
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١(سورة الرعد 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
  .د وهي مكيةسورة الرع تفسير :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

   الرحمِن الرِحيِمِبسِم اللِّه
}ْؤِمنُونالنَّاِس الَ ي َأكْثَر لَِكنقُّ والْح كبِمن ر كُأنِزَل ِإلَي الَِّذياتُ الِْكتَاِب وآي ١(سورة الرعد[ }المر ِتلْك([.  

ة  وقدمنا أن كل سور،أما الكالم على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة
 وتبيان أن نزوله من عند اهللا حق ال شك فيه وال مرية وال ،ت بهذه الحروف ففيها االنتصار للقرآنأابتد
 ثم عطف على ذلك عطف صفات ، وهو القرآن، هذه آيات الكتاب:أي }ِتلْك آياتُ الِْكتَاِب{:  ولهذا قال؛ريب
والَِّذي ُأنِْزَل ِإلَيك ِمن {:  وهو قوله،خبر تقدم مبتدؤه }ك الْحقُِّمن رب{ يا محمد : أي}والَِّذي ُأنِْزَل ِإلَيك{: فقال
كبر{.   

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

 وهذا هو ، قول جمهور أهل العلمهو ،"وهي مكية":  عن سورة الرعد-رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير قولف
السورة و ،إنها نازلة في مكة سوى آيتين:  وبعضهم قال،نها نزلت بالمدينةإ:  ومن أهل العلم من قال،قرباأل

لو نزل شيء في مكة بعد الهجرة فإنه يكون من قبيل المدني وليس من و ،قبل الهجرة هي مكيةالتي نزلت 
ل أن جميع اآليات فيها نازلة في أن السورة النازلة في مكة األص:  ومن القواعد في هذا الباب،قبيل المكي

 ، وأن السورة النازلة في المدينة األصل أن جميع اآليات التي فيها نازلة في المدينة إال لدليل،مكة إال لدليل
 في كثير من األحيان يكون مرجع ذلك النظر ،إال آية كذا:  يقولون،واالستثناءات التي يذكرها المفسرون عادة

هذه السورة مكية إال اآلية الفالنية :  قالوا،عن اليهود  مثالً تتحدثكانت اآلية فإذا ،نظر وهذا فيه ،إلى المعنى
 كما أنهم يذكرون هذا أحياناً بناء ، اليهودعنفيها ثاً  مع أنه ال إشكال أن تأتي السورة المكية متحد،فإنها مدنية

تبارك - اهللا قولف ،مل هذا كما تحتمل غيره مع أن اآلية تحت،على معنى الح لهم في اآلية من حكم فهموه منها
 ففهم ، هذه السورة مكية،])١٥-١٤(سورة األعلى[ } وذَكَر اسم ربِه فَصلَّى*قَد َأفْلَح من تَزكَّى {: -وتعالى

: يعني }لَّىفَص{ ،التكبير للعيد:  يعني }وذَكَر اسم ربِه{ ،أخرج زكاة الفطر: يعني }تَزكَّى{ بعضهم منها أن 
 وصالة العيد كل ذلك ما شرع إال في ،رفع الصوت بالتكبيرو ،وزكاة الفطر والجهر:  قالوا،صالة العيد

 ؛ ألن معنى اآلية غير هذا، وألن اآلية وهذا الكالم فيه نظر، من سورة مكية،هذه اآلية مدنية:  فقالوا،المدينة
 فإنه ، مع أنه ليس كذلك، فرضنا أن هذا هو المعنى فلو،قد تنزل متحدثة عن أمر أو عن حكم قبل وقوعه

ما ذكروه في قوله  و، وهذا موجود في القرآن،قبل وقوعهعن أمر اآلية تنزل متحدثة أن يطبق عليه ما سبق 
ك فَصلِّ ِلرب{: في قوله:  لكن قالوا،يةك مة مع أن هذه السور،])٢(سورة الكوثر[ }فَصلِّ ِلربك وانْحر{: تعالى
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رانْحوهذا المعنى قد ال يكون هو ، والنحر يعني الهدي واألضاحي-عيد األضحى– المقصود صالة العيد }و 
قُْل ِإن صالَِتي ونُسِكي {: كقوله ، في الصالة: وإنما اآلية تأمر باإلخالص في كل األعمال،المراد باآلية

الَِمينالْع باِتي ِللِّه رممو اييحمهللا وال تذبح نحر أي اذبحا ف،هي الذبيحة:  والنسيكة،])١٦٢(سورة األنعام[ }و 
  . من األصنام والمعبودات ونحو هذا-عز وجل-لغير اهللا 

أما الكالم على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول " :-رحمه اهللا-قال الحافظ ابن كثير 
أن هذه الحروف هي من حروف القول ب هو -عز وجل- عند اهللا والعلم-أقرب هذه األقوال و ،"سورة البقرة

 ،القرآن ليس به حشوف ، يوجد في القرآن شيء ال معنى له:الال يقو ، وال معنى لها في نفسها،المعجم
  ،في" ،حروف الجر مثالً: حروف المعاني مثلف ، وليست بحروف معاٍنأن هذه حروف مباٍن: والمقصود

 ،األمر ليس كذلكلكن  ،تربط بين أجزاء الكالموإنما  ،ال معنى لها في نفسها: ة يقولون فالنحا،" على،عن ،إلى
 والقسم الثاني هو ، وهكذا، وفي تدل على الظرفية، فعلى تدل على العلو أو االستعالء،لها معنى في نفسهاف

إذا أفردت ليس لها معنى  هذه ، الزاي والياء والدال،الزاي من زيدف ، تكون منها الكلماتالتيحروف المباني 
االبتداء بها يدل على و ، وإنما تدل على معنى، فهذه الحروف المقطعة ليس لها معنى في نفسها،في نفسها
 ، فهو يتحداهم أن يأتوا بمثله،أن هذا القرآن قد ركب من هذه الحروف التي تركبون منها الكالمو ،اإلعجاز

 وهم يعجزون عن ، وكل ذلك بالغ في اإلعجاز غايته،التغاير سبعة أوجه من وجوه ،أنزله على سبعة أحرفو
ك الِْكتَاب الَ ذَِل* الم { ، هذه الحروف المقطعة ذكر بعدها القرآن ولذلك تجد إذا ذكرتْ،محاكاته واإلتيان بمثله

* الم { ، المعنى إشارة إلى هذا،ذلك يذكر الوحي والتنزيل وما شابه ، يذكر الكتاب،])٢(سورة البقرة[ }ريب ِفيِه
ومالْقَي يالْح وِإالَّ ه ال ِإلَه اِإلنِجيَل   *اللّهاةَ ورَل التَّوَأنزِه ويدي نيا بقاً لِّمدصقِّ مِبالْح الِْكتَاب كلَيَل عنَز{ 

  . وهكذا])٣-١(سورة آل عمران[
 ثم عطف على ذلك عطف ،هذه آيات الكتاب وهو القرآن: أي }ِتلْك آياتُ الِْكتَاِب{: وقال في هذه السورة

:  يعني}ِتلْك آياتُ الِْكتَاِب{:  يرى أن قوله-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير و ،}ِتلْك آياتُ الِْكتَاِب{: صفات فقال
 ومن أهل العلم من ،}والَِّذي ُأنِزَل ِإلَيك ِمن ربك الْحقُّ{ ، نفس القرآن،القرآن وأن ما ذكر بعده من صفته

 بناء على أن العطف ، ليس المقصود بها القرآن}ِتلْك آياتُ الِْكتَاِب{ن الجملة األولى إ: السلف من يقول
 ثم عطف ،كمالكتب التي نزلت على األنبياء قبل:  أي}ِتلْك آياتُ الِْكتَاِب{ : فيكون معنى قوله،يقتضي المغايرة

 فال يكون بهذا االعتبار من قبيل ، فهذا هو القرآن،}ي ُأنِزَل ِإلَيك ِمن ربك الْحقُّوالَِّذ{:  فقال،عليه القرآن
 وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن ، فاألول غير الثاني، وإنما هذا العطف عطف تغاير،عطف الصفات
إن : ل عطف الصفات قالوا بأن هذا من قبي-كالحافظ ابن كثير- والذين قالوا ،-رحمه اهللا-جرير الطبري 

سبِح اسم {: -عز وجل- كما قال اهللا ،الصفات تأتي متتابعة تارة بالعطف بذكر حرف العطف وتارة بحذفه
 فهذا كله ،])٤-١(سورة األعلى[ }والَِّذي َأخْرج الْمرعى* والَِّذي قَدر فَهدى * الَِّذي خَلَقَ فَسوى * ربك الَْأعلَى 

  . فهذا من باب عطف الصفات،يعود إلى موصوف واحد
  حموليث الكتيبة في المزد*** مام م وابن الهرك القَإلى المِل
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 فكل ، هو القرآن: يعني}والَِّذي ُأنِزَل ِإلَيك ِمن ربك الْحقُّ{ ،القرآن:  يعني}ِتلْك آياتُ الِْكتَاِب{فقول ابن كثير 
 سمى هذا -عز وجل- واهللا ،ذلك يرجع إلى القرآنف ،-واهللا تعالى أعلم-ألقرب هذا هو او ،ذلك من صفته

  المراد بقوله ف ، ولم ينزل في كتاب، وال يستشكل هذا بأنه في ذلك الحين لم يكن القرآن مكتوباً،القرآن كتاباً
من تتبع موارد هذه و ،آن قطعاً أنه القر}ك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِهذَِل{:  في أول سورة البقرة-تبارك وتعالى-

يل يدل  إال لقرينة أو دل، أن المراد بالكتاب هو القرآن-واهللا تعالى أعلم-اللفظة في القرآن فإن الذي يترجح 
 .دليالً والعطف هنا ليس ،على ذلك

  مع هذا البيان: أي}رصتَ ِبمْؤِمِنينوما َأكْثَر النَّاِس ولَو ح{:  كقوله}ولَِكن َأكْثَر النَّاِس ال يْؤِمنُون{: وقوله
  .والجالء والوضوح ال يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق

 اللّه الَِّذي رفَع السماواِت ِبغَيِر عمٍد تَرونَها ثُم استَوى علَى الْعرِش وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجِري َألجٍل{
تُوِقنُون كُمبلَّكُم ِبِلقَاء راِت لَعُل اآليفَصي راَألم ربدى يمس٢(سورة الرعد[ }م([.  

 بل بإذنه ،يخبر اهللا تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمٍد
وما ، فالسماء الدنيا محيطة بجميع األرض،ك مداهادريعداً ال تنال وال وأمره وتسخيره رفعها عن األرض ب 

 ، مرتفعة عليها من كل جانب على السواء،حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها
وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام،عد ما بينها وبين األرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عاموب ، 

 وسمكها ، وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام،بالسماء الدنيا وما حوتثم السماء الثانية محيطة 
اللَّه الَِّذي {:  كما قال تعالى، وهكذا السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة،خمسمائة عام

نِض ِمثْلَهالَْأر ِمناٍت واومس عباآلية}خَلَقَ س .  
 ومجاهد والحسن وقتادة وغير -مارضي اهللا تعالى عنه-  روي عن ابن عباس}ِبغَيِر عمٍد تَرونَها{: وقوله

 يعني بال ،السماء على األرض مثل القبة: وقال إياس بن معاوية. لها عمد ولكن ال ترى: واحد أنهم قالوا
ويمِسك السماء َأن تَقَع {: الى وهذا هو الالئق بالسياق والظاهر من قوله تع، وكذا روي عن قتادة،عمد

 أي هي ، تأكيداً لنفي ذلك}تَرونَها{:  فعلى هذا يكون قوله،])٦٥(سورة الحـج[ }علَى الَْأرِض ِإلَّا ِبِإذِْنِه
  . وهذا هو األكمل في القدرة،مرفوعة بغير عمد كما ترونها

أن :  القول األول، قوالن مشهوران للمفسرين،}غَيِر عمٍد تَرونَهااللّه الَِّذي رفَع السماواِت ِب{:  تعالىقولهفي 
 أن اهللا رفعها بغير عمد يحتمل }ِبغَيِر عمٍد تَرونَها{: -تبارك وتعالى- فقوله ،رفع السماء بغير عمد نراهااهللا 

 ،رى بغير عمد تُ، إلى العمداًائد ع}تَرونَها{: قولهالضمير في  فيكون ، يعني لها عمد لكنها غير مرئية،مرئية
: قولهالضمير في  أو أن ،لها عمد لكنها ال تبصر باألعين: وقيل ،-تبارك وتعالى-العمد هو قدرته : وقيل

 وكل واحد من القولين قال به طائفة ، فاهللا خلقها من غير عمد كما نراها ونشاهدها، عائد إلى السماء}تَرونَها{
 فهذه ،هذا دليل على القدرة:  قال،أن الضمير يرجع إلى العمدب فمن قال ،ل المعنيينتحتمفاآلية  ،من السلف

هذا أدل على :  بأن الضمير عائد إلى السماء، قال ومن قال، وهذا أمر غير معهود للناس،عمد غير مرئية
 فاهللا ،قوم على أعمدة باعتبار أن هذا السقف العظيم الهائل ال ي،-رحمه اهللا- كما قال الحافظ ابن كثير ،القدرة

 وهذا ،-سبحانه وتعالى- فهو يمسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه ، هو الذي يمسكه-تبارك وتعالى-
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ن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهي إ:  وال يقال، وهو المتبادر إلى الذهن،المعنى الثاني هو األقرب
 وهو أن السماء ،القرآن يدل على رجحان المعنى اآلخر فإن السياق وما يمكن أن تفسر به اآلية من ،العمد

 وإنما نقول كما قال ،ال نتكلم في هذا:  من يقول-رحمه اهللا- ومن أهل العلم كابن جرير ،ليس لها عمد أصالً
 سواء كان األمر كما ، فهي كما نشاهد ليس لها أعمدة،نه خلق السماء بغير عمد نراهاإ -عز وجل-اهللا 

- فكل هذا من دالئل قدرته وعظمته ووحدانيته ،ربص أو كان لها أعمدة ال تُ،أعمدة أصالًنشاهد ليس لها 
ن ما بينها إ:  في السموات-رحمه اهللا-قول الحافظ ابن كثير و ، وال شك أن هذا القول أسلم،-سبحانه وتعالى

هذا الحديث . آخره إلى ، وأن سمكها مسيرة خمسمائة عام،وبين األرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام
 لكن ال ، الحديث ال يصح،"المسافات التي بين كل سماء وسماء خمسمائة عام" ،الوارد في هذا المعنى ال يصح

 ، هذا أمر مقطوع به، وأن السماوات ليست منطبقة على بعضها، بين كل سماء وسماء يوجد مسافةهشك أن
- فاهللا ، لكن يبقى النظر في األرض،من المالئكةكل سماء من يسكنها لأن و ، يدل على ذلكوحديث المعراج

 فاألرض سبع ،])١٢(سورة الطالق[ }وِمن الَْأرِض ِمثْلَهن{:  أخبر أنه خلق سبع سماوات قال-تبارك وتعالى
ال ، هذا ال علم لنا به فهل هذه الطبقات منفصلة كل طبقة عن األخرى أو متصلة ملتصقةوال يقال  ،طبقات

 ، وأن فيها من األنبياء كأنبيائنا، من يسكنهافي بعض المرويات بأن كل أرض فيهاا ورد فيه  وم،نخوض فيه
 -عز وجل- لكن اهللا ، هل هي ملتصقة أو منفصلة-فاهللا تعالى أعلم- ، كل هذا ال يصح فيه شيء،إلى آخره

 الطبقة ، الطبقة القشرة:هذه الطبقات هي وهكذا ما يذكره أهل علم األرض من أن ،}يتَنَزُل الَْأمر بينَهن{: قال
 وما يذكر في ، هذا الكالم ال تفسر به طبقات األرض السبع، إلى النواة... ، ثم الطبقة المنصهرة،الصخرية

 بأن المقصود بهذه الطبقات ومن قال ، وهم يقرون بذلك،هذا إنما هو نظريات وليس عندهم فيه برهان
صلى اهللا - منها قوله ، ويدل على هذا أدلة،وإنما بعضها فوق بعض ،غير صحيح ،سبعة أفالكاألرضية 
 وكذلك النصوص الواردة التي ،من غصب شبراً من األرضفي  )١())قه إلى سبع أرضينطو((: -عليه وسلم

  .األرضفي : أي ،)٢())فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة(( ،يذكر فيها أحياناً الخسف
مر كما جاء من غير تكييف  تقدم تفسيره في سورة األعراف وأنه ي}ى علَى الْعرِشثُم استَو{: وقوله تعالى

  .  تعالى اهللا علواً كبيراً، وال تمثيل،وال تشبيه وال تعطيل
 ،بمعنى استوى في كالم العرب "عال" فكلمة ،يفسر المعنىو ،من غير تحريف أو تكييف مر كما جاءتتُ
 على العرش هو أحد األدلة الدالة -تبارك وتعالى- استواؤه ،تواء علو خاص فاالس،تأتي بمعنى عال وارتفعو

  .علو واالرتفاع فيفسر االستواء بال،-تبارك وتعالى-على علوه 
المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام :  قيل}وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجِري ِلَأجٍل مسمى{: وقوله
المراد إلى مستقرهما وهو :  وقيل])٣٨(سورة يــس[} س تَجِري ِلمستَقَر لَّهاوالشَّم{: ه تعالى كقول،الساعة

 فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ،تحت العرش مما يلي بطن األرض من الجانب اآلخر
                                                

 .، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب األرض وغيرها)١٦١٠( برقم -رضي اهللا عنه- رواه مسلم من حديث عروة - ١

، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيالء، )٥٤٥٢( برقم -رضي اهللا عنه-ديث أبي هريرة  رواه البخاري من ح- ٢
 .، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه)٢٠٨٨(ومسلم برقم 
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 ،ا يلي العالم من هذا الوجه قبة مم-على الصحيح الذي تقوم عليه األدلة- ألنه ؛ما يكون عن العرش
 وهذا ، وال يتصور هذا في الفلك المستدير، ألن له قوائم وحملة يحملونه،وليس بمحيط كسائر األفالك

  . وهللا الحمد والمنة،واضح لمن تدبر ما وردت به اآليات واألحاديث الصحيحة
 وهذا السير ، فهما يسيران بهذه المنازل،ا بمعنى ذللهم،}وسخَّر الشَّمس والْقَمر{: -تبارك وتعالى-قوله 

 ، فيتعاقب الليل والنهار، وقضاه من مصالح العالم-عز وجل- لما قدره اهللا ،المنضبط غاية االنضباط
 الحافظ ابن ،}كُلٌّ يجِري ِلَأجٍل مسمى{ ، إلى غير ذلك من المنافع،ويحصل التعاقب بين الفصول في السنة

 فهذا السير للشمس والقمر بهذه الطريقة المنتظمة ،"جريان إلى انقطاعهما بقيام الساعةأي ي": كثير هنا قال
 كل ، تخرج من المشرق ثم تغرب من جهة المغرب في كل يوم بهذا االنتظام العجيب الدقيق،غاية االنتظام

 النجوم وتكور  وتنكدر، فيحصل التغير لهذه النجوم واألفالك، وهو وقت قيام الساعة،ذلك إلى وقت معلوم
 وهذا عليه عامة أهل ، فتتغير أحوال العالم العلوي والعالم السفلي،جمع مع القمر ويلقيان في النارالشمس وتُ

 والمقصود به ،}كُلٌّ يجِري ِلَأجٍل مسمى{ ، ومن أهل العلم من قال بأن المقصود في الدنيا، المفسرين منالعلم
 يبدأ القمر من ، ومنازل القمر تكون في شهر،زل الشمس تكون في سنة فمنا،منازل الشمس ومنازل القمر

 والذي عليه عامة السلف فمن ، وهكذا في ثمان وعشرين منزلة،أول ليلة في منزلة ثم الليلة الثانية في منزلة
 ،هذا الجريان فإذا جاء يوم القيامة توقف ،يوم القيامة:  أي}كُلٌّ يجِري ِلَأجٍل مسمى{بعدهم أن المقصود 

  .وتغيرت هذه األحوال التي نشاهدها
   .وذكر الشمس والقمر ألنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة

:  قال-عز وجل- اهللا ، مستقرهما تحت العرشإن : وقيل،}س تَجِري ِلمستَقَر لَّهاوالشَّم{:  تعالىوقوله
}الشَّماولَّه تَقَرسِري ِلمتَج صلى اهللا عليه - كما ثبت عن النبي ،يفسر بأنها تسجد تحت العرش: ر المستق،}س

 ، في هذه اآلية قرن بينهما في المسير-تبارك وتعالى- واهللا ، ولكن ذلك في الشمس وليس القمر،-وسلم
 ،لعرش هذه اآلية بالسجود تحت ا-واهللا تعالى أعلم-فسر ت فال ،}كُلٌّ يجِري ِلَأجٍل مسمى{:  قال،والجريان

  . واهللا أعلم،قيام الساعة:  أي}ِلَأجٍل مسمى{ : في قولهاألجلو
   .لتي هي أشرف وأعظم من الثوابتوذكر الشمس والقمر؛ ألنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة ا

  الشمس والقمر اهللا تبارك وتعالى فخص، فالنجوم كذلك،الجريان ليس فقط للشمس والقمر كما هو معلومو
  .-واهللا أعلم-  لظهورهما وعظم منافعهما مقارنة بغيرهمائر الكواكب والنجومدون سا

 كما نبه بقوله ، فألن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق األولى واألحرى،فإذا كان قد سخر هذه
 ،])٣٧(سورة فصلت[ } كُنتُم ِإياه تَعبدونلَا تَسجدوا ِللشَّمِس ولَا ِللْقَمِر واسجدوا ِللَِّه الَِّذي خَلَقَهن ِإن{: تعالى

 والنُّجوم مسخَّراٍت ِبَأمِرِه َأالَ لَه الْخَلْقُ واَألمر تَبارك اللّه رب الْقَمرو سموالشَّ{: بقولهمع أنه صرح بذلك 
الَِمينلَّ{:  وقوله،])٥٤(سورة األعراف[ }الْعُل الْآياِت لَعفَصيتُوِقنُون كُمبِبِلقَاِء ر يوضح اآليات : أي}كُم 

 . وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأه،والدالالت الدالة على أنه ال إله إال هو
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