
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٩(الرعد سورة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  . الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نًا سيرتْ ِبِه الِْجبـاُل َأو قُطِّعـتْ ِبـِه    ولَو َأن قُرآ  {:  في تفسير قوله تعالى    - تعالى رحمه اهللا  -قال المصنف   

اَألرض َأو كُلِّم ِبِه الْموتَى بل لِّلِّه اَألمر جِميعا َأفَلَم ييَأِس الَِّذين آمنُواْ َأن لَّو يشَاء اللّه لَهدى النَّاس جِميعا والَ            
صنَعواْ قَاِرعةٌ َأو تَحلُّ قَِريبا من داِرِهم حتَّى يْأِتي وعد اللِّه ِإن اللّه الَ يخِْلـفُ                يزاُل الَِّذين كَفَرواْ تُِصيبهم ِبما      

ادسورة الرعد) ٣١[( }الِْميع[.  
 ومفضالً له على سائر الكتب - صلى اهللا عليه وسلم -يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد 

 لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن : أي}لَو َأن قُرآناً سيرتْ ِبِه الِْجباُلو{ :المنزلة قبله
لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك , اأو تكلم به الموتى في قبوره, أو تقطع به األرض وتنشق, أماكنها

ستطيع اإلنسان والجن عن أو بطريق األولى أن يكون كذلك لما فيه من اإلعجاز الذي ال ي, دون غيره
جاحدون , ومع هذا فهؤالء المشركون كافرون به, وال بسورة من مثله, آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله

  .له
  :أما بعد, الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

لِْجباُل َأو قُطِّعتْ ِبِه اَألرض َأو كُلِّم ِبِه الْموتَى بل لِّلِّه اَألمر ولَو َأن قُرآنًا سيرتْ ِبِه ا{: -تبارك وتعالى-قوله 
ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به األرض أو كلم به : تقديره" لو" جواب ,]سورة الرعد) ٣١[(} جِميعا

لَو َأنزلْنَا هذَا الْقُرآن {: - عز وجل - كما قال اهللا,  وإعجازهالموتى، لكن هذا القرآن؛ لعظمته وشدة تأثيره
ونتَفَكَّري ملَّها ِللنَّاِس لَعهِربثَاُل نَضالَْأم ِتلْكِة اللَِّه وخَشْي نا معدتَصا مخَاِشع تَهَأيٍل لَّربلَى جسورة ) ٢١[( }ع

أن  وهي  آية– صلى اهللا عليه وسلم - من النبي طلبوا ويذكر كثير من علماء التفسير أن المشركين ,]الحشر
لو و, أن يحيي لهم بعض األجداد واآلباء الذين ماتوا على الشرك من أجل الزراعة، وجبالاليزيح عنهم 

  .كان ذلك هو سبب النزولهذه الرواية لصحت 
 ما شاء اهللا - عز وجل -ى اهللا  مرجع األمور كلها إل:أي ]سورة الرعد) ٣١[(} بل لِّلِّه اَألمر جِميعا{ :قوله
وقد يطلق اسم , ومن يهد اهللا فما له من مضل, ومن يضلل اهللا فال هادي له, وما لم يشأ لم يكن, كان

  . ألنه مشتق من الجميع؛القرآن على كل من الكتب المتقدمة
: -  عليه وسلمصلى اهللا -رسول اهللا  قال: قال - رضي اهللا تعالى عنه - هريرة ي أبروى اإلمام أحمد عن

وكان ال , فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته, خففت على داود القراءة فكان يأمر بدابته أن تسرج((
  . والمراد بالقرآن هو الزبور.  انفرد بإخراجه البخاري،)١())يأكل إال من عمل يديه

   
                                                

 .)٨١٦٠(، برقم )٤٩٧ / ١٣(د  أحم،  و)٣٢٣٥(، برقم )١٢٥٦ / ٣(} وآتَينَا داوود زبورا{: رواه البخاري، كتاب األنبياء، باب قول اهللا تعالى - ١



 "قرأ"مادة وأصل ,  القول الراجحوهذا هو, باعتبار أن القرآن مشتق من القراءة, القرآن هنا هو الزبور
ألن اهللا : بعضهمواآليات والسور، وقال , الكلماتوقيل ذلك الجتماع الحروف , مأخوذة من الضم والجمع

  .وخالصة الكتب السابقة, والعقائد, واألحكام, قصص وأخبار األممجمع فيه ال
َأن لَو {أو يتبينوا , ويعلموا من إيمان جميع الخلق :أي ]سورة الرعد) ٣١[(} َأفَلَم ييَأِس الَِّذين آمنُواْ{ :وقوله

 فإنه ليس ثم حجة وال معجزة أبلغ وال أنجع في العقول والنفوس من هذا ,}يشَاء اللَّه لَهدى النَّاس جِميعاً
سول اهللا وثبت في الصحيح أن ر.  الذي لو أنزله اهللا على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اهللا,القرآن

وإنما كان الذي أوتيته , ما من نبي إال وقد أوتي ما آمن على مثله البشر((:  قال- صلى اهللا عليه وسلم -
معناه أن معجزة كل نبي انقرضت , )٢())فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة, وحياً أوحاه اهللا إلي

ئبه وال يخلق عن كثرة الرد وال يشبع منه وهذا القرآن حجة باقية على اآلباد ال تنقضي عجا, بموته
  .ومن ابتغى الهدى من غيره أضله اهللا,  من تركه من جبار قصمه اهللا, هو الفصل ليس بالهزل,العلماء

 –ر  قول ابن كثي,]سورة الرعد) ٣١[( }َأفَلَم ييَأِس الَِّذين آمنُواْ َأن لَّو يشَاء اللّه لَهدى النَّاس جِميعا{: قوله
أن :  بين قول من قال– رحمه اهللا –جمعاً منه " أو يتبينوا , ويعلموامن إيمان جميع الخلق : "-رحمه اهللا 

 واهللا تبارك وتعالى أعلم –أن اليأس هو انقطاع األمل، والراجح : اليأس هنا بمعنى التبين، وبين قول من قال
 ومنه قول مالك بن عوف قائد المشركين –ه اهللا  رحم- أن ييأس بمعنى يتبين، وهذا هو اختيار ابن جرير –

  :في حنين
  ني ابن فارس زهداً أألم تيأسوا  ***أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني

 وهذه قراءة آحادية   }أفلم يتبين الذين آمنوا   { – رضي اهللا عنهما     –ألم تتبينوا وتعلموا؟ وقرأ ابن عباس       : يعني
  .ولكنها تفسر القراءة المتواترة

 ال يصنع من ذلك إال ما شاء :أي: - مارضي اهللا تعالى عنه -  قال ابن عباس}بْل ِللَِّه الَْأمر جِميعاً{ :وقوله
  . وقاله ابن جرير أيضاً،  رواه ابن إسحاق بسنده عنه.ولم يكن ليفعل

  . يتمشى معها تماماً كانت هذه صحيحة لكان سياق اآلياتلوهذه الرواية ال تصح و
 : أي]سورة الرعد) ٣١[(} زاُل الَِّذين كَفَرواْ تُِصيبهم ِبما صنَعواْ قَاِرعةٌ َأو تَحلُّ قَِريبا من داِرِهموالَ ي{: وقوله

: كما قال تعالى,  ليتعظوا ويعتبروا؛بسبب تكذيبهم ال تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم
َأفَلَا يرون َأنَّا { : وقال،]سورة األحقاف) ٢٧[( } من الْقُرى وصرفْنَا الْآياِت لَعلَّهم يرِجعونولَقَد َأهلَكْنَا ما حولَكُم{

ونالْغَاِلب ما َأفَهاِفهَأطْر ا ِمنهنَنقُص ضلُّ قَِريباً { :قال قتادة عن الحسن. ]سورة األنبياء) ٤٤[( }نَْأِتي الَْأرتَح َأو
ِمناِرِهمالقارعة وهذا هو الظاهر من السياق: أي} د .  

 إلى أقرب ألن األصل أن يرجع الضمير؛ القارعة: أي، }َأو تَحلُّ قَِريباً ِمن داِرِهم{ :- تبارك وتعالى –قوله 
يرجع إلى  }ِهمَأو تَحلُّ قَِريباً ِمن داِر{:  فقد قال أن الضمير في قوله– رحمه اهللا -خالفاً البن جرير مذكور 

                                                
، ومسلم،  )٦٨٤٦(، برقم   )٢٦٥٤ / ٦) (بعثت بجوامع الكلم  : ( رواه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم             - ٢

 ).١٥٢(برقم ، )١٣٤ / ١ ( الناسكتاب اإليمان، باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم إلى جميع



صلى  -  سرايا النبي أن:يعني،  تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم:أي: فقال – صلى اهللا عليه وسلم –النبي 
  . وجيوشه تكون قريباً منهم- اهللا عليه وسلم

ن عذاب م:  قال}تُِصيبهم ِبما صنَعوا قَاِرعةٌ{ - مارضي اهللا تعالى عنه - وقال العوفي عن ابن عباس
 بهم - صلى اهللا عليه وسلم - نزول رسول اهللا : يعني}َأو تَحلُّ قَِريباً ِمن داِرِهم{ ,السماء ينزل عليهم

 - مارضي اهللا تعالى عنه -وقال عكرمة في رواية عن ابن عباس . وكذا قال مجاهد وقتادة, وقتاله إياهم
   .يوم القيامة: وقال الحسن البصري.  فتح مكة: يعني}د اللَِّهحتَّى يْأِتي وع{ :وكلهم قال . نكبة: أي}قَاِرعةٌ{

 }تُِصيبهم ِبما صنَعواْ قَاِرعةٌ{ : - تبارك وتعالى – ومعنى قول اهللا , تصحالالعوفي عن ابن عباس رواية 
  . أو غيرهاسواء كان ذلك بآفة سماوية تقع بهم, أياً كانت هذه المصيبة,  مصيبة:أي

فَالَ { ال ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم وألتباعهم في الدنيا واآلخرة : أي} اللَّه ال يخِْلفُ الِْميعادِإن{: قوله
  .]سورة إبراهيم) ٤٧([ }تَحسبن اللّه مخِْلفَ وعِدِه رسلَه ِإن اللّه عِزيز ذُو انِْتقَاٍم

يقول  ]سورة الرعد) ٣٢[( }ملَيتُ ِللَِّذين كَفَرواْ ثُم َأخَذْتُهم فَكَيفَ كَان ِعقَاِبولَقَِد استُهِزَئ ِبرسٍل من قَبِلك فََأ{
ولَقَِد استُهِزَئ ِبرسٍل من {:  في تكذيب من كذبه من قومه- صلى اهللا عليه وسلم -تعالى مسلياً لرسوله 

ِلك{ , فلك فيهم أسوة: أي]سورة الرعد) ٣٢[( }قَبواْفََأمكَفَر تُ ِللِّذين{ أنظرتهم وأجلتهم: أي}لَي ,مَأخَذْتُه ثُم {
وكََأين من قَريٍة َأملَيتُ لَها {: كما قال تعالى, فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم وأمليت لهم, أخذة رابية

إن اهللا ليملي للظالم حتى إذا (( وفي الصحيحين ]سورة الحـج) ٤٨([ }خَذْتُها وِإلَي الْمِصيروِهي ظَاِلمةٌ ثُم َأ
وكَذَِلك َأخْذُ ربك ِإذَا َأخَذَ الْقُرى وِهي ظَاِلمةٌ { :-صلى اهللا عليه وسلم - ثم قرأ رسول اهللا )٣())أخذه لم يفلته

شَِديد َأِليم َأخْذَه سورة هود) ١٠٢[( }ِإن[.  
فٍْس ِبما كَسبتْ وجعلُواْ ِللِّه شُركَاء قُْل سموهم َأم تُنَبُئونَه ِبما الَ يعلَم ِفي اَألرِض َأم ِئم علَى كُلِّ نَاَأفَمن هو قَ{

ِمن ا لَهفَم ِلِل اللّهضن يمِبيِل وِن السواْ عدصو مهكْرواْ مكَفَر ِللَِّذين نيْل زِل بالْقَو ناٍدِبظَاِهٍر م٣٣[( } ه (
  .]سورة الرعد
 حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة يعلم ما : أي}ِئم علَى كُلِّ نَفٍْس ِبما كَسبتْاَأفَمن هو قَ{: يقول تعالى

وما تَكُون ِفي شَْأٍن وما تَتْلُو ِمنْه ِمن قُرآٍن والَ { ,وال يخفى عليه خافية, يعمل العاملون من خير وشر
وما تَسقُطُ ِمن {: وقال تعالى, ]سورة يونس) ٦١[( }عملُون ِمن عمٍل ِإالَّ كُنَّا علَيكُم شُهودا ِإذْ تُِفيضون ِفيِهتَ

لَم مستَقَرها وما ِمن دابٍة ِفي الَْأرِض ِإلَّا علَى اللَِّه ِرزقُها ويع{ :وقال, ]سورة األنعام) ٥٩[( }ورقٍَة ِإالَّ يعلَمها
سواء منكُم من َأسر الْقَوَل ومن جهر ِبِه ومن هو {: وقال، ]هودسورة ) ٦([ }ومستَودعها كُلٌّ ِفي ِكتَاٍب مِبيٍن
: وقال, ]سورة طـه) ٧[( }ىيعلَم السر وَأخْفَ{: وقال, ]سورة الرعد) ١٠[( }مستَخٍْف ِباللَّيِل وساِرب ِبالنَّهاِر

}ِصيرب لُونما تَعِبم اللَّهو ا كُنتُمم نَأي كُمعم وهأفمن هو كذلك كاألصنام التي يعبدونها,]سورة الحديد) ٤[( }و  ,
وال كشف ضر عنها وال عن عابديها؟ , وال تملك نفعاً ألنفسها وال لعابديها, وال تعقل, ال تسمع وال تبصر

 عبدوها معه من أصنام : أي}وجعلُوا ِللَِّه شُركَاء{:  هذا الجواب اكتفاء بداللة السياق عليه وهو قولهوحذف
   .فإنهم ال حقيقة لهم, واكشفوا عنهم حتى يعرفوا,  أعلمونا بهم: أي}قُْل سموهم{ ,وأنداد وأوثان

                                                
 .)٤٤٠٩(، برقم )١٧٢٦ / ٤( رواه البخاري، كتاب التفسير، سورة هود - ٣



 ؛ ألنه لو كان له وجود في األرض لعلمها؛ ال وجود له: أي}َأرِضَأم تُنَبُئونَه ِبما ال يعلَم ِفي الْ{: قال ولهذا
   .ألنه ال تخفى عليه خافية

 بعض أهل العلم خصو, تنبئونه بما ال يعلم في األرض بل أ: المعنى, والهمزة"بل"بمعنى ,  منقطعةهي "أم"
  .هللا شركاء في األرض ادعوا ألن المشركيناألرض؛ 

 إنما :أي, بباطل من القول: وقال الضحاك وقتادة. بظن من القول:  قال مجاهد}لْقَوِلم ِبظَاِهٍر ِمن اأ{ :قوله
 إنما عبدتم هذه األصنام بظن منكم :أي، عبدتم هذه األصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة

  .أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة
:  أي}م ِبظَاِهٍر ِمن الْقَوِلأ{: وقال بعضهم, باطل من القولول وبظن من الق: أي }م ِبظَاِهٍر ِمن الْقَوِلأ{ :قوله

   . بظاهر من القول مسموع: أي:- رحمه اهللا -ابن جرير وقال , بحجة وبرهان من القول ظاهرة
اٍن ِإن يتَِّبعون ِإلَّا الظَّن وما ِإن ِهي ِإلَّا َأسماء سميتُموها َأنتُم وآباُؤكُم ما َأنزَل اللَّه ِبها ِمن سلْطَ{ :قوله

سورة ) ٣٣[( }بْل زين ِللَِّذين كَفَرواْ مكْرهم{ ,]سورة النجم) ٢٣[( }تَهوى الَْأنفُس ولَقَد جاءهم من ربِهم الْهدى
:  كقوله تعالى,طراف النهارقولهم أي ما هم عليه من الضالل والدعوة إليه آناء الليل وأ:  قال مجاهد]الرعد

 من قرأها ]سورة الرعد) ٣٣[( }وصدواْ عِن السِبيِل{, ]سورة فصلت) ٢٥[( }وقَيضنَا لَهم قُرنَاء فَزينُوا لَهم{
, وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل, وأنه حق دعوا إليه, بفتح الصاد معناه أنه لما زين لهم ما هم فيه

ومن يضِلِل {: ولهذا قال؛ صدوا به عن سبيل اهللا, الضم أي بما زين لهم من صحة ما هم عليهومن قرأها ب
) ٤١[(} ومن يِرِد اللّه ِفتْنَتَه فَلَن تَمِلك لَه ِمن اللِّه شَيًئا{ : كما قال,]سورة الرعد) ٣٣[( }اللّه فَما لَه ِمن هاٍد

سورة ) ٣٧[( }ص علَى هداهم فَِإن اللّه الَ يهِدي من يِضلُّ وما لَهم من نَّاِصِرينِإن تَحِر{ : وقال,]سورة المائدة
  ].النحل
مهور بالفتح،  قرأ حمزة والكسائي وعاصم  بالضم، وقرأ الج]سورة الرعد) ٣٣[( }وصدواْ عِن السِبيِل{: قوله

 – عن السبيل وأضلهم وهذا اختيار ابن جرير –ز وجل  ع-صدهم اهللا : وعلى قراءة الضم يكون المعنى
  .صدهم الشيطان وأضلهم: أي:  وقال بعضهم–رحمه اهللا 

وصدوا الناس عن اتباع طريق , أنه لما زين لهم ما فهم فيه وأنه حق دعوا إليه: والمعنى على قراءة الفتح
  .الرسل
أنهم زين لهم عملهم السيء : زمة، فيكون المعنىتأتي متعدية وتأتي الزمة، وإذا فسرت بأنها ال" صد"وكلمة 

   .أي صدوا غيرهم عن سبيل اهللا: فكفروا وانحرفوا، وصدوا أنفسهم، وإذا فسرت بأنها متعدية فيكون المعنى


