
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٩(سورة الحجر 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  .  وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
 كَمآ َأنْزلْنَا علَى  *ا النِّذير الْمِبينوقُْل ِإنّي َأنَ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

قْتَِسِمينالْم* ِعِضين آنلُواْ الْقُرعج الِّذين * ِعينمَأج مَألَنّهلَنَس كبرفَو * لُونمعا كَانُواْ يم٨٩:سورة الحجر[} ع -
٩٣[.  

 نذير للناس ،ن النذارة البي}ي َأنَا النَِّذير الْمِبينِإنِّ{:  أن يقول للناس-صلى اهللا عليه وسلم-يأمر تعالى نبيه 
 وما أنزل اهللا عليهم ، كما حل بمن تقدمهم من األمم المكذبة لرسلها،من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه

صلى اهللا عليه -عن النبي  ،-رضي اهللا تعالى عنه- وفي الصحيحين عن أبي موسى ،من العذاب واالنتقام
 ،يا قوم إني رأيت الجيش بعيني: إنما مثلي ومثل ما بعثني اهللا به كمثل رجل أتى قومه فقال((: ال ق-وسلم

 وكذبه ، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا،وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء
مثل من أطاعني واتبع ما جئت به  فذلك ،حهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فصب،طائفة منهم فأصبحوا مكانهم

  .)١())ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق
 كقوله تعالى إخباراً ، أي تحالفوا على مخالفة األنبياء وتكذيبهم وأذاهم، المتحالفين: أي}الْمقْتَِسِمين{: وقوله

:  قال مجاهد، أي نقتلهم ليالً،اآلية]٤٩:سورة النمل[}هقَالُوا تَقَاسموا ِباللَِّه لَنُبيتَنَّه وَأهلَ{ إنهم :عن قوم صالح
َأولَم تَكُونُوا { ،]٣٨:سورة النحل[}وَأقْسموا ِباللَِّه جهد َأيماِنِهم ال يبعثُ اللَّه من يموتُ{ ،تقاسموا وتحالفوا

 فكأنهم كانوا ال يكذبون بشيء من الدنيا ،} ينَالُهم اللَّه ِبرحمٍةَأهُؤالِء الَِّذين َأقْسمتُم ال{ اآلية }َأقْسمتُم ِمن قَبُل
  .موا مقتسمين فس،إال أقسموا عليه

  . ءوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض جز: أي}لَِّذين جعلُوا الْقُرآن ِعِضينا{: وقوله
هم أهل الكتاب :  قال}جعلُوا الْقُرآن ِعِضين{ :-مارضي اهللا تعالى عنه-عن ابن عباس روى البخاري 

  . جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه
قال : له عضين هو ما قاله عطاء ومعنى جع، وبالقرآن هو هذا القرآن،المراد بالمقتسمين قريش: وقيل

  .وغيره وكذا روي عن الضحاك ، فذلك العضين،كاهن: وا وقال،مجنون: وقالوا. ساحر: بعضهم
 أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر :-مارضي اهللا تعالى عنه- محمد بن إسحاق عن ابن عباسوروى 

 ، إنه قد حضر هذا الموسم،يا معشر قريش:  فقال لهم وقد حضر الموسم، وكان ذا شرف فيهم،من قريش
 وال تختلفوا ،ه رأياً واحداً فأجمعوا في،وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا

                                         
، )٦٨٥٤(، برقم -صلى اهللا عليه وسلم- بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا االعتصامرواه البخاري، كتاب   - ١
 ).٢٢٨٣(تحذيرهم مما يضرهم، برقم  على أمته ومبالغته في -صلى اهللا عليه وسلم-مسلم، كتاب الفضائل، باب شفقته و
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 ، وأقم لنا رأياً نقول به،وأنت يا أبا عبد شمس فقل:  فقالوا، ويرد قولكم بعضه بعضاً،فيكذب بعضكم بعضاً
ما هو :  قال،فنقول مجنون:  قالوا،ما هو بكاهن:  قال،نقول كاهن:  قالوا،بل أنتم قولوا ألسمع: قال

فماذا :  قالوا،ما هو بساحر:  قال،فنقول ساحر:  قالوا،و بشاعرما ه:  قال،فنقول شاعر:  قالوا،بمجنون
 وإن أقرب القول أن ،رف أنه باطل فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إال ع،واهللا إن لقوله لحالوة: نقول؟ قال

فَوربك { ،اً أصناف}الَِّذين جعلُوا الْقُرآن ِعِضين{ وأنزل اهللا فيهم ، فتفرقوا عنه بذلك، هو ساحر:تقولوا
لُونمعا كَانُوا يمع ِعينمَأج مَألَنَّهصلى اهللا عليه وسلم-  لرسول هللا ذلك أولئك النفر الذين قالوا}لَنَس-.  

: ل قا}فَوربك لَنَسَألَنَّهم َأجمِعين عما كَانُوا يعملُون{: وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله
  . وماذا أجابوا المرسلين،عما كانوا يعبدون: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة

فَوربك لَنَسَألَنَّهم َأجمِعين عما {: في قوله -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
لُونمع{:  ثم قال}كَانُوا ينَأُل عسِئٍذ ال يموفَيانال جو ال يسألهم هل :  قال]٣٩:سورة الرحمن[ } ذَنِْبِه ِإنْس

  .؟لم عملتم كذا وكذا:  ولكن يقول،معملتم كذا؟ ألنه أعلم بذلك منه
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد،والسالم على رسول اهللا والصالة ،الحمد هللا
إن : قال بعض أهل العلم ،} كَمآ َأنْزلْنَا علَى الْمقْتَِسِمين *الْمِبينوقُْل ِإنّي َأنَا النِّذير {: -تبارك وتعالى- قولهف

 أنذركم ما أنزلنا على ، نذير يعني منذر}وقُْل ِإنّي َأنَا النِّذير الْمِبين{ يعني ،-أي إعراباً- زائدة الكاف
وقُْل { يعني ، مقدر"أنزلنا"عول فيه أن مف:  وبعضهم قال،هكذا قدره بعض أهل العلم ، من العذابالمقتسمين

ِبينالْم َأنَا النِّذير ِإنّي* قْتَِسِمينلَى الْملْنَا عآ َأنْزنذير لكم من :  فيكون المعنى، فيخوفهم ويتوعدهم، عذاباً} كَم
 مثل فأنا نذير لكم ، عذاباً}قْتَِسِمين كَمآ َأنْزلْنَا علَى الْم *وقُْل ِإنّي َأنَا النِّذير الْمِبين{ ،عذاب كعذاب المقتسمين

سورة [}َأنذَرتُكُم صاِعقَةً مثَْل صاِعقَِة عاٍد وثَمود{:  فيكون كقوله،عذاب المقتسمين الذي أنزلناه عليهم
أعني - سواء كان هؤالء ،له على المقتسميننزل بهم عذاباً كالعذاب الذي نزأن ي يخوفهم من : يعني]١٣:فصلت
تبارك - أو ممن كانوا في قريش وأهلكهم اهللا ،-عز وجل-  ممن أهلكهم اهللا،ن مضى هم ِم-قتسمينالم

الِّذين جعلُواْ الْقُرآن { :}الْمقْتَِسِمين{:  وقوله،}كَمآ َأنْزلْنَا علَى الْمقْتَِسِمين{ ،اآلية تحتمل المعنيينو ،-وتعالى
ن المقصود بالمقتسمين هو ما ذكره الحافظ ابن كثير إ:  من يقول ومن أهل العلم، ففسره بهذا،}ِعِضين-

 وعلى تكذيب ،يقسمون على عدم البعثو يحلفون ،م وهو الحلف يعني من القس،القول األولفي  -رحمه اهللا
بيتَنَّه قَالُوا تَقَاسموا ِباللَِّه لَنُ{ وما شابه ذلك -تبارك وتعالى- صحة إشراكهم وكفرهم باهللا  وعلى،األنبياء
لَهَأهسواء كانوا من األمم السابقة أو كانوا ، على هذا القول،ل في هذا المعنىهذا كله داخو ]٤٩:سورة النمل[}و 

 وذكر ،ه يدخلون في-على هذا المعنى- األنبياء ى كل هؤالء الذين يحلفون على الكفر وعلى أذ،من قريش
وقيل المراد ":  قال،}الِّذين جعلُواْ الْقُرآن ِعِضين{:  قوله في الكالم على-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
بعضهم ال يفسره بالقسم وإنما الذين اقتسموا الشيء يعني و ،" وبالقرآن هذا القرآن،بالمقتسمين قريش

ضوهبع،الِّذ{:  في قوله، به-تبارك وتعالى- وهذا هو األقرب إلى ما فسره اهللا ،ءوه وجعلوه أقساماً وجز ين
ِعِضين آنلُواْ الْقُرعج{،هل المقصود بالقرآن هو هذا و ؟ن الذين جعلوا القرآن عضينون هؤالء المقتسم لكن م
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جزءوا كتبهم فآمنوا ببعض وكفروا :  قالوا،من قال بأنها الكتب السابقةفالذي بين أيدينا أو الكتب السابقة؟ 
:  وبعضهم يقول،بلون بعضه ويردون ما يخالف أهواءهم يق،ءاًمجز -عز وجل-فجعلوا كتاب اهللا  ،ببعض

هذه : بعضهم يقولف ، كانوا يستهزئون، هم أهل الكتاب والذين جعلوه عضين،المراد بالقرآن هو هذا القرآن
 ، يؤمنون بما يوافق أهواءهم، ويكفرون ببعضه، أو أنهم يؤمنون ببعضه،السورة لي وهذه السورة لك

 هم قريش؛ ألنهم تفرقت فيه هؤالء الذين جعلوا القرآن عضين:  وبعضهم يقول،همويكفرون بما يخالف أهواء
 عضين بهذا ه فجعلو،عرنه ِشإ:  ومنهم من قال،إنه كهانة:  ومنهم من قال،إنه سحر:  فمنهم من قال،أقوالهم
 وهذا ،جزاءأعضى الشاة بمعنى جعلها أ:  وتقول،ةضإن أصله جمع ِع:  والعضين بعضهم يقول،االعتبار
 أو أنهم ،يعني جعلوا القرآن أجزاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ،}الْمقْتَِسِمين{:  لما قبله من قولهموافق
 ، السحري هةضإن الِع:  وقيل،كهانة ونحو ذلك:  وبعضهم يقول،شعر:  وبعضهم يقول،هذا سحر: يقولون

 وبعضهم ، سحر:يأ }ِعِضين{ ، تفعل فعل السحر وقد جاء ذلك أيضاً في النميمة؛ ألنها،ةضالِع: فمن أسمائه
ال مانع من حمل :  يقول-رحمه اهللا- جرير  وابن،البهت بالفتح يعني ةض والع، السحري هةضيقول بأن الِع

ا مع أنه }كَمآ َأنْزلْنَا علَى الْمقْتَِسِمين{ ،وأما المقتسمين فالقول بأنها من الحلف ،المعاني جميعاًاآلية على هذه 
 واألشهر أن ،}الِّذين جعلُواْ الْقُرآن ِعِضين{:  قال-عز وجل- السياق قد ال يدل عليه؛ ألن اهللا تحتمله إال أن

 فالحاصل أن الكفار قالوا عن القرآن ،}الْمقْتَِسِمين{: هنا قالو" مينِسقْكما أنزلنا على الم: "يقال في الحالف
كَمآ {: -تبارك وتعالى-قوله و ،-واهللا تعالى أعلم- ،ن أباطيلهم وكذبهممعروف م هذه األقاويل ورموه بما هو

قْتَِسِمينلَى الْملْنَا ع{: إنه متعلق بقوله:  بعضهم يقول،}َأنْزِظيمالْع آنالْقُرثَاِني والْم نا معبس نَاكآتَي لَقَدأي}و : 
كَمآ { ، آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضلمقتسمون الذينلى أهل الكتاب وهم اما أنزلنا ع أنزلنا عليك مثل

 واألثر الذي ذكره ، والقرآن العظيم كما أنزلنا على المقتسمين كتابهمي أنزلنا عليك سبعاً من المثان}َأنْزلْنَا
 ،أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش: عن محمد بن إسحاق عن ابن عباسالحافظ ابن كثير 

  . ال يصح من جهة اإلسناد، آخرهإلى..
}شِْرِكينِن الْمع ِرضَأعو را تُْؤمِبم عدفَاص* ِزِئينتَهسالْم نَاكِإنّا كَفَي *  اللِّه ِإلَهاً آخَر عم لُونعجي الِّذين 

عفَ يوفَسلَمون* قُولُونا يِبم كردِضيقُ صي َأنّك لَمنَع لَقَدو * اِجِدينالس نم كُنو كبِد رمِبح حبفَس *  دباعو 
ِقينالْي كْأِتيي تّىح كب٩٩-٩٤:سورة الحجر[ }ر[.  

 وهو مواجهة ، بإبالغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به-صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى آمراً رسوله 
 ،هِض أم: أي}فَاصدع ِبما تُْؤمر{:  في قوله-ماعالى عنهرضي اهللا ت-  كما قال ابن عباس،المشركين به
      وقال ،هو الجهر بالقرآن في الصالة:  وقال مجاهد،]١٠٢:سورة الصافات[ }افْعْل ما تُْؤمر{وفي رواية 

 -صلى اهللا عليه وسلم-ما زال النبي : -مارضي اهللا تعالى عنه- أبوعبيدة عن عبد اهللا بن مسعود
  .  فخرج هو وأصحابه،}تُْؤمر فَاصدع ِبما{ياً حتى نزلت مستخف

 ، يدعو سراً-صلى اهللا عليه وسلم-الصدع معناه األمر بإعالن الدعوة وإظهارها وإشهارها بعد أن كان النبي 
 ، فإنه يكون قد أبان وأظهر دعوته، فإذا صدع،إنه مأخوذ من الصديع وهو الصبح: وبعض أهل العلم يقول

 يعني ،تصدع الجدار مثالً:  تقول،بالشق وبعضهم يفسر الصدع ،نصدع الصبح ويبين من ظالم الليلكما ي
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 أي بما يكون به تفريق ، أمر بالصدع-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي : يعني}فَاصدع ِبما تُْؤمر{ ،تشقق
 إلى : فينقسم الناس إلى فريقين، فرق بين الحق والباطل، جاء في أسماء القرآن بأنه الفرقانهكلمتهم؛ ألن

 : أي}فَاصدع ِبما تُْؤمر{ ،-واهللا تعالى أعلم- وهذا ال يخلو من تكلف ،}فَاصدع ِبما تُْؤمر{ ،مؤمنين وكفار
  .أعلن وأظهر دعوتك

 وال تلتفت إلى ،زل إليك من ربكغ ما أن بلّ: أي} ِإنّا كَفَينَاك الْمستَهِزِئين *وَأعِرض عِن الْمشِْرِكين{: وقوله
 وال تخفهم فإن ،]٩:سورة القلم[ }ودوا لَو تُدِهن فَيدِهنُون{ ،المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات اهللا

ن لَم تَفْعْل فَما يا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنِْزَل ِإلَيك ِمن ربك وِإ{:  كقوله تعالى،هللا كافيك إياهم وحافظك منهم
  .]٦٧:سورة المائدة[}بلَّغْتَ ِرسالَتَه واللَّه يعِصمك ِمن النَّاِس

قيل و ، ال تخفهم فإن اهللا كافيك وحافظك منهم: أي} ِإنّا كَفَينَاك الْمستَهِزِئين *وَأعِرض عِن الْمشِْرِكين{ :قوله
اتَِّبع ما {: الى كقوله تع، أعرض عن معاقبتهم وإيصال األذى إليهم: أي}شِْرِكينوَأعِرض عِن الْم{: بأن قوله

شِْرِكينِن الْمع ِرضَأعو وِإالَّ ه ال ِإلَه كبِمن ر كِإلَي قُْل { :قوله و،]١٠٦:سورة األنعام[}ُأوِحيو منْهع فَحفَاص
لَام{ ،]٨٩:سورة الزخرف[ }سع ِرضافََأعنْياةَ الديِإلَّا الْح ِردي لَمن ِذكِْرنَا ولَّى عن تَووما ،]٢٩:سورة النجم[}ن م 

ن آية إ : ويقولون، منسوخةإن هذه اآلية: شابه ذلك من األمر باإلعراض فإن الكثيرين من أهل العلم يقولون
 المعاصرين الشيخ محمد األمين  ومن،جماعةو -رحمه اهللا- وهذا الذي اختاره ابن جرير ،هاتنسخالسيف 
 ففي وقت ، وأن هذه أطوار وأحوال تمر بها الدعوة، أن ذلك ليس بمنسوخ-واهللا أعلم-األقرب و ،الشنقيطي

  . المعاقبة وفي وقت التمكن والقوة تكون،}وقُْل سلَام{ ، اإلعراض والصفح والعفو:االستضعاف
 وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني ،ة نفركان عظماء المستهزئين خمس: قال محمد بن إسحاق

 فيما -صلى اهللا عليه وسلم- كان رسول اهللا ، زمعةو األسود بن المطلب أب:أسد بن عبد العزى بن قصي
 ومن بني ،)٢()) وأثكله ولده،اللهم أعم بصره((:  فقال،بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه

 الوليد بن المغيرة بن : ومن بني مخزوم،د يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة األسود بن عب:زهرة
 العاص بن وائل بن : ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي،عبد اهللا بن عمر بن مخزوم

 . الحارث بن الطالطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان: ومن خزاعة،هشام بن سعيد بن سعد
فَاصدع ِبما {:  االستهزاء أنزل اهللا تعالى-صلى اهللا عليه وسلم-دوا في الشر وأكثروا برسول اهللا فلما تما

شِْرِكينِن الْمع ِرضَأعو رتُْؤم* ِزِئينتَهسالْم نَاكفَ  * ِإنّا كَفَيوفَس اللِّه ِإلَهاً آخَر عم لُونعجي الِّذين 
لُونمعي{.  

 }ِإنّا كَفَينَاك الْمستَهِزِئين{الروايات الواردة في هذا المعنى و ، فال يصح، بن إسحاق من غير إسنادرواه محمد
 منها ما هو كثيرة والعقوبات التي حلت بهم ، وجاءت تسميتهم على اختالف في بعض الروايات،أنهم خمسة
مجموع الروايات يدل على أن لذلك و ،إن أقل أحواله أنه حسن لغيره:  ومنها ما يمكن أن يقال،موضوع

 كانوا معروفين بشدة عتوهم واستهزائهم ، أشخاص بأعيانهم نزلت في}ِإنّا كَفَينَاك الْمستَهِزِئين{ ـ ف،أصالً

                                         
 ). ٢/٢٥٦(السيرة النبوية، البن هشام و، )٤/٣٩٥(معالم التنزيل في تفسير القرآن :  انظر- ٢
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 هذا الذي يؤخذ من مجموع ،-تبارك وتعالى- فأهلكهم اهللا ، بهم عقوبات متنوعة-عز وجل- اهللا فأنزل
  . واهللا تعالى أعلم، التفاصيلكورة تشبه هذه الرواية على تفاوت في ذكر بعض والروايات المذ،الروايات
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