
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٨(سورة الحجر 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
 سماواِت واألرض وما بينَهمآ ِإالّوما خَلَقْنَا ال{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

  .]٨٦-٨٥:سورة الحجر[} ِإن ربك هو الْخَالّقُ الْعِليم *ِتيةٌ فَاصفَِح الصفْح الْجِميَلِبالْحقّ وِإن الساعةَ آل
ِليجِزي { ، بالعدل: أي}ِتيةٌ وِإن الساعةَ َآلوما خَلَقْنَا السماواِت واألرض وما بينَهمآ ِإالّ ِبالْحقّ{: يقول تعالى

وما خَلَقْنَا السماء والَْأرض وما بينَهما باِطالً {:  وقال تعالى، اآلية]٣١:سورة النجم[}الَِّذين َأساءوا ِبما عِملُوا
وا ِمنكَفَر ٌل ِللَِّذينيوا فَوكَفَر الَِّذين ظَن ثاً {:  وقال تعالى،]٢٧:سورة ص[} النَّاِرذَِلكبع ا خَلَقْنَاكُمَأنَّم تُمِسبَأفَح

ونعجنَا ال تُرِإلَي َأنَّكُمِش الْكَِريِم *ورالْع بر وِإلَّا ه قُّ ال ِإلَهالْح ِلكالْم الَى اللَّه١١٥:سورة المؤمنون[} فَتَع -
 ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له ،عة وأنها كائنة ال محالة ثم أخبر نبيه بقيام السا،]١١٦

 وقال مجاهد ،]٨٩:سورة الزخرف[}فَاصفَح عنْهم وقُْل سالم فَسوفَ يعلَمون{:  كقوله،وتكذيبهم ما جاءهم به
  .نما شرع بعد الهجرة فإن هذه مكية والقتال إ، وهو كما قاال،كان هذا قبل القتال: وقتادة وغيرهما

 تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة فإنه الخالق الذي ال } ربك هو الْخَلَّاقُ الْعِليمِإن{: وقوله
َأولَيس الَِّذي خَلَقَ {:  كقوله، العليم بما تمزق من األجساد وتفرق في سائر أقطار األرض،يعجزه خلق شيء

اِت واومالسِليمالْخَلَّاقُ الْع وهلَى وب مخْلُقَ ِمثْلَهي لَى َأنِبقَاِدٍر ع ضالَْأر*  قُوَل لَهي ئاً َأنشَي ادِإذَا َأر هرا َأمِإنَّم 
كُونفَي كُن* ونعجِه تُرِإلَيٍء ولَكُوتُ كُلِّ شَيِدِه مالَِّذي ِبي انحب٨٣-٨١:سورة يونس[} فَس[.  

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

        ذكر الحافظ ابن كثير }وما خَلَقْنَا السماواِت واألرض وما بينَهمآ ِإالّ ِبالْحقّ{: -تبارك وتعالى-قوله ف
ا السماء والَْأرض وما بينَهما باِطالً ذَِلك ظَن الَِّذين وما خَلَقْنَ{:  كقوله، بعض نظائره من القرآن-رحمه اهللا-

ما خَلَقْنَا السماواِت واألرض وما بينَهمآ و{ ،}َأفَحِسبتُم َأنَّما خَلَقْنَاكُم عبثاً وَأنَّكُم ِإلَينَا ال تُرجعون{و ،}كَفَروا
- وقوله ، عبثاً وإنما لحكمة وغاية عظيمة-عز وجل- لم يخلقهم اهللا ، متلبساً بالحق خلقاً: أي}ِإالّ ِبالْحقّ

عض السلف أنها كانت  عن ب-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير نقل  ،}فَاصفَِح الصفْح الْجِميَل{: -تبارك وتعالى
 أن هذه :عامة المفسرين عليهو ،-رحمه اهللا- الحافظ مال إليهوهو الذي  ، أنها منسوخةبمعنى ،قبل القتال

 في ت أن اآليات التي ورد-واهللا تعالى أعلم- واألقرب ، منسوخة نسختها آيات القتال كآية السيفاآلية
 وإنما ذلك بحسب ، وأن النسخ ال يثبت بمجرد االحتمال،الصفح والعفو واإلعراض عن المشركين لم تنسخ

لمتعين هو الصفح واإلعراض والمصانعة بالقول وما مة في حال من الضعف فإن ا فإذا كانت األ،حال األمة
فَاعفُواْ {و ،}فَاصفَح عنْهم وقُْل سالم{ ، تجد هذا في مواضع من القرآن،أشبه ذلك مما أمر اهللا به في كتابه

 بأن آية لقول وا،سوخة فهذه اآليات غير من،وما أشبه هذا ]١٠٩:سورة البقرة[ }واصفَحواْ حتَّى يْأِتي اللّه ِبَأمِرِه
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خص  فهناك ر، وإنما يختلف ذلك بحسب حال األمة،ال دليل عليه  وعشرين آيةاًالسيف نسخت مائة وأربع
 والعلة في ، جمع بين الخلق وبين العلم}ِإن ربك هو الْخَالّقُ الْعِليم{: -تبارك وتعالى-قوله و ،وهناك عزائم

 وهو ِبكُلِّ خَلٍْق قُْل يحِييها الَِّذي َأنشََأها َأوَل مرٍة{:  واهللا يقول،- اهللارحمه-هذا ذكرها الحافظ ابن كثير 
ِليم{و ،]٧٩:سورة يــس[}عاللَِّطيفُ الْخَِبير وهخَلَقَ و نم لَمعاللطيف الذي يعلم دقائق ،]١٤:سورة الملك[}َألَا ي 

  . والخبير الذي يعلم بواطن األمور،األشياء
}ِظيمالْع آنالْقُرثَاِني والْم نا معبس نَاكآتَي لَقَدو*   نزالَ تَحو منْهاجاً مونَا ِبِه َأزتّعا مم ِإلَى كنَييع ندالَ تَم

ْؤِمِنينِللْم كنَاحج اخِْفضو ِهملَي٨٨-٨٧:سورة الحجر[}ع [.  
 وما ،كما آتيناك القرآن العظيم فال تنظرن إلى الدنيا وزينتها: -يه وسلمصلى اهللا عل-يقول تعالى لنبيه 

 وال تذهب نفسك عليهم حسرات حزناً ،متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه فال تغبطهم بما هم فيه
 : أي]٢١٥:سورة الشعراء[ }ِمِنينِمن الْمْؤِلمن اتَّبعك  واخِْفض جنَاحك{ ،تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك عليهم في

وفٌ ءلَقَد جاءكُم رسوٌل ِمن َأنْفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنتُّم حِريص علَيكُم ِبالْمْؤِمِنين ر{:  كقوله،ألن لهم جانبك
ِحيمر وابن عباس وقد اختلف في السبع المثاني ما هي؟ فقال ابن مسعود وابن عم،]١٢٨: التوبةسورة[}ر  

 ، يعنون البقرة.هي السبع الطوال:  ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم-مرضي اهللا تعالى عنه-
 وقال . نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير، ويونس، واألعراف، واألنعام، والمائدة، والنساء،وآل عمران

  .بربر والِعن األمثال والخَبي: باسوقال ابن ع. ن فيهن الفرائض والحدود والقصص واألحكامبي: سعيد
        وعمر وابن مسعود وابن عباسوروي ذلك عن علي.  وهي سبع آيات، أنها الفاتحة:والقول الثاني

 وبه قال ، وقد خصكم اهللا بها،والبسملة هي اآلية السابعة:  قال ابن عباس،-مرضي اهللا تعالى عنه-
 ، والحسن البصري، وشهر بن حوشب، وابن أبي مليكة،عمير وعبد اهللا بن عبيد بن ،إبراهيم النخعي

  .ومجاهد
هي السبع :  من أهل العلم من يقول، السبع المثاني،}ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَاِني والْقُرآن الْعِظيم{: في قوله
 ،السابعة هي األنفال والتوبةف ،ذكر سورة يونس بدالً من التوبة واألنفال -رحمه اهللا-الحافظ  و،الطوال

 أن من أهل العلم:  فالشاهد،-مارضي اهللا تعالى عنه- وهذا هو المروي عن ابن عباس ،وليست سورة يونس
 ألنه تثنى فيها القصص واألحكام واألمثال والعقائد  قيل لها مثاٍن؛،ي هي السبع الطوالالسبع المثان: من يقول

بين : وقال سعيد":  قال-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير و ،}بعا من الْمثَاِنيس{ ، تثنى يعني تكرر،وما أشبه ذلك
بر بين األمثال والخَ: وقال ابن عباس" ، هذا تعليل للتسمية،"فيها الفرائض والحدود والقصص واألحكام

 ألنه ؛ قيل لها المثاني،في التعليل متحدقول سعيد وقول ابن عباس  و،تعليل لتسميتها بالمثاني هذا ،"بروالِع
 وهذا القول هو الذي ال ينبغي العدول ،أنها الفاتحة وهي سبع آيات: والقول الثاني ،ثنى فيها األمثال والخبر

حديث أبي سعيد بن وذلك في  ، صرح به فال التفات إلى قول غيره-صلى اهللا عليه وسلم- ألن النبي ؛عنه
ستدل ا وبهذا ،)١()) السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتهوهي((:  وفيه لما ذكر الفاتحة قالىالمعل

                                         
 ).٤٢٠٤(جاء في فاتحة الكتاب، برقم  رواه البخاري كتاب التفسير، باب ما  - ١
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إنها نزلت : الجمهور على أن سورة الفاتحة نزلت بمكة؛ ألن سورة الفاتحة من أهل العلم وهم قلة من قال
 وهذا في ، ونصفها في المدينة،نزل نصفها في مكة:  وبعضهم قال،إنها نزلت مرتين:  وبعضهم قال،بالمدينة
 وسورة الحجر ،آية الِحجر هذهعلى هذا  ومن أقوى األدلة ،حة في مكة فالشاهد أن سورة الفات،البعدغاية 
: قيل لهاو ، وهذا من تفسير القرآن بالسنة، فيها سورة الفاتحة-عز وجل- فهذه آية مكية يذكر اهللا ،ةيمك

 الشتمالها على ؛مثاٍن: ن يقول ومن أهل العلم م، هذا هو المشهور، في كل ركعةتكررو ، ألنها تثنى؛مثاٍن
الرحمن :  وإذا قال،حمدني عبدي:  قال اهللا،الحمد هللا رب العالمين:  إذا قال العبد،-عز وجل-الثناء على اهللا 

قيل :  ومن أهل العلم من يقول،مجدني عبدي:  قال،مالك يوم الدين:  فإذا قال،أثنى علي عبدي:  قال،الرحيم
 يكونف ،مثاٍن:  فالقرآن العظيم قيل له،}والْقُرآن الْعِظيم{:  قال،قبة يتلو بعضها بعضاً ألن آياتها متعا؛لها مثاٍن

سورة [}ِكتَابا متَشَاِبها مثَاِني{:  في قوله وصف القرآن كله بأنه مثاٍن،من باب عطف العام على الخاص
:  يقول-رحمه اهللا- وابن جرير ،تثنى األخبار والقصص والعبر واألحكام؛ ألن وصف بأنه مثاٍنف ،]٢٣:الزمر

 القرآن  وصف-تبارك وتعالى-واهللا  ، بهذا االعتبارمثاٍن:  فقيل له،ألن آيات القرآن تأتي متتابعة آية بعد آية
السلف كانوا ف ،مثاٍن:  ويوجد أيضاً الجزء من القرآن يقال له،السبع المثاني: الفاتحة يقال لها و،كله بأنه مثاٍن
 ثم بعد ذلك ، وآخرها سورة التوبة،السبع الطوال:  يقولون،رآن بغير التجزئة هذه التي نقسم بهايقسمون الق

 ثم يأتي ، ثم يأتي بعد ذلك المثاني وهي التي تأتي دون المائة،يأتي المئين وهي السور التي تزيد على المائة
  سبعةأكثرهم كان يقسم إلىو ،ة من السلف من كان يقسم بهذه الطريق، هذه أربعة أجزاء،بعد ذلك المفصل

 ،-إلى أربعة أقسام-ريقة  ومنهم من يقسم بهذه الط، عليه أكثر السلف هذا الذي، يختمونه في سبع،أجزاء
 ابن عاشور في ، العلماء تكلموا على موضوعات القرآن، القرآنموضوعاتبالمثاني وبعضهم يفسر السبع 

فبعض أهل العلم  ، وذكر هذا جماعة من أهل العلم،آنها القرمقدمة التفسير ذكر الموضوعات التي يدور علي
نذار  واإل األقسام الموجودة مثل األمر والنهي،هي الموضوعات التي يدور عليها القرآن: قال للسبع المثاني

  .ر النعم وأخبار األممكْوالبشارة واألمثال وِذ
  : ههنا حديثين-رحمه اهللا-وقد أورد البخاري 

 وأنا -صلى اهللا عليه وسلم-مر بي النبي : قال -رضي اهللا تعالى عنه- سعيد بن المعلى عن أبي) أحدهما(
   .أصلي فدعاني فلم آته
 والسبع ، وهذا قول عامة أهل العلم،فاتحةأن المثاني هي سورة الوهو  ، في الموضوعاًهذا الحديث يعتبر نص

  .اآلية مكية وهذه ، أكثرها نزل في المدينة التي ذكرها بعض السلفالطوال
 وأنا أصلي -صلى اهللا عليه وسلم-مر بي النبي : قال -رضي اهللا تعالى عنه-عن أبي سعيد بن المعلى 

 :ألم يقل اهللا((:  فقال،كنت أصلي:  فقلت))ما منعك أن تأتيني؟((:  فقال،حتى صليت فأتيته هفدعاني فلم آت
}وا ِللَِّه وتَِجيبنُوا اسآم ا الَِّذينها َأيياكُمعوِل ِإذَا دسأال أعلمك أعظم سورة في القرآن  ]٢٤:سورة األنفال[}ِللر
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الْحمد ِللَِّه رب {((:  فقالهرتفذكّ ليخرج -صلى اهللا عليه وسلم- فذهب النبي ))قبل أن أخرج من المسجد
الَِمين٢())هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته ]٢:سورة الفاتحة[ }الْع(.  

أم القرآن (( :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-عن أبي هريرة ) الثاني(
 ولكن ال ، فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم،)٣())هي السبع المثاني والقرآن العظيم

ا ال ينافي وصف القرآن بكماله  كم، لما فيها من هذه الصفة، بذلكلاالطوينافي وصف غيرها من السبع 
 من  فهو مثاٍن]٢٣:سورة الزمر[ }اللَّه نَزَل َأحسن الْحِديِث ِكتَاباً متَشَاِبهاً مثَاِني{:  كما قال تعالى،بذلك أيضاً

   . وهو القرآن العظيم أيضاً،وجه ومتشابه من وجه
 فاهللا وصف القرآن كله ،ويصدق بعضه بعضاً ،متشابه يعني يشبه بعضه بعضاً في الحسن والفصاحة والبيان

 ، يصدق بعضه بعضاً:أي ]١:هودسورة [ }ِكتَاب ُأحِكمتْ آياتُه{ ، ووصفه بأنه محكم،بأنه متشابه بهذا االعتبار
ِمنْه آياتٌ {: قوله فالمراد ب،المقصود غير الوصف العام وبعضه بأنه متشابه و،ووصف بعضه بأنه محكم

اتٌ هكَمحاتٌمتَشَاِبهم ُأخَرالِْكتَاِب و ُأم فالمحكم هو ما ، هو إحكام خاص وتشابه خاص،]٧:سورة آل عمران[ }ن 
ما احتاج إلى إرجاعه إلى غيره :  والمتشابه،استقل بنفسه في بيان المراد منه ولم يحتج إلى غيره ليفهم معناه

  .ليتبين المراد منه
 استغن بما آتاك اهللا من القرآن :أي ]٨٨:سورة الحجر[ }ك ِإلَى ما متَّعنَا ِبِه َأزواجاً ِمنْهمال تَمدن عينَي{: وقوله

   .العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية
ا منْهم زهرةَ الْحياِة الدنيا ولَا تَمدن عينَيك ِإلَى ما متَّعنَا ِبِه َأزواج{ :وقال ،}والَ تَحزن علَيِهم{: قال تعالى

 من  استشراف النفس والتطلع إلى ما في أيديهم:يعني }ال تَمدن عينَيك{ :وقال ،]١٣١:سورة طـه[}ِلنَفِْتنَهم ِفيِه
ا متَّعنَا ِإلَى م{ ، وحطام ال بقاء له، فذلك فيء زائل، فما عند اهللا خير وأبقى، وما أشبه ذلك،الحطام والمتاع
ماجاً ِمنْهوأي،}ِبِه َأز :تعوا بأنواع المتع في هذه الحياة الدنيا أصنافاً منهم م.  

نهى الرجل أن يتمنى ما :  قال،}ال تَمدن عينَيك{: -مارضي اهللا تعالى عنه-قال العوفي عن ابن عباس 
  . لصاحبه

  . هم األغنياء}اجاً ِمنْهمِإلَى ما متَّعنَا ِبِه َأزو{: وقال مجاهد
زهرةَ الْحياِة { ، وإنما المقصود الكفار،هم األغنياء مطلقاً: }ِإلَى ما متَّعنَا ِبِه َأزواجاً ِمنْهم{ليس المقصود و

 }والَ تَحزن علَيِهم{ ، ذلكيبين أيضاً }والَ تَحزن علَيِهم{:  فقوله، }وِرزقُ ربك خَير وَأبقَى الدنيا ِلنَفِْتنَهم ِفيِه
  .رد ذلك لم ي-عز وجل- فإن اهللا ، على عدم إسالمهم:أي

                                         
 ).٤٢٠٤( فاتحة الكتاب، برقم يجاء ف  رواه البخاري كتاب التفسير، باب ما- ٢
 ).٤٤٢٧(، برقم }ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَاِني والْقُرآن الْعِظيم{ري، كتاب التفسير، باب رواه البخا  - ٣
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