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حْ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه ٰمِن الره

اِب َو الهِذيالمر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَ 
َو ٰلِكنه ب َِك اْلَحق  أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن رَ 
﴾1ْؤِمنُوَن ﴿أَْكثََر النهاِس الَ يُ 
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ُ الهِذي َرفََع السه  ِر َعَمٍد َماَواِت بِغَيْ َّللاه
ى َعلَى اْلعَْرِش وَ تََرْونََها ثُمه اْستَوَ 

َر الشهْمَس َو اْلقَ  ِري َمَر ُكلٌّ يَجْ َسخه
ى يَُدب ِ  ُل ُر اِْلَْمَر يُفَ ِِلََجٍل ُمَسمًّ ص ِ

ِِ َرب ُِكْم تُ اْْليَاِت لَعَلهُكْم بِلِ  ﴾2وِِنُوَن ﴿قَا
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يَها َض َو َجعََل فِ َو ُهَو الهِذي َمده اِْلَرْ 
َمَراِت ْن ُكل ِ الثه َرَواِسَي َو أَْنَهاراً َو مِ 
ي اللهْيَل اثْنَْيِن يُْغشِ َجعََل فِيَها َزْوَجْينِ 

ٍم  َْليَاٍت ِلقَوْ النهَهاَر إِنه فِي ٰذِلكَ 
﴾3يَتَفَكهُروَن ﴿
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نهاٌت َجاِوَراٌت َو جَ َو فِي اِْلَْرِض َِِطٌع ُمتَ 
 َو ِخيٌل ِصْنَوانٌ ِمْن أَْعنَاٍب َو َزْرٌع َو نَ 

ٍِ َواِحٍد َو نُ َغْيُر ِصْنَواٍن يُْسقَى ُل بَِما فَض ِ
فِي ي اِْلُُكِل إِنه بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فِ 
﴾4ْعِقلُوَن ﴿ٰذِلَك َْليَاٍت ِلقَْوٍم يَ 

الرّعدسورةُ 



7

َذا ُكنها ٌب َِْولُُهْم أَ إِ َو إِْن تَْعَجْب فَعَجَ 
ئَِك ْلٍق َجِديٍد أُولٰ تَُراباً أَ إِنها لَِفي خَ 
 اِْلَْغالَُل ِهْم َو أُوٰلئِكَ الهِذيَن َكفَُروا بَِرب ِ 
لنهاِر ئَِك أَْصَحاُب افِي أَْعنَاِِِهْم َو أُولٰ 

﴾5ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن ﴿
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ِة ْبَل اْلَحَسنَ َِ السَّي ِئَِة يَْستَْعِجلُونََك بِ َو 
ُت َو إِنه ِلِهُم اْلَمثاُلَ َو َِْد َخلَْت ِمْن َِبْ 
ُظْلِمِهْم  ِللنهاِس َعلَىَربهَك لَذُو َمْغِفَرةٍ 
﴾6يُد اْلِعقَاِب ﴿َو إِنه َربهَك لََشدِ 
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أُْنِزَل لَْو لَ فَُروا َو يَقُوُل الهِذيَن كَ 
ْنَت إِنهَما أَ هِ َعلَْيِه آيَةٌ ِمْن َرب ِ 
﴾7ْوٍم َهاٍد ﴿ُمْنِذٌر َو ِلُكل ِ َِ 
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لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ

آيَةٌ ْو ل أُْنِزَل َعلَْيهِ لَ َو يَقُوُل الهذيَن َكفَُروا 27: الرعد 
َ يُِضل  ِمْن َرب ِهِ  ُِ َو يَْهدي إِلَْيهِ ُِْل إِنه َّللاه َمْن أَناَب َمْن يَشا

َل َعلَيْ َو ِالُوا 37: اِلنعام  ْل ُِ ِه آيَةٌ ِمْن َرب ِِه لَْو ل نُز ِ
َ ِاِدٌر َعلى َل آإِنه َّللاه ال يَْعلَُموَن يَةً َو لِكنه أَْكثََرُهمْ أَْن يُنَز ِ

ِه لَْيِه آيَةٌ ِمْن َرب ِ لَْو ل أُْنِزَل عَ َو يَقُولُوَن 20: يونس 
ِ فَانْ  ُمْنتَِظريَن تَِظُروا إِن ِي َمعَُكْم ِمَن الْ فَقُْل إِنهَما اْلغَْيُب ّلِِله
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ُ يَْعلَُم  ِغيُض َما تَ َو لُّ أُْنثَى َما تَْحِمُل كُ َّللاه
ٍِ ِعنْ َو كُ َما تَْزَداُد َو اْْلَْرَحاُم  َدهُ ل  َشيْ 

﴾8بِِمْقَداٍر ﴿

﴾9تَعَاِل ﴿ةِ اْلَكبِيُر اْلمُ َعاِلُم اْلغَْيِب َو الشهَهادَ 
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اداادُوَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْاللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى

 وَ ميا وَ ما تَغِيضُُ الََْْْايا ُاللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى»: تعالىقوله •
« ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْداٍْتَزْدادُ وَ كُلُّ شَيْ

ه ء و غاضه غضره نحيو نقيو و نق يغاض الشي: في المفردات،قال •
ده أي تفسي« وَ ما تَغِضُُ الََْْْايا ُ»« وَ غِضَُ الْماءُ»: غضره قال تعالى

اليذي األْاا  فتجعله كالماء الذي تبتلعه األْض و الغضضي  المايا 
.يقف فضه الماء فضبتلعه و لضل  غائض  أي مظلم  انتهى

305: ، ص11الميزان في تفسير القرآن، ج
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اداادُوَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْاللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى

  أعني على هذا فاألنسب أ  تاو  األموْ الثالث  المذكوْة في اآليو •
« ماا تَازْاداادُ»و « ماا تَغِايضُ الْأَرْحاامُ»و « ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى»: قوله

فماا تحملاه كالإشاْة إلى ثالث  من أعمال األْاا  في أيا  الحمل 
م  ادهيو ماا تغيهاه احرحاام الذي تعضه و تحفظيه و الجنينهو أنثى

هيو زادااده ما تاتن ب فضها فت رفه الرام في غذاء الجنضن، و الحيض
راهيا كد  النفاس و الد  أو الحمرة التي تالدم التي تدفعها إلى خارج 

أيا  الحمل أاضانا و هو الذي يظهر من بعُ ما ْوي عن أئمي  أهيل 
.البضت ع و ْبما ينسب إلى ابن عباس

•
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اداادُوَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْاللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى

نق يه الوقيت اليذي تبما تغيض احرحاام أكثر المفسرين على أ  المراد و •
تزيد علىما بما تزادااد و هي تسع  أشهر، و المراد مدة الحمل األْاا  من 

.ذلك
و فضه خلوة عن شاهد يشهد علضيه في   الغيضُ بهيذا المعنيى نيوع مين •

.االستعاْة التي ال غنى لها عن القرين 
ة ما تنقو عين أقيل ميدبما تغيض احرحام و يروى عن بعضهم أ  المراد •

ميا يوليد ألق يى ميدة بما تازادااد و السقطو هي ست  أشهر و هو الحمل
اد ، و عن بعُ آخر أ  الغضُ النق ا  من األجل و اإلزدياد اإلزديالحمل

.فضه
و يرد على الوجهضن ما أوْدناه على سيابقهما، و قيد عرفيت أ  األنسيب •

.بسضاق اآلي  النقو و الزيادة فضما يقذف في الرام من الد 
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الرّعدسورةُ 

ٌِ ِمْنُكْم َمْن أَ  َو َمْن َسره اْلقَْولَ َسَوا
ُمْستَْخٍف َجَهَر بِِه َو َمْن ُهوَ 

﴾10بِالنهَهاِر ﴿بِاللهْيِل َو َساِربٌ 
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