
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣(الرعد سورة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  . الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 ِبالسيَئِة قَبَل الْحسنَِة وقَد خَلَـتْ ِمـن         ويستَعِجلُونَك{:  في تفسير قوله تعالى    - تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   

  .]سورة الرعد) ٦([ }قَبِلِهم الْمثُالَتُ وِإن ربك لَذُو مغِْفرٍة لِّلنَّاِس علَى ظُلِْمِهم وِإن ربك لَشَِديد الِْعقَاِب
 بالعقوبة كما أخبر عنهم فـي       : أي }َئِة قَبَل الْحسنَةِ  ِبالسي{ , هؤالء المكذبون  : أي }ويستَعِجلُونَك{: يقول تعالى 

ما * لَّو ما تَْأِتينَا ِبالْمالِئكَِة ِإن كُنتَ ِمن الصاِدِقين     * وقَالُواْ يا َأيها الَِّذي نُزَل علَيِه الذِّكْر ِإنَّك لَمجنُون          {: قوله
 }ويستَعِجلُونَك ِبالْعـذَابِ  {: ىوقال تعال , ]سورة الحجر ) ٨-٦[( } وما كَانُواْ ِإذًا منظَِرين    نُنَزُل الْمالِئكَةَ ِإالَّ ِبالحقِّ   

سـورة  ) ١[(} سَأَل سـاِئٌل ِبعـذَاٍب واِقـعٍ      {: وقال تعالى , اآليتين ]سورة العنكبوت ) ٥٣[(،    ]سورة الحـج ) ٤٧[(
) ١٨[( }ا يْؤِمنُون ِبها والَِّذين آمنُوا مشِْفقُون ِمنْها ويعلَمون َأنَّها الْحـقُّ         يستَعِجُل ِبها الَِّذين لَ   {: وقال،  ]المعارج

كما قال ,  عقابنا وحسابنا :أي, ]سورة ص ) ١٦([ }وقَالُوا ربنَا عجل لَّنَا ِقطَّنَا قَبَل يوِم الِْحسابِ       { ,]سورة الشورى 
فكانوا من شـدة     , ]سورة األنفال ) ٣٢ [(}...اللَّهم ِإن كَان هذَا هو الْحقَّ ِمن ِعنِدك       وِإذْ قَالُواْ   {: مخبراً عنهم 

وقَد خَلَتْ ِمـن قَـبِلِهم      {:  قال اهللا تعالى   ,أن يأتيهم بعذاب اهللا   من الرسول   تكذيبهم وعنادهم وكفرهم يطلبون     
  .مم الخالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم قد أوقعنا نقمنا باأل: أي]سورة الرعد) ٦[( }الْمثُالَتُ

  :أما بعد, الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
, جمع يراد بـه العقوبـات     : المثالت،  ]سورة الرعد ) ٦([ }تْ ِمن قَبِلِهم الْمثُالَتُ   وقَد خَلَ {: -تبارك وتعالى - قوله

ومن ذلك  , وبة التي تبقي أثراً في المعاقب      من خصه بنوع من العقوبة وهي العق       نباري كابن األ  ومن أهل العلم  
وعامـة أهـل    , وسمل عين , وجدع أنف , من بقر بطن  , المثلة والتمثيل فإن ذلك يكون بإبقاء آثار على الجسد        

هـو مـن   ط ما وقع لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لو   و,  بالعقوبات العلم يفسرون المثالت  
  .المثالت

ولَو يَؤاِخذُ اللَّه النَّاس ِبما كَسبوا ما تَـرك    {:  كما قال  ,ثم أخبر تعالى أنه لوال حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة        
لنَّـاِس  وِإن ربك لَذُو مغِْفـرٍة لِّ {: وقال تعالى في هذه اآلية الكريمة , ]سورة فاطر ) ٤٥[(} علَى ظَهِرها ِمن دابةٍ   

 لَى ظُلِْمِهمإنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهـم يظلمـون ويخطئـون               :أي ]سورة الرعد ) ٦([ }ع 
فَـِإن كَـذَّبوك   {: كما قال تعالى, ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف         , بالليل والنهار 

      الَ يٍة واِسعٍة ومحذُو ر كُمبفَقُل ر    ِرِمينجِم الْمِن الْقَوع هْأسب د{:  وقال ,]سورة األنعام ) ١٤٧[( }ر   ِريعلَس كبر ِإن
   ِحيمر لَغَفُور ِإنَّه{: وقال, ]سورة األعراف ) ١٦٧[( }الِْعقَاِب و  ِحيمالر اِدي َأنِّي َأنَا الْغَفُورْئ ِعبـذَاِبي  * نَبع َأن و

ذَابالْع وهإلى أمثال ذلك من اآليات التي تجمع الرجاء والخوف,]سورة الحجر) ٥٠-٤٩[( } اَألِليم  .  
فهم بعض أهل العلم من هذه النصوص وأمثالها أن الواجب على اإلنسان هو االعتدال بين الخوف والرجاء، 

يغلب جانب الخوف في على اإلنسان أن : أنهما كالجناحين للطائر، ال يطير إال بهما، وقال بعض أهل العلم



  فعليه أنعند الموتوأما , عن مقارفة ما ال يليقحال القوة والعافية والصحة والنشاط ليكون ذلك رادعاً له 
ال يموتن أحدكم إال وهو يحسن الظن (( :-صلى اهللا عليه وسلم– قول النبي بدليل, يغلب جانب الرجاء

  .)١())بربه
}واْ لَوكَفَر قُوُل الَِّذينيا َأنتَوِه ِإنَّمبن رةٌ مِه آيلَياٍدآل ُأنِزَل عٍم هِلكُلِّ قَوو نِذريقول ،  ]سورة الرعد) ٧[( } م

كما , لوال يأتينا بآية من ربه كما أرسل األولون: تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفراً وعناداً
: قال تعالى, ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراً, عنهم الجبالوأن يزيح , تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباً

}لُونا اَألوِبه اِت ِإالَّ َأن كَذَّبِسَل ِباآلينَا َأن نُّرنَعا مما {: قال اهللا تعالى,  اآلية]سورة اإلسراء) ٥٩[( }وَأنتَ ِإنَّم
نِذرشَاءلَّ{ و,غ رسالة اهللا التي أمرك بها إنما عليك أن تبلّ: أي}من يِدي مهي اللّه لَِكنو ماهده كلَيع سي{ 

رضي اهللا تعالى -  قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس,}وِلكُلِّ قَوٍم هاٍد{:  وقوله,]سورة البقرة) ٢٧٢[(
وبه قال قتادة وعبد , ] فاطرسورة) ٢٤[( }وِإن من ُأمٍة ِإلَّا خلَا ِفيها نَِذير{: كقوله. لكل قوم داٍعوأي : -ماعنه

  . الرحمن بن زيد
ذلك اآليات التي كانوا المقصود ب }ويقُوُل الَِّذين كَفَرواْ لَوآل ُأنِزَل علَيِه آيةٌ من ربِه{: -تبارك وتعالى–قول 

نَا َأن نُّرِسَل وما منَع{: -تبارك وتعالى– وهذه اآلية كقوله -صلى اهللا عليه وسلم–يقترحونها على النبي 
لُونا اَألوِبه اِت ِإالَّ َأن كَذَّبالتي اقترحوها على النبي ولو جاءتهم هذه اآليات, ]سورة اإلسراء) ٥٩[( }ِباآلي –

  . فلن يؤمنوا-صلى اهللا عليه وسلم
ومتبوع ,  يدلهم دليللك قوم: يأ ]سورة الرعد) ٧[( }ِإنَّما َأنتَ منِذر وِلكُلِّ قَوٍم هاٍد{ -تبارك وتعالى-وقوله 
: -تبارك وتعالى–وقد قال   إلى قومه-عز وجل–وقائد يقتدون به وهو الرسول الذي يرسله اهللا , يتبعونه

}ا نَِذيرٍة ِإلَّا خلَا ِفيهُأم نِإن موالً{ :وقال, ]سورة فاطر) ٢٤[( }وسثَ رعتَّى نَبح ذِِّبينعا كُنَّا ممورة س) ١٥[( }و
هو و, لعلم من فسر الهادي هنا بالرسولفمن أهل ا, ]سورة يونس) ٤٧ [(}وِلكُلِّ ُأمٍة رسوٌل{: وقال, ]اإلسراء

  .-رحمه اهللا-اختيار الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
 ولم -رحمه اهللا– وهذا وهو اختيار ابن جرير ,يدعوهمداٍع : أي ،}وِلكُلِّ قَوٍم هاٍد{: وقال بعض أهل العلم

وجائز , وجائز أن يكون داعية بعد الرسول هذا الداعي من هو، فجائز أن يكون الرسول، -رحمه اهللا–يحدد 
وجعلْنَاهم َأِئمةً يدعون ِإلَى النَّاِر ويوم {: -عز وجل-كما قال اهللا ,  إلى الناريهديهمأن يكون هذا الهادي 

  .]سورة القصص) ٤١([ }نالِْقيامِة لَا ينصرو
عاِلم الْغَيِب * اللّه يعلَم ما تَحِمُل كُلُّ ُأنثَى وما تَِغيض اَألرحام وما تَزداد وكُلُّ شَيٍء ِعنده ِبِمقْداٍر { :قوله

  .]سورة الرعد) ٩-٨[( }والشَّهادِة الْكَِبير الْمتَعاِل
وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث , ي ال يخفى عليه شيءيخبر تعالى عن تمام علمه الذ

أو , أو حسن أو قبيح,  ما حملت من ذكر أو أنثى: أي}ويعلَم ما ِفي الَْأرحاِم{: كما قال تعالى, الحيوانات
 }ن الَْأرِض وِإذْ َأنتُم َأِجنَّةٌهو َأعلَم ِبكُم ِإذْ َأنشََأكُم م{: كقوله تعالى, أو طويل العمر أو قصيره, شقي أو سعيد

) ٦[( }يخْلُقُكُم ِفي بطُوِن ُأمهاِتكُم خَلْقًا ِمن بعِد خَلٍْق ِفي ظُلُماٍت ثَلَاٍث{: وقال تعالى, اآلية ]سورة النجم) ٣٢[(
                                                

 .)١٤٤٨١: (، برقم)٣٦٦ / ٢٢( رواه اإلمام أحمد - ١



ثُم * ن ِمن سلَالٍَة من ِطيٍن ولَقَد خَلَقْنَا الِْإنسا{: كما قال تعالى,  خلقكم طوراً من بعد طور: أي]سورة الزمر
ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ ِعظَاما فَكَسونَا * جعلْنَاه نُطْفَةً ِفي قَراٍر مِكيٍن 

ارفَتَب خَلْقًا آخَر َأنشَْأنَاه ا ثُمملَح الِْعظَامالْخَاِلِقين نسَأح اللَّه وفي الصحيحين ،]سورة المؤمنون) ١٤-١٢[( }ك 
 أحدكمإن خلق ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- عن ابن مسعود

لكاً ثم يبعث اهللا إليه م, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يكون علقة مثل ذلك, يجمع في بطن أمه أربعين يوماً
فيقول ((:  وفي الحديث اآلخر،)٢())وشقي أو سعيد, وعمله, وعمره, بكتب رزقه, فيؤمر بأربع كلمات

  .)٣())ويكتب الملك,  أي رب أذكر أم أنثى؟ أي رب أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما األجل؟ فيقول اهللا:الملك
موصولة بمعنى الذي، ويكون " ما"، يحتمل أن تكون }اللّه يعلَم ما تَحِمُل كُلُّ ُأنثَى{: -تبارك وتعالى–قوله 

  .ويعلم حمل كل أنثى :أي,  مصدرية"ما " ويحتمل أن تكوناهللا يعلم الذي تحمله كل أنثى،: المعنى
رضي اهللا تعالى - عن ابن عمر  البخاريروى ]سورة الرعد) ٨[( }وما تَِغيض اَألرحام وما تَزداد{ :وقوله
ال يعلم ما : ال يعلمهن إال اهللا, مفاتيح الغيب خمس((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-ول اهللا  أن رس:-ماعنه

وال تدري نفس , وال يعلم متى يأتي المطر أحد إال اهللا, وال يعلم ما تغيض األرحام إال اهللا, في غد إال اهللا
رضي اهللا تعالى -  ابن عباس عن:ي وقال العوف,)٤())وال يعلم متى تقوم الساعة إال اهللا, بأي أرض تموت

ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت : يقول} وما تَزداد{ , السقط: يعني}وما تَِغيض الَْأرحام{: -ماعنه
ومنهن من تزيد , ومن تحمل تسعة أشهر, وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر, حتى ولدته تماماً

  .غيض والزيادة التي ذكر اهللا تعالى وكل ذلك بعلمه تعالىفذلك ال, ومنهن من تنقص, في الحمل
، فمن أهل العلم من قال النقص ويقابله الزيادة, معناه النقص: الغيض }وما تَِغيض اَألرحام وما تَزداد{: قوله

رحام وما وما تَِغيض اَأل{: ، والزيادة هو الدم الذي ال يخرج، ومن أهل العلم من قاليحصل بخروج الدم
اددفإذا خرج , ن ذلك يكون نقصاً في نمو الجنينفإما يحصل لها من خروج الدم ف  حيض الحامل:يعني }تَز

  . الحمل يزداد عشرة أيام تعويضاً فإنمثالً عشرة أيام,  الدم في أيام حملهامن المرأة
ما ينقص فيه الحمل عن تسعة أشهر، وما تزيد : أي }وما تَِغيض اَألرحام وما تَزداد{: وقال بعض أهل العلم

بل , بأنه ولدته أمه لعامين:  الضحاككما قال ,وقد يكون في عامين,  في عشرة أشهريكونقد ف فيه في الحمل
 ومن أحسن ما ذكر في معنى هذه ,فجعلوا الزيادة في المدة,  خمس سنوات أن أمه حملت بهذكر أن بعضهم

والتحقيق في معنى اآلية أنه يعلم مدة الحمل وما يعرض فيها من الزيادة : "-رحمه اهللا–يم اآلية ما قاله ابن الق
وهذا أحد أنواع  ، فهو العالم بذلك دونكم كما هو العالم بما تحمل كل أنثى هل هو ذكر أو أنثى،والنقصان

 وما يزيد من ، وقت إقامته فيه وعلم، فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم...الغيب التي ال يعلمها إال اهللا 
                                                

، مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجلـه وعملـه           )١٢٢٦(، برقم   )٢٤٣٣ / ٦( رواه البخاري، كتاب القدر      - ٢
 .)٢٦٤٣(، برقم )٢٠٣٦ / ٤(وشقاوته وسعادته  

 .)٣١٢(، برقم )١٢١ / ١( كتاب الحيض، باب مخلقة وغير مخلقة  رواه البخاري،- ٣
  ).٤٤٢٠(، برقم )١٧٣٣ / ٤( رواه البخاري، كتاب التفسير، سورة الرعد - ٤
  
  
 



 وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ورؤية الدم وانقطاعه والمقصود ،بدنه وما ينقص
  .)٥("طن وما يتصل بها من زيادة ونقصانذكر مدة إقامة الحمل في الب

هذه األقوال كلها إلى شيء واحد مرجع  بأن -رحمه اهللا–وأوضح منه ما ذكره الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه األرحام وما تزيده؛ ألن معنى تغيض تنقص وتزداد أي تأخذه زائداً فيشمل 

 ونقص مدة ، ونقص جسمه إذا حاضت عليه فتقلص، ونقص العضو من الجنين، نقص العدد،النقص المذكور
 وزيادة جسم ، وزيادة العدد، يشمل زيادة العضوداالزدياأن الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله المعتاد، كما 

 وزيادة أمد الحمل عن القدر المعتاد، واهللا جل وعال يعلم ذلك كله واآلية ،الجنين إن لم تحض وهي حامل
   .)٦(تشمله كله
 .ذلك أجالً معلوماًوجعل ل, حفظ أرزاق خلقه وآجالهم,  بأجل:أي} وكُلُّ شَيٍء ِعنْده ِبِمقْداٍر{: وقال قتادة

                                                
 .)٢٦٨ / ١( تحفة المودود - ٥
  .)٢٢٦ / ٢(أضواء البيان  - ٦
 


