     يعقوب أو المراد بطون بني إسرائيل     
  .من بني إسرائيل على هؤالء األنبياء

َأم تَقُولُون ِإن ِإبراِهيم وِإسـماِعيَل وِإسـحقَ ويعقُـوب          { : يقول  في سورة البقرة   -كما سبق -هللا عز وجل    او
         َأِم اللّه لَمَأع ى قُْل َأَأنتُمارنَص ا َأووداطَ كَانُواْ هباألساألقرب إلى ظـاهر الـسياق أن   ، ف]سورة البقرة) ١٤٠([ }و

األنبياء الـذين  هم : يقول، مع أن بعض أهل العلم   -عليه الصالة والسالم  -األسباط أوالد يعقوب    بالمراد  يكون  
  . قبائل بني إسرائيل المتناسلة من هؤالء واهللا أعلم أن األسباطىعنمبكانوا من ذريتهم ونسلهم، 

) ٨٤([ }والنَِّبيون ِمن ربِهم  {يل،   يعني بذلك التوراة واإلنج    ]سورة آل عمران  ) ٨٤([ }وما ُأوِتي موسى وِعيسى   {"
، يعني بـل    ]سورة آل عمران  ) ٨٤([ }الَ نُفَرقُ بين َأحٍد منْهم    { ، وهذا يعم جميع األنبياء جملة،     ]سورة آل عمران  
بـٍي  يؤمنـون بكـل ن  فالمؤمنون من هذه األمة  ]سورة آل عمران  ) ٨٤([ }ونَحن لَه مسِلمون  { نؤمن بجميعهم، 

أرسل، وبكل كتاب أنزل، ال يكفرون بشيء من ذلك، بل هم مصدقون بما أنزل من عند اهللا، وبكل نبٍي بعثـه           
  .اهللا

 من سلك طريقـاً     :أي ]سورة آل عمران  ) ٨٥([ اآلية }ومن يبتَِغ غَير اِإلسالَِم ِدينًا فَلَن يقْبَل ِمنْه       { :ثم قال تعالى  
صـلى اهللا عليـه     -، كما قـال النبـي       }وهو ِفي اآلِخرِة ِمن الْخَاِسِرين    {،  نهسوى ما شرعه اهللا فلن يقبل م      

  .)١())من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد((:  في الحديث الصحيح-وسلم
قـال  :  قـال ة إذ ذاك ونحن بالمدين-رضي اهللا تعالى عنه   -وروى اإلمام أحمد عن الحسن حدثنا أبو هريرة         

ـ : تجيء األعمال يوم القيامة، فتجيء الصالة فتقول   ((: ليه وسلم صلى اهللا ع  رسول اهللا     الـصالة،  ايا رب أن
 ثم يجيء الـصيام     إنك على خير،  :  فيقول ، الصدقة ايا رب أن  :  وتجيء الصدقة فتقول   ،إنك على خير  : فيقول
 ،نك على خير  إ:  ثم تجيء األعمال، كل ذلك يقول اهللا تعالى        ،إنك على خير  :  فيقول ، الصيام ايا رب أن  : فيقول

إنك على خير، بك اليـوم آخـذ        :  فيقول اهللا تعالى   ،يا رب أنت السالم وأنا اإلسالم     : ثم يجيء اإلسالم فيقول   
 }ومن يبتَِغ غَير اِإلسالَِم ِدينًا فَلَن يقْبَل ِمنْه وهو ِفي اآلِخرِة ِمن الْخَاِسـِرين             { :وبك أعطي، قال اهللا في كتابه     

  .")٢( تفرد به أحمد))]ل عمرانسورة آ) ٨٥([
  .سناده ال يخلو من ضعفإ الحديث فيه كالم، ف هذاعلى كل حال

"}                   مـِدي الْقَـوهالَ ي اللّهنَاتُ ويالْب ماءهجقٌّ ووَل حسالر واْ َأنشَِهدو اِنِهمِإيم دعواْ با كَفَرمقَو ِدي اللّههفَ يكَي
الظَّاِلِمين *ُأو        ِعينمالنَّاِس َأجآلِئكَِة والْمنَةَ اللِّه ولَع ِهملَيع َأن مآُؤهزج لَِئك *        مـنْهخَفَّـفُ عـا الَ يِفيه خَاِلِدين

                                                
 ).١٣٤٣ص  / ٣ج ) (١٧١٨( باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور -كتاب األقضية  أخرجه مسلم في - 1
 . وذكره األلباني في السلسلة الضعيفةإسناده ضعيف: رنؤوطوقال شعيب األ) ٣٦٢ص  / ٢ج ) (٨٧٢٧(أخرجه أحمد  - 2



 ٧

   وننظَري مالَ هو ذَابالْع *           ِحـيمر اهللا غَفُور واْ فَِإنلَحَأصو ِد ذَِلكعواْ ِمن بتَاب سـورة آل   ) ٨٩-٨٦([ }ِإالَّ الَِّذين
  .]عمران

 ولحـق   كان رجل من األنصار أسلم ثم ارتد      :  قال -رضي اهللا تعالى عنهما   -روى ابن جرير عن ابن عباس       
: ي من توبـة؟ قـال   ل هل-صلى اهللا عليه وسلم-، ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول اهللا        بالشرك
فَـِإن اهللا غَفُـور     {: إلى قولـه   ]سورة آل عمران  ) ٨٦([ }... بعد ِإيماِنِهم  كَيفَ يهِدي اللّه قَوما كَفَرواْ    {: فنزلت
ِحيموقـال   ، وهكذا رواه النسائي والحاكم وابـن حبـان        ، قومه فأسلم   إليه فأرسل ]سورة آل عمران  ) ٨٩([ }ر 

  . صحيح اإلسناد ولم يخرجاه:الحاكم
) ٨٦([ }رواْ بعد ِإيماِنِهم وشَِهدواْ َأن الرسوَل حقٌّ وجـاءهم الْبينَـاتُ          كَيفَ يهِدي اللّه قَوما كَفَ    {: فقوله تعالى 

ووضح لهم األمر ثم  قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول، : أي ]سورة آل عمـران   
واللّه {: ماية، ولهذا قال تعالى   بعدما تلبسوا به من الع     فكيف يستحق هؤالء الهداية      شرك،ارتدوا إلى ظلمة ال   

الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهسورة آل عمران) ٨٦([ }الَ ي[.  
 : أي]سـورة آل عمـران  ) ٨٧([ }ُأولَِئك جزآُؤهم َأن علَيِهم لَعنَةَ اللِّه والْمآلِئكَِة والنَّاِس َأجمِعين       { :ثم قال تعالى  

  ." في اللعنة: أي}اِلِدين ِفيهاخَ{يلعنهم اهللا ويلعنهم خلقه، 
، }..َأن علَيِهم لَعنَةَ اللّـهِ { ، قبُل ألنها هي المذكورة؛ اللعنة أييحتمل أن يكون المراد   }خَاِلِدين ِفيها {: في قوله 

بين القولين مالزمة ال تخفى، وذلك أن اللعنة هـي      على كل حال فإن     ويحتمل أن يكون المراد بذلك العقوبة، و      
 أو فـي النـار،       يكون خالداً في العذاب     أي أن صاحبها   بب للعقوبة، والخلود إنما يعبر به غالباً عن العقوبة        س

منهم كبير المفسرين ابـن  وفإن بعض المفسرين ، ولهذا  االستعمال من إضافته إلى اللعنوهذا أقرب وأكثر في  
  .، واهللا أعلم بين القولين مالزمةهأن، واألمر كما ذكرت خالدين في العقوبة:  يقول-رحمه اهللا-جرير 

"}      وننظَري مالَ هو ذَابالْع منْهخَفَّفُ عالعذاب وال يخفف عـنهم  ، أي ال يفتر عنهم ]سورة آل عمران ) ٨٨([ }الَ ي
  .ساعة واحدة
 وهذا مـن   ]سورة آل عمران  ) ٨٩([ } رِحيم ِإالَّ الَِّذين تَابواْ ِمن بعِد ذَِلك وَأصلَحواْ فَِإن اهللا غَفُور         { :ثم قال تعالى  
  ." أنه من تاب إليه تاب عليههوعائدته على خلقورأفته ورحمته لطفه وبره 


