
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٠(سورة الحجر
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
سورة [}ينَاك الْمستَهِزِئينِإنَّا كَفَ{: -جل وعال- في تتمة كالمه على قوله -رحمه اهللا-قال المصنف 

  . اآليات]٩٥:الحجر
 من بني ، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم،كان عظماء المستهزئين خمسة نفر: 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 ،)١()) وأثكله ولده،اللهم أعم بصره((:  فقال،ن يبلغه من أذاه واستهزائهبلغني قد دعا عليه لما كا

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

 بن عبد عمرو بن  بن عمرو بن الحارثالطُالطلة الحارث بن : ومن خزاعة،هم بن سعيد بن سهشام
  .ملكان

  . الداهية:معنى الطالطلة في اللغة
  .اإلسكانو، وبعضهم ِملْكان بالكسر لَكان وبعضهم م،كانلْبعضهم م ضبط

فَاصدع ِبما {: ء أنزل اهللا تعالى االستهزا-صلى اهللا عليه وسلم-فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول اهللا 
شِْرِكينِن الْمع ِرضَأعو رتُْؤم*  ِزئينتَهسالْم نَاكفَ *  ِإنَّا كَفَيوفَس ا آخَراللِّه ِإله عم لُونعجي الَِّذين

لُونمع٩٦-٩٤:سورة الحجر[}ي[.  
أن جبريل أتى رسول : بير أو غيره من العلماءفحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الز: وقال ابن إسحاق

 ، إلى جنبه-صلى اهللا عليه وسلم- فقام وقام رسول اهللا ، وهو يطوف بالبيت-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
األسود بن عبد يغوث فأشار إلى  ومر به ،األسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي فمر به
 ، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرٍح بأسفل كعب رجله،بناًفاستسقى بطنه فمات منه ح ،بطنه

   . وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبالً له، إزارهر وهو يج،ينتوكان أصابه قبل ذلك بسن
الحناً،ن انتفاخ البطنببفمات منه ح .  

  . ميل فيها أن ينطلق بطريقة الالسهم يوضع فيه الريش من أجلو ،يعني يلصق فيه الريش: يريش نبالً له
ومر به العاص بن  ،فانتقض به فقتله ، وليس بشيء،فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش

قة فدخلت في أخمص ِرب فربض على ِش،وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له يريد الطائف
  .قيحاً فقتله ض إلى رأسه فامتخ ومر به الحارث بن الطالطلة فأشار،فقتلتهشوكة قدمه 

                                                
  ).٢/٢٥٦(يرة ، وابن هشام في الس)٣/١٠٥(في البداية والنهاية  -أيضا–ذكره الحافظ و - ١
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   .ي تجددت بعدما برئتأ ، انتقضته جراح يعني:فانتقض
  . يعني تحرك القيح في رأسه وانتشر فمات، فامتخض قيحاً،فامتخض بالضاد

هللا معبوداً ا  تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع}الَِّذين يجعلُون مع اللَِّه ِإلَهاً آخَر فَسوفَ يعلَمون{: وقوله
   .آخر

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

أن : وعن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء" ، هذا ال يصحكذلكف ،فكما أن األثر السابق ال يصح
 نعيم ولكن بإسناد حكم  عند أبي-مارضي اهللا عنه- وجاء أيضاً بنحوه عن ابن عباس ،"إلى آخره.. جبريل

مجموع هذه الروايات يدل و ،يوجد من اآلثار التي تشبه هذا ما هو أحسن حاالً وأقوى سنداًوال  ،عليه بالوضع
  . واهللا أعلم،على أن لذلك أصالً

- ٩٧:سورة الحجر[ } ِمن الساِجِدينفَسبح ِبحمِد ربك وكُن* ولَقَد نَعلَم َأنَّك يِضيقُ صدرك ِبما يقُولُون {: وقوله
ك ذلك وال يثنينك  وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض فال يهيدنّ: أي]٩٨

 فاشتغل بذكر اهللا وتحميده وتسبيحه ، وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم،عن إبالغك رسالة اهللا
  . }فَسبح ِبحمِد ربك وكُن ِمن الساِجِدين{:  ولهذا قال،وعبادته التي هي الصالة

قَد نَعلَم ِإنَّه لَيحزنُك الَِّذي يقُولُون فَِإنَّهم الَ {: هلو كق،}ولَقَد نَعلَم َأنَّك يِضيقُ صدرك ِبما يقُولُون{ :قوله تعالى
ونَككَذِّبفًافَلَ{: وكقوله ]٣٣:سورة األنعام[ }يِديِث َأسذَا الْحْؤِمنُوا ِبهي ِإن لَّم لَى آثَاِرِهمع كنَّفْس اِخعب لَّكسورة [ }ع
فَلَعلَّك تَاِرك بعض ما يوحى ِإلَيك وضآِئقٌ ِبِه صدرك َأن يقُولُواْ لَوالَ ُأنِزَل علَيِه كَنز َأو { : وقوله،]٦:الكهف

لَكم هعاء مِضيقُ { ، فهذه اآليات ونظائرها تدل على هذا المعنى، اآلية]١٢:سورة هود[}جي َأنَّك لَمنَع لَقَدو
قُولُونا يِبم كرد{: فقال ثم أرشده إلى ما يفعله عند ذلك ،}صاِجِدينالس نكُن مو كبِد رمِبح حبكما قال ،}فَس 

 وطْئاًِإن نَاِشَئةَ اللَّيِل ِهي َأشَد {:  ثم قال له]٥:سورة المزمل[ }ِقي علَيك قَولًا ثَِقيلًاِإنَّا سنُلْ{: -عز وجل-اهللا 
 وهكذا في ، الشاهد أنه أرشده إلى قيام الليل،]٧-٦:سورة المزمل[ } اَلنَّهاِر سبحا طَِويلًاِإن لَك ِفي  *وَأقْوم ِقيلًا

 يستعان بها على هذا وعلى كل ما ]٤٥:سورة البقرة[ }واستَِعينُواْ ِبالصبِر والصالَِة{: -تبارك وتعالى-قوله 
  . والنهوض بالتكاليف الشرعية وحتى على القيام،يصيب اإلنسان من الشدائد

أنه سمع رسول اهللا  -رضي اهللا تعالى عنه-كما جاء في الحديث الذي رواه اإلمام أحمد عن نعيم بن همار 
   فكأكْ  يا ابن آدم ال تعجز عن أربع ركعات من أول النهار:قال اهللا تعالى((:  يقول-لى اهللا عليه وسلمص-

                                                                                                          .)٢())آخره
  .)٣()) ركعاتاكفني أربع(( :وفي بعض األلفاظ

                                                
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وصححه األلباني في : ، وقال محققوه)٢٢٤٦٩( رواه اإلمام أحمد في المسند برقم -  ٢

 ).٤٣٤٢(صحيح الجامع برقم 
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 وسالم هذا هو ،الموت: قال سالم:  قال البخاري]٩٩:سورة الحجر[}واعبد ربك حتَّى يْأِتيك الْيِقين{: قولهو
:  قال}واعبد ربك حتَّى يْأِتيك الْيِقين{ ابن جرير عن سالم بن عبد اهللا روى كما ،سالم بن عبد اهللا بن عمر

صلى اهللا -أن رسول اهللا  -ارضي اهللا تعالى عنه-امرأة من األنصار -الء عن أم الع وفي الصحيح ،الموت
 ،رحمة اهللا عليك أبا السائب:  قالت أم العالء، لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات-عليه وسلم

 ))؟وما يدريك أن اهللا أكرمه((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،فشهادتي عليك لقد أكرمك اهللا
 ويستدل ،)٤()) وإني ألرجو له الخير،أما هو فقد جاءه اليقين((: ؟ فقال فمن،بأبي وأمي يا رسول اهللا: لتفق

 على أن العبادة كالصالة ونحوها واجبة على }واعبد ربك حتَّى يْأِتيك الْيِقين{: بهذه اآلية الكريمة وهي قوله
  .ه فيصلي بحسب حال،اإلنسان ما دام عقله ثابتاً

 ، وسواء كان ذلك في الصالة أو في غيرها،}واعبد ربك حتَّى يْأِتيك الْيِقين{ ،ألن ذلك قيد إلى حد الوفاة
 فطالما أن اإلنسان وجد فيه العقل ،)٥( أن القلم رفع عن ثالثة-صلى اهللا عليه وسلم-ويبين ذلك حديث النبي 

 ال تسقط سقوطاً كلياً وال ، فالعبادة ال تسقط عن المكلف ما دام يعقل،فإنه مطالب بالعبادة إلى أن يأتيه الموت
منها ما يسقط إلى بدل مثل الوضوء إلى و ، بخالف بعض العبادات التي تسقط بالعجز كالحج،تصير إلى بدل

 ثم ، إلى مرحلة الكشف-كما يزعمون- أما تفسير بعض الصوفية بأن اليقين هو أن يصل اإلنسان ،التيمم
  . فهذه زندقة وإلحاد، عنه بعد ذلك التكاليفتسقط

نَّا نَخُوض مع وكُ *ولَم نَك نُطِْعم الِْمسِكين * قَالُوا لَم نَك ِمن الْمصلِّين {:  في قوله تعالى مثالًويقولون
يِن *  الْخَاِئِضينِم الدوِبي كُنَّا نُكَذِّبو *ِقينتَّى َأتَانَا الْيأتاهم اليقين يعني الكشف]٤٧-٤٣: المدثرسورة[}ح ، 

 وهذا ، والقرآن يفسر بالقرآن،الموت: ومعنى اليقين !}حتَّى َأتَانَا الْيِقين{: النار يقولونهؤالء الكفار في 
  . الموت: يعني)٦())فقد جاءه اليقين((:  قال-رضي اهللا عنه- في عثمان بن مظعون الحديث

صلى اهللا - أن رسول اهللا -مارضي اهللا تعالى عنه-عمران بن حصين كما ثبت في صحيح البخاري عن 
 ويستدل بها على ،)٧())ب فإن لم تستطع فعلى جنْ، فإن لم تستطع فقاعداً، قائماًصلَّ((:  قال-عليه وسلم

 فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه ،تخطئة من ذهب من المالحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة
 كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس -عليهم السالم- فإن األنبياء ، وهذا كفر وضالل وجهل،عندهمالتكليف 

وأكثر الناس عبادة الناس  وكانوا مع هذا أعبد ، وما يستحق من التعظيم،باهللا وأعرفهم بحقوقه وصفاته
                                                                                                                                                            

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير نعيم بن : ، وقال محققوه)١٧٣٩٠( رواه اإلمام أحمد في المسند برقم -  ٣
، وصححه األلباني في صحيح ار، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو في قول الجمهور صحابي، وعده العجلي تابعياًهم

 ). ٢٧٩٤(الجامع برقم 

 ). ٢٥٤١( رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكالت، برقم - ٤

، كتاب الطالق، باب ه، وابن ماج)٤٣٩٨(، برقم حداً رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب - ٥
، )٣٤٣٢(، والنسائي، كتاب الطالق، باب من ال يقع طالقه من األزواج، برقم )٢٠٤١(طالق المعتوه والصغير والنائم، برقم 

 ).٣٥١٢(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم 

 ).١١٨٦(د الموت إذا أدرج في كفنه، برقم  رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بع- ٦

 ).١٠٦٦( صلى على جنب، برقم  رواه البخاري، أبواب تقصير الصالة، باب إذا لم يطق قاعداً- ٧
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 وهللا الحمد ،قدمناه كما ، وإنما المراد باليقين ههنا الموت،ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة
ول أن يتوفانا على أكمل األحوال ئ وهو المس، وعليه االستعانة والتوكل، والحمد هللا على الهداية،والمنة

  . فإنه جواد كريم،وأحسنها
  . والحمد هللا رب العالمين،آخر تفسير سورة الحجر
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