بسم اهلل الرحمن الرحيم

المصباح المنير في تيذيب تفسير ابن كثير
سورة آل عمران (ٕٔ)

الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل رب العالمين ،وصمى اهلل وسمم وبارك عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين.
ِ
ِ
ِ
يرواْ ِفي األ َْر ِ
ض فَا ْنظُُرواْ
قال المفسر -رحمو اهلل تعالى -في تفسير قولو تعالى{ :قَ ْد َخمَ ْت من قَ ْبم ُك ْم ُ
س َن ٌن فَس ُ
ان ع ِ
ان لّْ َّمن ِ
َعمَ ْو َن إِن
اس َو ُى ًدى َو َم ْو ِع َ
َك ْي َ
ظ ٌة لّْ ْم ُمتَّ ِق َ
ين* َى َذا َب َي ٌ
اق َب ُة ا ْل ُم َك َّذ ِب َ
ين* َوالَ تَ ِي ُنوا َوالَ تَ ْح َزُنوا َوأَنتُ ُم األ ْ
ف َك َ َ
اولُ َيا َب ْي َن َّ
الن ِ
س ا ْلقَ ْوم قَ ْر ٌح ّْم ْثمُ ُو َوِت ْم َك األيَّام ُن َد ِ
ين
س ُك ْم قَ ْر ٌح فَقَ ْد َم َّ
اس َوِل َي ْعمَ َم المّ ُو الَِّذ َ
ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِن َ
سْ
ين* إِن َي ْم َ
ُ
َ
ق ا ْل َك ِ
ين* أ َْم َح ِس ْبتُ ْم أَن
ش َي َداء َوالمّ ُو الَ ُي ِح ُّ
آم ُنواْ َوَيتَّ ِخ َذ ِمن ُك ْم ُ
آم ُنواْ َوَي ْم َح َ
اف ِر َ
ص المّ ُو الَِّذ َ
ب الظَّالِ ِم َ
ين* َولِ ُي َم ّْح َ
ين َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اى ُدواْ من ُك ْم َوَي ْعمَ َم َّ
ين َج َ
ين* َولَقَ ْد ُكنتُ ْم تَ َم َّن ْو َن ا ْل َم ْو َ
الصا ِب ِر َ
تَ ْد ُخمُواْ ا ْل َج َّن َة َولَ َّما َي ْعمَم المّ ُو الذ َ
ت من قَ ْبل أَن تَ ْمقَ ْوهُ
ون} [( )ٖٔٗ-ٖٔٚسورة آل عمران].
فَقَ ْد َأر َْيتُ ُموهُ َوأَنتُ ْم تَنظُُر َ
ِ
ِ
س َن ٌن}
"يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منيم سبعون{ :قَ ْد َخمَ ْت من قَ ْبم ُك ْم ُ
أي :قد جرى نحو ىذا عمى األمم الذين كانوا من قبمكم من أتباع األنبياء ثم كانت العاقبة ليم والدائرة عمى
ان ع ِ
ِ
يرواْ ِفي األ َْر ِ
ين} [( )ٖٔٚسورة آل عمران].
ض فَا ْنظُُرواْ َك ْي َ
اق َب ُة ا ْل ُم َك َّذ ِب َ
ف َك َ َ
الكافرين وليذا قال تعالى{ :فَس ُ
ان لّْ َّمن ِ
اس} [( )ٖٔٛسورة آل عمران] يعني القرآن فيو بيان لؤلمور عمى جميتيا ،وكيف
ثم قال تعالىَ :
{ى َذا َب َي ٌ
كان األمم األقدمون مع أعدائيم".

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:
ِ
ِ
س َن ٌن} [( )737سورة آل عمران] المراد بو المثالت التي وقعت لألمم
فقولو -تبارك وتعالى{ :-قَ ْد َخمَ ْت من قَ ْبم ُك ْم ُ
المكذبة حيث أجرى اهلل -عز وجل -العادة بأن يعذب المكذبين الظالمين من األمم التي كانت قبمنا ويأخذىم
بذنوبيم فأرشد إلى النظر في ىذا فقال{ :فَ ِسي ُرواْ ِفي األ َْر ِ
ض فَا ْنظُُرواْ} [( )737سورة آل عمران] ،وىذا األمر ىو
لمن كان عنده شيء من التردد والشك أو التكذيب.
وال مستمسك في ىذه اآلية لطوائف المتكممين ممن قالوا :إن أول ما يجب عمى المكمف ىو النظر؛ ألن اهلل قال:
{فَ ِسي ُرواْ ِفي األ َْر ِ
ض فَا ْنظُُرواْ} [( )737سورة آل عمران] وانما أمر اهلل -عز وجل -بالنظر لمن كان عنده تردد أو
شك أو تكذيب ،ولم يؤمر بو أىل اإليمان الذين ثبتوا ،فيم ال يحتاجون إلى مثل ىذا ،كأبي بكر الصديق وأمثالو،
وقد قال القائل:

إذا احت ي ي ي ي ي يياج الني ي ي ي ي ي ييار إل ي ي ي ي ي ييى دلي ي ي ي ي ي ييل

ييء
ولي ي يييس يص ي ي ي ف ي ي يي األذىي ي ييان شي ي ي ٌ
ان لّْ َّمن ِ
اس} [( )738سورة آل عمران] ،قال :يعني القرآن فيو بيان لؤلمور عمى
قولو -تبارك وتعالىَ :-
{ى َذا َب َي ٌ

ان لّْ َّمن ِ
اس} يعود إلى اآلية التي قبميا وىي
جميتيا ،وبعض أىل العمم يقول :إن اسم اإلشارة في قولوَ :
{ى َذا َب َي ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َن ٌن
س َن ٌن} [( )737سورة آل عمران] أي أن السياق يكون ىكذا{ :قَ ْد َخمَ ْت من قَ ْبم ُك ْم ُ
قولو{ :قَ ْد َخمَ ْت من قَ ْبم ُك ْم ُ
ِ
ان لّْ َّمن ِ
يرواْ ِفي األ َْر ِ
اس} [( )738سورة آل عمران] ،وىذا فيو بعد
ض )737([ }..سورة آل عمران] ،ثم قالَ :
{ى َذا َب َي ٌ
فَس ُ
1

واهلل تعالى أعمم ،واألحسن من ىذا ىو ما ذكره كبير المفسرين ابن جرير الطبري -رحمو اهلل -من أن المراد

ان لّْ َّمن ِ
اس} [( )738سورة آل عمران] ما ذكره اهلل -عز وجل -قبمو من التفاصيل واألمور التي ّبين
بقولوَ :
{ى َذا َب َي ٌ
بيا حال أىل اإليمان والمكذبين الكافرين ،وما جرى ليؤالء ،وما جرى ليؤالء ،وما وقع في يوم أحد ،وأسباب
ان لّْ َّمن ِ
اس} [( )738سورة آل عمران].
ذلك ،فيذا التفصيل الذي سبق في اآليات ىو المراد بقولوَ :
{ى َذا َب َي ٌ
وما ذكره الحافظ ابن كثير ىنا من أنو القرآن ال يبعد من ىذا كثي اًر؛ ألن القرآن بيان لمناس ،وىذه األشياء التي

ذكرىا اهلل -عز وجل -من اآليات ىي من جممة ىذا القرآن وما تضمنو من البيان واليدايات التي يحتاج إلييا
الناس ،والعمم عند اهلل عز وجل..

وىدى لقموبكم ،وموعظة لممتقين،
ظ ٌة} [( )ٖٔٛسورة آل عمران] يعني القرآن فيو خبر ما قبمكم
{و ُى ًدى َو َم ْو ِع َ
ً
" َ
أي :زاجر عن المحارم والمآثم.

{والَ تَ ِي ُنوا} [( )ٖٜٔسورة آل عمران] أي :ال تضعفوا بسبب ما جرى { َوالَ تَ ْح َزُنوا
ثم قال تعالى مسمياً لممؤمنينَ :
ين} [( )ٖٜٔسورة آل عمران] أي :العاقبة والنصرة لكم أييا المؤمنون".
َعمَ ْو َن إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِن َ
َوأَنتُ ُم األ ْ
ين} [( )739سورة آل عمران] يمكن أن يكون قولو{ :إِن
َعمَ ْو َن إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِن َ
في قولو تعالىَ { :والَ تَ ْح َزُنوا َوأَنتُ ُم األ ْ
{والَ تَ ِي ُنوا} أي :ال تينوا وال تحزنوا إن كنتم مؤمنين ،فإن المؤمن يصبر ويثبت
ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِن َ
ين} متعمقاً بقولوَ :
ويرضى بما قدره اهلل -عز وجل -عميو ،ويستشعر ىذه المعاني.

َعمَ ْو َن} أي :وال تينوا وال تحزنوا فإنكم األعمون {إِن ُكنتُم
وبعض أىل العمم يقول :إنو يتعمق بقولوَ { :وأَنتُ ُم األ ْ
ين} يعني أن ىذا الوصف -من كونيم أعمى من الكفار وان ىزموا -إنما يكون إذا كانوا محققين لإليمان.
ُّم ْؤ ِم ِن َ
ين} أي إن كنتم مصدقين لرسولي فيما
ومثل ابن جرير الطبري -رحمو اهلل -يقول :إن قولو{ :إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِن َ
أخبركم بو من النصر والظفر وأن العاقبة لكم وما يئول إليو أمركم؛ ألن العبرة إنما ىي في المآل والنيايات ،وأما

ما يعرض لمناس من ىزيمة وانكسار في بعض األحيان فذلك ال يعني أنو نياية المطاف ،وكما ىو معموم فإن

الرسل -كما في حديث ىرقل مع أبي سفيان -تارة يدالون وتارة يدال عمييم ،فالحرب سجال ،لكن النياية والعاقبة
تكون ألتباع األنبياء ولألنبياء -عمييم الصالة والسالم.-

ين} [( )739سورة آل عمران] يستعمل عادة
َعمَ ْو َن إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِن َ
{وأَنتُ ُم األ ْ
وعمى كل حال مثل ىذا األسموب َ
لمتحريض والتحضيض ،وىذا كثير في القرآن ،وتقول :إن كنت ابن الكرام فافعل كذا ،فاهلل -عز وجل -يأمرىم

َعمَ ْو َن إِن ُكنتُم
{والَ تَ ِي ُنوا َوالَ تَ ْح َزُنوا َوأَنتُ ُم األ ْ
أو ينياىم ثم يقول :إن كنتم مؤمنين فامتثموا ذلك ،فينا قالَ :
ين} [( )739سورة آل عمران] ،واهلل تعالى أعمم.
ُّم ْؤ ِم ِن َ

س ا ْلقَ ْوَم قَ ْر ٌح ّْم ْثمُ ُو} [(ٓٗٔ) سورة آل عمران] أي :إن كنتم قد أصابتكم جراح ،وقُتل
س ُك ْم قَ ْر ٌح فَقَ ْد َم َّ
سْ
"{إِن َي ْم َ
منكم طائفة ،فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح".

س ُك ْم
سْ
سْ
س ُك ْم قَ ْر ٌح} أي :جراح ،وىنا يقول الحافظ ابن كثير -رحمو اهلل{ :-إِن َي ْم َ
القرح ىو الجرح ،فقولو{ :إِن َي ْم َ
قَ ْر ٌح} أي :إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة ،فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح ،وىذا
الذي أصاب أىل اإليمان المقصود بو قطعاً ما وقع ليم في يوم أحد ،فيذه السورة تتحدث عن وقعة أحد ،حيث
ح ّْم ْثمُ ُو} [( )741سورة آل عمران]
قتل منيم سبعون ،وأما الذي أشار اهلل -عز وجل -إليو بقولو{ :فَقَ ْد َم َّ
س ا ْلقَ ْوَم قَ ْر ٌ
2

فمن أىل العمم من يقول :إن المراد بذلك ما وقع لممشركين في يوم أحد؛ وذلك أنو في أول الغزوة ولوا مدبرين
وسقط المواء ،فمم يجرؤ أحد عمى أخذه ،وقتل حممتو وقتل منيم نحو تسعة وكانت اليزيمة ،فيذا القتل الذي وقع

لممشركين في أول المعركة بعض أىل العمم يقول :إنو ىو القرح المشار إليو في ىذه اآلية ،ويكون ىو المشار
سوَن ُيم ِبِإذ ِْن ِو} [( )751سورة آل عمران] ،والحس ىو القتل
ص َدقَ ُك ُم المّ ُو َو ْع َدهُ إِ ْذ تَ ُح ُّ
{ولَقَ ْد َ
إليو بقولو تعالىَ :
سوَن ُيم ِبِإذ ِْن ِو َحتَّى إِ َذا فَ ِش ْمتُ ْم َوتََن َاز ْعتُ ْم ِفي
واالستئصال ،نقول :حسيم بالسيف ،كما سيأتي ،فقولو تعالى{ :إِ ْذ تَ ُح ُّ
ُّون} [( )751سورة آل عمران] يعني صرفكم عنيم وتحول ميزان المعركة،
ص ْيتُم ّْمن َب ْع ِد َما أََار ُكم َّما تُ ِحب َ
األ َْم ِر َو َع َ
وىذا المعنى عند من قال :إنو القرح الذي أصاب المشركين في يوم أحد ،لكن األقرب واهلل أعمم أن المراد بو ما
ِ
َص ْبتُم ّْم ْثمَ ْي َيا} [( )765سورة آل عمران] ،واصابة
َص َابتْ ُكم ُّمص َ
يب ٌة قَ ْد أ َ
وقع ليم في يوم بدر ،وليذا قال{ :أ ََولَ َّما أ َ
المثمين إنما وقع في يوم بدر حيث قتل من المشركين سبعون وأسر سبعون ،وفي يوم أحد قتل من المسممين
سبعون ولم يؤسر أحد ،فيذا دليل عمى أن المراد ما وقع لممشركين في يوم بدر ،وىو المشار إليو في قولو{ :إِ ْذ
ُّك إِلَى ا ْلم ِ
سأُْل ِقي ِفي ُقمُ ِ
ق
ين َكفَُرواْ َّ
ُيو ِحي َرب َ
اض ِرُبواْ فَ ْو َ
ب فَ ْ
وب الَِّذ َ
آلئ َك ِة أ َّْني َم َع ُك ْم فَثَّْبتُواْ الَِّذ َ
الر ْع َ
آم ُنواْ َ
ين َ
َ
اض ِرُبواْ ِم ْن ُي ْم ُك َّل َب َن ٍ
َع َنا ِ
ان} [( )71سورة األنفال] ،فوقع ليم ما وقع في يوم بدر.
ق َو ْ
األ ْ
{ولَقَ ْد ُكنتُ ْم تَ َم َّن ْو َن
وأما القرح الذي أصاب المسممين فقد أشار اهلل -عز وجل -إليو في ىذه اآليات حيث قالَ :
{وَيتَّ ِخ َذ ِمن ُك ْم
ا ْل َم ْو َ
ت ِمن قَ ْب ِل أَن تَ ْمقَ ْوهُ فَقَ ْد َأر َْيتُ ُموهُ َوأَنتُ ْم تَنظُُر َ
ون} [( )743سورة آل عمران] وكذلك في قولوَ :
أح ٍد} [( )753سورة آل
ُ
ون َوالَ تَ ْم ُو َ
ص ِع ُد َ
ون َعمَى َ
ش َي َداء} [( )741سورة آل عمران] وغير ذلك من اآليات ،كقولو{ :تُ ْ
ِ
ِ
ُّون} [( )751سورة آل
ص ْيتُم ّْمن َب ْع ِد َما أ َا
َر ُكم َّما تُ ِحب َ
عمران] ،وقولو تعالىَ :
{حتَّى إِ َذا فَش ْمتُ ْم َوتََن َاز ْعتُ ْم في األ َْم ِر َو َع َ
عمران] يعني وقع لكم اليزيمة.

فالخالصة أن القرح الواقع لممسممين ىو ما حصل في يوم أحد ،والقرح الواقع عمى المشركين ىو ما وقع ليم في

يوم بدر ،وىذا عمى األرج من قولي العمماء ،واهلل تعالى أعمم.

اولُ َيا َب ْي َن َّ
الن ِ
{وِت ْم َك األيَّام ُن َد ِ
اس} [(ٓٗٔ) سورة آل عمران] أي نديل عميكم األعداء تارة ،وان كانت لكم العاقبة
" َ
ُ
آم ُنواْ} [(ٓٗٔ) سورة آل عمران] قال ابن
{ولِ َي ْعمَ َم المّ ُو الَِّذ َ
لما لنا في ذلك من الحكمة ،وليذا قال تعالىَ :
ين َ
عباس -رضي اهلل تعالى عنيما -في مثل ىذا :لنرى من يصبر عمى مناجزة األعداء".
ب
ش َي َداء َوالمّ ُو الَ ُي ِح ُّ
آم ُنواْ َوَيتَّ ِخ َذ ِمن ُك ْم ُ
ىنا ّ
{ولِ َي ْعمَ َم المّ ُو الَِّذ َ
عدد جممة من الحكم فقال سبحانو وتعالىَ :
ين َ
ق ا ْل َك ِ
ين} [( )747-741سورة آل عمران] فيذه جمل من الحكم في
آم ُنواْ َوَي ْم َح َ
اف ِر َ
ص المّ ُو الَِّذ َ
الظَّالِ ِم َ
ين* َولِ ُي َم ّْح َ
ين َ
إدالة الكفار عمى المسممين في يوم أحد ،فمثل ىذه األمور المذكورة ،وغير المذكورة مما يعرف كميا داخمة تحت

حكمة اهلل -عز وجل.-

آم ُنواْ} [( )741سورة آل عمران] فمو كان النصر دائماً ألىل اإليمان لدخل فييم كل
{ولِ َي ْعمَ َم المّ ُو الَِّذ َ
فينا يقولَ :
ين َ
أحد من المنافقين وكل طامع؛ ذلك أن قوماً يحالفيم االنتصار في كل األحوال جديرون باالتباع ،فالناس تبعٌ
لممنتصر ،لكن إذا وقعت اليزيمة في بعض األحيان واآلالم والجراح فإنو ال يبقى وال يثبت إال أىل الصدق
ش َي َداء} فيؤالء الذين قتموا ليسوا خسارة إال بالمقاييس
آم ُنواْ َوَيتَّ ِخ َذ ِمن ُك ْم ُ
{ولِ َي ْعمَ َم المّ ُو الَِّذ َ
واإليمان ،وليذا قالَ :
ين َ
المادية الدنيوية ،وكل إنسان سيموت وقد ماتوا بآجاليم وانتيت أعمارىم أصالً ،فحتى لو لم يقاتموا ولم يخرجوا
3

إلى المعركة فيم سيموتون في ىذه المحظات ،ولكن اهلل كتب ليم ىذه النياية التي يرتفعون بيا كثي اًر عند اهلل -
عز وجل -فيذه حكمة من حكم إدالة الكفار.
ق ا ْل َك ِ
ين} [( )747سورة آل عمران] أي يحصل ليم التمحيص فتذىب
آم ُنواْ َوَي ْم َح َ
اف ِر َ
ص المّ ُو الَِّذ َ
{ولِ ُي َم ّْح َ
يقولَ :
ين َ
عنيم وساوس الشيطان ويحصل المحق لمكافرين؛ ألنيم إذا انتصروا عمى أىل اإليمان بغوا وتعالوا وطغوا
وأفسدوا فيكون ذلك سبباً لمحقيم وزواليم ،ومن أراد أن يطالع الحكم الكثيرة في ىذا فمينظر في ما كتبو الحافظ

ابن القيم -رحمو اهلل -في زاد المعاد ،حيث ذكر أشياء تطول جداً.
ش َي َداء} [(ٓٗٔ) سورة آل عمران] يعني يقتمون في سبيمو ويبذلون ميجيم في مرضاتو".
{وَيتَّ ِخ َذ ِمن ُك ْم ُ
" َ
الشييد قيل لو شييد؛ ألنو مشاىد لمجنة ،أو كأنو مشاىد لمجنة ،كما يقول بعض أىل العمم ،أو ألنو مشيود لو
بالجنة ،وعمى كل حال القتل في سبيل اهلل شيادة ،وىذا أدل دليل عمى صدق اإليمان ،كما أن النبي -صمى اهلل
()7

عميو وسمم -قال(( :الصدقة برىان))

فاإليمان قد يدعيو كل أحد ،فإذا قدم ميجتو فيو شييد ،واذا قدم مالو

فذلك برىان عمى صدق دعوى اإليمان ،وأحب شيء إلى اإلنسان نفسو ومالو.
آم ُنواْ} [(ٓٗٔ )ٔٗٔ-سورة آل عمران] أي :يكفر عنيم من
{والمّ ُو الَ ُي ِح ُّ
ص المّ ُو الَِّذ َ
ب الظَّالِ ِم َ
ين* َولِ ُي َم ّْح َ
" َ
ين َ
ذنوبيم إن كانت ليم ذنوب ،واال رفع ليم في درجاتيم بحسب ما أصيبوا بو".
التمحيص :ىو االختبار أو التطيير ،فيو يخمصيم من ذنوبيم ،أو يخمصيم من وساوس الشيطان أو نحو ذلك،

وعمى كل حال فالمؤمنون يحصل ليم التمحيص بسبب ما أصابيم فيكون ذلك رفعاً في درجاتيم ،وتطيي اًر

لذنوبيم أي يكون كفارة لو ،ويكون ذلك أثبت في إيمان المؤمنين الصادقين؛ ألن ىذه االبتالءات تزيدىم من اهلل

-عز وجل -قرباً فيتوجيون إليو ،ويتعمقون بو ،ويركنون إلى جنابو ،وينقطع تعمقيم بالمخموقين ،وال يحصل ليم

أيضاً التفات إلى النفس وال عجب ،لكن االنتصار الدائم المستمر ربما يورث شيئاً من الوثوق بالنفس أو بالقوة
والعدة وما أشبو ىذا ،أما إذا حصمت اليزيمة واالنكسار رجع العبد إلى نفسو فعرف قدرىا وعرف شدة حاجتو إلى

ربو ،وعرف فقره إليو وأنو ال يستغني عنو طرفة عين ،وىذا مشاىد في اإلنسان حينما يصيبو المرض أو العمة أو
البالء عموماً ،وقد ذكر بعض أىل العمم كالحافظ ابن القيم -رحمو اهلل -شيئاً من ىذا في الكالم عمى الحكم من
وقوع المعاصي من العباد.

ق ا ْل َك ِ
ين} [(ٔٗٔ) سورة آل عمران] أي :فإنيم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون ذلك سبب
{وَي ْم َح َ
اف ِر َ
"وقولو :وقولوَ :
دمارىم وىالكيم ومحقيم وفنائيم.
أصل المحق ىو إزالة األثر ،تقول :محقو أي أزال أثره ،والمعنى أن اهلل -عز وجل -يستأصميم وييمكيم.
ين} [(ٕٗٔ) سورة
اى ُدواْ ِمن ُك ْم َوَي ْعمَ َم َّ
ين َج َ
الصا ِب ِر َ
"ثم قال تعالى{ :أ َْم َح ِس ْبتُ ْم أَن تَ ْد ُخمُواْ ا ْل َج َّن َة َولَ َّما َي ْعمَِم المّ ُو الَِّذ َ
آل عمران] أي :أحسبتم أن تدخموا الجنة ولم تبتموا بالقتال والشدائد كما قال تعالى في سورة البقرة{ :أ َْم َح ِس ْبتُ ْم
َّراء َو ُزْل ِزلُواْ} اآلية [(ٕٗٔ) سورة
ين َخمَ ْواْ ِمن قَ ْبمِ ُكم َّم َّ
ْساء َوالض َّ
أَن تَ ْد ُخمُواْ ا ْل َج َّن َة َولَ َّما َيأ ِْت ُكم َّمثَ ُل الَِّذ َ
ستْ ُي ُم ا ْل َبأ َ
البقرة] ،وقال تعالى{ :الم* أ ِ
ب َّ
ون} اآلية [(ٔ )ٕ-سورة العنكبوت]
آم َّنا َو ُى ْم َال ُي ْفتَُن َ
َحس َ
َ
الن ُ
اس أَن ُيتْ َرُكوا أَن َيقُولُوا َ
ين} [(ٕٗٔ) سورة
اى ُدواْ ِمن ُك ْم َوَي ْعمَ َم َّ
ين َج َ
الصا ِب ِر َ
وليذا قال ىاىنا{ :أ َْم َح ِس ْبتُ ْم أَن تَ ْد ُخمُواْ ا ْل َج َّن َة َولَ َّما َي ْعمَِم المّ ُو الَِّذ َ
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آل عمران] أي :ال يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتموا ويرى اهلل منكم المجاىدين في سبيمو والصابرين عمى
مقارنة األعداء.

ون} [(ٖٗٔ) سورة آل عمران] أي :قد
{ولَقَ ْد ُكنتُ ْم تَ َم َّن ْو َن ا ْل َم ْو َ
ت ِمن قَ ْب ِل أَن تَ ْمقَ ْوهُ فَقَ ْد َأر َْيتُ ُموهُ َوأَنتُ ْم تَنظُُر َ
وقولوَ :
كنتم أييا المؤمنون قبل ىذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عمييم ،وتودون مناجزتيم ومصابرتيم ،فيا
قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطمبتموه ،فدونكم فقاتموا وصابروا".

قولو{ :فَقَ ْد َأر َْيتُ ُموهُ} أي أنيم أروا أسبابو حاضرة يوم أحد.
"وقد ثبت في الصحيحين أن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -قال(( :ال تتمنوا لقاء العدو وسموا اهلل العافية
فإذا لقيتموىم فاصبروا واعمموا أن الجنة تحت ظالل السيوف))

(ٕ)

وليذا قال تعالى{ :فَقَ ْد َأر َْيتُ ُموهُ} [(ٖٗٔ) سورة

آل عمران] يعني الموت وشاىدتموه وقت لمعان السيوف وحد األسنة واشتباك الرماح ،وصفوف الرجال لمقتال.

والمتكممون يعبرون عن ىذا بالتخييل وىو مشاىدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس كما تتخيل الشاة صداقة

الكبش وعداوة الذئب".

بمعنى أن العداوة ال تشاىد ولكنيا تتصور ،أي يعقميا اإلنسان ويتصورىا ،فإذا رأى اإلنسان أسباب الموت
حاضرة -فالسيوف مشرعة والرماح والرءوس والرؤوس تتطاير ورأى الدماء ورأى الطعن -فكأنو قد رأى الموت

أمام عينيو ،مع أن الموت ال يرى وانما ترى أسبابو أو آثاره.
ين} [()741
ين َجا َى ُدواْ ِمن ُك ْم َوَي ْعمَ َم َّ
الصا ِب ِر َ
قولو تعالى في اآلية{ :أ َْم َح ِس ْبتُ ْم أَن تَ ْد ُخمُواْ ا ْل َجنَّ َة َولَ َّما َي ْعمَِم المّ ُو الَِّذ َ
سورة آل عمران] ىنا يرد سؤال مفاده أن اهلل -عز وجل -يعمم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وال
ين} [()741
اى ُدواْ ِمن ُك ْم َوَي ْعمَ َم َّ
ين َج َ
الصا ِب ِر َ
يخفى عميو خافيو ،فما المراد بالعمم في ىذه اآليةَ { :ولَ َّما َي ْعمَِم المّ ُو الَِّذ َ
سورة آل عمران]؟

الجواب :أي يعمم ذلك واقعاً منكم ،فاهلل -عز وجل -يعمم ما سيكون ولكن عممو -سبحانو وتعالى -ال يحاسب
عميو حتى يقع مقتضى ىذا العمم من المكمفين ،فيكون المراد بالعمم ىنا ىو العمم الذي يترتب عميو الجزاء ،أي

أن يكون ذلك واقعاً منكم ،وىذه قاعدة في القرآن ،فكل آية يضاف فييا العمم إلى اهلل -عز وجل -بمثل ىذا أي:

في شيء مستقبل ،أن كذا من أجل أن يعمم اهلل كذا ،فالمراد بو العمم الذي يترتب عميو الجزاء ،وىذا لو أمثمة في
القرآن منيا قولو تعالى{ :ولَ َن ْبمُوَّن ُكم حتَّى َنعمَم ا ْلمج ِ
ين} [( )37سورة محمد] وأمثال ىذا كثير
ين ِمن ُك ْم َو َّ
الصا ِب ِر َ
اى ِد َ
ْ َ َُ
َ َ ْ َ
وكمو يراد بو ىذا المعنى.
َّ
َعقَا ِب ُك ْم َو َمن َين َقِم ْب َعمَ َى َع ِق َب ْي ِو
سو ٌل قَ ْد َخمَ ْت ِمن قَ ْبِم ِو ُّ
س ُل أَفَِإن َّم َ
ات أ َْو قُِت َل ان َقمَ ْبتُ ْم َعمَى أ ْ
الر ُ
{و َما ُم َح َّم ٌد إِال َر ُ
" َ
الش ِ
ان لِ َن ْف ٍ
س َي ْج ِزي المّ ُو َّ
وت إِالَّ ِبِإذ ِ
ْن اهلل ِكتَ ًابا ُّم َؤ َّجالً َو َمن ُي ِرْد
ض َّر المّ َو َ
س أْ
َن تَ ُم َ
ين* َو َما َك َ
اك ِر َ
َفمَن َي ُ
ش ْي ًئا َو َ
الش ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
س َن ْج ِزي َّ
اب ُّ
ُّون
ين* َو َكأ َّْين ّْمن َّن ِب ٍّي قَاتَ َل َم َع ُو ِرّْبي َ
اك ِر َ
الد ْن َيا ُن ْؤِتو م ْن َيا َو َمن ُي ِرْد ثََو َ
ثََو َ
اب اآلخ َرِة ُن ْؤِتو م ْن َيا َو َ

ِ
ِ
ِ
ان قَ ْولَيم إِالَّ
س ِب ِ
استَ َكا ُنواْ َوالمّ ُو ُي ِح ُّ
ب َّ
الصا ِب ِري َن* َو َما َك َ
يل المّ ِو َو َما َ
ض ُعفُواْ َو َما ْ
َص َاب ُي ْم في َ
ير فَ َما َو َى ُنواْ ل َما أ َ
ُْ
َكث ٌ
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رب َنا ا ْغ ِفر لَ َنا ُذنُوب َنا وِاس ارفَ َنا ِفي أَم ِرَنا وثَّْب ْت أَق َْدام َنا وانصرَنا عمَى ا ْلقَوِم ا ْل َك ِ
اب
أَن قَالُواْ َّ
ين* فَآتَ ُ
اف ِر َ
اى ُم المّ ُو ثََو َ
ُْ َ
ْ
ْ َ
ْ
َ َ َْ
َ
اب ِ
س َن ثََو ِ
ُّ
ين} [(ٗٗٔ )ٔٗٛ-سورة آل عمران]..
اآلخ َرِة َوالمّ ُو ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
الد ْن َيا َو ُح ْ
لما انيزم َمن انيزم ِمن المسممين يوم أحد ،وقتل من قتل منيم نادى الشيطان :أال إن محمداً قد قتل ،ورجع
ابن قميئة إلى المشركين ،فقال ليم :قتمت محمداً ،فوقع ذلك في قموب كثير من الناس ،واعتقدوا أن رسول

اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -قد قتل ،وجوزوا عميو ذلك كما قد قص اهلل عن كثير من األ نبياء -عمييم

وتأخر عن القتال ،ففي ذلك أنزل اهلل تعالى عمى رسولو -صمى اهلل عميو
السالم -فحصل ضعف ووىن
ّّ
َّ
س ُل} [(ٗٗٔ) سورة آل عمران] أي :لو أسوة بيم في الرسالة
سو ٌل قَ ْد َخمَ ْت ِمن قَْبمِ ِو ُّ
الر ُ
{و َما ُم َح َّم ٌد إِال َر ُ
وسممَ :-
وفي جواز القتل عميو.

قال ابن أبي نجيح عن أبيو :إن رجالً من المياجرين مر عمى رجل من األنصار وىو يتشحط في دمو ،فقال

لو :يا فالن أشعرت أن محمداً -صمى اهلل عميو وسمم -قد قتل؟ فقال األنصاري :إن كان محمد قد قتل فقد
َّ
س ُل} [(ٗٗٔ) سورة آل عمران] رواه
سو ٌل قَ ْد َخمَ ْت ِمن قَ ْبمِ ِو ُّ
الر ُ
{و َما ُم َح َّم ٌد إِال َر ُ
بمَّغ ،فقاتموا عن دينكم ،فنزلَ :
الحافظ أبو بكر البييقي في دالئل النبوة".
وىذا من الحكم التي ذكرىا الحافظ ابن القيم -رحمو اهلل -فيما وقع يوم أحد ،وىو أن ذلك كان توطئة وتييئة
لنفوس أىل اإليمان فيما سيقع بعده في المآل وىو موت النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-فوطأ ليم بيذا ،حيث

وبين ليم أن شأن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -كغيره لم يكتب لو الخمد
ظيرت ىذه اإلشاعة ثم عالجيا القرآن ّ
في ىذه الحياة وأنو سيموت ،وأنو ال يجوز ليم بحال من األحوال أن يرجع الناس بعده ،فوطأ ليم بيذا.
َعقَا ِب ُك ْم} [(ٗٗٔ) سورة آل
ا
"ثم قال تعالى
منكرً عمى من حصل لو ضعف{ :أَفَِإن َّم َ
ات أ َْو قُِت َل ان َقمَ ْبتُ ْم َعمَى أ ْ
الش ِ
س َي ْج ِزي المّ ُو َّ
ين} [(ٗٗٔ)
ض َّر المّ َو َ
اك ِر َ
{و َمن َين َقمِ ْب َعمَ َى َع ِق َب ْي ِو َفمَن َي ُ
ش ْي ًئا َو َ
عمران] أي :رجعتم القيقرى َ
سورة آل عمران] أي :الذين قاموا بطاعتو وقاتموا عن دينو ،واتبعوا رسولو حياً وميتاً.

وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسنن وغيرىا من كتب اإلسالم من طرق متعددة تفيد القطع ،وقد ذكرت

ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر -رضي اهلل تعالى عنيما -أن الصديق -رضي اهلل تعالى عنو -تال

ىذه اآلية لما مات رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم.-

روى البخاري عن عائشة -رضي اهلل تعالى عنيا -أن أبا بكر -رضي اهلل تعالى عنو -أقبل عمى فرس من
مسكنو بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فمم يكمم الناس حتى دخل عمى عائشة فتيمم رسول اهلل -صمى اهلل

عميو وسمم -وىو مغش ًى بثوب حبرة فكشف عن وجيو".
الثوب الحبرة ىي ثياب من القطن أو الكتان ،وربما كانت مخططة أو معممة ،وقد كان يؤتى بيا من اليمن.

" فكشف عن وجيو ثم أكب عميو وقبمو وبكى ،ثم قال :بأبي أنت وأمي واهلل ال يجمع اهلل عميك موتتين ،أما

الموتة التي كتبت عميك فقد متَّيا(ٖ).

وروى الزىري عن ابن عباس -رضي اهلل تعالى عنو -أن أبا بكر خرج وعمر يحدث الناس ،فقال :اجمس يا

عمر ،فأبى عمر أن يجمس فأقبل الناس إليو وتركوا عمر ،فقال أبو بكر :أما بعد :من كان يعبد محمداً فإن

 - 3أخرجه البخاري فً كتاب المغازي  -باب مرض النبً صلى هللا عليه و سلم ووفاته (( )4114ج  / 4ص .)1611
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َّ
سو ٌل قَ ْد َخمَ ْت ِمن
{و َما ُم َح َّم ٌد إِال َر ُ
محمداً قد مات ،ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال يموت ،قال اهلل تعالىَ :
الش ِ
س َي ْج ِزي المّ ُو َّ
ين} [(ٗٗٔ) سورة آل عمران] ،قال :فواهلل
قَ ْبمِ ِو ُّ
اك ِر َ
{و َ
س ُل} [(ٗٗٔ) سورة آل عمران] إلى قولوَ :
الر ُ
لكأن الناس لم يعمموا أن اهلل أنزل ىذه اآلية حتى تالىا أبو بكر ،فتمقاىا الناس منو كميم ،فما سمعيا بشر

من الناس إال تالىا.

وعن سعيد بن المسيب أن عمر -رضي اهلل تعالى عنو -قال :واهلل ما ىو إال أن سمعت أبا بكر تالىا ،فعقرت

حتى ما تقمني رجالي ،وحتى ىويت إلى األرض".

تقول :عقر الرجل :يعني إذا بقي مكانو لشدة الفزع الذي فاجأه أو أصابو بحيث ال يستطيع أن يتقدم أو يتأخر،
فيو ال يتحرك من مكانو لشدة ما نزل بو ،وكأنو قد قطعت رجمو.
ان لِ َن ْف ٍ
وت إِالَّ ِبِإذ ِ
ْن اهلل ِكتَ ًابا ُّم َؤ َّجالً} [(٘ٗٔ) سورة آل عمران] أي :ال يموت أحد
س أْ
َن تَ ُم َ
{و َما َك َ
"وقولو تعالىَ :
ِ
{و َما ُي َع َّم ُر ِمن ُّم َع َّم ٍر
إال بقدر اهلل وحتى يستوفي المدة التي ضربيا اهلل لو ،وليذا قال{ :كتَ ًابا ُّم َؤ َّجالً} كقولوَ :
ص ِم ْن ُعم ِرِه إَِّال ِفي ِكتَ ٍ
{ى َو الَِّذي َخمَقَ ُكم ّْمن ِط ٍ
َج ٌل
اب} [(ٔٔ) سورة فاطر] وكقولوُ :
ين ثُ َّم قَ َ
َجالً َوأ َ
ضى أ َ
َوَال ُينقَ ُ
ُ
ندهُ} [(ٕ) سورة األنعام]".
ُّم ِّ
سمى ِع َ
قولوِ :
{كتَ ًابا ُّم َؤ َّجالً} ىذا مصدر مؤكد لما قبمو ،أي أنو مؤقت ال يتقدم وال يتأخر كما قال تعالى{ :فَِإ َذا َجاء
أَجمُيم الَ يستَأ ِ
ون} [( )34سورة األعراف].
ستَ ْق ِد ُم َ
ْخ ُر َ
س َ
اع ًة َوالَ َي ْ
َ ُْ َ ْ
ون َ
"وىذه اآلية فييا تشجيع لمجبناء وترغيب ليم في القتال فإن اإلقدام واإلحجام ال ينقص من العمر وال يزيد فيو
كما روى ابن أبي حاتم عن حبيب بن صيبان قال :قال رجل من المسممين وىو حجر بن عدي :ما يمنعكم أن

تعبروا إلى ىؤالء العدو ىذه النطفة -يعني دجمة -وما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهلل كتاباً مؤجالً ،ثم أقحم
فرسو دجمة فمما أقحم أقحـم الناس ،فمما رآىم العدو قالوا :ديوان فيربوا".

قولو :قالوا :ديوان فيربوا ،يعني أنيم قالوا :ىؤالء شياطين يمشون عمى الماء فخافوا منيم ،والديوان فسره في
اليامش فقال :وديوان :جمع ديو وىو بالفارسية واليندية العفريت الكبير.
الد ْنيا ُن ْؤِت ِو ِم ْنيا ومن ي ِرْد ثَواب ِ
اآلخ َرِة ُن ْؤِت ِو ِم ْن َيا} [(٘ٗٔ) سورة آل عمران] أي :من
َ ََ ُ َ َ
اب ُّ َ
{و َمن ُي ِرْد ثََو َ
"وقولوَ :
كان عممو لمدنيا فقط نال منيا ما َّ
قدره اهلل لو ولم يكن لو في اآلخرة نصيب ،ومن قصد بعممو الدار اآلخرة
أعطاه اهلل منيا مع ما قسم لو في الدنيا".

ِ
يد ا ْل َع ِ
شاء لِ َمن
ىذه اآلية مقيدة في سورة اإلسراء ،فاهلل -عز وجل -يقولَّ :
ييا َما َن َ
ان ُي ِر ُ
{من َك َ
اجمَ َة َع َّج ْم َنا لَ ُو ف َ
شاء ِل َمن
يد} [( )78سورة اإلسراء] فقيدىا بقيدين ،قيد في المعطين وقيد في المعطى -يعني العطاء -فقالَ { :ما َن َ
ُّن ِر ُ
يد} [( )78سورة اإلسراء] أي ما نشاء من العطاء لمن نريد من الخمق.
ُّن ِر ُ
ِ
ِ
الد ْن َيا َو ِزي َنتَ َيا ُن َو ّْ
يد ا ْل َح َياةَ ُّ
ييا الَ
ان ُي ِر ُ
{من َك َ
ف إِلَ ْي ِي ْم أ ْ
ييا َو ُى ْم ف َ
َع َمالَ ُي ْم ف َ
وفي سورة ىود يقول تعالىَ :
ين لَ ْيس لَيم ِفي ِ
ِ َِّ
اآلخرِة إِالَّ َّ
الن ُار} [( )76-75سورة ىود] فمم يقيدىا.
س َ
ُي ْب َخ ُ
َ
ون* أ ُْولَئ َك الذ َ َ ُ ْ
ث ُّ
الد ْن َيا
يد َح ْر َ
يد َح ْر َ
ان ُي ِر ُ
ان ُي ِر ُ
ث ْاآل ِخ َرِة َن ِزْد لَ ُو ِفي َح ْرِث ِو َو َمن َك َ
{من َك َ
وفي سورة الشورى لم يقيدىا حيث قالَ :
ُنؤِت ِو ِم ْنيا وما لَ ُو ِفي ْاآل ِخرِة ِمن َّن ِ
ص ٍ
يب} [( )11سورة الشورى] فثالث آيات مطمقة وواحدة مقيدة و التي ىي آية
َ
َ ََ
اإلسراء ،والقاعدة أن المطمق يحمل عمى المقيد.
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ث ُّ
الد ْن َيا ُنؤِت ِو ِم ْن َيا َو َما لَ ُو ِفي
يد َح ْر َ
يد َح ْر َ
ان ُي ِر ُ
ان ُي ِر ُ
ث ْاآل ِخ َرِة َن ِزْد لَ ُو ِفي َح ْرِث ِو َو َمن َك َ
{من َك َ
"كما قال تعالىَ :
ِ
ْاآل ِخرِة ِمن َّن ِ
يد ا ْل َع ِ
ص ٍ
يد
يب} [(ٕٓ) سورة الشورى] ،وقال تعالىَّ :
ييا َما َن َ
شاء لِ َمن ُّن ِر ُ
ان ُي ِر ُ
{من َك َ
اجمَ َة َع َّج ْم َنا لَ ُو ف َ
َ
ور* وم ْن أَر َ ِ
س ْع ُي ُيم
ص َ
س ْع َي َيا َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌن فَأُولَ ِئ َك َك َ
ثُ َّم َج َع ْم َنا لَ ُو َج َي َّن َم َي ْ
ان َ
س َعى لَ َيا َ
اد اآلخ َرةَ َو َ
وما َّم ْد ُح ًا َ َ َ
ْم ً
الىا َمذ ُ
الش ِ
س َن ْج ِزي َّ
ين} [(٘ٗٔ) سورة آل عمران] أي:
َّم ْ
اك ِر َ
{و َ
ورا} [( )ٜٔ-ٔٛسورة اإلسراء] وىكذا قال ىاىناَ :
ش ُك ً
سنعطييم من فضمنا ورحمتنا في الدنيا واآلخرة بحسب شكرىم وعمميم.

ثم قال تعالى مسمياً لممؤمنين عما كان وقع في نفوسيم يوم أحد{ :و َكأ َّْين ّْمن نَّ ِب ٍّي قَاتَ َل مع ُو ِرّْبي َ ِ
ير}
ََ
َ
ُّون َكث ٌ
[( )ٔٗٙسورة آل عمران] قيل :معناه كم من نبي قُتل وقُتل معو ربيون من أصحابو كثير ،وىذا القول ىو اختيار

ابن جرير".

{و َكأ َّْين ّْمن َّن ِب ٍّي} لفظة "كأين" يقول عنيا أمثال الخميل وسيبويو :إن أصميا "أن" دخمت عمييا كاف
قولو تعالىَ :
التشبيو ،وصارت بعد التركيب وكثرة االستعمال بمعنى "كم" ثم تصرفت فييا العرب فصار فييا أربع لغات،
{و َكأ َّْين ّْمن َّن ِب ٍّي} الثانية :وكائن وىي قراءة ابن كثير ،ويقف عمييا بعض
األولى :كأين نحو التي في قولوَ :
القراء كأبي عمرو (وكأي) والمغة الثالثة :وكأين بفت اليمزة والكاف وسكون الياء ،والمغة الرابعة "كي إن" بكسر

{و َكأ َّْين ّْمن نَّ ِب ٍّي} يعني أنبياء كثير.
اليمزة ،وعمى كل حال مثل ىذا يستعمل لمتكثير ،فقولوَ :
فقولو تعالى{ :و َكأ َّْين ّْمن َّن ِب ٍّي قَاتَ َل مع ُو ِرّْبي َ ِ
ير} [( )746سورة آل عمران] يقول ابن كثير -رحمو اهلل :-قيل:
ََ
َ
ُّون َكث ٌ
كم من نبي قتل وقتل معو ربيون من أصحابو كثير ،وعمى ىذا التفسير صار القتل واقعاً عمى النبي وعمى
أتباعو وذلك عمى قراءة (قتل) وىي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو.

وقولو( :قتل) ىذا فعل مبني لممجيول ،ومعروف أن الفعل المبني لممجيول يكون ما بعده نائباً لمفاعل ،فما ىو

نائب الفاعل ىنا؟ ىل ىو ضمير يرجع إلى النبي ،يعني وكأين من نبي قتل أي ىو ،أم أن نائب الفاعل ىو

ُّون} أي وكأين من نبي قتل ربيون كانوا معو ،وعمى ىذا يكون القتل واقعاً عمى الربيين؟
قولوِ { :رّْبي َ
ىذا احتمال وبعض أىل العمم كالشنقيطي -رحمو اهلل -في أضواء البيان يرج أن نائب الفاعل ىو قولو:

ُّون} ويحتج عمى ىذا من جية المعنى بأن اهلل -عز وجل -أخبر أن الغمبة لمرسل -عمييم الصالة والسالم-
{ ِرّْبي َ
وأن النصر ليم ،ويقول :وبالتتبع نجد أن الغمبة تكون بالسيف وتكون بالحجة ،وأكثر ما جاءت في القرآن في
االستعمال بالنسبة لألنبياء -عمييم الصالة والسالم -الذين أمروا بالقتال أن الغمبة تكون بالسيف ،ثم إن اهلل -
عز وجل -جعل الغمبة مقابمة لمقتل كما قال تعالى{ :فَ ُي ْقتَ ْل أَو َي ْغِم ْب} [( )74سورة النساء] فالمقتول ليس بغالب،
سمَ َنا} [( )57سورة غافر] فالمقتول
{وِا َّن ُج َ
ند َنا لَ ُي ُم ا ْل َغالِ ُب َ
نص ُر ُر ُ
ون} [( )773سورة الصافات] وقال{ :إِ َّنا لَ َن ُ
واهلل قالَ :

مغموب -ىذا كالم الشنقيطي -رحمو اهلل -وبناء عمى ذلك يقول :إن النبي إن كان قد قتل في ميدان المعركة
فمعنى ذلك أنو قد غمب؛ لقولو{ :فَ ُي ْقتَ ْل أَو َي ْغمِ ْب} [( )74سورة النساء]؛ ألن المقتول صار مقابالً لمغالب ،فالمقتول
مغموب والقاتل غالب ،ويقول :إن األنبياء ال يغمبون وبذلك يكون القتل وقع عمى الربيين.
وعمى كل حال القول بأن القتل في قولو تعالى( :وكأين من نبي قتل معو ربيون كثير) -في قراءة نافع ومن

معو -وقع عمى النبي وعمى الربيين ال يخمو من إشكال ،وان كان يمكن أن يخرج ىذا باعتبار كأين من نبي قتل

معو ربيون كثير قتموا ،لكن قد ال يكون ىذا ىو المتبادر ،فاآلية تحتمل وجوىاً من التفسير عمى ىذه القراءة
1

ومنيا كأين من نبي قتل أي أن القتل وقع عمى النبي ومعو ربيون كثير ،أي أتباع وجماعات أو عمماء ربانيين
وفقياء وعباد وغير ذلك فما فت في أعضادىم قتل نبييم وقائدىم واماميم ومقدميم وانما استمروا عمى ما كانوا

عميو.

والمعنى الثاني :أن يكون القتل وقع عمى الربيين ،فالعمماء الذين رجحوا أن القتل وقع عمى النبي ،قالوا :لو كان
ِ
ِ
س ِب ِ
استَ َكا ُنواْ} [()746
يل المّ ِو َو َما َ
ض ُعفُواْ َو َما ْ
َص َاب ُي ْم في َ
القتل واقعاً عمى الربيين فكيف يقال{ :فَ َما َو َى ُنواْ ل َما أ َ
سورة آل عمران] ،وىم قد قتموا؟
وىذا في الواقع ال إشكال فيو؛ ألن ذلك يرجع إلى من بقي منيم لم يقتل ،يعني أن إخوانيم لم يتراجعوا

ويتضعضعوا ويضعفوا أمام عدوىم حينما استحر القتل في إخوانيم ،وانما من بقي حياً بقي عزي اًز ثابتاً صامداً

صاب اًر لم يتضعضع مع كثرة ما وقع من القتل إلخوانو.

وىذا جواب واض وال إشكال فيو ولو شواىد ولو ما يدل عمى صحة ىذا التخريج ومنيا قول اهلل -عز وجل-
الص ِ
ون} [( )55سورة البقرة] أي أنيم لما
َخ َذتْ ُك ُم َّ
لبني إس ارئيل في الكفارة لما عبدوا العجل{ :فَأ َ
اعقَ ُة َوأَنتُ ْم تَنظُُر َ
طمبوا أن يروا اهلل جيرة عاقبيم اهلل -عز وجل -بأن أخذتيم الصاعقة فكيف ينظرون؟
المعنى عمى أحد األقوال في اآلية :أن بعضيم ممن لم يمت كان ينظر إلى اآلخر وىو يموت ،أي ينظر
الص ِ
ون} [( )55سورة البقرة] ،فيذا أحد المعاني في ىذه اآلية،
َخ َذتْ ُك ُم َّ
بعضيم إلى بعض{ ،فَأ َ
اعقَ ُة َوأَنتُ ْم تَنظُُر َ
ِ
ِ
س ِب ِ
استَ َكا ُنواْ} [( )746سورة
يل المّ ِو َو َما َ
ض ُعفُواْ َو َما ْ
َص َاب ُي ْم في َ
وبمثل ىذا المعنى يقال في قولو :فَ َما َو َى ُنواْ ل َما أ َ
آل عمران] أي أن من بقي حياً بقي عزي اًز ثابتاً صامداً صاب اًر لم يتضعضع مع كثرة ما وقع من القتل إلخوانو،

واهلل تعالى أعمم.

ِ
ِ
وعمى القراءة األخرى{ :و َكأ َّْين ّْمن َّن ِب ٍّي قَاتَ َل مع ُو ِرّْبي َ ِ
س ِب ِ
يل المّ ِو} [( )746سورة
َص َاب ُي ْم في َ
ير فَ َما َو َى ُنواْ ل َما أ َ
ََ
َ
ُّون َكث ٌ
يفت في
آل عمران] فيذا ال إشكال فيو ،ثم إن القتل غير القتال ،فما أصابيم من جراح وآالم وىزيمة لم ّ

أعضادىم ،واآلية تحتمل ىذه المعاني جميعاً ،وىذه المعاني معتبرة فييا ،وىي تربية ألىل اإليمان ،فقد يقتل

نبييم كما قتل جماعة من األنبياء -عمييم الصالة والسالم -وقد يقتل كثير من األتباع بل من خيار األتباع،

وتبقى البقية صامدة ثابتة ال تتضعضع ،والقرآن يعبر عنو باأللفاظ القميمة الدالة عمى المعاني الكثيرة ،ومن

المعاني أنو يفترق المعنى في حال الوقف والوصل ،فعند الوقف (وكأين من نبي قتل) يصير المعنى والحال أن
ِ
ِ
{رّْبي َ ِ
س ِب ِ
معو ىؤالء الجماعات ِ
استَ َكا ُنواْ} [( )746سورة
يل المّ ِو َو َما َ
ض ُعفُواْ َو َما ْ
َص َاب ُي ْم في َ
ير فَ َما َو َى ُنواْ ل َما أ َ
ُّون َكث ٌ
آل عمران] ،واهلل أعمم.

"وقيل :وكم من نبي قتل بين يديو من أصحابو ربيون كثير ،وكالم ابن إسحاق في السيرة يقتضي قوالً آخر"

قيل :معناىا "كم من نبي قُتل وقُتل معو ربيون من أصحابو كثير" ،يقول" :وىذا القول ىو اختيار ابن جرير"،
والصواب أن ىذا ليس اختيار ابن جرير ،وانما اختيار ابن جرير يوافق قول ابن إسحاق الذي سيأتي.

"وكالم ابن إسحاق في السيرة يقتضي قوالً آخر ،قال :وكأين من نبي أصابو القتل ومعو ربيون :أي جماعات،
فما وىنوا بعد نبييم وما ضعفوا عن عدوىم وما استكانوا لما أصابيم في الجياد عن اهلل وعن دينيم".
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يعني عكس األول ،فالقول األول الذي قال عنو" :وىذا قول ابن جرير" ىو إن القتل وقع عمى الربيين ،والقول
اآلخر ىو أن القتل وقع عمى النبي فثبت أتباعو وأصحابو من بعده ،وىذا ىو قول ابن جرير وليس األول.
ين} [( )ٔٗٙسورة آل عمران] فجعل قولو{ :مع ُو ِرّْبي َ ِ
ير} [( )ٔٗٙسورة آل عمران] حاال،
{والمّ ُو ُي ِح ُّ
ب َّ
الصا ِب ِر َ
ََ
َ
ُّون َكث ٌ
ِ
اب ُي ْم} اآلية [( )ٔٗٙسورة آل
َص َ
وقد نصر ىذا القول السييمي وبالغ فيو ،ولو اتجاه؛ لقولو{ :فَ َما َو َى ُنواْ ل َما أ َ
عمران]".

قولو" :ولو اتجاه؛ لقولو "...يعني والذي يمكن أن يرج ىذا القول ىو قولو تعالى{ :فَ َما َو َىنُواْ} ،والمعنى أنو لو
كانوا ىم الذين قتموا فكيف يقول{ :فَ َما َو َىنُواْ}؟
لكن ىذا يرد بأنو ال إشكال فيو في الواقع حيث إن البقية التي لم تقتل منيم ىي التي صبرت وثبتت وصمدت.
"وكذلك حكاه األموي في مغازيو عن كتاب محمد بن إبراىيم ولم يقل غيره".

أي :لم يحك قوالً آخر وانما اقتصر عمى ىذا كأنو مختار.

"وروى سفيان الثوري عن ابن مسعود -رضي اهلل تعالى عنوِ { :-رّْبي َ ِ
ير} أي ألوف.
ُّون َكث ٌ
وقال ابن عباس -رضي اهلل تعالى عنيما -ومجاىد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع
وعطاء الخرساني :الربيون :الجموع الكثيرة".

الربة الواحدة ألف ،والربيون :بمعنى ألوف ،فيذا تفسير لقول من قال :إن الربة والربة الواحدة
بعضيم يقول :إن ّ
تعني ألفاً.
يقول" :وقال ابن عباس -رضي اهلل تعالى عنيما -ومجاىد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي

والربيع وعطاء الخرساني :الربيون الجموع الكثيرة" وىذا ال ينافي قول من قال :إنيم ألوف؛ فاأللوف جموع
كثيرة ،وقد ق أر بعض السمف بضم الراء ،وىي ليست من القراءات المتواترة ،لكن نقل ذلك عن عمي -رضي اهلل
تعالى عنو -وجاء عن ابن عباس بالفت  ،وبيذا يكون الواحد ربي والجمع عمى الفت ربيون ،وبعضيم يقول :ىذا
نسبة إلى الرب ،كقولو{ :ولَ ِكن ُكوُنواْ رب ِ
ين} [( )79سورة آل عمران] ويقال :العالم الرباني ،والرباني فيو معنى
َّان ّْي َ
َ
َ
التربية ،وقالوا :الربانيون يعني فقياء عمماء ،وقالوا :الذين يرجع إلييم الناس في شئونيم كميا وما ألم بيم في
دينيم ودنياىم ،وما أشبو ىذا ،واذا قيل بضم الراء وكسرىا يكون منسوباً إلى الربة أو الربة ،وىي الجماعة أو

األلف.

{رّْبي َ ِ
"وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسنِ :
ير} [( )ٔٗٙسورة آل عمران] أي :عمماء كثير ،وعنو أيضاً:
ُّون َكث ٌ
عمماء صبر أبرار وأتقياء.
ِ
ِ
س ِب ِ
استَ َكا ُنواْ} [( )ٔٗٙسورة آل عمران] قال قتادة والربيع ابن
يل المّ ِو َو َما َ
ض ُعفُواْ َو َما ْ
َص َاب ُي ْم في َ
{فَ َما َو َى ُنواْ ل َما أ َ
استَ َكا ُنواْ} يقول :فما ارتدوا عن بصيرتيم وال عن دينيم أن قاتموا عمى ما
أنس :وما ضعفوا بقتل نبييمَ { ،و َما ْ
قاتل عميو نبي اهلل حتى لحقوا باهلل.
استَ َكا ُنواْ} تخشعوا ،وقال السدي وابن زيد :وما ذلوا لعدوىم،
وقال ابن عباس -رضي اهلل تعالى عنيماَ { :-و َما ْ
ين} [( )ٔٗٙسورة آل عمران]".
{والمّ ُو ُي ِح ُّ
ب َّ
الصا ِب ِر َ
َ
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يعني كأن االستكانة تكون من قبيل الظاىر ،أي ما يظير عمييم من التخشع ،وأما الضعف والوىن فيكون
بالقعود عن عدوىم ومناجزتو ،ويكون ذلك في القموب ،وما يكون في الخارج إنما ىو نتيجة عنو ،وعمى كل حال
ِ
ِ
س ِب ِ
ض ُعفُواْ َو َما
يل المّ ِو َو َما َ
َص َاب ُي ْم في َ
بعض أىل العمم يفرق بين ىذه األلفاظ الثالثة في قولو{ :فَ َما َو َى ُنواْ ل َما أ َ
استَ َكا ُنواْ} [( )746سورة آل عمران] فينبغي مراجعة كتب التفسير في ذلك.
ْ
ِ
ِ
ام َنا
{والمّ ُو ُي ِح ُّ
ب َّ
ين* َو َما َك َ
الصا ِب ِر َ
ان قَ ْولَ ُي ْم إِالَّ أَن قَالُواْ ربَّ َنا ا ْغف ْر لَ َنا ُذ ُن َ
وب َنا َوِا ْ
" َ
س َارفَ َنا في أ َْم ِرَنا َوثَّْب ْت أَق َْد َ
وانصرَنا عمَى ا ْلقَوِم ا ْل َك ِ
ىجي ارً"...
ين} [( )ٔٗٚ-ٔٗٙسورة آل عمران] أي :لم يكن ليم ّْ
اف ِر َ
ُْ َ
ْ
اليجير :يعني الدأب والعادة والشيء الذي يولع بو اإلنسان وينشغل بو كثي اًر.

اب ِ
س َن ثََو ِ
اب ُّ
اآلخ َرِة}
"أي لم يكن ليم ّْ
ىجي ارً إال ذلك {فَآتَ ُ
اى ُم المّ ُو ثََو َ
{و ُح ْ
الد ْن َيا} أي النصر والظفر والعاقبةَ ،
ين} [( )ٔٗٛسورة آل عمران]".
{والمّ ُو ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
[( )ٔٗٛسورة آل عمران] أي :جمع ليم ذلك مع ىذاَ ،
اب ِ
س َن ثََو ِ
ين} [( )748سورة آل عمران] ،بعضيم يقول :ىذا من باب إضافة
اآلخ َرِة َوالمّ ُو ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
قولوَ { :و ُح ْ
الصفة إلى الموصوف ،في "حسن" صفة و"الثواب" موصوف وىذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ،مثل
ض لَيما ج َناح ُّ
قولو تعالى{ :و ْ ِ
الذ ّْل} [( )14سورة اإلسراء] ىذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ،فالجناح
اخف ْ ُ َ َ َ
َ
موصوف ،والصفة ىي الذل ،أي جناحك الذليل.
واهلل أعمم ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد وآلو وصحبو أجمعين ،والحمد هلل رب العالمين..
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