سورة الرعد
وهي من السور املكية  ( .نزلت قبل اهلجرة ) .
ْكتَ ِ َّ ِ
ات ال ِ
ك ا ْْلَ ُّق َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس الَ يُ ْؤِمنُو َن (. ) )1
ك ِمن َّربِ َ
ي أُن ِز َل إِلَْي َ
ْك آيَ ُ
( املر تِل َ
اب َوالذ َ
[ الرعد . ] 1 :
--------( املر ) تقدم الكالم على احلروف املقطعة يف أوائل السور .
ات ال ِ
ْكتَ ِ
اب ) أي  :هذه آيات الكتاب .
ْك آيَ ُ
( تِل َ
فـ( تِْلك ) إشارة إىل آيات السورة املسماة باملر.
واملراد بالكتاب  :القرآن .

أي  :تلك اآليات اليت نقرؤها عليك -يا حممد -يف هذه السورة هي آيات الكتاب الكرمي .
 وذهب بعض العلماء  :أن املراد بالكتاب  :التوراة واإلجنيل  ،قاله جماهد.
 ومسي القرآن كتاباً:ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ :كما قال تعاىل (بل هو قُـرآ ٌن ِجمي ٌدِ .يف لو ٍح ْحم ُف ٍ
وظ).
ْ
ْ ُ ْ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ص ُحف ُمكَّرمة .مْرفُوعة ُمط َّهرةٍ بأيْدي سفرةٍ)
وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة :قال تعاىل (فم ْن شاء ذكرهُِ .يف ُ
وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا ،ونقرؤه من هذه الكتب.
َّ ِ
ك ا ْْلَ ُّق ) أي  :وما أنزله هللا -تعاىل -عليك يف هذا الكتاب ،هو احلق اخلالص الذي ال يلتبس به
ك ِمن َّربِ َ
ي أُن ِز َل إِلَْي َ
( َوالذ َ
باطل ،وال حيوم حول صحته شك أو التباس.
 قال القرطيب  :قوله تعاىل ( ِمن َّربِك احلق ) ال كما يقول املشركون  :إنك تأيت به من تلقاء نفسك ؛ فاعتصم به  ،واعمل
مبا فيه.

 قال مقاتل  :نزلت حني قال املشركون  :إن حممداً أتى بالقرآن من تلقاء نفسه.
( َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس الَ يُ ْؤِمنُو َن ) لبيان موقف أكثر الناس من هذا القرآن الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.

أي  :لقد أنزلنا عليك يا حممد هذا القرآن باحلق ،ولكن أكثر الناس ال يؤمنون به النطماس بصائرهم  ،واستيالء العناد على
نفوسهم .
الفوائد :
-1إعجاز القرآن ،فإنه مكون من جنس احلروف اليت يتألف منها سائر الكالم ،وقد عجزت العرب أن يأتوا بسورة مثله.
 - 2أن من أمساء القرآن الكتاب.
 -3أن القرآن منزل غري خملوق.
 - 4إثبات علو هللا تعاىل.
 - 5أن القرآن منزل على حممد . 
 -6حترمي التكذيب بالقرآن.
 - 7وجوب اإلميان بالقرآن.
 -8أن القرآن كله حق  ،وما جاء به متضمن للحق الكامل.
1

ٍ
( َّ َّ ِ
السماو ِ
استَ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
َّر َّ
س ًّمى يُ َدبُِر
ات بِغَ ِْْي َع َمد تَ َرْونَ َها ُُثَّ ْ
س َوالْ َق َم َر ُكلٌّ ََْي ِري أل َ
اَّللُ الذي َرفَ َع َّ َ َ
ش َو َسخ َ
َج ٍل ُّم َ
الش ْم َ
صل اآلي ِ
ِ
ات لَ َعلَّ ُكم بِلِ َقاء َربِ ُك ْم تُوقِنُو َن (. ) )2
األ َْم َر يُ َف ُ َ
[ الرعد . ] 2 :
--------( َّ َّ ِ
السماو ِ
اَّللُ تـعاىل ع ْن كم ِال قُ ْدرتِِه وع ِظي ِم ُسْلطانِِه أنَّهُ الذي بإذنه وأمره رفع
ات بِغَ ِْْي َع َم ٍد تَ َرْونَ َها ) ُيُِِْبُ َّ
اَّللُ الذي َرفَ َع َّ َ َ
السموات بِغ ِْري عم ٍد ،ب ْل بِِإ ْذنِِه وأ ْم ِرهِ وت ْس ِخ ِريهِ رفـعها عن األرض بعدا ال تنال وال تدرك مداها.
ٍ
ِ
د تـرونـها ) قيل  :هلا عمد لكنها ال ترى  ( .يعين هلا عمد لكنها غري مرئية ) .
 وقوله ( بغ ِْري عم ْوقيل  :هي مرفوعة بال عمد كما تروهنا  ( .أي  :كما نراها ونشاهدها من غري عمد ) .
ِ
السماءُ على ْاأل ْر ِ
ض ِمثْ ُل الْ ُقبَّ ِة « ، »2يـ ْع ِين بِال عم ٍد ،وكذا ُرِوي ع ْن
اس بْ ُن ُمعا ِويةَّ :
 ورجح هذا ابن كثْي فقال  :قال إي ُ
اق ،والظَّ ِ
الالئِق بِ ِ
السي ِ
اهُر ِم ْن قـ ْولِِه تـعاىل:
قـتادة ،وهذا ُهو َّ ُ
السماء أ ْن تـقع على ْاأل ْر ِ
يدا لِنـ ْفي ذلِك ،أ ْي هي مرفوعة بغري عمد كما
ك َّ
ض إَِّال بِِإ ْذنِِه ) فـعلى هذا ي ُكو ُن قـ ْولُهُ :تـرْوهنا تأْكِ ً
وميُْ ِس ُ
تروهنا ،وهذا ُهو ْاأل ْكم ُل ِيف الْ ُق ْدرةِ،
 قال اخلازن  :يف قوله  ( :تروهنا ) قوالن :
أحدمها  :أن الرؤية ترجع إىل السماء يعين  :وأنتم ترون السماوات مرفوعة بغري عمد من حتتها يعين ليس من دوهنما دعامة
تدعمها وال من فوقها عالقة متسكها  ،واملراد نفي العمد بالكلية.
قال إياس بن معاوية  :السماء مقبية على األرض مثل القبة  ،وهذا قول احلسن وقتادة و مجهور املفسرين ،
والعمد :مجع عماد ،وهو ما تقام عليه القبة أو البيت.
والقول الثاين  :إن الرؤية ترجع اىل العمد  ،واملعىن أن هلا عمداً ولكن ال تروهنا أنتم .

والقول األول أصح .
 وال شك أن خلق السموات على هذه الصورة من أكِب األدلة على أن هلذا الكون خالقا قادرا حكيما ،هو املستحق للعبادةوالطاعة.
استَ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش ) أي :عال وارتفع على العرش ،وأما كيفية ذلك فاهلل أعلم بكيفيته.
( ُُثَّ ْ
 والعرش :ذلك السقف احمليط باملخلوقات ،وهو من أعظم املخلوقات. ويف اآلية إثبات العرش.والعرش :لغة عبارة عن السرير الذي للملك ،مسي عرشاً الرتفاعه عليه
وشرعاً :هو العرش الذي أضافه هللا لنفسه وهو سرير عظيم ذو قوائم حتمله املالئكة وهو كالقبة على العامل ،وهو سقف هذه

املخلوقات ،وقد وصفه هللا بأوصاف عظيمة:
 وصفه بالعظمة:قال تعاىل (ورب العرش العظيم).
 ووصفه بأنه كرمي:قال تعاىل (فتعاىل هللا امللك احلق ال إله إال هو رب العرش العظيم).
 ومدح نفسه سبحانه بأنه ذو عرش:2

كما قال تعاىل (رفيع الدرجات ذو العرش).
 وأخِب سبحانه أن للعرش محلة:قال تعاىل (الذين حيملون العرش ومن حوله .) ...
وقال تعاىل (وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية).
 وأخِب سبحانه أن عرشه كان على املاء قبل أن ُيلق السموات واألرض:قال تعاىل (وهو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء).
 وأخِب النيب  أن العرش فوق الفردوس:قال ( إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس فإنه وسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن).
 وله قوائم:قال ( ال ختريوا بني األنبياء ،فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش .) ...
 يف هذه اآلية إثبات أن هللا مستو على عرشه ،وهذا معتقد أهل السنة واجلماعة ،استواء يليق جبالله من غري تكييف.
وقد ذكر هللا استوائه على العرش يف سبع مواضع من القرآن.
وقد فسر أهل التعطيل االستواء مبعىن االستيالء ،واستدلوا بقول الشاعر:
قد استوى بشر على العراق  ...من غري سيف أو درهم راق
لكن هذا البيت ال يعرف قائله.
َّر َّ
س َوالْ َق َم َر ) أي  :ذلل الشمس والقمر ملصاحل العباد .
( َو َسخ َ
الش ْم َ
السماو ِ
ض ِ
ات وما ِيف ْاأل ْر ِ
مجيعاً ِمْنهُ ) .
كما قال تعاىل ( :وس َّخر ل ُك ْم ما ِيف َّ

 قال الشيخ السعدي رمحه هللا  :وتسخريه للشمس والقمر  ،جيريان بتدبري ونظام  ،مل ُيتل منذ خلقهما  ،لقيم بذلك من مصاحل
العباد ومنافعهم يف دينهم ودنياهم  ،ما به يعتِبون وينتفعون .

 واالقتصار على الشمس والقمر ؛ ألهنما أظهر الكواكب وأعظم من غريمها  ،فتسخري غريمها يكون بطريق األوىل  .وقد جاءالتصريح بتسخريمها مع غريمها يف قوله تعاىل ( والشَّمس والْقمر والنُّجوم مس َّخر ٍ
اخلْل ُق و ْاأل ْمر ) .
ات بِأ ْم ِرهِ أال لهُ ْ
ْ
ُ ُ
س ًّمى ) أي  :كل يسري بقدرته تعاىل إىل زمن معني .
( ُكلٌّ ََْي ِري أل َ
َج ٍل ُّم َ

واجلري  :السري السريع.
كما قال تعاىل ( والشَّمس َْت ِري لِمستـق ٍر َّهلا ذلِك تـ ْق ِدير الْع ِزي ِز الْعلِي ِم  .والْقمر قدَّرناه منا ِزل ح ََّّت عاد كالْعرج ِ
ون الْق ِد ِمي ال
ْ ُ
ُْ ُ
ُْ
ُ
ْ ُ
ٍ
س ينبغِي هلا أن تُ ْد ِرك الْقمر وال اللَّْي ُل سابِ ُق النـَّها ِر وُكلٌّ ِيف فـلك ي ْسب ُحون ) .
َّ
الش ْم ُ
 وقوله (ألج ٍل ُّمس ًّمى ) أي  :إىل وقت معلوم .وُيسف القمر  ،وتنكدر النجوم  ،وتنتثر الكواكب.
وهو فناء الدنيا  ،وقيام الساعة اليت عندها تُكور الشمس ُ ،
ت * وإِذا النجوم انكدرت ) ( إِذا السماء انشقت ) و ( إِذا السماء
كما وصف هللا تعاىل ذلك يف قوله ( إِذا الشمس ُكور ْ
انفطرت ) ( ومجع الشمس والقمر ) .
 قال ابن اجلوزي  :قوله تعاىل ( كل جيري ألجل مسمى ) أي  :إِىل وقت معلوم  ،وهو فناء الدنيا.
كل جيري ألجل مسمى ) يعين إىل وقت معلوم  ،وهو وقت فناء الدنيا وزواهلا.
 وقال اخلازن  :قوله تعاىل ( ُّ
( يُ َدبُِر األ َْم َر ) أي  :يصرف حبكمته وقدرته أمور اخللق وشؤون امللكوت  ،من إجياد وإعدام  ،وإحياء وإماتة  ،وإغناء وفقر .
3

صل اآلي ِ
ِ
ات ) يعين أنه تعاىل يبني اآليات الدالة على وحدانيته وكمال قدرته .
( يُ َف ُ َ

 قال الشوكاين  :أي يبينها  ،وهي اآليات الدالة على كمال قدرته وربوبيته  ،ومنها ما تقدم من رفع السماء بغري عمد ،
وتسخري الشمس والقمر وجريهما ألجل مسمى .
( لَ َعلَّ ُكم بِلِ َقاء َربِ ُك ْم تُوقِنُو َن ) أي  :لعلكم توقنون وتصدقون بأن هذا املدبر واملفصل  ،ال بد لكم من املصري إليه  ،بالبعث بعد
املوت للجزاء ؛ فإن من تدبر حق التدبر ؛ أيقن أن من قدر على إبداع ما ذكر من اآليات العلوية ؛ قدر على اإلعادة واجلزاء ! .
الفوائد :

 -1بيان شيء من قدرة هللا تعاىل .

 -2أن خلق السماوات من أعظم اآليات اليت تدل على قدرة هللا وعظمته .
السماو ِ
احل ِق) أي :وليس عبثاً  ،فإن هللا منزه عن العبث  ،فكل شيء أوجده هللا أوجده حلكمة  ،فاحلق
ات و ْاأل ْرض بِ ْ
(وُهو الَّ ِذي خلق َّ
ضد الباطل  ،فاهلل خلقهما حلكم باهرة  ،مل ُيلقهما باطالً وال عبثاً وال لعباً
السماء و ْاألرض وما بـيـنـهما ب ِ
اط ًال ذلِك ظ ُّن الَّ ِذين كفُروا فـويْ ٌل لِلَّ ِذين كفُروا ِمن النَّار).
كما قال تعاىل (وما خل ْقنا َّ
ُْ
ْ
َّخذ هلوا َّال َّخت ْذناه ِمن لَّ ُدنَّا إِن ُكنَّا ف ِ
ِ
ِِ
اعلِني).
وقال تعاىل (وما خل ْقنا َّ
ُ
السماء و ْاأل ْرض وما بـْيـنـ ُهما العبني ( )16ل ْو أرْدنا أن نـَّت ًْ
السماو ِ
احل ِق ول ِك َّن أ ْكثـرُه ْم ال يـ ْعل ُمون).
امها إَِّال بِ ْ
ات و ْاأل ْرض وما بـْيـنـ ُهما العِبِني ( )38ما خل ْقن ُ
وقال تعاىل (وما خل ْقنا َّ
فمن احلق الذي كان خلقهما من أجله :إقامة الِبهان على أنه الواحد املعبود وحده جال وعال.
كما قال تعاىل (يا أيـُّها النَّاس ْاعب ُدوا ربَّ ُكم الَّ ِذي خلق ُكم والَّ ِذين ِمن قـْبلِ ُكم لعلَّ ُكم تـتَّـ ُقون .الَّ ِذي جعل ل ُكم ْاألرض فِراشاً و َّ ِ
ُ ْ
ْ
ُ ُ
ْ
ْ
ْ
السماء بناءً
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
السم ِاء ماءً فأ ْخرج بِِه ِمن الثَّمرات رْزقاً ل ُك ْم فال َْتعلُوا ََّّلل أنْداداً وأنْـتُ ْم تـ ْعل ُمون).
وأنْـزل ِمن َّ
السماو ِ
احل ِق تـعاىل ع َّما يُ ْش ِرُكون).
ات و ْاأل ْرض بِ ْ
وقال تعاىل (خلق َّ
ِ
ك
وملا بني تعاىل يف أول سورة الفرقان  ،صفات من يستحق أن يعبد ومن ال يستحق  ،قال يف صفات من يستحق العبادة (الَّذي لهُ ُم ْل ُ
َّ ِ
ض ومل يـت ِ
يك ِيف الْم ْل ِ
ك وخلق ُك َّل ش ْي ٍء فـقدَّرهُ تـ ْق ِديراً).
َّخ ْذ ولداً وملْ ي ُك ْن لهُ ش ِر ٌ
السماوات و ْاأل ْر ِ ْ
ُ
واآليات يف مثل ذلك كثرية تدل داللة واضحة على أنه تعاىل ما خلق السماوات واألرض وما بينهما إال خلقاً متلبساً باحلق .
ومن احلق الذي من أجله خلق السموات واألرض  ،تعليمه خللقه أنه تعاىل على كل شيء قدير  ،وأنه قد أحاط بكل شيء علماً  ،كما
(اَّلل الَّ ِذي خلق سبع مساو ٍ
ات وِمن ْاأل ْر ِ
اَّلل ق ْد أحاط بِ ُك ِل
اَّلل على ُك ِل ش ْي ٍء ق ِد ٌير وأ َّن َّ
ض ِمثْـل ُه َّن يـتـنـَّزُل ْاأل ْمُر بـْيـنـ ُه َّن لِتـ ْعل ُموا أ َّن َّ
ْ
قال تعاىل َُّ
ش ْي ٍء ِع ْلماً).
ومن احلق الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما :هو تكليف اخللق ،وابتالؤهم أيهم أحسن عمالً مث جزاؤهم على أعماهلم ،كما قال
السماو ِ
ات و ْاأل ْرض ِيف ِست َِّة أيَّ ٍام وكان ع ْر ُشهُ على الْم ِاء لِيْبـلُوُك ْم أيُّ ُك ْم أ ْحس ُن عمالً).
تعاىل (وُهو الَّ ِذي خلق َّ
وملا ظن الكفار أن هللا خلق السماوات واألرض وما بينهما باطالً  ،ال حلكمة تكليف وحساب وجزاء  ،هددهم بالويل من النار بسبب
السماء و ْاألرض وما بـيـنـهما ب ِ
اطالً ذلِك ظ ُّن الَّ ِذين كفُروا فـويْ ٌل لِلَّ ِذين كفُروا ِمن النَّا ِر)  ،وقد نزه
ذلك الظن السيئ فقال تعاىل (وما خل ْقنا َّ
ُْ
ْ
تعاىل نفسه عن كونه خلق اخللق عبثاً  ،فقال تعاىل (أفح ِسبتم أََّّنا خل ْقنا ُكم عبثاً وأنَّ ُكم إِليـنا ال تـُرجعون .فـتـعاىل َّ ِ
ك ا ْحل ُّق ال إِله إَِّال
اَّللُ الْمل ُ
ْ ْ
ْ ُ
ْ
ُْ ْ
اَّللُ) أي :تنزه وتعاظم وتقدس عن أن يكون خلقهم ال حلكمة.
ب الْع ْر ِش الْك ِرِمي) .فقوله تعاىل (فـتـعاىل َّ
ُهو ر ُّ
 -3من اآليات العظيمة رفع السماوات بغري عمد .
 -4إثبات استواء هللا على العرش من غري حتريف وال تعطيل وال تشبيه وال متثيل .
 -5إثبات علو هللا تعاىل .
-4نعمة هللا على عباده بتسخري الشمس والقمر هلم .
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ْي اثْ نَ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسي وأَنْ َهارا وِمن ُك ِل الثَّمر ِ
يها َزْو َج ْ ِ
ار إِ َّن ِ
ْي يُغْشي اللَّْي َل الن َ
ات َج َع َل ف َ
ض َو َج َع َل ف َ
( َو ُه َو الَّذي َم َّد األ َْر َ
َّه َ
يها َرَو َ َ ً َ
ََ
ات وجنَّ ٌ ِ
ِ
ات لَِقوٍم ي تَ َف َّكرو َن ( )3وِ األَر ِ ِ
ص ْن و ٍ
ِ
ع وََِن ِ
ك آلي ٍ
ٍ
ان يُ ْس َقى
ْ
ض قطَ ٌع ُّمتَ َجا ِوَر ٌ َ َ
َذل َ َ
َ
يل ص ْن َوا ٌن َوغَْي ُر َ
ات م ْن أَ ْعنَاب َوَز ْر ٌ َ ٌ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ك آلي ٍ
اح ٍد ونُ َف ِ
ض َها َعلَى بَ ْع ٍ
ات لَِق ْوٍم يَ ْع ِقلُو َن () )4
ض ُل بَ ْع َ
ض ِ األُ ُك ِل إِ َّن ِ ذَل َ َ
ِِبَاء َو َ
[ الرعد . ] 4-3 :
---------ِ
ض ) املد :البسط والسعة .
( َو ُه َو الَّذي َم َّد األ َْر َ

أي  :أن هللا بسط األرض طوالً وعرضاً إىل املدى الذي ال يدركه البصر ،ليتيسر االستقرار عليها.
وقد وصفها هللا بصفات أخرى  :كلها تدل على أن هللا جعلها مستقرة ثابتة ممهدة فراشاً.
ات ِرْزقاً ل ُكم فال َتعلُوا ََِّّللِ
السم ِاء ماء فأخرج بِِه ِمن الثَّمر ِ
السماء بِناءً وأنْـزل ِمن َّ
فقال تعاىل ( الَّ ِذي جعل ل ُك ُم ْاأل ْرض فِراشاً و َّ
ْ
ً ْ
ْ
أنْداداً وأنْـتُ ْم تـ ْعل ُمون ) .
وقال تعاىل (و ْاأل ْرض مد ْدناها) .
وقال تعاىل (الَّ ِذي جعل ل ُك ُم ْاأل ْرض م ْهداً) .
وقال تعاىل (و ْاألرض فـر ْشناها فنِعم الْم ِ
اه ُدون) .
ْ
ْ
(اَّللُ الَّ ِذي جعل ل ُك ُم ْاأل ْرض قـراراً) واملراد بالقرار :أهنا ال متيد بساكنيها ،أي ال تضطرب كما قال تعاىل (وألْقى ِيف
وقال تعاىل َّ
ْاأل ْر ِ
ض رو ِاسي أ ْن متِيد بِ ُك ْم وأنْـهاراً و ُسبُالً)
(قراراً) مستقراً بالدحو والتسوية( .مددناها) بسطناها ووسعناها (مهداً) كالفراش الذي يُوطأُ للصيب.
وهذه من أعظم النعم أن جعل سبحانه األرض فراشاً ومهاداً.

 قال ابن القيم :وإذا نظرت إىل هذه األرض وكيف خلقت؟ رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها ،خلقها سبحانه فراشاً
ومهاداً وذللها لعباده.
( وجعل فِيها رو ِ
اس َي ) الرواسي :اجلبال مأخوذ من الرسو ،وهو ثبات األجسام الثقيلة .
َ َ َ َ َ ََ
أي  :وجعل يف هذه األرض جباال ثوابت راسخات ،لتمسكها من االضطراب .
ِ ِ
ِ ِِ
كما قال تعاىل ( وجعْلنا ِيف األر ِ ِ
اجا ُسبُالً لعلَّ ُه ْم يـ ْهت ُدون ) .
ْ
ض رواسي أن متيد ب ْم وجعْلنا فيها فج ً
وقال تعاىل ( وألْقى ِيف األ ْر ِ
ض رو ِاسي أن متِيد بِ ُك ْم ) .
وقال تعاىل ( واألرض مد ْدناها وألْقيـنا فِيها رو ِاسي وأنبْتـنا فِيها ِمن ُك ِل شي ٍء َّموُز ٍ
ون ) .
ْ
ْ
ْ ْ
وقال تعاىل ( أ َّمن جعل األ ْرض قـر ًارا وجعل ِخالهلا أنْـه ًارا وجعل هلا رو ِاسي ) .
ارا ) األهنار :مجع هنر ،وهو جمرى املاء الفائض ،ويطلق على املاء السائل على األرض.
( َوأَنْ َه ً
أي  :وجعل فيها -أيضاً -أهناراً  ،لينتفع الناس واحليوان وغريمها مبياه هذه األهنار.
كما قال تعاىل (وألْقى ِيف ْاأل ْر ِ
ض رو ِاسي أن متِيد بِ ُك ْم وأنْـه ًارا و ُسبُ ًال لَّعلَّ ُك ْم تـ ْهت ُدون ) .
ِ
( وِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ْي اثْ نَ ْ ِ
يها َزْو َج ْ ِ
ْي ) أي  :وجعل فيها كذلك من كل نوع من أنواع الثمرات ذكرا وأنثى.
ات َج َع َل ف َ
َ
ََ

قال صاحب الكشاف :أي خلق فيها من مجيع أنواع الثمرات زوجني زوجني حني مدها ،مث تكاثرت بعد ذلك وتنوعت.
وقيل :أراد بالزوجني :األسود واألبيض ،واحللو واحلامض ،والصغري والكبري ،وما أشبه ذلك من األوصاف املختلفة .
ِ
ار ) كما قال تعاىل (يـُ ْغ ِشي اللَّْيل النـَّهار يطْلُبُهُ حثِيثًا) .
( يُ ْغشي اللَّْي َل الن َ
َّه َ
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 قال اآللوسي :وقوله تعاىل (يـُ ْغ ِشي اللَّْيل النـَّهار) أي :يغطيه به ،يعين أنه تعاىل يأيت بالليل على النهار ،فيغطيه ويلبسه ،حَّت
يذهب بنوره ،ويصري اجلو مظلماً ،بعد ما كان مضيئاً.
 وقال ابن عاشور :واإلغشاء والتغشية :جعل الشيء غاشياً ،والغ ْشي والغشيان حقيقته التغطية والغم.

أي :يذهب ظالم هذا بضياء هذا ،وضياء هذا بظالم هذا ،وكل منهما يطلب اآلخر طلبًا حثيثًا ،أي :سر ًيعا ال يتأخر عنه ،بل
ِ
ِ
ِ
س
إذا ذهب هذا جاء هذا ،وإذا جاء هذا ذهب هذا ،كما قال تعاىل (وآيةٌ هلُ ُم اللَّْي ُل ن ْسل ُخ مْنهُ النـَّهار فإذا ُه ْم ُمظْل ُمون والش ْ
َّم ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س يـْنبغِي هلا أ ْن تُ ْد ِرك
َْت ِري ل ُم ْستـق ٍر هلا ذلك تـ ْقد ُير الْع ِزي ِز الْعلي ِم * والْقمر قد َّْرناهُ منا ِزل ح ََّّت عاد كالْ ُع ْر ُجون الْقد ِمي * ال الش ْ
َّم ُ
الْقمر وال اللَّيل سابِق النـَّها ِر وُكلٌّ ِيف فـل ٍ
ك ي ْسب ُحون) .قوله (وال اللَّْي ُل سابِ ُق النـَّها ِر) أي :ال يفوته بوقت يتأخر عنه ،بل هو يف
ُْ ُ
أثره ال واسطة بينهما( .تفسري ابن كثري).
ِ
وساترا ومغطيًا له.
العرب ُ
 قال الشنقيطي :ومعىن (يـُغْشي اللَّْيل النـَّهار) ُ
تقول :أ ْغشاهُ الشيءُ يغشيه .إذا جعله غشاءً له ً
بظالمه ،يذهب ِ
معناه :جيعل الليل م ْغ ِشيا للنها ِر ،أي :مغ ِطيا ضوء النها ِر ِ
بضوء النها ِر ويغطي ضوءه ِ
بظالم ِ
الليل.
ُ ً
ُ ً
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
وهذا من غر ِ
فيأيت ضوء النهارِ
أيضاِ ،
ائب صنعه وعجائب آياته .ويف اآلية حم ٌ
النهار الليل ً
ذوف دل ُ
املقام عليه ،أي :ويـُ ْغشي ُ
ُ
ِ
وي ْغشى ظالم ِ ِ
ِ
ِ
س َْت ِري
الليل فـيُ ْذهبُهُ وحيل حملَّه ،كما قال( :وآيةٌ َّهلُ ْم اللَّْي ُل ن ْسل ُخ مْنهُ النـَّهار فإذا ُهم ُّمظْل ُمون ( )37والش ْ
َّم ُ
الليل من أعظ ِم ِ
بالليل بدل النها ِر واإلتيا ُن بالنها ِر بدل ِ
لِ ُم ْستـق ٍر َّهلا ذلِك تـ ْق ِد ُير الْع ِزي ِز الْعلِي ِم) فاإلتيا ُن ِ
آيات ا ََّّللِ  -جل وعال -
ِ
ِ
الرب وحده ،ومع ِ
كون ِ
اَّللِ على
نعمتان
أيضا
الدالة على أنه
عظيمتان من أعظ ِم نِع ِم َّ
املعبود وحده ،وأنه ُّ
الليل والنها ِر آيتني فـ ُهما ً
ُ
جامعان بني ِ
ِ
كوهنما آيتني وكوهنما نعمتني ،و َّبني أهنما ِ
ِ
نعمتان
آيتان بقولِه (وِم ْن آياتِِه اللَّْي ُل والنـَّهار) وبـ َّني أهنما
خ ْل ِق ِه ،فهما
وآيتان يف مواضع كثريةٍ من ِ
ِ
ِ
اَّللُ علْي ُك ُم اللَّْيل سْرم ًدا إِىل يـ ْوِم الْ ِقيام ِة
القصص حيث قال فيها( :قُ ْل أرأيْـتُ ْم إِ ْن جعل َّ
أصرحها سورةُ
اَّللِ
اَّللِ يأْتِي ُكم بِ ِ
اَّللُ علْي ُك ُم النـَّهار سْرم ًدا إِىل يـ ْوِم الْ ِقيام ِة م ْن إِلهٌ غْيـُر َّ
ضي ٍاء أفال ت ْسم ُعون ( )71قُ ْل أرأيْـتُ ْم إِ ْن جعل َّ
م ْن إِلهٌ غْيـُر َّ
ْ
بيان أهنما ِ
نعمتان بعد ِ
ِ
يأْتِي ُكم بِلي ٍل تس ُكنُون فِ ِيه أفال تُـب ِ
آيتان قال( :وِمن َّر ْمحتِ ِه جعل ل ُك ُم اللَّْيل والنـَّهار
صُرون) مث بـ َّني أهنما
ْ
ْ ْ
لِت ْس ُكنُوا فِ ِيه) ِ
يعين النهار.
ِ
ِ
ِ
التعب يف النها ِر ،مث جيعل النهار م ِ
ِ
ِ
ِ ِ
األعمال و ِ
ضيئًا
الناس من ك ِد
ُ
فجعل الليل ُمظْل ًما ُمناسبًا للسكون واهلدوء وعدم احلركة ليسرتيح ُ
ُ
الناس يف حو ِ
ٍ
اكتساب معايشهم يف نوٍر ساط ٍع من غ ِري ٍ
ِ
ِ
فتيلة وال ز ٍ
اسبا لِب ِ
ِ
ث ِ
حاجة إىل مؤنة.
يت وال
ائجهم و
ُمن ًريا ُمن ً
ِ
ك آلي ٍ
ات لَِق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن ) أي :إن يف ذلك الذي فعله هللا تعاىل من بسط األرض طوالً وعرضاً ومن تثبيتها
( إِ َّن ِ ذَل َ َ
بالرواسى ،ومن شقها باألهنار  ...آليات باهرة ،ودالئل ظاهرة على قدرة هللا تعاىل ورمحته بعباده ،لقوم حيسنون التفكر ،ويطيلون
التأمل يف ملكوت السموات واألرض.
( َوِ األ َْر ِ
ات ) متجاورات  ،أي  :متالقيات ومتقاربات.
ض قِطَ ٌع ُّمتَ َجا ِوَر ٌ
وليس هذا الوصف مقصودا لذاته ،بل املقصود أهنا مع َتاورها وتقاربا خمتلفة يف أوصافها مما يشهد بقدرة هللا -تعاىل -العظيمة.
 قال ابن كثْي  :وِيف ْاألر ِ ِ
ات أي  :أراض جياور بعضها بعضاً  ،مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس،
ض قط ٌع ُمتجا ِور ٌ
ْ

وهذه سبخة ماحلة ال تنبت شيئا ،وهذه تربتها محراء ،وتلك تربتها سوداء  ...وهذه حمجرة وتلك سهلة  ...والكل
متجاورات ،فهذا كله مما يدل على الفاعل املختار ،ال إله إال هو وال رب سواه .
ِ
( وجن ٌ ِ
ِ ٍ
اح ٍد ونُ َف ِ
اب وَزرعٌ وََِن ِ
ٍ
ض َها َعلَى بَ ْع ٍ
ض ِ األُ ُك ِل ) اجلنات
ض ُل بَ ْع َ
ََ
يل ص ْن َوا ٌن َوغَْي ُر ص ْن َوان يُ ْس َقى ِِبَاء َو َ
َّات م ْن أَ ْعنَ َ ْ َ ٌ

مجع جنة .
واملراد با البستان ذو الشجر املتكاثف ،امللتف األغصان الذي يظلل ما حتته ويسرته.
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واملراد بالزرع :أنواع احلبوب على اختالف ألواهنا وطعومها وصفاهتا .
وفيها زرع وخنيل ( صنوان ) النخلتان والثالث يف أصل واحد  ( ،غري صنوان ) كل خنلة قائمة على أصلها .
أي  ...:وفيها أيضاً بساتني كثرية من أعناب ومن كل نوع من أنواع احلبوب.
وفيها كذلك خنيل جيمعها أصل واحد فهي صنوان ،وخنيل أخرى ال جيمعها أصل واحد فهي غري صنوان.
والكل من األعناب والزرع والنخيل وغريها يسقى ِمب ٍاء و ِ
اح ٍد ال اختالف يف ذاته سواء أكان السقي من ماء األمطار أم من ماء
ُْ
ِ
األهنار ومع وجود أسباب التشابه ،فإننا لعظيم قدرتنا وإحساننا نـُفضل بـ ْعضها على بـ ْع ٍ
ض آخر منها ِيف ْاألُ ُك ِل أي :يف اختالف
ُ
الطعوم.
 قال الطربي  :األرض الواحدة يكون فيها اخلوخ  ،والكمثرى  ،والعنب األبيض واألسود  ،بعضها حلو  ،وبعضها حامض ،
وبعضها أفضل من بعض مع اجتماع مجيعها على شرب واحد .
ِ
ك آلي ٍ
ات ) أي :لعالمات ودالالت وبراهني.
( إِ َّن ِ ذَل َ َ
(لَِق ْوٍم يَ ْع ِقلُو َن) أي :يتفكرون فيها وينظرون إليها بعني العقول ،فيستدلون على قدرته ،سبحانه ،القاهرة ،وحكمته الباهرة،
ورمحته الواسعة املقتضية الختصاص األلوهية به جل شأنه.
 قال السعدي :واحلاصل ،أنه كلما تدبر العاقل يف هذه املخلوقات ،وتغلغل فكره يف بدائع املبتدعات ،وازداد تأمله للصنعة
وما أودع فيها من لطائف الِب واحلكمة ،علم بذلك ،أهنا خلقت للحق وباحلق ،وأهنا صحائف آيات ،وكتب دالالت ،على
ما أخِب به هللا عن نفسه ووحدانيته ،وما أخِبت به الرسل من اليوم اآلخر ،وأهنا مسخرات ،ليس هلا تدبري وال استعصاء
على مدبرها ومصرفها.
فتعرف أن العامل العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون ،وإليه صامدون ،وأنه الغين بالذات عن مجيع املخلوقات ،فال إله إال هللا ،وال
رب سواه.
قال تعاىل (و ْجيعل ِ
الر ْجس على الَّ ِذين ال يـ ْع ِقلُون)
ُ

 قال الشوكاين :واملراد بالذين ال يعقلون :هم الكفار الذين ال يتعقلون حجج هللا ،وال يتفكرون يف آياته ،وال يتدبرون فيما
نصبه هلم من األدلة.
كثريا من اآليات عندما يبني للعباد األصول و األحكام النافعة بقوله :لعلكم تعقلون وهذا يدل على أمور:
ُ يتم هللا ً
منها :أن هللا حيب منا أن نعقل أحكامه و إرشاداته و تعليماته ،فنحفظها و نفهمها و نعقلها بقلوبنا ،ونؤيد هذا العقل ونثبته
بالعمل با.
خاصا ،فإنه حيب أن نعقل بقية ما أنزل من الكتاب و احلكمة ،وأن
ومنها :أنه كما حيب منا أن نعقل هذا احلكم الذي بينه بيانًا ً
نعقل آياته املسموعة و آياته املشهودة.
ومنها :أن هذا أكِب دليل على أن معرفة ما أنزل هللا إلينا من أعظم ما يريب عقولنا وجيعلها عقوالً تفهم احلقائق النافعة والضارة،
وترجح هذه على هذه ،وال متيل با األهواء و األعراض و اخلياالت و اخلرافات املفسدة للعقول.
الفوائد :
 -1من نعم على عباده أنه مد األرض وبسطها .
 -2من نعمة هللا على عباده أيضاً خلق اجلبال تثبياً لألرض .
-3آيات هللا اليت تدل على قدرته وعظمته كثرية ومتنوعة  :وجود األهنار  ،وجعل من كل الثمرات زوجني اثنني .
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 -4من أعظم آيات هللا العظيمة الليل والنهار .
 -5فضيلة التفكر يف اآليات الكونية .
-6من آيات هللا الباهرة أن األرض جماورة ألرض أخرى ومع ذلك ختتلف هذه عن تلك .
 -7اختالف الزروع واحلبوب بالطعم مع أهنا كل تسقى مباء واحد .
 -8فضيلة العقل لالهتداء به اىل معرفة احلق واتباعه لإلسعاد وإلكمال .
 -9رمحة هللا بتصريف وتنويع اآليات لعباده لعلهم يهتدون ويؤمنون .
يد أُولَئِ َ َّ ِ
ٍِ
ِ ِ
ِ
ك األَ ْغالَ ُل ِ أَ ْعنَاقِ ِه ْم
ين َك َف ُرواْ بَِرّبِِ ْم َوأ ُْولَئِ َ
ب قَ ْوُُلُ ْم أَئ َذا ُكنَّا تُ َرابًا أَئنَّا لَفي َخل ٍْق َجد ْ
( َوإِن تَ ْع َج ْ
ب فَ َع َج ٌ
ك الذ َ
ِ
يها َخالِدو َن (. ) )5
َوأ ُْولَئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
[ الرعد . ] 5 :
--------( وإِن تَ عجب فَ عجب قَوُُلم أَئِ َذا ُكنَّا تُرابا أَئِنَّا لَِفي َخل ٍْق ج ِد ٍ
يد ) قيل  :إن تعجب يا حممد من تكذيبهم لك بعد ما كنت
َ
ًَ
َ ْ َ ْ َ َ ٌ ْ ُْ
عندهم من الصادقني فأعجب منه تكذيبهم بالبعث .

وقيل  :معناه وإن تعجب من اختاذ املشركني ما ال يضرهم وال ينفعهم آهلة يعبدوهنا مع إقرارهم بأن هللا تعاىل خالق السماوات
واألرض  ،وهو يضر وينفع وقد رأوا من قدرة هللا وما ضرب هلم به األمثال ما رأوا فعجب قوهلم .
وقيل  :وإنك إن تعجب من إنكارهم النشأة اآلخرة والبعث بعد املوت مع إقرارهم بأن ابتداء اخللق من هللا فعجب قوهلم وذلك
أن املشركني كانوا ينكرون البعث بعد املوت مع إقرارهم بأن ابتداء اخللق من هللا وقد تقرر يف النفوس أن اإلعادة أهون من
االبتداء فهذا موضع التعجب
( قَ ْوُُلُ ْم أَئِ َذا ُكنَّا تُ َرابًا ) يعين بعد املوت .
( أَئِنَّا لَِفي َخل ٍْق ج ِد ٍ
يد ) يعين نعاد خلقاً جديداً بعد املوت كما كنا قبله .
َ
 قال ابن كثْي  :وق ْد علِم ُك ُّل ع ٍِ
ض أ ْكبـُر م ْن خْل ِق الن ِ
امل وعاقل أن خلق السموات و ْاأل ْر ِ
َّاس ،وأ َّن م ْن بدأ اخللق فاإلعادة عليه
ِ ِ
ِ
اَّلل الَّ ِذي خلق َّ ِ
أسهل ،كما قال تـعاىل ( أوملْ يـرْوا أ َّن َّ
السماوات و ْاأل ْرض وملْ يـ ْعي ِبْلق ِه َّن بِقاد ٍر على أ ْن ُْحييِي الْم ْوتى بلى إِنَّهُ
على ُك ِل ش ْي ٍء ق ِد ٌير ) .
( أُولَئِ َ َّ ِ
ين َك َف ُرواْ بَِرّبِِ ْم ) فيه كفر من أنكر البعث .
ْ
ك الذ َ
ك األَ ْغالَ ُل ِ أَ ْعنَاقِ ِه ْم ) األغالل  :مجع غل  ،وهو طوق تشد به اليد إىل العنق  ،أي  :يغلون با يوم القيامة .
( َوأ ُْولَئِ َ
كما قال تعاىل ( إِ ِذ األغالل ِيف أعناقهم والسالسل يُ ْسحبُون * ِيف احلميم ُمثَّ ِيف النار يُ ْسجُرون ) .
ِ
يها َخالِدو َن ) أي  :ماكثون فيها أبداً ال حيولون عنها وال يزولون .
( َوأ ُْولَئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
 وقد تنوعت طرق إثبات البعث يف القرآن ،وجاءت على سبع طرق:

الطريقة األوىل :آيات صرحية يف إثبات ذلك:
اَّللُ).وقال تعاىل( :وال ُختِْزِِ يـ ْوم يـُْبـعثُون).وقال تعاىل:
(مثَّ إِنَّ ُك ْم يـ ْوم الْ ِقيام ِة تُـْبـعثُون).وقال تعاىل( :والْم ْوتى يـْبـعثُـ ُه ُم َّ
قال تعاىلُ :
يده و ْعداً عليـنا إِنَّا ُكنَّا ف ِ
ِ
السماء كط ِي ِ
الس ِج ِل لِْل ُكتُ ِ
اعلِني).وقال تعاىل( :أال يظُ ُّن أُولئِك
(يـ ْوم نطْ ِوي َّ
ْ
ب كما بدأْنا أ َّول خْل ٍق نُع ُ ُ
أنـَّهم مْبـعوثُون .لِيـوٍم ع ِظي ٍم .يـوم يـ ُقوم النَّاس لِر ِ
ب الْعال ِمني).
ُْ ُ
ْ
ْ ُ ُ
وأمر نبيه أن يقسم به على املعاد:
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فقال تعاىل( :وقال الَّ ِذين كفروا ال تأْتِينا الساعة قُل بـلى ورِيب لتأْتِيـنَّ ُكم ع ِ
امل الْغْي ِ
ب).
ْ
َّ ُ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال تعاىل( :وي ْستـْنبِئُونك أح ٌّق ُهو قُ ْل إي ورِيب إنَّهُ حل ٌّق وما أنْـتُ ْم مبُْعج ِزين).
اَّللِ ي ِس ٌري).
وقال تعاىل( :زعم الَّ ِذين كفُروا أ ْن ل ْن يـُْبـعثُوا قُ ْل بـلى ورِيب لتُْبـعثُ َّن ُمثَّ لتُـنبَّـ ُؤ َّن ِمبا ع ِم ْلتُ ْم وذلِك على َّ
وذم هللا املكذبني باملعاد:
اَّللِ وما كانُوا ُم ْهت ِدين).
فقال تعاىل( :ق ْد خ ِسر الَّ ِذين ك َّذبُوا بِلِق ِاء َّ
ِِ
وقال تعاىل( :وأقْسموا بِ َِّ
وت بـلى و ْعداً علْي ِه حقاً).
ث َّ
اَّلل ج ْهد أْمياهن ْم ال يـْبـع ُ
اَّللُ م ْن ميُ ُ
ُ

الطريقة الثانية :التذكري بنشأة اإلنسان األوىل:
ب والتـَّرائِ ِ
الصْل ِ
قال تعاىل( :فـْليـْنظُ ِر ا ِْإلنْسا ُن ِم َّم ُخلِقُ .خلِق ِم ْن م ٍاء دافِ ٍقُ .يْرج ِم ْن بـ ْ ِ
ب .إِنَّهُ على ر ْجعِ ِه لق ِاد ٌر).
ني ُّ
ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم .قُ ْل ُْحييِيها الَّذي أنْشأها أ َّول مَّرةٍ وُهو بِ ُك ِل خ ْل ٍق
وقال تعاىل( :وضرب لنا مثالً ونسي خْلقهُ قال م ْن ُْحييي الْعظام وهي رم ٌ
ِ
يم).
عل ٌ
والذي أنشأها أول مرة هو هللا  ،فإذا كان هللا أنشأها أول مرة فهو قادر على إعادهتا  ،ألن اإلعادة أهون من االبتداء .

الطريقة الثالثة :االستدالل بإنبات النبات على إحياء األموات:
قال تعاىل( :فانْظُر إِىل آثا ِر ر ْمح ِ
اَّللِ كْيف ُْحييِي ْاأل ْرض بـ ْعد م ْوِهتا إِ َّن ذلِك ل ُم ْحيِي الْم ْوتى وُهو على ُك ِل ش ْي ٍء ق ِد ٌير).
ت َّ
ْ
ِ
ِ
ت ِم ْن ُك ِل زْو ٍج بِ ٍ
اَّلل ُهو ْ
يج .ذلك بِأ َّن َّ
وقال تعاىل( :وتـرى ْاأل ْرض هامدةً فِإذا أنْـزلْنا علْيـها الْماء ْاهتـَّز ْ
ت وأنْـبت ْ
ت ورب ْ
احل ُّق وأنَّهُ
ث م ْن ِيف الْ ُقبُوِر)
الساعة آتِيةٌ ال ريْب فِيها وأ َّن َّ
ُْحييِي الْم ْوتى وأنَّهُ على ُك ِل ش ْي ٍء ق ِد ٌير .وأ َّن َّ
اَّلل يـْبـع ُ
ِ
ِ
ِ ِِ
وقال سبحانه( :وم ْن آياته أنَّك تـرى ْاأل ْرض خاشعةً فِإذا أنْـزلْنا علْيـها الْماء ْاهتـَّز ْ
ت ورب ْ
ت إِ َّن الَّذي أ ْحياها ل ُم ْحيِي الْم ْوتى إِنَّهُ
على ُك ِل ش ْي ٍء ق ِد ٌير).
الطريقة الرابعة :اإلشارة ولفت االنتباه إىل خلق السماوات:
السماو ِ
ات و ْاأل ْرض وملْ يـ ْعي ِِبْل ِق ِه َّن بِق ِاد ٍر على أ ْن ُْحييِي الْم ْوتى بـلى إِنَّهُ على ُك ِل ش ْي ٍء
قال تعاىل( :أوملْ يـرْوا أ َّن َّ
اَّلل الَّ ِذي خلق َّ
ق ِد ٌير).
وخلق السماوات واألرض أكِب من خلق الناس كما قال تعاىل ( خللق السماوات واألرض أكِب من خلق الناس ) وهذا أمر معلوم
باحلس واملشاهدة  ،فالبشر كلهم ال يساوون كوكباً من الكواكب  ،فما بالك بذه الكواكب والنجوم اليت ال حيصيها إال هللا .
الطريقة اخلامسة :تنزيه هللا سبحانه عن العبث.

فلو فرضنا أنه ال جزاء وال حساب وال بعث ،فما فائدة األوامر والنواهي.
قال تعاىل( :أفح ِسبتم أََّّنا خل ْقنا ُكم عبثاً وأنَّ ُكم إِليـنا ال تُـرجعون .فـتـعاىل َّ ِ
احل ُّق).
ك ْ
اَّللُ الْمل ُ
ْ ْ
ْ ُ
ْ
ُْ ْ
ب ِْ
دى) .أي :ال يؤمر وال ينهى ،وقيل ال يبعث.
اإلنْسا ُن أ ْن يـُْتـرك ُس ً
وقال تعاىل( :أ ْحيس ُ

الطريقة السادسة :تنزيه هللا عن الظلم:

فلو مل يكن هناك بعث ال استوى الناس ،فاستوى املؤمن الذي ترك كثرياً من الشبهات خمافة ربه ،والكافر ال يعرف ربه أصالً.
قال تعاىل( :أفمن كان م ْؤِمناً كمن كان ف ِ
اسقاً ال ي ْستـ ُوون).
ْ
ْ
ُ
الطريقة السابعة :ذكر وقائع وأحداث يستدل با على البعث.
كما يف قصة قتيل بين إسرائيل.
وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت.
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وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها.
وقصة إبراهيم  والطيور األربعة.
وقصة أصحاب الكهف ،فقد أماهتم هللا يف الكهف ثالمثائة وتسع سنني ،قال تعاىل يف قصتهم( :وكذلِك أ ْعثـْرنا علْي ِه ْم لِيـ ْعل ُموا
الساعة ال ريْب ...
أ َّن و ْعد َّ
اَّللِ ح ٌّق وأ َّن َّ

الفوائد :
-1التعجب من إنكار البعث مع وضوح أدلته وقدرة هللا تعاىل .
-2وجوب اإلميان بالبعث .
-3كفر من أنكر بالبعث ..
-4أن الكافر خملد يف النار ال ُيرج منها .
ك بِ َّ ِ ِ
ك لَ ُذو َم ْغ ِف َرةٍ لِلنَّ ِ
ك
سنَ ِة َوقَ ْد َخلَ ْ
اس َعلَى ُُل ِْم ِه ْم َوإِ َّن َربَّ َ
ت َوإِ َّن َربَّ َ
ت ِمن قَ ْبلِ ِه ُم ال َْمثُالَ ُ
( َويَ ْستَ ْع ِجلُونَ َ
السيئَة قَ ْب َل ا ْْلَ َ
ش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب () )6
لَ َ
[ الرعد . ] 6 :
--------ك ) أي  :هؤالء املكذبون .
( َويَ ْستَ ْع ِجلُونَ َ
( بِ َّ ِ ِ
سنَ ِة ) بالعقوبة والعذاب  ،وذلك لفرط إنكارهم وتكذيبهم .
السيئَة قَ ْب َل ا ْْلَ َ
فاملراد بالسيئة ههنا نزول العذاب عليهم  ،وإَّنا مسوا العذاب سيئة ألنه يسوءهم ويؤذيهم.

 قال اخلازن  :االستعجال طلب تعجيل األمر قبل جميء وقته  ،واملراد بالسيئة هنا هي العقوبة وباحلسنة العافية .
 قال اآللوسي  :قوله تعاىل ( وي ْستـ ْع ِجلُونك بالسيئة ) بالعقوبة اليت هددوا با على اإلصرار على الكفر استهزاءً وتكذيباً (
قـْبل احلسنة ) أي العافية والسالمة منها  ( .التفسري ) .
كما قال تعاىل (ويستـ ْع ِجلُونك بِالْعذ ِ
اَّللُ و ْعدهُ).
اب ول ْن ُيُْلِف َّ
ْ
ِ
ِ ِ
اب).
وقال تعاىل (وي ْستـ ْعجلُونك بالْعذاب ول ْوال أج ٌل ُمسم ًى جلاء ُه ُم الْعذ ُ
وقال تعاىل (يستـ ْع ِجلُونك بِالْعذ ِ
اب وإِ َّن جهنَّم ل ُم ِحيطةٌ بِالْكافِ ِرين).
ْ
احلِس ِ
اب) أي  :عقابنا وحسابنا .
وقال تعاىل (وقالُوا ربـَّنا ع ِج ْل لنا قِطَّنا قـْبل يـ ْوِم ْ
الص ِادقِني).
وقال تعاىل عن قوم هود (قالُوا أ ِجْئتـنا لِنـ ْعبُد َّ
اَّلل و ْحدهُ ونذر ما كان يـ ْعبُ ُد آب ُاؤنا فأْتِنا ِمبا تعِ ُدنا إِ ْن ُكْنت ِمن َّ
السم ِاء أ ِو ائْتِنا بِعذ ٍ
اب ألِي ٍم).
وقال تعاىل (وإِ ْذ قالُوا اللَّ ُه َّم إِ ْن كان هذا ُهو ْ
احل َّق ِم ْن ِعْن ِدك فأ ْم ِطْر علْيـنا ِحجارةً ِمن َّ
 قال الشنقيطي  :وسبب طلبهم لتعجيل العذاب هو العناد ،وزعم أن النَّيب  كذاب فيما ُيوفهم به من بأس هللا وعقابه.
كما قال تعاىل ( ولئِ ْن أ َّخْرنا عْنـ ُه ُم العذاب إىل أ َُّم ٍة َّم ْع ُدودةٍ لَّيـ ُقولُ َّن ما ْحيبِ ُسهُ ) .
وكقوله ( يا صالِ ُح ائتنا ِمبا تعِ ُدنآ إِن ُكنت ِمن املرسلني ) .
وقوله ( قالُواْ يا نوح ق ْد جادلْتـنا فأ ْكثـْرت ِجدالنا فأْتنِا ِمبا تعِ ُدنآ إِن ُكنت ِمن الصادقني ) .
ت ) أي  :وقد أوقعنا نقمنا باألمم اخلالية  ،وجعلناهم عِبة وعظة ملن اتعظ بم .
( َوقَ ْد َخلَ ْ
ت ِمن قَ ْبلِ ِه ُم ال َْمثُالَ ُ
 قال ابن عطية  ... :وقرأ اجلمهور " املثُالت " بفتح امليم وضم الثاء .
فاملثالت  :العقوبات اليت مثل هللا تعاىل با األمم املاضية .
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 قال اخلازن  :واملثلة بفتح امليم وضم الثاء املثلثة نقمة تنزل باإلنسان فيجعل مثالً لريتدع غريه به .

 وقال ابن عاشور  :وهي العقوبة الشديدة اليت تكون مثاالً ُمتثل به العقوبات.ِ ِ
ت ) مجع مثُله بفتح امليم وضم املثلثة كصدقة وصدقات  ،مسيت بذلك ملا بني العقاب
 قال القباعي  ( :من قـْبل ِه ُم الْمثُال ُ
واملعاقب عليه من املماثلة  ،وهي العقوبات اليت تزجر عن مثل ما وقعت ألجله من األمم الذين اتصلت بم أخبارهم ،
وخاطبتهم بعظيم ما اتفق هلم آثارهم وديارهم  ،وما يؤخرهم هللا إال الستيفاء آجاهلم اليت ضربا هلم مع قدرته التامة عليهم.
ك لَ ُذو َمغْ ِف َرةٍ لِلن ِ
َّاس َعلَى ُُل ِْم ِه ْم ) وهو السرت والصفح  ،باإلمهال وتأخري العقاب إىل اآلخرة  ،أي  :إنه ذو صفح
( َوإِ َّن َربَّ َ
عظيم ال يعاجل بالعقوبة  .مع أهنم يظلمون وُيطئون بالليل والنهار  .كما قال سبحانه ( ولو يـؤ ِ
اَّللُ النَّاس ِمبا كسبُوا ما تـرك
اخ ُذ َّ
ْ ُ
على ظ ْه ِرها ِم ْن دابَّة ) .
 قال ابن عاشور  :وسياق اآلية يدل على أن املراد باملغفرة هنا التجاوز عن املشركني يف الدنيا بتأخري العقاب هلم إىل أجل
أراده هللا أو إىل يوم احلساب  ،وأن املراد بالعقاب يف قوله ( وإن ربك لشديد العقاب ) ضد تلك املغفرة وهو العقاب املؤجل
يف الدنيا أو عقاب يوم احلساب  ،فمحمل الظلم على ما هو املشهور يف اصطالح القرآن من إطالقه على الشرك.
ش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
اب ) ملا بني تعاىل سعة حلمه قرنه ببيان قوة عقابه ؛ ليعتدل الرجاء واخلوف  ،فقال سبحانه ( وإِ َّن ربَّك
ك لَ َ
( َوإِ َّن َربَّ َ
ِ
يد الْعِق ِ
اب ) أي  :ملن شاء .،
لشد ُ
كما قال تعاىل ( فِإ ْن ك َّذبُوك فـ ُق ْل ربُّ ُك ْم ذُو ر ْمح ٍة و ِاسع ٍة وال يـُرُّد بأْ ُسهُ ع ِن الْق ْوِم الْ ُم ْج ِرِمني ) .
اب وإِنَّه لغ ُف ِ
وقال تعاىل ( إِ َّن ربَّك لس ِريع الْعِق ِ
يم ) .
ُ ٌ
ُ
ور رح ٌ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اب األليم ) .
ور َّ
يم وأ َّن عذ ِايب ُهو الْعذ ُ
وقال سبحانه ( نـب ْئ عبادي أِِ أنا الْغ ُف ُ
الرح ُ
وقال تعاىل ( غافِ ِر الذنب وقابِ ِل التوب ش ِد ِ
يد العقاب ِذي الطول ) .

 قال الشنقيطي  :بني  -جل وعال  -يف هذه اآلية الكرمية أنه ذو مغفرة للناس على ظلمهم  ،وأنه شديد العقاب .فجمع
بني الوعد والوعيد ليعظم رجاء الناس على فضله  ،ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه الشديد .ألن مطامع العقالء حمصورة يف
جلب النفع ودفع الضر  ،فاجتماع اخلوف والطمع أدعى للطاعة كما تقدم يف اآليات السابقة .

 فينبغي على املسلم أن يكون راجياً خائفاً.
وقد امتدح هللا األنبياء والعباد الصاحلني بالرغبة والرهبة.
ات وي ْدعونـنا رغبا ورهبا وكانُوا لنا خ ِ
اخليـر ِ
اشعِني).
ُ
َّه ْم كانُوا يُسا ِر ُعون ِيف ْ ْ
فقال تعاىل (إِنـ ُ
ً ً
اب وهو ِيف الْمو ِ
ع ْن أن ٍ
اف
اَّللِ إِِِ أ ْر ُجو َّ
اَّللِ يا ر ُسول َّ
ت فـقال «كْيف َِت ُدك» .قال و َّ
اَّلل وإِِِ أخ ُ
س (أ َّن النِ َّ
َّيب  دخل على ش ٍ ُ
ْ
ان ِيف قـْل ِ ٍ ِ
اَّللِ ( ال جيت ِمع ِ
ِ ِ
اَّللُ ما يـرجو وآمنهُ ِممَّا ُياف) .رواه الرتمذي
ول َّ
ذُنُ ِويب .فـقال ر ُس ُ
ْ
ب عْبد ِيف مثْ ِل هذا الْم ْوط ِن إالَّ أ ْعطاهُ َّ ْ ُ
وقد وصف هللا املؤمنني بعمل الصاحلات مع اخلوف من هللا.
كما قال هللا تعاىل (أ َّمن هو قانِت آناء اللَّي ِل س ِ
اج ًدا وقائِ ًما ْحيذ ُر ْاآل ِخرة ويـْر ُجو ر ْمحة ربِِه).
ٌ
ْ ُ
ْ
ِِ ِ
ِ
ِ
اخليـر ِ
ِ
ات وُه ْم هلا سابِقون ) .
وقال تعاىل (والَّذين يـُ ْؤتُون ما آتوا َّوقُـلُوبـُ ُه ْم وجلةٌ أنـ َُّه ْم إِىل رب ْم راج ُعون* أ ُْولئك يُسا ِر ُعون ِيف ْ ْ
ِ
ِِ ِ ِ
َّيب  قالت (سألْت رسول َِّ
ت عائِشةُ أ ُه ُم
عن عائِشة زْوج النِ ِ
اَّلل  ع ْن هذه اآلية (والَّذين يـُ ْؤتُون ما آتـ ْوا وقُـلُوبـُ ُه ْم وجلةٌ) قال ْ
ْ
ُ ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ومون ويُصلُّون ويـتص َّدقُون وُه ْم ُيافُون أ ْن ال يـُ ْقبل
الَّ ِذين ي ْشربُون ْ
َّه ُم الَّذين ي ُ
اخل ْمر وي ْس ِرقُون قال :ال يا بْنت الصد ِيق ولكنـ ُ
صُ
ِ ِ
اخليـر ِ
ِ
ات وُه ْم هلا سابُِقون) رواه الرتمذي.
مْنـ ُه ْم أُولئك الَّذين يُسا ِر ُعون ِيف ْ ْ
وقد ذكر هللا تعاىل اخلوف مقرونًا بالرجاء يف كتابه الكرمي يف مواضع كثرية.
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قال تعاىل (أ َّمن هو قانِت ءاناء الَّي ِل س ِ
اجداً وقائِماً حيذر ِ
اآلخرة ويـْر ُجوا ر ْمحة رب ِه قُ ْل ه ْل ي ْست ِوي الَّ ِذين يـ ْعل ُمون والَّ ِذين ال يـ ْعل ُمون
ٌ
ْ ُ
ْ
ْ ُ
إََِّّنا يـتذ َّكر أُولُو األلْب ِ
اب).
ُ ْ
ِ
اَّلل غ ُف ِ
اَّلل شد ُ ِ ِ
يم).
(اعل ُموا أ َّن َّ
وقوله تعاىل ْ
يد الْعقاب وأ َّن َّ ٌ
ور َّرح ٌ
ِ
وقوله تعاىل (نـباء ِعب ِادي أّن أنا الْغ ُفور َّ ِ
يم).
يم*وأ َّن عذ ِايب ُهو الْعذ ُ
ُ
اب األل ُ
الرح ُ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ب ويـْر ُجون ر ْمحتهُ وُيافُون عذابهُ إ َّن عذاب ربك كان ْحم ُذوراً).
وقوله تعاىل (أُولئك الَّذين ي ْد ُعون يـْبتـغُون إىل رب ُم الْوسيلة أيـُّ ُه ْم أقْـر ُ
اخليـر ِ
ات وي ْد ُعونـنا رغبًا ورهبًا).
َّه ْم كانُوا يُسا ِر ُعون ِيف ْ ْ
وقوله تعاىل (إِنـ ُ
وكما يف قوله سبحانه (ي ْد ُعون ربـَّ ُه ْم خ ْوفًا وطم ًعا).
السلف ِ -رمحهم هللا  -كلِمةً مشهورةً ،وهي :م ْن عبد هللا ِ
وحده ،فهو
وهلذا قال َّ
باحلب وحده ،فهو زنديق ،ومن عبده باخلوف ْ
الرجاء ،فهو مؤمن ِ
موحد.
ٌّ
وحده ،فهو مرجئ ،ومن عبده باخلوف واحلب و َّ
حروري  -أي :خارجي  -ومن عبده َّ
بالرجاء ْ
الرأس
 قال ابن القيم :القلب يف سريه إىل هللا َّ -
الرجاء جناحاه ،فمَّت سلِم َّ
وجل  -مبنزلة الطَّائر؛ فاحملبَّة رأسه ،واخلوف و َّ
عز َّ
واجلناحان ،فالطائر جيِد الطريان ،ومَّت قطع الرأس ،مات الطائر ،ومَّت فقد اجلناحان ،فهو عرضة لكل ٍ
صائد وكاسر.
ُ
 وقال ابن القيم :من تأمل الصحابة وجدهم يف غاية اجلد يف العمل مع غاية اخلوف.

كان الصديق يقول :وددت لو أِ شعرة يف جنب عبد مؤمن.
وكان ميسك بلسانه ويقول :هذا الذي أوردِ املوارد.
وكان يبكي كثرياً ويقول :ابكوا ،فإن مل تبكوا فتباكوا.
وهذا عمر قرأ سورة الطور إىل أن بلغ قوله (إن عذاب ربك لواقع) فبكى واشتد بكاؤه حَّت مرض وعادوه.
وكان مير باآلية يف ورده بالليل فتخنقه العِبة ،فيبقى يف البيت أياماً ويعاد وحيسبونه مريضاً.
وكان يف وجهه خطان أسودان من البكاء.
وهذا عثمان كان إذا وقف على القِب يبكي حَّت تبتل حليته.
وهذا علي وبكاؤه وجوفه ،وكان يشتد خوفه من اثنني :طول األمل ،واتباع اهلوى ،قال :فأما طول األمل فينسي اآلخرة ،وأما
اتباع اهلوى فيصد عن احلق.
وهذا ابن عباس كان أسفل عينيه مثل الشراك البايل من الدموع.
 وكان أبو ذر يقول :يا ليتين كنت شجرة تعضد ،وودت أِ مل أخلق( ... .اجلواب الكايف).
 قال اْلسن البصري :املؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف ،والفاجر يعمل باملعاصي وهو آمن.
ِ ِ َّ َّ ِ
الرجاء ِيف آي ِة الدُّع ِاء؛ ِأل َّن الدُّعاء مب ِين علي ِه فِإ َّن الد ِ
َّاعي ما ملْ يطْم ْع ِيف ُسؤالِِه ومطْلُوبِِه ملْ تـتحَّرْك
ْ ٌّ ْ
تنبيه  :وذ ْكر الطم ِع الذي ُهو َّ ُ
ِ ِِ
ب ما ال طمع لهُ فِ ِيه ممُْتنِ ٌع.
نـ ْف ُسهُ لطلبه؛ إ ْذ طل ُ
 قال حكيم :احلزن مينع الطعام ،واخلوف مينع الذنوب ،والرجاء يقوي على الطاعة ،وذكر املوت يزهد يف الفضول.
الفوائد :
 -1شدة تكذيب وعناد الكفار حيث يستعجلون بالعذاب استهزاء وابتعاداً .
-2أن الكفار ال يعتِبون مبا حصل لألمم املكذبة من قبلهم .
 -3أن من عالمة اإلميان االعتبار مبا حصل لألمم املكذبة .
 -4حلم هللا على عباده  ،حيث ال يعاجلهم بالعقوبة .
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-5سعة مغفرة هللا .
-6شدة عقاب هللا ملن كذب ومتادى .
ِ ِ ِِ
( وي ُق ُ َّ ِ
َنت من ِذر ولِ ُك ِل قَ وٍم َه ٍ
اد ())7
ْ
ََ
ين َك َف ُرواْ لَ ْوآل أُن ِز َل َعلَْيه آيَةٌ من َّربه إِ ََّّنَا أ َ ُ ٌ َ
ول الذ َ
[ الرعد . ] 7 :
--------( وي ُق ُ َّ ِ
ين َك َف ُرواْ لَ ْوآل أُن ِز َل َعلَْي ِه آيَةٌ ِمن َّربِ ِه ) أي :ويقول هؤالء الكفرة املكذبون املعاندون" :لوال أنزل على حممد آية من
ََ
ول الذ َ
ربه" ،يعنون كما أعطى هللا مثود الناقة ،أو أن حيول هلم الصفا ذهباً ،أو يزيح عنهم جبال مكة وجيعل مكاهنا بساتني وأهناراً ،وحنو
ذلك مما هللا عليه قادر ،ولكنه حكيم يف أفعاله وأقواله.
ولقد حكى القرآن  -يف آيات أخرى كثرية  -املطالب املتعنتة اليت طلبها املشركون من النيب  واليت تدل على عنادهم
وجحودهم.
ض يـْنبُوعاً .أ ْو ت ُكون لك جنَّةٌ ِم ْن ِخن ٍيل و ِعن ٍ
ومن ذلك قوله تعاىل (وقالُوا ل ْن نـُ ْؤِمن لك ح ََّّت تـ ْف ُجر لنا ِمن ْاأل ْر ِ
ب فـتُـف ِجر ْاأل ْهنار
اَّللِ والْمالئِك ِة قبِ ًيال ،أو ي ُكون لك بـيت ِمن زخر ٍ
ف أ ْو تـْرقى
السماء كما زع ْمت علْينا كِسفاً أ ْو تأِْيت بِ َّ
ِخالهلا تـ ْف ِجرياً .أ ْو تُ ْس ِقط َّ
ْ
ْ ٌ ْ ُ ُْ
ِيف َّ ِ
ِ ِِ
ِ
ت إَِّال بشراً ر ُس ًوال).
السماء ول ْن نـُ ْؤمن لُرقيِك ح ََّّت تُـنـ ِزل علْينا كتاباً نـ ْقرُؤهُ .قُ ْل ُسْبحان رِيب ه ْل ُكْن ُ
كما حكى أيضاً سبحانه أنه لو أجابم إىل مطالبهم ملا آمنوا ،ألهنم معاندون جاحدون .
ِ
ِ
ت ربِك ال يـُ ْؤِمنُون .ول ْو جاءتْـ ُه ْم ُك ُّل آي ٍة ح ََّّت يـرُوا الْعذاب ْاأللِيم).
فقال تعاىل ( إِ َّن الَّذين حق ْ
َّت علْي ِه ْم كلم ُ
ِ
ِ
ِ
وقال سبحانه( :ول ْو نـَّزلْنا علْيك كِتاباً ِيف قِْر ٍ
ني).
طاس فـلم ُسوهُ بِأيْدي ِه ْم لقال الَّذين كفُروا إِ ْن هذا إَِّال س ْحٌر ُمبِ ٌ
خري رسول هللا  بني أن
يقول تعاىل :إن سنيت يف خلقي أِ إذا آتيتهم ما سألوا ،فإن آمنوا وإال عاجلتهم بالعقوبة .وهلذا ملا َّ
يُعطى ما سألوا ،فإن أجابوا وإال ُعوجلوا ،وبني أن يرتكهم ويـُْنظرهم ،اختار إنظارهم ،كما حلم عنهم غري مرة ،صلوات هللا عليه.

 ومرادهم باآلية اليت طلبوها :آية كونية سوى القرآن الكرمي ،بأن تكون معه  ناقة كناقة صاحل  أو تكون معه عصا
كعصا موسى  وكأهنم ال يعتِبون القرآن آية كِبى ،ومعجزة عظمى على صدقه . 
ومرادهم بإنزاهلا عليه :ظهورها على يديه  حَّت يروا ذلك بأعينهم.
ومطالبهم هذه إَّنا طلبوها على سبيل العناد والتعنت ال على سبيل االسرتشاد والثبت ،قال تعاىل (ول ْو أنَّنا نـَّزلْنا إِلْي ِه ُم الْمالئِكة
اَّلل).
وكلَّم ُه ُم الْم ْوتى وحشْرنا علْي ِه ْم ُك َّل ش ْي ٍء قُـبُ ًال ما كانُوا لِيُـ ْؤِمنُوا إَِّال أ ْن يشاء َّ
ومن أعظم اآليات إنزال القرآن الكرمي :
شديدا يف سورة
إنكارا ً
وألجل عظم هذه اآلية وكِبها وأهنا أعظم اآليات وأكِبها أنكر (جل وعال) على م ْن طلب آية غريها ً
ِ
العنكبوت حيث قال تعاىل (وقالُوا لوال أُن ِزل علي ِه آيات ِمن َّربِِه قُل إََِّّنا اآليات ِعند َِّ
ني) مث أنكر عليهم طلب
اَّلل وإََِّّنا أنا نذ ٌير ُّمبِ ٌ
ٌ
ُ
ْ
ْ
ْ
ِ
آية غريه قال (أومل يك ِ
ِ
ْف ِه ْم أنَّا أنزلْنا علْيك الْكتاب يـُْتـلى علْي ِه ْم إِ َّن ِيف ذلك لر ْمحةً) ،فمن مل يكتف بذه اآلية العظمى عن مجيع
ْ
اآليات فهو جدير بأن ينكر عليه .
اَّللِ الَِّيت أمرك با ،وليس عليك هداهم و ِ
َنت م ِ
اَّلل يـ ْه ِدي م ْن يشاءُ .
لك َّن َّ
نذ ٌر ) أ ْي  :إََِّّنا علْيك أ ْن تُـبـلِغ ِرسالة َّ
ْ
( إِ ََّّنَا أ َ ُ
ْ ُ ُْ
 قال الشنقيطي  :أ ْي إََِّّنا علْيك الْبالغُ و ِْ
اَّللِ تـعاىل  ،كما أ َّن ِحسابـ ُه ْم علْي ِه ج َّل
اإلنْذ ُار  ،أ َّما ُهد ُاه ْم وتـ ْوفِي ُق ُه ْم فـ ُهو بِي ِد َّ
وعال .
وق ْد بـ َّني هذا الْمعىن ِيف آي ٍ
اَّلل يـ ْه ِدي م ْن يشاءُ ) .
ات كثِريةٍ  ،كق ْولِِه ( لْيس علْيك ُهد ُاه ْم ول ِك َّن َّ
ْ
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غ وعليـنا ِْ
ِِ
اب ) .
وقـ ْوله ( فِإََّّنا علْيك الْبال ُ ْ
احلس ُ
 وهكذا األنبياء إَّنا عليهم البالغ واإلنذار كما قال تعاىل عن نبيه حممد  أنه قال (إ ْن أنا إَِّال ن ِذ ٌير وب ِشريٌ لِق ْوٍم يـُ ْؤِمنُون) وقالتعاىل (قُل يا أيـُّها النَّاس إََِّّنا أنا ل ُكم ن ِذير مبِني) .وقال تعاىل (وقالُوا لوال أُنْ ِزل علي ِه آي ِ ِ
اَّللِ وإََِّّنا أنا
يات ِعْند َّ
ٌ
ْ ٌ ُ ٌ
ات م ْن ربِه قُ ْل إََِّّنا ْاآل ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ني) .وقال تعاىل (إِ ْن ُهو إَِّال نذ ٌير ل ُك ْم بـ ْني يد ْي عذاب شديد).
نذ ٌير ُمبِ ٌ
 وإَّنا قصر سبحانه هنا وظيفة النيب  على اإلنذار ،ألنه هو املناسب ألحوال املشركني الذين أنكروا كون القرآن معجزة.( ولِ ُك ِل قَ وٍم َه ٍ
اد ) قيل  :اهلادي هو هللا  ،ويكون املعىن  :إَِّنا إِليك ا ِإلنذار  ،وهللا اهلادي.
ْ
َ
وقيل  :لكل قوم داع .

وقيل  :لكل قوم قائد .

ول .
الر ُس ُ
 قال الشنقيطي  :أظْهُر ْاألقْـو ِال ِيف ه ِذهِ ْاآلي ِة الْك ِرمي ِة أ َّن الْ ُمراد بِالْق ْوِم ْاأل َُّمةُ  ،والْ ُمراد بِا ْهل ِادي َّ
ول ) .
كما ي ُد ُّل لهُ قـ ْولُهُ تـعاىل ( ولِ ُك ِل أ َُّم ٍة ر ُس ٌ
وقـ ْولُهُ ( وإِ ْن ِم ْن أ َُّم ٍة إَِّال خال فِيها ن ِذ ٌير ) .
وقـ ْولُهُ ( ولق ْد بـعثْـنا ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة ر ُس ًوال ) .
 تنبيه :
قال ابن اجلوزي  :وقد روى املفسرون من طرق ليس فيها ما يثبت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال  :ملا نزلت هذه اآلية ،
وضع رسول هللا  يده على صدره  ،فقال :
"أنا ِ
علي بك يُهتدى من بعدي" قال املصنف  :وهذا من
املنذر" وأومأ بيده إِىل منكب ٍ
علي  ،فقال " :أنت اهلادي يا ُّ
موضوعات الرافضة.
الفوائد :
 - 1شدة تعنت الكفار وطغياهنم.
-2أن الكفار جاءهتم من اآليات ما يكفي لو كانوا صادقني .
 -3أن مهمة الرسل اإلنذار .
 -4أن اهلداية بيد هللا .
 -5أن الرسول ال يستطيع أن يهدي أحداً هداية توفيق .
-6أن هللا يبعث يف كل أمة رسوالً .
 -7إثبات الرسل .
ِ
الش َه َ ِ ِ
اد َوُك ُّل َشي ٍء ِعن َدهُ ِِبِ ْق َدا ٍر (َ )8ع ِاِلُ الْغَْي ِ
ب َو َّ
( َّ
ام َوَما تَ ْز َد ُ
اَّللُ يَ ْعلَ ُم َما ََتْ ِم ُل ُكلُّ أُنثَى َوَما تَغ ُ
يض األ َْر َح ُ
ادة الْ َكبْيُ
ْ
ال ( )9سواء ِمن ُكم َّمن أَس َّر الْ َقو َل ومن ج َهر بِ ِه ومن ُهو مستَ ْخ ٍ
الْمتَ َع ِ
َّها ِر () )10
ف بِاللَّْي ِل َو َسا ِر ٌ
ب بِالن َ
ْ َ ْ ََ َ َ ََ ْ َ ُ ْ
ُ
ََ
[ الرعد . ] 10-8 :
---------احلو ِامل ِمن ُك ِل إِن ِ
اَّلل ي ْعلَم ما ََتْ ِمل ُك ُّل أُنثَى ) ُيُِِْب تـعاىل عن مت ِام ِعْل ِم ِه الَّ ِذي ال ُيْفى علي ِه شيء ،وأنَّه ُِحمي ٌ ِ ِ
اث
( َُّ َ ُ َ
ْ ٌْ ُ
ط مبا ْحتملُهُ ْ ُ ْ
ْ
ُ
ُ
احليـوان ِ
ات .
ْ
يح ،أو ش ِق ٍي أو سعِ ٍ
حام ) أي ما محل ِ ِ
كما قال تـعاىل ( ويـ ْعلم ما ِيف ْاألر ِ
يد ،أ ْو طويل العمر
ْ
ْ
ْ
ت م ْن ذ ْك ٍر أ ْو أُنْـثى ،أ ْو حس ٍن أ ْو قبِ ٍ ْ
ْ
ُ
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أو قصريه .
كقوله تـعاىل ( ُهو أ ْعل ُم بِ ُك ْم إِ ْذ أنْشأ ُك ْم ِمن ْاأل ْر ِ
ض وإِ ْذ أنْـتُ ْم أ ِجنَّةٌ ) .
مات ث ٍ
ون أ َُّمهاتِ ُكم خ ْلقاً ِمن بـع ِد خْل ٍق ِيف ظُلُ ٍ
وقال تـعاىل ( ُيْلُ ُق ُكم ِيف بطُ ِ
الث ) أ ْي  :خلق ُك ْم ط ْوًرا ِم ْن بـ ْع ِد ط ْوٍر .
ْ ْ
ْ ُ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ِحيح ْ ِ
اَّلل  ( إِ َّن خْلق أحد ُك ْم ُْجيم ُع ِيف بطْ ِن أُمه أ ْربعني يـ ْوًماُ ،مثَّ ي ُكو ُن علقةً مثْل
ول َّ
ني ع ِن ابْ ِن م ْس ُعود قال :قال ر ُس ُ
وِيف َّ
ضغةً ِمثْل ذلِكُ ،مثَّ يبعث هللا إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات ،بكتب ِرْزقهُ ،و ُع ُمرهُ ،وعملهُ ،و ِش ِق ٌي أ ْو سعِي ٌد ) .
ذلِكُ ،مثَّ ي ُكو ُن ُم ْ
ِِ ِ
ِ
صولةً والْعائِ ُد
 قال الشنقيطي  :قـ ْولُهُ تـعاىل ( َّ
اَّللُ يـ ْعل ُم ما ْحتم ُل ُك ُّل أُنْـثى ) ل ْفظةُ «ما» ِيف هذه ْاآلية ُْحيتم ُل أ ْن ت ُكون م ْو ُ
وف  ،أ ْي يـ ْعل ُم الَّ ِذي ْحت ِملُهُ ُك ُّل أُنْـثى  .وعلى هذا فالْم ْعىن  :يـ ْعل ُم ما ْحت ِملُهُ ِمن الْول ِد على أ ِي ح ٍال ُهو ِم ْن ذُ ُكورةٍ ،
ْحم ُذ ٌ
وأُنُوث ٍة  ،و ِخد ٍاج  ،وحس ٍن  ،وقُـب ٍح  ،وطُ ٍ
ول  ،وقِص ٍر  ،وسعادةٍ  ،وشقاوةٍ إِىل غ ِْري ذلِك ِمن ْاأل ْحو ِال .
ْ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات من كت ِ
صولةٌ بِال نز ٍاع .
اب َّ
وق ْد دلَّ ْ
اَّلل  ،كق ْوله ( ويـ ْعل ُم ما ِيف ْاأل ْرحام ) أل َّن «ما» فيه م ْو ُ
ت على هذا الْم ْعىن آي ٌ ْ
ض وإِ ْذ أنْـتُم أ ِجنَّةٌ ِيف بطُ ِ
وكق ْولِِه ( ُهو أ ْعل ُم بِ ُك ْم إِ ْذ أنْشأ ُك ْم ِمن ْاأل ْر ِ
ون أ َُّمهاتِ ُك ْم ) .
ُ
ْ
وقـ ْولِِه ( ُهو الَّ ِذي يُص ِوُرُك ْم ِيف ْاأل ْرح ِام كْيف يشاءُ ) .
( وما تَ ِغيض األَرحام وما تَ ْز َد ُ ِ
يض من الغيض مبعىن النقص .يقال :غاض املاء إذا نقص.
ُ ْ َ ُ ََ
ََ
اد ) تغ ُ
أي  :وهو وحده سبحانه الذي يعلم ما يكون يف داخل األرحام من نقص يف اخللقة أو زيادة فيها ،ومن نقص يف مدة احلمل أو
زيادة فيها ،ومن نقص يف العدد أو زيادة فيه .
 قال ابن عباس  :ما تغيض بالوضع ألقل من تسعة أشهر  ،وما تزداد بالوضع ألكثر من تسعة أشهر .
وقيل  :املراد بالغيض  :السقط الناقص  ،وباالزدياد  :الولد التام .
 قال املاوردي  :قوله تعاىل (وما تغيض األرحام وما تزداد) فيه مخسة تأويالت :
أحدها ( :وما تغيض األرحام) بالسقط الناقص (وما تزداد) بالولد التام  ،قاله ابن عباس واحلسن.
الثاِ ( :وما تغيض األرحام) بالوضع ألقل من تسعة أشهر( ،وما تزداد) بالوضع ألكثر من تسعة أشهر ،قاله سعيد بن جبري
والضحاك .وقال الضحاك  :وضعتين أمي وقد محلتين يف بطنها سنتني وولدتين وق خرجت سين.
الثالث  ( :وما تغيض األرحام ) بانقطاع احليض يف احلمل ( ما تزداد ) بدم النفاس بعد الوضع .قال مكحول  :جعل هللا تعاىل
دم احليض غذاء للحمل.
الرابع ( :وما تغيض األرحام) بظهور احليض من أيام على احلمل ،ويف ذلك نقص يف الولد (وما تزداد) يف مقابلة أيام احليض من
أيام احلمل ،ألهنا كلما حاضت على محلها يوماً ازدادت يف طهرها يوماً حَّت يستكمل محلها تسعة أشهر طهراً ،قال عكرمة وقتادة.
اخلامس  ( :وما تغيض األرحام ) من ولدته قبل ( وما تزداد ) من تلده من بعد  ،حكاه السدي وقتادة.
ٍ ٍِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِِ
يدهُ ؛ ِأل َّن م ْعىن
صهُ ْاأل ْرح ُام وما ت ِز ُ
 قال الشنقيطي  :مْرج ُع هذه ْاألقْـوال ُكلها إِىل ش ْيء واحد  ،وُهو أنَّهُ تـعاىل عاملٌ مبا تـْنـ ُق ُ
ِ
اجلنِ ِ
ني ،
ض ِو ِمن ْ
ص  ،وتـْزد ُاد  ،أ ْي  :تأْ ُخ ُذهُ زائِ ًدا  ،فـي ْشم ُل النَّـ ْقص الْم ْذ ُكور  :نـ ْقص الْعد ِد  ،ونـ ْقص الْ ُع ْ
تغ ُ
يض  :تـْنـ ُق ُ
ِ ِ
احل ْم ِل بِأ ْن تُ ْس ِقطهُ قـْبل أم ِد محْلِ ِه الْ ُم ْعت ِاد  ،كما أ َّن ِاال ْزِدياد ي ْشم ُل :
ت علْي ِه فـتـقلَّص  ،ونـ ْقص ُمدَّةِ ْ
ونـ ْقص ج ْس ِمه إِذا حاض ْ
ِ
اجلنِ ِ
اَّللُ ج َّل
ض وِهي ح ِام ٌل  ،وِزيادة أم ِد ْ
ض ِو  ،وِزيادة الْعد ِد  ،وِزيادة ِج ْس ِم ْ
احل ْم ِل ع ِن الْق ْد ِر الْ ُم ْعت ِاد  ،و َّ
ِزيادة الْ ُع ْ
ني إِ ْن ملْ حت ْ
وعال يـ ْعل ُم ذلِك ُكلَّهُ و ْاآليةُ ت ْشملُهُ ُكلَّهُ .
ِ
ِ
يض األ ْرح ُام).
 قال البخاري  :باب قـ ْولِِه ( َّ
اَّللُ يـ ْعل ُم ما ْحتم ُل ُك ُّل أُنْـثى وما تغ ُ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ  ،وال
اَّللُ ال يـ ْعل ُم ما ِيف غ ٍد إِالَّ َّ
س ال يـ ْعل ُمها إِالَّ َّ
ع ِن ابْ ِن ُعمر  ،ر ِضي َّ
اَّللُ عْنـ ُهما أ َّن ر ُسول هللا  قال ( مفات ُ
يح الْغْيب مخْ ٌ
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ِ
اَّللُ  ،وال ت ْد ِري نـ ْفس بِأ ِي أ ْر ٍ
وم
اَّللُ  ،وال يـ ْعل ُم مَّت يأِْيت الْمطُر أح ٌد إِالَّ َّ
يض األ ْرح ُام إِالَّ َّ
ض متُ ُ
يـ ْعل ُم ما تغ ُ
وت  ،وال يـ ْعل ُم مَّت تـ ُق ُ
ٌ
اَّللُ ) .
الساعةُ إِالَّ َّ
َّ
( َوُك ُّل َش ْي ٍء ِعن َدهُ ِِبِ ْق َدا ٍر ) أي :كل شيء من األشياء عند هللا تعاىل بقدر حمدود  ،ال يتجاوزه حسب املصلحة واملنفعة .
كما قال تعاىل ( إِنَّا ُك َّل ش ْي ٍء خل ْقناهُ بِقد ٍر ) .
وكما قال تعاىل ( وإِ ْن ِم ْن ش ْي ٍء إَِّال ِعْندنا خزائِنُهُ وما نـُنـ ِزلُهُ إَِّال بِقد ٍر م ْعلُ ٍوم ) .
فهو سبحانه يعلم كمية كل شيء وكيفيته وزمانه ومكانه وسائر أحواله .
ِِ
ِ
ِِ
ِ
وما.
 قال ابن كثْي  :أ ْي بأ ْج ٍل ،حفظ أ ْرزاق خْلقه وآجاهلُ ْم ،وجعل لذلك أج ًال م ْعلُ ً
َّيب  بـعثت إِلي ِه أ َّن ابـنًا هلا ِيف الْمو ِ
يح أ َّن إِحدى بـن ِ
احل ِد ِ
ول:
الص ِح ِ
ات النِ ِ
وِيف ْ
ضرهُ .فـبـعث إِلْيـها يـ ُق ُ
يث َّ
ت ،وأنـَّها ُِحت ُّ
ب أ ْن ْحي ُ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
«إِ َّن ََِّّللِ ما أخذ ،وله ما أ ْعطى ،وُك ُّل شي ٍء ِعْنده بِأج ٍل مس ًّمى ،فمروها فـْلت ِ ِ ِ
ب.
ْ
ُ
ُ
ص ِْب ولت ْحتس ْ
ُ
ُُ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( َع ِاِلُ الْغَْي ِ
ب َو َّ
يب عْنـ ُه ْم ،وال ُيْفى علْيه مْنهُ ش ْيء .
الش َه َ
ادة ) أ ْي  :يـ ْعل ُم ُك َّل ش ْيء ممَّا يُشاه ُدهُ الْعب ُ
اد وممَّا يغ ُ
أي  :ما غاب عن احلس وما كان مشاهداً منظوراً  ،فعلمه تعاىل شامل للخفي واملرئي  ،ال ُيفى عليه شيء .
 قال الطربي :عامل ما تعاينون  -أيها الناس  -فتشاهدونه  ،وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم فال حتسونه وال تبصرونه .عن
العباد وما يشاهدونه  ،ال يغيب عن علمه شيء.

 قال البغوي :يعين يعلم ما غاب.
( الْ َكبِْيُ ) الَّ ِذي ُهو أ ْكبـُر ِم ْن ُك ِل ش ْي ٍء .
( الْمتَ َع ِ
ال ) أي  :العظيم الشأن الذي كل شيء دونه  ،املستعلي على كل شيء بقدرته  ،املنزه عن املشابة واملماثلة .
ُ
 قال ابن اجلوزي  :واملتعايل هو ِ
املتنزه عن صفات املخلوقني .
ِ
َس َّر الْ َق ْو َل َوَمن َج َه َر بِ ِه ) ُيِِْبُ تـعاىل ع ْن إِحاط ِة ِعْل ِم ِه ِجب ِمي ِع خْل ِق ِه ،وأنه سواءٌ ِمْنـ ُه ْم م ْن أسَّر قـ ْولهُ أ ْو جهر
( َس َواء من ُكم َّم ْن أ َ
بِِه ،فِإنَّهُ ي ْسم ُعهُ ال ُيْفى علْي ِه ش ْيءٌ .
كقوله ( وإِ ْن َْتهر بِالْقوِل فِإنَّه يـعلم ِ
السَّر وأ ْخفى ) .
ْ ْ ُ ُْ
وقال تعاىل ( ويـ ْعل ُم ما ُختْ ُفون وما تُـ ْعلِنُون ) .
اَّللِ
اَّلل عْنـها ( سبحان الَّ ِذي و ِسع مسعه ْاألصوات ،و َِّ
ِ
ِ
ِ
ت الْمج ِادلةُ ت ْشت ِكي زوجها إِىل رس ِ
ول َّ
ْ
ُْ
قالت عائشةُ رضي َُّ
ْ
ُ
اَّلل لق ْد جاء ُ
اَّللِ
ِ
 ،وأنا ِيف جْن ِ
اَّللُ قـ ْول الَِّيت َُتا ِدلُك ِيف زْوِجها وت ْشت ِكي إِىل َّ
اَّللُ ق ْد ِمسع َّ
ض كال ِمها ،فأنْـزل َّ
ب الْبـْيت ،وإِنَّهُ لي ْخفى عل َّي بـ ْع ُ
اَّلل ِمسيع ب ِ
صريٌ ) .
و َّ
اَّللُ ي ْسم ُع حت ُاورُكما إِ َّن َّ ٌ
ِِ
( ومن ُهو مستَ ْخ ٍ
ف بِاللَّْي ِل أي خمُْت ٍ
َّها ِر) أي  :ومن ُهو مست ْخ ٍ
ب
ف بِاللَّْي ِل َو َسا ِر ٌ
ب بِالن َ
ف ِيف قـ ْع ِر بـْيته ِيف ظالِم اللَّْي ِل ،وسا ِر ٌ
ََ ْ َ ُ ْ
ْ
ْ ُْ
بِالنَّها ِر أي ظ ِ
اش ِيف بـي ِ
اهٌر م ٍ
اض النـَّها ِر و ِضيائِِه ،فِإ َّن كِلْي ِهما ِيف ِعْل ِم هللا على السواء .
ْ
ِ
كقوله تعاىل ( وأ ِسُّروا قـول ُكم أ ِو اجهروا بِِه إِنَّه عليم بِذ ِ
ِ
اخلبِ ُري ) .
يف ْ
ات ُّ
الص ُدوِر أال يـ ْعل ُم م ْن خلق وُهو اللَّط ُ
ُ ٌ
ْ ْ ْ ُ
ِ
وقـ ْولِِه ( وإِ ْن َْتهْر بِالْق ْوِل فِإنَّهُ يـ ْعل ُم السَّر وأ ْخفى ) .
وقـولِِه تعاىل ( أال ِحني يستـ ْغ ُشون ثِيابـهم يـعلم ما ي ِسُّرون وما يـعلِنُون إِنَّه علِيم بِذ ِ
الص ُدوِر ) .
ات ُّ
ُْ
ُْ ْ ُ ُ
ْ
ُ ٌ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س بِه نـ ْف ُسهُ ) إِىل غ ِْري ذلك من ْاآليات .
وقـ ْوله تعاىل ( ولق ْد خل ْقنا ْاإلنْسان ونـ ْعل ُم ما تُـو ْسو ُ
ِ
ِِ
ِ
وقوله تعاىل ( وما ت ُكو ُن ِيف شأْ ٍن وما تـْتـلُوا ِمْنه ِمن قُـر ٍ
ب
آن وال تـ ْعملُون م ْن عم ٍل إَِّال ُكنَّا علْي ُك ْم ُش ُهوداً إِ ْذ تُف ُ
يضون فيه وما يـ ْعُز ُ
ُ ْ ْ
ض وال ِيف َّ ِ
عن ربِك ِمن ِمثْ ِ
صغر ِمن ذلِك وال أ ْكبـر إَِّال ِيف كِ ٍ
تاب ُمبِ ٍ
قال ذ َّرةٍ ِيف ْاأل ْر ِ
ني ) .
السماء وال أ ْ ْ
ْ
ْ
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السا ِرب هو الظَّ ِ
السا ِر ِ
ب بِالنـَّها ِر  :أ َّن الْمست ْخ ِفي ُهو الْم ْخت ِفي الْمستِ ُرت ع ِن ْاأل ْع ُ ِ
وأظْهر الْق ْول ْ ِ
اهُر
ني  ،و َّ
ني ِيف الْ ُم ْست ْخ ِفي بِاللَّْي ِل و َّ
ُ
ُْ
ُْ
ُ
ُ
ِ
ِ
َّ
ث يشاءُ  ( .أضواء البيان ) .
ب حْي ُ
الْبارُز الذاه ُ
الفوائد :

 -1عموم علم هللا تعاىل وأنه عليم بكل شيء ال ختفى عليه خافية .
أوالً :هللا تعاىل يعلم كل شيء  ،يشمل اجلزئيات والكليات.
اَّلل ق ْد أحاط بِ ُك ِل ش ْي ٍء ِعْلماً).
قال تعاىل (وأ َّن َّ
وقال تعاىل (ع ِ
السماو ِ
صغر ِمن ذلِك وال أ ْكبـر إَِّال ِيف كِت ٍ
اب ُمبِ ٍ
امل الْغْي ِ
ات وال ِيف ْاأل ْر ِ
ني).
ب عْنهُ ِمثْـق ُ
ال ذ َّرةٍ ِيف َّ
ب ال يـ ْعُز ُ
ض وال أ ْ ُ ْ
ُ
ثانياً :يعلم سبحانه املاضي واملستقبل.
قال تعاىل (يـ ْعل ُم ما بـ ْني أيْ ِدي ِه ْم وما خْلف ُه ْم).
(ما بني أيديهم) احلاضر واملستقبل (وما خلفهم) املاضي.
ثالثاً :هللا يعلم اخلفايا وما يف الصدور:
اَّلل علِيم بِذ ِ
ِ
الص ُدوِر).
ات ُّ
كما قال تعاىل (إ َّن َّ ٌ
وقال تعاىل (إِنَّه علِيم بِذ ِ
الص ُدوِر).
ات ُّ
ُ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلنْسان ونـ ْعلم ما تُـو ْس ِو ِ
وقال تعاىل (ولق ْد خل ْقنا ِْ
ب إِلْيه م ْن حْب ِل الْوِريد) .وقال تعاىل (قُ ْل إِ ْن ُختْ ُفوا ما ِيف
س به نـ ْف ُسهُ و ْحن ُن أقْـر ُ
ُ
ُ
اَّللُ).
ص ُدوِرُك ْم أ ْو تُـْب ُدوهُ يـ ْعل ْمهُ َّ
ُ
رابعاً :وليس شيء يصل إىل األرض أو يصعد من األرض إىل السماء إال قد أحاط هللا به علماً.
ض وما ُيْرج ِمْنـها وما يـْن ِزُل ِمن َّ ِ
ِ
ِ
قال تعاىل (يـ ْعل ُم ما يلِ ُج ِيف ْاأل ْر ِ
ور).
يم الْغ ُف ُ
ُُ
السماء وما يـ ْعُر ُج فيها وُهو ا َّلرح ُ
خامساً :ويعلم األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت.
كما قال تعاىل عن الكفار حني يكونون يف النار (ولو رُّدوا لع ِ
َّه ْم لك ِاذبُون).
ُ
ادوا لما نـُ ُهوا عْنهُ وإِنـ ُ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
اَّلل رب الْعْر ِش ع َّما يص ُفون).
اَّللُ لفسدتا ف ُسْبحان َّ
وقال تعاىل (ل ْو كان فِي ِهما ِآهلةٌ إَِّال َّ
واملتخلفون عن غزوة تبوك ال حيضروهنا أبداً  ،ألن هللا هو الذي ثبطهم عنها حبكمته بقوله (ول ْو أر ُادوا ْ
اخلُُروج ألع ُّدوا لهُ ُع َّدةً
اَّلل انْبِعاثـهم فـثبَّطهم وقِيل اقْـع ُدوا مع الْق ِ
ِ
اع ِدين) وهذا اخلروج الذي ال يكون قد علم جل وعال أن لو كان كيف يكون
ُ
ولك ْن ك ِره َُّ
ُْ ُْ
 ،كما صرح به يف قوله (ل ْو خر ُجوا فِي ُك ْم ما ز ُادوُك ْم إَِّال خباالً وأل ْوض ُعوا ِخالل ُك ْم يـْبـغُون ُك ُم الْ ِفْتـنة).
سادساً :ويستوي يف علم هللا السر والعالنية  ،والصغري والكبري والغيب والشهادة.
ض وال ِيف َّ ِ
صغر ِمن ذلِك وال أ ْكبـر إَِّال ِيف كِت ٍ
اب ُمبِ ٍ
ب ع ْن ربِك ِم ْن ِمثْـق ِال ذ َّرةٍ ِيف ْاأل ْر ِ
ني).
قال تعاىل (وما يـ ْعُز ُ
السماء وال أ ْ ْ
وقال تعاىل (وإِ ْن َْتهر بِالْقوِل فِإنَّه يـعلم ِ
السَّر وأ ْخفى).
ْ ْ ُ ُْ
ِ
ِ
وقال تعاىل (قُل أنْـزله الَّ ِذي يـعلم ِ
السماوات و ْاأل ْر ِ
ض إِنَّهُ كان غ ُفوراً رحيماً).
السَّر ِيف َّ
ْ ُ
ُْ
ِ
ٍ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
امل الْغْي ِ
َّ
اَّللُ يـ ْعل ُم ما ْحتم ُل ُك ُّل أُنْـثى وما تغ ُ
ب والشَّهادة الْكبريُ الْ ُمتـعال .سواءٌ
يض ْاأل ْرح ُام وما تـ ْزد ُاد وُك ُّل ش ْيء عْندهُ مب ْقدا ٍر .ع ُ
ِمْن ُكم من أسَّر الْقول ومن جهر بِِه ومن ُهو مست ْخ ٍ
ب بِالنـَّها ِر).
ف بِاللَّْي ِل وسا ِر ٌ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ُْ
سابعاً :وعلم هللا مل يسبقه جهل وال يلحقه نسيان.
اب ال ي ِ
قال تعاىل (  ...قال ِعْلمها ِعْند رِيب ِيف كِت ٍ
ض ُّل رِيب وال يـْنسى).
ُ
ِ
وقال تعاىل (  ...وما كان ربُّك نسياً).
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اَّلل أخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ون أ َُّمهاتِ ُك ْم ال تـ ْعل ُمون شْيئاً).
أما علم ابن آدم فمسبوق جبهل ويلحقه نسيان كما قال تعاىل (و َُّ ْ ْ ْ ُ
ثامناً :علمنا قليل بالنسبة لعلم هللا.
قال تعاىل (وما أُوتِيتُ ْم ِمن الْعِْل ِم إَِّال قلِيالً).
 -2اآلثار املرتتبة من علمنا بذه الصفة وهي  :عموم علم هللا بكل شيء .
أوالً  :اخلوف من هللا وخشيته  ،ومراقبته يف السر والعلن  ،ألن العبد إذا أيقن أن هللا تعاىل عامل حباله مطلع على باطنه وظاهره ،
فإن ذلك يدفعه إىل االستقامة على أمر هللا ظاهراً وباطناً.
ثانياً  :اليقني بشمول علم هللا تعاىل لكل شيء يف السماوات واألرض  ،وللبواطن والظواهر  ،يثمر يف قلب العبد تعظيم هللا تعاىل
وإجالله واحلياء منه  ،كما يعني على التخلص من اآلفات القلبية اليت ختفى على الناس ولكنها ال ختفى على هللا كآفة الرياء
واحلسد والغل والعجب والكِب.

 قال ابن القيم :فإن قلت :فما السبيل إىل حفظ اخلواطر  ،قلت :أسباب عدة  ،أحدها :العلم اجلازم باطالع الرب سبحانه
ونظره إىل قلبك  ،وعلمه بتفصيل خواطرك  ،والثاِ :حياؤك منه  ،والثالث :إجاللك له أن يرى مثل تلك اخلواطر يف بيته
الذي خلق ملعرفته وحمبته.
ثالثاً  :إن يقني العبد بعلم هللا تعاىل الشامل لكل شيء  ،ومن ذلك علمه سبحانه حبال عبده املصاب وما يقاسيه من اآلالم ،
إن ذلك يثمر يف القلب الرجاء واألنس باهلل ويدفع اليأس والقنوط من القلب.
رابعاً  :ونستفيد من معرفتنا أن هللا عليم بكل شيء :وجوب مراقبة هللا ،ألن العاقل إذا علم أن هللا سبحانه يعلم كل شيء،

فسوف يراقب ربه ،بلسانه وجنانه وأركانه ،فبلسانه :ال ينطق مبا حرم هللا ،وجبنانه :ال يعتقد بقلبه خالف احلق ،وجبوارحه :ال
يستعملها يف احملرمات ،فيستعمل العني يف النظر إىل احلرام ،ويستعمل اليد يف البطش احلرام ،ويستعمل اآلذان يف السماع احلرام.
خامساً  :وأيضاً نستفيد من معرفتنا أن هللا عليم بكل شيء :الرغبة والنشاط والرجاء ،ألن اإلنسان يعلم أن هللا يعلم بكل أعماله
الصاحلة ،وأنه لن يضيع منها شيء .
اَّلل ال ي غِْي ما بَِقوٍم ح ََّّت ي غِْيوا ما بِأَن ف ِس ِهم وإِذَا أَراد َّ ِ ٍ
ْي ي َدي ِه وِمن َخل ِْف ِه ََي َفظُونَه ِمن أَم ِر َِّ
( لَه مع ِقب ٌ ِ
وءا
اَّلل إِ َّن ََّ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ْ ُ ْ ْ
ات من بَ ْ ِ َ ْ َ ْ
ُ َُ َ
اَّللُ ب َق ْوم ُس ً
فَالَ َم َر َّد لَهُ َوَما َُلُم ِمن ُدونِِه ِمن َو ٍال (. ) )11
[ الرعد . ] 11 :
--------ْي ي َدي ِه وِمن َخل ِْف ِه ََي َفظُونَه ِمن أَم ِر َِّ
( لَه مع ِقب ٌ ِ
اَّلل ) ( معقبات ) صفة ملوصوف حمذوف أي :مالئكة معقبات.
ْ ُ ْ ْ
ات من بَ ْ ِ َ ْ َ ْ
ُ َُ َ
 قال الشوكاين :واملعقبات املتناوبات اليت ُيلف كل واحد منها صاحبه ويكون بدال منه.
وهم احلفظة من املالئكة يف قول عامة املفسرين .قال الزجاج :املعقبات مالئكة يأيت بعضهم بعقب بعض.
 قال ابن اجلوزي  :وقال أكثر املفسرين  :هم احلفظة  ،اثنان بالنهار واثنان بالليل  ،إِذا مضى فريق  ،خلف بعده فريق  ،وجيتمعون
عند صالة املغرب والفجر.
أي  :لِلْعب ِد مالئِكةٌ يـتـعاقـبون علي ِه ،حرس بِاللَّي ِل وحرس بِالنـَّها ِر ،حيفظُونه ِمن ْاألسو ِاء و ْ ِ ِ
ب مالئِكةٌ آخُرون حلِِْف ِظ
ْ
ْ ُ
ٌ ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ٌ
احلادثات ،كما يـتـعاق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ َّ
ٍ
احلسنات،
ب ْ
ب الْيمني يكْتُ ُ
ْاأل ْعمال م ْن خ ْري أ ْو شر ،مالئكةٌ باللْي ِل ومالئكةٌ بالنـَّهار ،فاثْـنان عن اليمني والشمال يكْتُبان ْاأل ْعمال ،صاح ُ
الشم ِال يكْتب َّ ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
ِِ
ِِ
احب ِ
ِ
ِ
ِ
ني أربعة أمالك بالنهار،
السيِئات ،وملكان آخران ْحيفظانه و ْحيُرسانه ،واحد م ْن ورائه وآخر م ْن قُدَّامه ،فـ ُهو بـ ْ ُ
وص ُ
ُُ
ان وكاتِب ِ
وأربعة أمالك بِاللَّي ِل ،بدًال حافِظ ِ
ان .
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صع ُد إلْيه الَّذين
الصح ِ
يح ( يـتـعاقـبُون في ُك ْم مالئكةٌ باللَّْي ِل ومالئكةٌ بالنـَّها ِر ،و ْجيتم ُعون ِيف صالة ُّ
كما جاء ِيف َّ
ص ِر ،فـي ْ
الصْب ِح وصالة الْع ْ
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ِ ِ
ِ
اه ْم وُه ْم يُصلُّون ) .
اه ْم وُه ْم يُصلُّون ،وتـرْكن ُ
باتُوا في ُك ْم فـي ْسأ ُهلُ ْم وُهو أ ْعل ُم بِ ُك ْم :كْيف تـرْكتُ ْم عبادي؟ فـيـ ُقولُون :أتـْيـن ُ
اَّللِ ) أي  :حفظهم له واقع بأمر هللا عز وجل .
 وقوله ( ْحيفظُونهُ ِم ْن أ ْم ِر َّ
قيل  :حيفظونه من بأس هللا إذا أذنب باالستمهال له واالستغفار حَّت يتوب .

وقيل  :أن كون احلفظة حيفظونه هو مما أمر هللا به  .قال الزجاج  :املعىن  :حفظهم إياه من أمر هللا أي  :مما أمرهم به ال أهنم يقدرون أن
يدفعوا أمر هللا .

وقيل  :أن «من» مبعىن الباء  ،أي  :حيفظونه بأمر هللا .

وقيل  :إن " من " مبعىن عن  ،أي  :حيفظونه عن أمر هللا  ،مبعىن من عند هللا  ،ال من عند أنفسهم .
ِ ِ ٍ
ِ
ْيواْ َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم ) بني تـعاىل ِيف ه ِذ ِه ْاآلي ِة الْك ِرمي ِة  :أنَّهُ ال يـُغِريُ ما بِق ْوٍم ِمن النِ ْعم ِة والْعافِي ِة ح ََّّت يـُغِريُوا
( إِ َّن َّ
اَّللَ الَ يُغَْيُ َما ب َق ْوم َح ََّّت يُغَ ُ
اَّللِ جلَّ وعال  ( ،من طاعة إىل معصية ومن مجيل إىل قبيح ،ومن صالح إىل فساد ) .
ما بِأنْـ ُف ِس ِه ْم ِم ْن طاع ِة َّ
الصالِ ِح .
ب قـ ْوًما نِ ْعمةً أنْـعمها علْي ِه ْم ح ََّّت يـُغِ ُريوا ما كانُوا علْي ِه ِمن الطَّاع ِة والْعم ِل َّ
والْم ْعىن  :أنَّهُ ال ي ْسلُ ُ
وبـ َّني هذا الْمعىن ِيف مو ِ
ك ُمغِ ًريا نِ ْعمةً أنْـعمها على قـ ْوٍم ح ََّّت يـُغِريُوا ما بِأنْـ ُف ِس ِه ْم ) .
اضع أُخر كق ْولِِه ( ذلِك بِأ َّن َّ
اَّلل ملْ ي ُ
ْ
ِ
ِ ِ ٍ
ِِ
ت أيْدي ُك ْم ويـ ْع ُفو ع ْن كثِ ٍري ) .
وقـ ْوله ( وما أصاب ُك ْم م ْن ُمصيبة فبِما كسب ْ
الص ِ
ِ
ث»
احلُون ؟ قال  :نـع ْم إِذا كثُـر ْ
ك وفِينا َّ
اخلب ُ
وق ْد ُسئِل « : أنـ ْهل ُ
اَّلل ال يـُغيـُر ما بِق ْوٍم حَّت يـُغيـُرواْ ما بِأن ُف ِس ِه ْم ) فكالم مجيع املفسرين يدل على أن املراد ال يغري ما هم
 قال الرازي  :قوله تعاىل ( إِ َّن َّ
فيه من النعم بإنزال االنتقام إال بأن يكون منهم املعاصي والفساد.
 قال ابن عطية  :ومعىن هذه اآلي ة اإلخبار بأن هللا عز وجل إذا أنعم على قوم نعمة فإنه بلطفه ورمحته ال يبدأ بتغريها وتكديرها حَّت

جييء ذلك منهم بأن يغريوا حاهلم اليت تراد وحتسن منهم  ،فإذا فعلوا ذلك وتلبسوا بالتكسب للمعاصي أو الكفر الذي يوجب
عقابم غري هللا نعمته عليهم بنقمته منهم  ،ومثال هذا نعمة هللا على قريش مبحمد  فكفروا ما كان جيب أن يكونوا عليه  ،فغري
هللا تلك النعمة بأن نقلها إىل غريهم من األنصار وأحل بم عقوبته.
ك بِأ َّ
اَّللَ  ) ...تعليل  ،أي هذا العقاب ؛ ألهنم غريوا وبدلوا  ،ونعمة هللا على قريش اخلصب
َن َّ
 وقال القرطيب  :قوله تعاىل ( ذَلِ َ
ِ
ف الناس ِم ْن ح ْوهلِِ ْم ) .
و َّ
السعة  ،واألمن والعافية ( أوملْ يـرْواْ أنَّا جع ْلنا حرماً آمناً ويـُتخطَّ ُ
 وهذه من سنن هللا االجتماعية  ،أنه تعاىل ال يبدل ما بقوم من عافية ونعمة  ،وأمن وعزة  ،اال إذا كفروا تلك النعم  ،وارتكبوا
املعاصي  ،ويف األثر " أوحى هللا إىل نيب من أنبياء بين إسرائيل أن قل لقومك  :إنه ليس من أهل قرية  ،وال أهل بيت يكونون على
طاعة هللا  ،فيتحولون منها إىل معصية هللا  ،إال حول هللا عنهم ما حيبون اىل ما يكرهون .
ِ ِ ٍ
ت أيْ ِدي ُك ْم ويـ ْع ُفو عن كثِ ٍري).
قال تعاىل (وما أصاب ُكم من ُّمصيبة فبِما كسب ْ
اخلو ِ
اَّلل مثالً قـريةً كانت ِآمنةً مطْمئِنَّةً يأْتِيها ِرْزقُـها رغداً ِمن ُك ِل مك ٍ
ف
اجلُ ِ
اَّللُ لِباس ْ
اَّللِ فأذاقـها َّ
ت بِأنْـ ُع ِم َّ
ان فكفر ْ
ْ
وقال تعاىل (وضرب َُّ
ْ
ُ
وع و ْ ْ
ْ
ِ
صنـ ُعون).
مبا كانُوا ي ْ
وقال تعاىل (أول َّما أصابـْت ُكم م ِ
اَّلل على ُك ِل ش ْي ٍء ق ِد ٌير).
صيبةٌ ق ْد أصْبتُ ْم ِمثْـلْيـها قُـ ْلتُ ْم أ َّّن هذا قُ ْل ُهو ِم ْن عِْن ِد أنْـ ُف ِس ُك ْم إِ َّن َّ
ُْ
َّ
علِ ٍي  :ال يـ ْر ُجو َّن عْب ٌد َّإال ربَّهُ ،وال ُياف َّن إال ذنْـبهُ .
اَّللُ بَِق ْوٍم ُسوءًا فَالَ َم َر َّد لَهُ ) أي  :وإذا أراد سبحانه بقوم سوءا من عذاب أو هالك أو ما يشبههما بسبب إيثارهم الغي
اد َّ
( َوإِ َذا أ ََر َ
على الرشد ،فال راد لقضائه ،وال دافع لعذابه.
كق ْولِِه ( وال يـُرُّد بأْ ُسهُ ع ِن الْق ْوِم الْ ُم ْج ِرِمني ) .
( َوَما َُلُم ِمن ُدونِِه ِمن َو ٍال ) أي  :من ناصر ينصرهم منه سبحانه ويرفع عنهم عقابه ،ويلي أمورهم ويلتجئون إليه عند الشدائد.
فاجلملة الكرمية بيان ملظهر من مظاهر عدل هللا يف شئون عباده ،وحتذير شديد هلم من اإلصرار على الشرك واملعاصي وجحود النعمة ،فإنه
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سبحانه ال يعصم الناس من عذابه عاصم .وال يدفعه دافع.

الفوائد :

 -1كثرة املالئكة .
 -2من أعمال بعض املالئكــة .
 -3أن املالئكة تعمل بأمر هللا .
 -4أن النعم ال يزيلها هللا إال إذا غري العباد وكفروا النعمة ومل يقوموا حبقها من الشكر .
 -5خطر الذنوب واملعاصي .
 -6أنه ال راد لعقاب هللا وعذابه إذا حل .
 -7هتديد من يبدل نعمة هللا إىل الكفر با .
الر ْع ُد ِحبم ِدهِ والْمالئِكةُ ِمن ِخيفتِ ِه ويـرِسل َّ ِ ِ
يب
السحاب الثِقال ( )12ويُسبِ ُح َّ
( ُهو الَّ ِذي يُِري ُك ُم الْبـ ْرق خ ْوفًا وطم ًعا ويـُْن ِش ُئ َّ
ْ
ْ
الصواعق فـيُص ُ
ُْ ُ
ِ
ِبا من يشاء وهم ُجي ِادلُون ِيف َِّ
يد الْ ِمح ِال (. ) )13
اَّلل وُهو شد ُ
ْ ُ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْع ُد ِبَ ْمده َوال َْم َالئ َكةُ م ْن خي َفته َويُ ْرس ُل
اب الث َق َ
ال (َ )12ويُ َسب ُح َّ
( ُه َو الَّ ِذي يُ ِري ُك ُم الْبَ ْر َق َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا َويُ ْنش ُئ َّ
الس َح َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ص ِ
اَّلل و ُهو َش ِدي ُد ال ِْم َح ِ
ال (. ) )13
يب ّبَا َم ْن يَ َشاءُ َو ُه ْم َُيَادلُو َن ِ َّ َ َ
الص َواع َق فَ يُ ُ
[الرعد . ]13 ، 12 :
-----------الال ِم ِع س ِ
السح ِ
( ُه َو الَّ ِذي يُ ِري ُك ُم الْبَ ْر َق َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا ) ُُيِِْب تـعاىل أنَّهُ ُهو الَّ ِذي يُس ِخر الْبـ ْرق ،وُهو ما يـُرى ِمن النُّوِر َّ
اب.
اط ًعا ِم ْن ِخل ِل َّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل .
اف أذاهُ ومشقَّتهُ ،وطم ًعا ل ْل ُمقيم يـ ْر ُجو بـركتهُ ومْنـفعتهُ ويطْم ُع يف رْزق َّ
خ ْوفاً وطمعاً قال قـتادةُ :خ ْوفًا لِْل ُمسافِ ِر ُي ُ
 قال اخلازن  :والِبق معروف  ،وهو ملعان يظهر من خالل السحاب .
قال  :ويف كونه خوفاً وطمعاً وجوه :

األول  :إن عند ملعان الِبق ُياف من الصواعق  ،ويطمع يف نزول املطر.

الثاين  :أنه ُياف من الِبق من يتضرر باملطر كاملسافر ومن يف جرينه يعين بيدره التمر والزبيب والقمح وحنو ذلك  ،ويطمع فيه من له يف
نزول املطر نفع كالزارع وحنوه.

الثالث  :أن املطر ُياف منه إذا كان يف غري مكانه وزمانه  ،ويطمع فيه إذا كان يف مكانه وزمانه فان من البالد ما إذا أمطرت قحطت
وإذا مل متطر أخصبت (وينشئ السحاب الثقال) يعين املطر.
 جاء يف ( التفسْي الوسيط ) و هللا تعاىل وحده الذي يريكم بقدرته الِبق ،فيرتتب على ذلك أن بعضكم ُياف ما ينجم عنه من
صواعق .أو سيل مدمر ،وبعضكم يطمع يف اخلري من ورائه ،فقد يعقبه املطر النافع ،والغيث املدرار.
فمن مظاهر حكمة هللا تعاىل يف خلقه ،أنه جع ل الِبق عالمة إنذار وتبشري معا ،ألنه باإلنذار والتبشري تعود النفوس إىل احلق ،وتفيء إىل
الرشد.
اف
 قال الشنقيطي  :ذكر تـعاىل ِيف ه ِذهِ ْاآلي ِة الْك ِرمي ِة أنَّهُ ُهو الَّ ِذي يُِري خ ْلقهُ الْبـ ْرق خ ْوفًا وطم ًعا  ،قال قـتادةُ  :خ ْوفًا لِْل ُمسافِ ِر ُي ُ
اَّللِ .
أذاهُ ومشقَّتهُ  ،وطم ًعا لِْل ُم ِقي ِم يـ ْر ُجو بـركتهُ ومْنـفعتهُ ويطْم ُع ِيف ِرْزِق َّ
ف ِأل ْه ِل الْب ْح ِر  ،والطَّم ُع ِأل ْه ِل الْبـ ِر .
احلس ِن ْ :
وع ِن ْ
اخل ْو ُ
الصو ِ
اع ِق  ،والطَّمع ِيف الْغي ِ
َّح ِ
ث.
اك ْ :
ف ِمن َّ
وع ِن الض َّ
اخل ْو ُ
ْ
ُ
وبـ َّني ِيف م ْو ِض ٍع آخر  :أ َّن إِراءتهُ خ ْلقهُ الْبـ ْرق خ ْوفًا وطم ًعا ِم ْن آياتِِه ج َّل وعال الدَّالَِّة على أنَّهُ الْ ُم ْست ِح ُّق ِأل ْن يـُ ْعبد و ْحدهُ ال ش ِريك لهُ .
السم ِاء ماءً ) .
وذلِك ِيف قـ ْولِِه ( وِم ْن آياتِِه يُِري ُك ُم الْبـ ْرق خ ْوفًا وطم ًعا ويـُنـ ِزُل ِمن َّ
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ال ) أي  :وهو سبحانه الذي ينشئ السحاب املثقل باملاء ،فريسله من مكان إىل مكان على حسب حكمته
اب الثِ َق َ
( َويُ ْن ِش ُئ َّ
الس َح َ
ومشيئته.
ِ
ِِ
قاال س ْقناه لِبـل ٍد ميِ ٍ
قال تعاىل ( وُهو الَّ ِذي يـُْرِسل ِ
ت ،فأنْـزلْنا بِِه الْماء ،فأ ْخر ْجنا بِِه ِم ْن
الرياح بُ ْشراً بـ ْني يد ْي ر ْمحته .ح ََّّت إِذا أقـلَّ ْ
ت سحاباً ث ً ُ ُ
ُ
ِ ِ
ِج الْم ْوتى لعلَّ ُك ْم تذ َّكُرون ) .
ُك ِل الثَّمرات ،كذلك ُخنْر ُ
( ويُ ِ
الر ْع ُد ِِبَ ْم ِدهِ ) أي يسبح الرعد نفسه حبمد هللا .أي  :متلبسا حبمده ،وليس هذا مبستبعد ،وال مانع من أن ينطقه هللا بذلك.
ح َّ
سب ُ
َ َ
وأما على تفسري الرعد مبلك من املالئكة فال استبعاد يف ذلك ،ويكون ذكره على اإلفراد مع ذكر املالئكة بعده ملزيد خصوصية له .وعناية
به .
 قال املاوردي  :قوله عز وجل ( ويسبِح الرعد حبمده ) ويف الرعد قوالن :
أحدمها  :أنه الصوت املسموع  ،وقد روي عن النيب  أنه قال ( الرعد وعيد من هللا فإذا مسعتموه فأمسكوا عن الذنوب ) .

الثاين  :أن الرعد ملك  ،والصوت املسموع تسبيح .

 قال اخلازن  :أكثر املفسرين على أن الرعد اسم للملك الذي يسوق السحاب  ،والصوت املسموع منه تسبيحه.
وأورد على هذا القول ما عطف عليه .وهو قوله ( واملالئكة من خيفته ) وإذا كان املعطوف مغايراً للمعطوف عليه وجب أن يكون غريه ،
وأجيب عنه أنه ال يبعد أن يكون الرعد امساً مللك من املالئكة وإَّنا أفرده بالذكر تشريفاً له على غريه من املالئكة  ،فهو كقوله  :ومالئكته
وجِبيل وميكال.
 جاء يف سورة اإلسراء قوله تعاىل ( وإِن ِمن ش ْي ٍء إِالَّ يُسبِ ُح ِحب ْمدهِ ) من شجر وحجر وجبل ومجاد وغري ذلك .
وقد اختلف العلماء يف معىن تسبيحها :
فقيل  :تسبيحها داللتها على صانعها .
وقيل  :تسبيح حقيقي ال يسمعه البشر وال يفهمه وهذا هو الصحيح ألدلة كثرية :
قوله تعاىل ( واذكر عبدنا داود ذا األيدي إنه أواب  .إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن . ) ...

 قال القرطيب  :لو كان التسبيح تسبيح داللة فأي ختصيص لداود .
وقد جاءت أحاديث كثرية أن اجلمادات وغريها ختاطب خماطبة العاقل :
قال تعاىل ( وإن منها ملا يهبط من خشية هللا ) .
وقال  ( ال يسمع صوت املؤذن إنس وال جن ولت حجر وال شجر وال مدر وال شيء إال شهد له يوم القيامة ) رواه ابن ماجه .
وقال  ( إِ ألعرف حجراً مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إِ ألعرفه اآلن ) رواه مسلم .
وحديث اجلذع الذي حن وصاح ملا ترك النيب  اخلطبة عليه وبدأ ُيطب على منِب .
وقال  ( إن أحداً جبل حيبنا وحنبه ) متفق عليه .
فهذا القول هو الراجح ان كل شيء يسبح هلل من مجاد وغريه لألخبار الكثرية يف هذا الباب .
( ول ِ
ـكن الَّ تـ ْفق ُهون ت ْسبِيح ُه ْم ) أي ال تفهمون تسبيح هذه املخلوقات اليت على غري لغتكم  ،بل حييط با عالم الغيوب .
 وتسبيح هللا يعين :تنزيهه عن كل نقص وعيب ،هذا هو التسبيح ،سبحت هللا يعين نزهته وبرأته من كل نقص وعيب ،ألنه جل وعال
كامل الصفات ،إذ ينتفى عنه مجيع النقائص ،وقوله (حبمد ربم) الباء للمصاحبة ،أي سبحوا هللا تسبيحاً مقروناً باحلمد مصاحباً به.
واحلمد هو :وصف احملمود بالكمال مع احملبة والتعظيم.
هذا معىن احلمد ،محدت هللا يعين :اعتقدت أن له أوصافا كاملة ،وذكرت بلساِ ذلك ،فإن كرر املدح صار ثناء ،كما يدل على ذلك
حديث أيب هريرة أن النيب  قال :قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فإذا قال :احلمد هلل رب العاملني ،قال :محدِ عبدي ،وإذا
قال :الرمحن الرحيم ،قال :أثىن علي عبدي .
21

تنبيه :

 قال القرطيب  :واختلف العلماء يف الرعد ففي الرتمذي عن ابن عباس قال ( سألت اليهود النيب  عن الرعد ما هو قال ملك من
املالئكة موكل بالسحاب معه خماريق من نار يسوق با السحاب حيث يشاء هللا فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجره
بالسحاب إذا زجره حَّت ينتهي إىل حيث أمر هللا قالوا صدقت " احلديث بطوله .
وعلى هذا التفسري أكثر العلماء  ،فالرعد اسم الصوت املسموع

 قال البغوي  :أكثر املفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب والصوت املسموع منه تسبيحه .

ولعل مما يؤيد ما عليه عامة املفسرين واحملدثني :
ٍ
ما أخرجه مسلم  :عن أِِب هريـرة ع ِن النَِّيب  قال ( بـيـنا رجل بِفالةٍ ِمن األر ِ ِ
اس ِق ح ِديقة فُال ٍن .فـتـن َّحى ذلِك
ض فسمع ص ْوتًا ِيف سحابة ْ
ْ ُْ
ْ
ْ ٌُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ذلك الْماء ُكلَّهُ فـتتبَّع الْماء فِإذا ر ُج ٌل قائ ٌم ِيف حديقته ُحي ِو ُل الْماء
َّ
استـ ْوعب ْ
اب فأفْـرغ ماءهُ ِيف حَّرةٍ فِإذا ش ْرجةٌ م ْن ت ْلك الشر ِاج قد ْ
السح ُ
ِ
ِ
اَّللِ مل تسألُِين ع ِن ِْ
ت
السحاب ِة فـقال لهُ يا عْبد َّ
مبِِ ْسحاتِِه فـقال لهُ يا عْبد َّ
اَّللِ ما ْ
امسُك قال فُال ٌن .لِ ِال ْس ِم الَّ ِذى ِمسع ِيف َّ
امسى فـقال إِِِ مس ْع ُ
ْ
ِ
ِ
ٍ ِِ
السح ِ
ِ
ِ
ِِ
ج ِمْنـها
اب الَّ ِذى هذا م ُاؤهُ يـ ُق ُ
ص ْوتًا ِيف َّ
اس ِق حديقة فُالن ال ْمسك فما ت ْ
ول ْ
صن ُع فيها قال أ َّما إذا قُـ ْلت هذا فإِ أنْظُُر إىل ما ُيُْر ُ
َّق بِثُـلُثِ ِه وآ ُك ُل أنا وعِي ِايل ثـُلُثًا وأ ُرُّد فِيها ثـُلُثه ) .
فأتصد ُ
فقوله يف احلديث ( مسعت يف السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فالن المسك ) ما يدل على ما عليه عامة املفسرين واحملدثني
من أن الرعد ملك يزجر السحاب  ،وهللا اعلم.
( َوال َْم َالئِ َكةُ ِم ْن ِخي َفتِ ِه ) أي  :ويسبح املالئكة -أيضاً -حبمد هللا ،خوفاً منه -تعاىل -وإجالالً ملقامه وذاته.
 قال ابن اجلوزي  :قوله تعاىل ( واملالئكة من خيفته ) يف هاء الكناية قوالن :
أحدمها  :أهنا ترجع إِىل هللا عز وجل  ،وهو األظهر.
قال ابن عباس ُ :يافون هللا  ،وليس كخوف ابن آدم  ،ال يعرف أحدهم م ْن على ميينه وم ْن على يساره  ،وال ي ْشغله عن عبادة هللا شيء.
والثاِ  :أهنا ترجع إِىل الرعد  ،ذكره املاوردي.

 فمن عبادات املالئكة  :التسبيح :
قال تعاىل ( :الَّ ِذين ْحي ِملُون الْع ْرش وم ْن ح ْولهُ يُسبِ ُحون ِحب ْم ِد ربِِم ) .
وقال تعاىل ( :والْمالئِكةُ يُسبِ ُحون ِحب ْم ِد ربِِم ) .
وتسبيحهم هلل دائم ال ينقطع ،ال يف الليل ،وال يف النهار ( يُسبِ ُحون اللَّْيل والنـَّهار ال يـ ْفتُـُرون ) .
الصافُّون وإِنَّا لن ْح ُن الْ ُمسبِ ُحون ) .
ولكثرة تسبيحهم فإهنم هم املسبِحون يف احلقيقة ،وحق هلم أن يفخروا بذلك (وإِنَّا لن ْح ُن َّ
وما كثرة تسبيحهم إال ألن التسبيح أفضل الذكر .
روى مسلم يف صحيحه عن أيب ذر ،قال (سئل رسول هللا  أي الذكر أفضل؟ قال :ما اصطفى هللا ملالئكته أو لعباده :سبحان هللا
وحبمده) .
( وي ر ِسل َّ ِ
ِ
شاءُ ) الصواعق مجع صاعقة ،وهي -كما يقول ابن جرير -كل أمر هائل رآه الرائي أو أصابه ،حَّت
يب ِّبَا َم ْن يَ َ
الص َواع َق فَ يُص ُ
َُْ ُ
يصري من هوله وعظيم شأنه إىل هالك وعطب وذهاب عقل .
واملراد با هنا :النار النازلة من السماء.
أي ويرسل سبحانه الصواعق املهلكة فيصيب با من يشاء إصابته من خلقه.
ادلُو َن ِ َِّ
( وهم َُي ِ
اَّلل ) أي  :وكفار مكة جيادلون يف وجود هللا ووحدانيته  ،ويف قدرته على البعث .
َُ ْ َ
( و ُهو َش ِدي ُد ال ِْم َح ِ
ال ) أي  :وهو تعاىل شديد القوة والبطش والنكال  ،القادر على االنتقام ممن عصاه .
َ َ
ِ
ِ
 قال السعدي  :شديد الْمحال أي :شديد احلول والقوة فال يريد شيئا إال فعله ،وال يتعاصى عليه شيء وال يفوته هارب.
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فإذا كان هو وحده ا لذي يسوق للعباد األمطار والسحب اليت فيها مادة أرزاقهم ،وهو الذي يدبر األمور ،وختضع له املخلوقات العظام
اليت ُياف منها ،وتزعج العباد وهو شديد القوة  -فهو الذي يستحق أن يعبد وحده ال شريك له.

الفوائد :

 -1حكمة هللا يف وجود الِبق خوفاً وطمعاً .
-2من آيات هللا العظيمة إنشاء السحاب .
-3أن كل شيء يسبح حبمد هللا .
 -4وجوب تنزيه هللا عن كل عيب ونقص .
 -5مشروعية اإلكثار من تسبيح هللا .
 -6أن الكمال املطلق هلل تعاىل .
 -7أن املالئكة تسبح هلل .
 -8فضل اخلوف من هللا .
 -9حكمة هللا يف إرسال الصواعق وإصابة من يشاء من عباده .
األخذ والعذاب والنكال .
 -10أن هللا شديد ْ
ِ
َّ ِ
شي ٍء إِالَّ َكب ِ
ِِ
ِ
ِ
اس ِط َك َّف ْي ِه إِ َىل ال َْماء لِيَْب لُ َغ فَاهُ َوَما ُه َو بِبَالِغِ ِه َوَما ُد َعاء
َ
( لَهُ َد ْع َوةُ ا ْْلَ ِق َوالذ َ
ين يَ ْدعُو َن من ُدونه الَ يَ ْستَجيبُو َن َُلُم ب َ ْ
ِ
َالَ ٍل (. ) )14
ين إِالَّ ِ َ
الْ َكاف ِر َ
[ الرعد . ] 14 :
--------( لَهُ َد ْع َوةُ ا ْْلَ ِق ) أي  :له وحده -سبحانه -الدعوة احلق املطابقة للواقع ،ألنه هو الذي جييب املضطر إذا دعاه ،وهو احلقيق بالعبادة

وااللتجاء.
فإضافة الدعوة إىل احلق من إضافة املوصوف إىل صفته ،ويف هذه اإلضافة إيذان مبالبستها للحق ،واختصاصها به ،وأهنا مبعزل عن الباطل.
ومعىن كوهنا له :أنه -سبحانه -شرعها وأمر با.

 قال الشوكاين  :قوله« :له دعوة احلق» إضافة الدعوة إىل احلق للمالبسة .أي  :الدعوة املالبسة للحق ،املختصة به اليت ال مدخل

للباطل فيها بوجه من الوجوه.
وقيل :احلق هو هللا تعاىل واملعىن :أنه هلل تعاىل دعوة املدعو احلق وهو الذي يسمع فيجيب.
وقيل :املراد بدعوة احلق هاهنا كلمة التوحيد واإلخالص واملعىن :هلل من خلقه أن يوحدوه وُيلصوا له العبادة.
وقيل :دعوة احلق ،دعاؤه سبحانه عند اخلوف ،فإنه ال يدعى فيه سواه ،كما قال تعاىل وإِذا م َّس ُك ُم الضُُّّر ِيف الْب ْح ِر ضلَّ م ْن ت ْد ُعون إَِّال
إِيَّاهُ.
احل ِق) وهي :عبادته وحده ال شريك له ،وإخالص دعاء العبادة ودعاء املسألة له تعاىل ،أي :هو
 قال السعدي  :أي هلل وحده (د ْعوةُ ْ
الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء ،واخلوف ،والرجاء ،واحلب ،والرغبة ،والرهبة ،واإلنابة؛ ألن ألوهيته هي احلق ،وألوهية غريه باطلة .
 مث بني سبحانه حال من يعبد غريه :
َّ ِ
ين يَ ْدعُو َن ِمن ُدونِِه ) ا األصنام اليت يعبدها هؤالء املشركون من غري هللا .
( َوالذ َ
ش ْي ٍء ) فإهنا ال َتيبهم إىل شيء يطلبونه منها .
( الَ يَ ْستَ ِجيبُو َن َُلُم بِ َ
 قال الشوكاين  :واآلهلة الذين يدعوهنم -يعين الكفار -من دون هللا عز وجل ال يستجيبون هلم بشيء مما يطلبونه منهم كائناً ما كان .
( إِالَّ َكب ِ
اس ِط َك َّف ْي ِه إِ َىل ال َْماء لِيَْب لُ َغ فَاهُ َوَما ُه َو بِبَالِغِ ِه ) إال كإجابة املاء لشخص بسط كفيه إليه من بعيد ،طالباً منه أن يبلغ فمه وما املاء
َ
23

ببالغ فم هذا الشخص األمحق ،ألن املاء ال حيس وال يسمع نداء من يناديه.

 قال الشوكاين  :كا ستجابة املاء ملن بسط كفيه إليه من بعيد فإنه ال جييبه؛ ألنه مجاد ال يشعر حباجته إليه  ،وال يدري أنه طلب منه
أن يبلغ فاه  .وهلذا قال ( وما ُهو ) أي  :املاء ( بِبالِغِ ِه ) أي  :ببالغ فيه  .قال الزجاج  :إال كما يستجاب للذي يبسط كفيه إىل
املاء يدعو املاء إىل فيه  ،واملاء ال يستجيب  ،أعلم هللا سبحانه أن دعاءهم األصنام كدعاء العطشان إىل املاء يدعوه إىل بلوغ فمه ،
وما املاء ببالغه .

وقيل  :املعىن  :أنه كباسط كفيه إىل املاء ليقبض عليه فال حيصل يف كفه شيء منه  .وقد ضربت العرب ملن سعى فيما ال يدركه مثالً
بالقبض على املاء .

 وقال الفراء  :إن املراد باملاء هنا ماء البئر  ،ألهنا معدن للماء  ،وأنه شبهه مبن مد يده إىل البئر بغري رشاء  ،ضرب هللا سبحانه هذا
مثالً ملن يدعو غريه من األصنام  ( .فتح القدير ) .
واملقصود من اجلملة الكرمية نفى استجابة األصنام ملا يطلبه املشركون منها نفيا قاطعاً  ،حيث شبه سبحانه حال هذه اآلهلة الباطلة عند ما
يطلب املشركون منها ما هم يف حاجة إليه ،حبال إنسان عطشان ولكنه غىب أمحق ألنه ميد يده إىل املاء طالبا منه أن يصل إىل فمه دون
أن يتحرك هو إليه .فال يصل إليه شيء من املاء ألن املاء ال يسمع نداء من يناديه.
 ونكر شيئاً يف قوله ال ي ْست ِجيبُون هلُ ْم بِش ْي ٍء للتحقري .واملراد أهنم ال يستجيبون هلم أية استجابة حَّت ولو كانت شيئا تافها.
 قال السعدي  :وتشبيه دعاء الكافرين لغري هللا بالذي يبسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه من أحسن األمثلة  ،فإن ذلك تشبيه بأمر حمال،
فكما أن هذا حمال ،فاملشبه به حمال ،والتعليق على احملال من أبلغ ما يكون يف نفي الشيء كما قال تعاىل ( إن الذين كذبوا بآياتنا
واستكِبوا عنها ال تفتح هلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة حَّت يلج اجلمل يف سم اخلياط ) .

 قال القرطيب :ويف معىن هذا املثل ثالثة أوجه:

أحدها :أن الذي يدعو إهلا من دون هللا كالظمآن الذي يدعو املاء إىل فيه من بعيد يريد تناوله وال يقدر عليه بلسانه ،ويشري إليه بيده فال
يأتيه أبدا ألن املاء ال يستجيب ،وما املاء ببالغ إليه ،قاله جماهد.

الثاين  :أنه كالظمآن الذي يرى خياله يف املاء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه ،لكذب ظنه وفساد تومهه .قاله ابن عباس.
الثالث :انه كباسط كفيه إىل املاء ليقبض عليه ،فال جيد يف كفه شيئا منه .

وقد ضربت العرب مثال ملن سعى فيما ال يدركه ،بالقبض على املاء .
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
 قال ابن كثْي  :ومعىن هذا الكالم أن الَّ ِذي يـْب ُس ُ
ط يدهُ إِىل الْماء إِ َّما قابِ ً
ضا وإِ َّما ُمتـنا ِوًال لهُ م ْن بـُ ْعد كما أنَّهُ ال يـْنتف ُع بالْماء الَّذي ملْ
ِ
صل إِىل فِ ِيه الَّ ِذي جعلهُ حم ًّال لِلشُّر ِ
اَّللِ إِهلًا غْيـرهُ ،ال يـنْت ِفعُون بِِ ْم أب ًدا ِيف ُّ
الدنْـيا وال
ب ،فكذلِك ه ُؤال ِء الْ ُم ْش ِرُكون الَّ ِذين يـ ْعبُ ُدون مع َّ
ْ
ي ْ
ِيف ْاآل ِخرةِ ،وِهلذا قال وما ُدعاءُ الْكافِ ِرين إَِّال ِيف ضالل .
ِ
َالَ ٍل ) أي  :وما عبادة الكافرين لألصنام ،والتجاؤهم إليها يف طلب احلاجات ،إال يف ضياع وخسران ألن
ين إِالَّ ِ َ
( َوَما ُد َعاء الْ َكاف ِر َ
هذه اآلهلة الباطلة ال متلك لنفسها نفعا وال ضرا ،فضال عن أن متلك ذلك لغريها.
الفوائد :

 -1يف اآلية نفي النفع والقدرة عن املعبودين دون هللا  ،وأن األصنام ال متلك لعبادها نفعاً وال ضراً  ،ال يف الدنيا وال يف اآلخرة  ،وأن
جلب النفع ودفع الضر من خصائص هللا عز وجل .
ون َِّ
أ-قال تعاىل ( وال ت ْدع ِمن د ِ
ضُّرك فِإن فـعلْت فِإنَّك إِذًا ِمن الظَّالِ ِمني ) .
اَّلل ما ال ينف ُعك وال ي ُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
استجابُوا ل ُك ْم ويـ ْوم
ب -قال تعاىل ( والَّذين ت ْد ُعون من ُدونه ما ميْل ُكون من قطْمري ( )13إن ت ْد ُع ُ
وه ْم ال ي ْسم ُعوا ُدعاء ُك ْم ول ْو مس ُعوا ما ْ
( قطمري ) القطمري هو اللفافة اليت تكون على نواة التمر .
الْ ِقيام ِة ي ْك ُفُرون بِ ِش ْركِ ُك ْم وال يـُنبِئُك ِمثْ ُل خبِ ٍري ) .
ومعىن اآلية ُ :يِب تعاىل عن حال املدعوين من دونه ـ من املالئكة واألنبياء واألصنام وغريها ـ مما يدل على عجزهم وضعفهم  ،وأهنم قد
24

انتفت عنهم األسباب اليت تكون يف املدعو ،وهي :
امللك  ،ومساع الدعاء  ،والقدرة على االستجابة .
فمَّت مل توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته  ،فكيف إذا عدمت بالكلية .
فنفى عنهم امللك بقوله ( ما ميلكون من قطمري ) .
أي ال ميلكون من السموات واألرض شيئاً  ،وال مبقدار هذا القطمري  ،كما قال تعاىل ( ويعبدون من دون هللا ما ال ميلك هلم رزقاً من
السموات واألرض شيئاً وال يستطيعون ) .
وقال تعاىل  ( :قل ادعوا الذين زعمتم من دون هللا ال ميلكون مثقال ذرة يف السموات واألرض ) .
فمن كان هذا حاله  ،فكيف يُدعى من دون هللا .
ونفى عنهم مساع الدعاء بقوله تعاىل ( إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ) يعين اآلهلة اليت تدعوهنا ال يسمعون دعاءكم ألهنم أموات  ،أو
مالئكة مشغولون بأحواهلم مسخرون ملا خلقوا له  ،أو مجاد .
وألنه قد يقول املشرك  :هذا يف األصنام  ،أما املالئكة واألنبياء والصاحلون فيسمعون ويستجيبون .
فنفى سبحانه ذلك بقوله  ( :ولو مسعوا ما استجابوا لكم ) أي ال يقدرون على ما تطلبونه منكم .
ِِ ِ
ِ
ون َِّ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ج -وقال تعاىل ( ومن أض ُّل ِممَّن ي ْدعو ِمن د ِ
َّاس
ُ
ُ
ْ
اَّلل من الَّ ي ْستج ُ
يب لهُ إىل يوم الْقيامة وُه ْم عن ُدعائه ْم غافلُون ( )5وإذا ُحشر الن ُ
ِ
ِِ
ِ
كانُوا هلُ ْم أ ْعداء وكانُوا بِعبادهت ْم كاف ِرين ) .
 قال الشيخ بن باز رمحه هللا  :هذه اآلية تبني أنه ال أحد أضل ممن يدعو من دون هللا  ،ووصف املدعو من دون هللا بأربع أوصاف :

األوىل  :عدم استجابتهم هلم إىل يوم القيامة .
الثانية  :أهنم غافلون عن دعائهم  ،إما ألهنم أموات  ،أو مجاد ال إحساس هلم  ،أو حي مشغول  ،أو ملك ال علم له مبن دعاه .
الثالثة  :أهنم يكونون أعداءً ملن عبدوهم يوم القيامة .
الرابعة  :أهنم يِبؤون من عبادهتم وينكروهنا )  .أ  .ﻫ

ِِ
ِ
السماو ِ
اآلص ِ
ات َواأل َْر ِ
ال (. ) )15
ض طَ ْو ًعا َوَك ْرًها َوُال ُُلُم بِالْغُ ُد ِو َو َ
( َوَّلل يَ ْس ُج ُد َمن ِ َّ َ َ
[ الرعد . ] 15 :
---------ِِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض ) أي  :وهلل وحده ُيضع وينقاد أهل السماوات وأهل األرض .
( َوَّلل يَ ْس ُج ُد َمن ِ َّ َ َ
فاملراد بالسجود  :االنقياد واخلضوع هلل .
وقد وقع خالف بني العلماء يف معىن السجود هنا :

القول األول  :أن املراد منه السجود مبعىن وضع اجلبهة على األرض .
وعلى هذا الوجه ففيه وجهان :
أحدمها  :أن اللفظ وإن كان عاماً إال أن املراد به اخلصوص وهم املؤمنون  ،فبعض املؤمنني يسجدون هلل طوعاً بسهولة ونشاط ،
ومن املسلمني من يسجد هلل كرهاً لصعوبة ذلك عليه مع أنه حيمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أِب.
والثاِ  :أن اللفظ عام واملراد منه أيضاً العام وعلى هذا ففي اآلية إشكال  ،ألنه ليس كل من يف السموات واألرض يسجد هلل
بل املالئكة يسجدون هلل  ،واملؤمنون من اجلن واإلنس يسجدون هلل تعاىل  ،وأما الكافرون فال يسجدون.
اجلواب عنه من وجهني  :األول  :أن املراد من قوله ( و ََّّللِ ي ْس ُج ُد من ِيف السموات واألرض ) أي وجيب على كل من يف
السموات واألرض أن يسجد هلل فعِب عن الوجوب بالوقوع واحلصول.
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والثاِ  :وهو أن املراد من السجود التعظيم واالعرتاف بالعبودية  ،وكل من يف السموات ومن يف األرض يعرتفون بعبودية هللا تعاىل
على ما قال ( :ولئِن سألْتـ ُه ْم َّم ْن خلق السموات واألرض ليـ ُقولُ َّن هللا ) .
القول الثاين  :أن السجود عبارة عن االنقياد واخلضوع وعدم االمتناع وكل من يف السموات واألرض ساجد هلل بذا املعىن  ،ألن

قدرته ومشيئته نافذة يف الكل .
وهذا الصحيح .
ومن األقوال اليت قيلت :

قيل  :سجود من السموات واألرض من العام املخصوص ،فاملؤمنون يسجدون هلل سجوداً حقيقياً وهو وضع اجلبهة على األرض،

يفعلون ذلك طوعاً ،والكفار يسجدون كرهاً ومنهم املنافقون .
واختار هذا القول ابن جرير ،والواحدي .
قال الواحدي  :يعين املالئكة واملؤمنني ،وكرها يعين من أُ ْك ِره على السجود من الكافرين واملنافقني ،هذا قول املفسرين.

وقيل  :اآلية يف املؤمنني ،فبعضهم يسجد طوعاً خلفة امتثال أوامر الشرع عليه ،وبعضهم يسجد كرهاً لثقل مشقة التكليف عليه.
وقيل  :هو عام لسائر أنواع العقالء واملراد ب( يسجد ) جيب أن يسجد لكن عِب عن الوجوب بالوقوع مبالغة.
والراجح كما تقدم أن املراد بالسجود اخلضوع هلل واالنقياد .
قال أبو حيان  :الذي يظهر أن مساق اآلية إَّنا هو أن العامل كله مقهور هلل تعاىل خاضع ملا أراد سبحانه منه مقصور على
مشيئته ال يكون منه إال ما قدر جل وعال فالذين تعبدوهنم كائناً ما كانوا داخلون حتت القهر ال يستطيعون نفعاً وال ضراً  ،ويدل
على هذا املعىن تشريك الظالل يف السجود وهي ليست أشخاصاً يتصور منها السجود باهليئة املخصوصة ولكنها داخلة حتت
مشيئته تعاىل يصرفها سبحانه حسبما أراد .
قال الشيخ ابن عثيمْي  :قال هللا تعاىل ( وهلل يسجد من يف السماوات واألرض طوعاً وكرهاً ) والسجود هنا السجود القدري

فكل أحد خاضع لقدر هللا ما أحد يستطيع أن يغالب هللا عز وجل أين املفر  ...فالسجود الشرعي كثري من الناس حق عليهم
العذاب فلم يسجدوا  ،على أن الشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب كلها يسجد هلل عز وجل  ،لكن الكفرة من
بين آدم ومن اجلن ال يسجدون هلل تعاىل إال السجود الكوِ القدري .
( طَ ْو ًعا َوَك ْرًها) أي :أن مجيعهم يسجدون هلل  ،وينقادون لعظمته  ،حال كوهنم طائعني وراضني بذا السجود واالنقياد ،وحال

كوهنم كارهني وغري راضني به ،ألهنم ال يستطيعون اخلروج على حكمه ال يف اإلجياد وال يف اإلعدام وال يف الصحة وال يف املرض،
وال يف الغىن وال يف الفقر  ...فهم خاضعون ألمره شاءوا أم أبوا.
ويستوي يف هذا اخلضوع املؤمن والكافر ،إال أن املؤمن خاضع عن طواعية بذاته وبظاهره وبباطنه هلل تعاىل  ،أما الكافر فهو
خاضع هلل تعاىل بذاته ،ومتمرد وجاحد وفاسق عن أمر ربه بظاهره .
قال احلسن :املؤمن يسجد طوعاً ،والكافر يسجد ك ْرهاً أي يف حالة الفزع واالضطرار .
ْم ِه الْقد ِر ِي بِغ ِري ِ ِ
الص ِحيح أنَّه انْ ِقيادهم ِحلك ِ
استِسال ِم ِهم ِعْند الْمصائِ ِ
ب وانْ ِقي ِاد ِه ْم لِما يكْرُهون
ْ ْ
قال ابن تيمية  ... :و َّ ُ ُ ُ ُ ْ ُ
اختيا ِره ْم  ،ك ْ ْ ْ
ِم ْن أ ْحك ِام ِه الشَّْر ِعيَّ ِة ف ُك ُّل أح ٍد ال بُ َّد لهُ ِم ْن انْ ِقي ِادهِ ِحلُ ْك ِم ِه الْقد ِر ِي والشَّْر ِعي .
وقال النحاس  :ومن أحسن ما قيل  :أن السجود هاهنا اخلضوع لتدبري هللا وتصريفه من صحة وسقم وغريمها  ،طوعاً وكرهاً ،
أي  :ينقادون على ما أحبوا أو كرهوا ال حيلة هلم يف ذلك .
ِ
اآلص ِ
الغرض ا ِإلخبار عن عظمة هللا تعاىل
( َوُال ُُلُم بِالْغُ ُد ِو َو َ
ال ) أي  :وتسجد ظال ُهلم أيضاً هلل يف أول النار وأواخره ،و ُ
26

كل شيء ،ودان له كل شيء ،بأنه ينقاد جلالله مجيع الكائنات حَّت ظالل اآلدميني ،والكل يف هناية اخلضوع
وسلطانه الذي قهر َّ
واالستسالم ألمره تعاىل .
ِ ِ
ِ
ِ
اَّللُ تـعاىل ق ِادٌر على أ ْن ُيْلُق هلا إِ ْدرا ًكا تُ ْد ِرُك بِِه
يل ُ :س ُجوُدها ح ِق ِيق ٌّي  ،و َّ
 قال الشنقيطي  ( :وظال ُهلُم بالْغُ ُد ِو واآلصال ) فَق َِِ
ِِ
ب،وِ
ِ
اَّللِ أ َّول النـَّها ِر إِىل ِجه ِة الْم ْغ ِر ِ
آخرهُ إِىل ِجه ِة الْم ْش ِرِق  ،و َّادعى
ودها مْيـلُها بُِق ْدرةِ َّ
يل ُ :س ُج ُ
وت ْس ُج ُد ََّّلل ُس ُج ً
ودا حقيقيًّا َ ،وق َ
من قال هذا أ َّن ِ
ال فال ميُْ ِك ُن ِمْنهُ ِْ
اإل ْدر ُاك .
الظ َّل ال ح ِقيقة لهُ ؛ ِألنَّهُ خي ٌ
ْ
ٍ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ
ودا ح ِق ِيقيًّا .
ول  :إِ َّن َّ
و ْحن ُن نـ ُق ُ
اَّلل ج َّل وعال قادٌر على ُك ِل ش ْيء  ،فـ ُهو قاد ٌر على أ ْن ُيْلُق للظ ِل إِ ْدرا ًكا ي ْس ُج ُد بِه ََّّلل تـعاىل ُس ُج ً

 قال ابن كثْي  :الْغُ ُد ِو أ ِي الْب ْكور  ،و ْاآل ِاَّللُ ِم ْن ش ْي ٍء
صال وُهو مجْ ُع أصيل ،وهو آخر النهار ،كقوله تـعاىل ( أوملْ يـرْوا إِىل ما خلق َّ
ُ
يـتـفيَّـ ُؤا ِظاللُهُ ) .
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الغدو  :الزمان الذي يغدو فيه الناس  ،أي ُيرجون إىل حوائجهم  ،واآلصال  :مجع أصيل  ،وهو وقت
 وقال ابن عاشور  :و ُاصفرار الشمس يف آخر املساء  ،واملقصود من ذكرمها استيعاب أجزاء أزمنة الظل.

وقال رمحه هللا  :وهذه اآلية موضع سجود من سجود القرآن  ،وهي السجدة الثانية يف ترتيب املصحف باتفاق الفقهاء.

ومن حكمة السجود عند قراءهتا أن يضع املسلم نفسه يف عداد ما يسجد هلل طوعاً بإيقاعه السجود  ،وهذا اعرتاف فعلي
بالعبودية هلل تعاىل.
الفوائد :

 -1عظمة هللا تعاىل .
 -2كل من يف السماوات واألرض خاضع هلل تعاىل اختياراً أو كرهاً .
 -3ال أحد يستطيع أن ُيرج عن ملك هللا وقدرته .
 -4وجوب عبادة هللا وتعظيمه حيث يسجد له كل شيء .
 -5فضل السجود هلل .
 -6كلما كان اإلنسان أكثر خضوعاً هلل وطاعة كان أعلى منزلة عند هللا .
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
َ ًّرا قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي
ض قُ ِل َّ
( قُ ْل َمن َّر ُّ
اَّللُ قُ ْل أَفَ َّاَّتَ ْذ ُت ِمن ُدونِِه أ َْولِيَاء الَ ََْلِ ُكو َن ألَن ُف ِس ِه ْم نَ ْف ًعا َوالَ َ
ب َّ َ َ
ات والنُّور أَم جعلُواْ ِ ِ
ِ
شابَهَ ْ
اَّللُ َخالِ ُق ُك ِل
ْق َعلَْي ِه ْم قُ ِل َّ
َّلل ُش َرَكاء َخلَ ُقواْ َك َخل ِْق ِه فَ تَ َ
اخلَل ُ
ْي أ َْم َه ْل تَ ْستَ ِوي الظُّلُ َم ُ َ ُ ْ َ َ
األَ ْع َمى َوالْبَص ُ
ٍ
ِ
َّار (. ) )16
َش ْيء َو ُه َو ال َْواح ُد الْ َقه ُ
[ الرعد . ] 16 :
---------السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض ) أي  :قل -أيها الرسول الكرمي -هلؤالء املشركني ،من رب هذه األجرام العظيمة العلوية
( قُ ْل َمن َّر ُّ
ب َّ َ َ
والسفلية؟
اَّللُ ) أي  :قل هلم تقريعاً وتوبيخاً  :هللا خالقهما وموجدمها على غري مثال سابق .
( قُ ِل َّ
 -قال الرازي  :وملا كان هذا اجلواب جواباً يقر به املسؤول ويعرتف به وال ينكره أمره صلى هللا عليه وسلم أن يكون هو الذاكر

هلذا اجلواب تنبيهاً على أهنم ال ينكرونه ألبتة وملا بني أنه سبحانه هو الرب لكل الكائنات .
 وقال ابن اجلوزي  :إَِّنا جاء السؤال واجلواب من جهة  ،ألن املشركني ال ينكرون أن هللا خالق كل شيء  ،فلما مل ينكروا ،كان كأهنم أجابوا.
 وقال أبو حيان  :وملا كان السؤال عن أمر واضح ال ميكن أن يدفع منه أحد  ،كان جوابه من السائل.فكان السبق إليه أفصح يف االحتجاج إليهم وأسرع يف قطعهم يف انتظار اجلواب منهم  ،إذ ال جواب إال هذا الذي وقعت املبادرة
إليه  ،كما قال تعاىل ( قل من يرزقكم من السموات واألرض قل هللا ) .
َ ًّرا ) أمر ثالث منه تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم إلفحامهم
( قُ ْل أَفَ َّاَّتَ ْذ ُت ِمن ُدونِِه أ َْولِيَاء الَ ََْلِ ُكو َن ألَن ُف ِس ِه ْم نَ ْف ًعا َوالَ َ
وتبكيتهم  ،فاهلمزة لالستفهام التوبيخي .
واملعىن  :أعلمتم حق العلم أن هللا -تعاىل -هو اخلالق للسموات واألرض ،فرتكتم عبادته -سبحانه -واختذمت من دونه «أولياء»
أي نصراء عاجزين ،ال ميلكون ألنفسهم -فضال عن أن ميلكوا لغريهم -نفعاً جيلبونه هلا ،وال ضراً يدفعونه عنها.
واملقصود با تنبيه السامعني للنظر يف تلك الصفة ،فإهنم إن أحسنوا التفكري يف هؤالء األولياء ،أيقنوا أهنم أحقر من أن يلتفت
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إليهم ،فضال عن أن يطلبوا منهم شيئاً .
ِ
ُّور ) أي  :قل هلم -أيضاً -أيها الرسول الكرمي :كما أنه ال
ْي أ َْم َه ْل تَ ْستَ ِوي الظُّلُ َم ُ
ات َوالن ُ
( قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي األَ ْع َمى َوالْبَص ُ

يستوي يف عرف كل عاقل األعمى والبصري ،والظلمات والنور ،فكذلك ال يستوي الكفر واإلميان ،فإن الكفر انطماس يف
البصرية ،وظلمات يف القلب ،أما اإلميان فهو نور يف القلب وإشراق يف النفس.
فاملراد باألعمى الكافر وبالبصري املؤمن ،كما أن املراد بالظلمات الكفر وبالنور اإلميان.
وعِب القرآن الكرمي يف جانب الظلمات بصيغة اجلمع ،ويف جانب النور بصيغة اإلفراد ،ألن النور واحد ومن نتائجه الكشف
والظهور .وتعدد أسبابه ال يغري حقيقته.
أما الظلمة فإهنا متنوعة بتنوع أسبابا ،فهناك ظلمة الليل ،وهناك ظلمة السجون ،وهناك ظلمة القبور ،وهناك ظلمة العقول اليت
كان من نتائجها تعدد أنواع الكفر والضالل ،كما هو احلال يف شأن اليهود والنصارى واجملوس وغريهم من الذين احنرفوا عن
طريق احلق.
 قال املاوردي  :وهذا مثل ضربه هللا للمؤمن والكافر كاألعمى والبصري ،واهلدى والضاللة كالظلمات والنور ،فاملؤمن يف ُهداهكالبصري ميشي يف النور ،والكافر يف ضالله كاألعمى ميشي يف الظلمات ،ومها ال يستويان ،فكذلك املؤمن والكافر ال يستويان،
وهذا من أصح مثل ضربه هللا تعاىل وأوضح تشبيه.
( أَم جعلُواْ ِ ِ
شابَهَ ْ
ْق َعلَْي ِه ْم ) أم هنا مبعىن بل ،واالستفهام لإلنكار.
َّلل ُش َرَكاء َخلَ ُقواْ َك َخل ِْق ِه فَتَ َ
اخلَل ُ
ْ ََ
ٍ
هذا من متام االحتجاج عليهم والتهكم بم  ،أي  :أم اختذ هؤالء املشركون آهلةً خلقوا خملوقات كاليت خلقها هللا فالتبس األمر
عليهم فال يدرون خلق هللا ِمن خلق آهلتهم؟ وهو هتكم الذع فإهنم يرون كل شيء من خلق هللا ،ويرون هذه اآلهلة املزعومة مل
ختلق شيئاً مث بعد هذا كله يعبدوهنا من دون هللا ،وذلك أسخف وأحط ما تصل إليه عقول املشركني
فاجلملة الكرمية تنعى عليهم جهلهم .حيث عبدوا من دون هللا خملوقاً مثلهم ،وتنفي أي عذر يعتذرون به يوم يغشاهم العذاب
من فوقهم ومن حتت أرجلهم .
 قال ابن اجلوزي  ( :أم جعلوا هلل شركاء ) قال ابن األنباري  :معناه  :أجعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه  ،فتشابه خلق هللا ِبلقهؤالء؟ وهذا استفهام إِنكار  ،واملعىن  :ليس األمر على هذا  ،بل إِذا َّ
فكروا علموا أن هللا هو املنفرد باخللق  ،وغريه ال ُيلق
اَّللُ َخالِ ُق ُك ِل َش ْي ٍء ) أي  :هللا اخلالق جلميع األشياء ال خالق غريه ،وهو املنفرد باأللوهية والربوبية .
( قُ ِل َّ

 قال الشنقيطي  :أشار تعاىل  :يف هذه اآلية الكرمية إىل أنه هو املستحق ألن يعبد وحده ألنه هو اخلالق وال يستحق مناخللق أن يعبدوه إال من خلقهم وأبرزهم من العدم إىل الوجود ألن املقصود من قوله ( أ ْم جعلُواْ ََّّللِ ُشركآء خل ُقواْ كخ ْل ِق ِه فـتشابه
اخللق علْي ِه ْم ) إنكار ذلك وأنه هو اخلالق وحده بدليل قوله بعده ( قُ ِل هللا خالِ ُق ُك ِل ش ْي ٍء ) أي خالق كل شيء هو املستحق
ألن يعبد وحده .
ويبني هذا املعىن يف آيات كثرية :
كقوله ( واختذوا ِمن ُدونِِه ِآهلةً الَّ ُيْلُ ُقون شْيئاً وُه ْم ُيُْل ُقون ) .
وقوله ( أيُ ْش ِرُكون ما ال ُيْلُ ُق شْيئاً وُه ْم ُيُْل ُقون ) .
وقوله ( هذا خْل ُق هللا فأ ُر ِوِ ماذا خلق الذين ِمن ُدونِِه ) إىل غري ذلك من اآليات .
ألن املخلوق حمتاج إىل خالقه فهو عبد مربوب مثلك جيب عليه أن يعبد من خلقه وحده كما جيب عليك ذلك فأنتما سواء
بالنسبة إىل وجوب عبادة اخلالق وحده ال شريك له.
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 قال بعض العلماء  :وقد جرت العادة يف القرآن يف آيات كثرية أنه جيعل سبب العبادة اليت تُستحق به هو اخللق واإلبراز ِمنِ
عدما هذا هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده،
العدم إىل الوجود ،فمن يِبزكم من العدم إىل الوجود ،ويوجدكم بعد أن كنتم ً
أما الذي حيتاج إىل من ُيلقه فهو عبد مربوب فقري مثلكم ،عليه أن يـ ْعبُد م ْن خلقه.
قال تعاىل (أفم ْن ُيْلُ ُق كم ْن ال ُيْلُ ُق أفال تذ َّكُرون).
َّاس ْاعبُ ُدوا ربَّ ُك ُم الَّ ِذي خلق ُك ْم والَّ ِذين ِم ْن قـْبلِ ُك ْم لعلَّ ُك ْم تـتَّـ ُقون).
وقال تعاىل (يا أيـُّها الن ُ
اَّللِ فأ ُر ِوِ ماذا خلق الَّ ِذين ِم ْن ُدونِِه).
وقال تعاىل (هذا خْل ُق َّ
َّاس ْاعبُ ُدوا ربَّ ُك ُم الَّ ِذي خلق ُك ْم والَّ ِذين ِم ْن قـْبلِ ُك ْم لعلَّ ُك ْم تـتَّـ ُقون).
وقال تعاىل (يا أيـُّها الن ُ
ِ ِ
ِ
يم ِألبِ ِيه وقـ ْوِم ِه إِن َِّين بـراء ِممَّا تـ ْعبُ ُدون * إَِّال الَّ ِذي فطرِِ).
وكما قال تعاىل عن إبراهيم ( وإ ْذ قال إبْـراه ُ
فقوله (إال الذي فطرِ) ومل يقل إال هللا لفائدتني:
األوىل :اإلشارة إىل علة إفراد هللا بالعبادة  ،ألنه كما أنه متفرد باخللق  ،فيجب أن ينفرد بالعبادة.
والثانية :اإلشارة إىل بطالن عبادة األصنام  ،وألهنا مل تفطركم حَّت تعبدوها  ،ففيها تعليل للتوحيد اجلامع بني النفي واإلثبات.
 قال بعض العلماء :إَّنا نص هللا تعاىل على صفة اخللق دون غريها من الصفات  ،ألن املشركني كانوا يعرتفون أن هللا خالقهم ،السماو ِ
ات و ْاأل ْرض ليـ ُقولُ َّن خلق ُه َّن
كما قال تعاىل (ولئِ ْن سألْتـ ُه ْم م ْن خلق ُه ْم ليـ ُقولُ َّن َّ
اَّللُ) وقال تعاىل (ولئِ ْن سألْتـ ُه ْم م ْن خلق َّ
ِ ِ
يم).
الْعز ُيز الْعل ُ
( وهو الْو ِ
اح ُد ) أي  :هو الفرد الذي مل يزل وحده بال شريك.
َ َُ َ
الر ْمحن َّ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
يم ) .
كما قال تعاىل (وإهلُ ُك ْم إلهٌ واح ٌد الَّ إله إالَّ ُهو َّ ُ
الرح ُ
اَّللُ أح ٌد).
وقال تعاىل (قُ ْل ُهو َّ
اَّلل إِله و ِ
آمنُوا بِ َِّ ِ ِ
وقال تعاىل (ف ِ
اح ٌد).
اَّلل وُر ُسله وال تـ ُقولُوا ثالثةٌ انْـتـ ُهوا خ ْرياً ل ُك ْم إََِّّنا َُّ ٌ
ِ
ك الْيـوم ََِّّللِ الْو ِ
اح ِد الْق َّها ِر).
وقال تعاىل (لم ِن الْ ُمْل ُ ْ
ففي هذه اآلية :إثبات وحدانية هللا تعاىل ،الذي ال إله إال هو ،وحده ال شريك له يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله ،فهو
الر ْمحن َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ َِّ
يم) وقال (وما ِم ْن إِل ٍه
الواحد الذي ليس له ند وال نظري وال شبيه وال مثيل قال تعاىل (وإهلُ ُك ْم إلهٌ واح ٌد ال إله إال ُهو َّ ُ
الرح ُ
اَّلل الْو ِ
اح ُد الْق َّه ُار).
إَِّال َُّ
وقد بني سبحانه بأنه مل يأمر إال بأن يعبد وحده ويفرد بالعبادة فقال (وما أ ُِمروا إَِّال لِيـعب ُدوا إِهلاً و ِ
احداً ال إِله إَِّال ُهو).
ُْ
ُ
ِ
يح ابْ ُن م ْرمي) وقال سبحانه (لق ْد كفر
وكفر وضل من اختذ إهلاً سواه أو معه ،قال تعاىل (لق ْد كفر الَّ ِذين قالُوا إِ َّن َّ
اَّلل ُهو الْمس ُ
الَّ ِذين قالُوا إِ َّن َّ ِ
ث ثالث ٍة وما ِمن إِل ٍه إَِّال إِله و ِ
اح ٌد).
اَّلل ثال ُ
ٌ
ْ
 وكيف يعبد غريه ،وهللا سبحانه قد تفرد باخللق واإلجياد والرزق واإلمداد والبسط والقبض ،والرفع واخلفض ،قال تعاىل
ِ
صُرون).
(أيُ ْش ِرُكون ما ال ُيْلُ ُق شْيئاً وُه ْم ُيُْل ُقون .وال ي ْستط ُيعون هلُ ْم ن ْ
صراً وال أنْـ ُفس ُه ْم يـْن ُ
َّار ) قال ابن كثْي :هو الذي خضعت له الرقاب  ،وذلت له اجلبابرة  ،وعنت له الوجوه  ،وقهر كل شيء  ،واستكانت
( الْ َقه ُ
وتضاءلت بني يديه وحتت حكمه وقهره.

 -قال السعدي :القهار جلميع العامل العلوي والسفلي  ،القهار لكل شيء  ،الذي خضعت له املخلوقات  ،وذلت لعزته وقوته

وكمال قدرته.
 وقال اخلطايب :هو الذي قهر اجلبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة  ،وقهر اخللق كلهم باملوت.
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 من آثار هذا االسم:
أوالً :أنه ال يكون إال واحداً ال كفؤ له  ،وإال مل يكن قهاراً  ،قال ابن القيم :ال يكون القهار إال واحداً  ،إذ لو كان معه كفؤ له
فإن مل يقهره مل يكن قهاراً على اإلطالق  ،وإن قهره مل يكن كفؤاً  ،فكان القهار واحداً  ،وهلذا اقرتن امسه سبحانه (القهار)
ِ ِ
اَّللُ الْوا ِح ُد الْق َّه ُار).
اب ُمتـف ِرقُون خْيـٌر أِم َّ
بامسه سبحانه (الواحد) يف كل اآليات  ،قال تعاىل (يا صاح ِيب الس ْج ِن أأ ْرب ٌ
ثانياً :التعلق باهلل وحده والتوكل عليه سبحانه  ،وقطع العالئق باألسباب املقهورة مع فعلها  ،ألن حقيقة التوكل هي متام االعتماد
على هللا تعاىل مع متام الثقة بكفايته وإعانته  ،وهذا ال يرصف إال للواحد القهار.
ثالثاً :تعظيم هللا -عز وجل -واخلوف منه وحده وسقوط اخلوف من املخاليق الضعاف املقهورين املغلوبني من القلب  ،سواء كان
ذلك خوفاً على الرزق أو خوفاً على األجل.

الفوائد :
 -1إثبات الربوبية هلل تعاىل .
 -2أن الكفار يقران بأن هللا رب كل شيء .
 -3التوبيخ باملشركني حيث عبدوا من ال ينفع وال يضر .
 -4وجوب عبادة هللا .
 -5أن الذي ُيلق وينفع ويضر هو املستحق للعبادة .
-6أن اخلالق هو هللا .
 -7فكما أن اخلالق هو هللا فيجب أن تكون العبادة هلل .
 -8من ال ُيلق ال يستحق أن يعبد .
(أ ِ
السماء ماء فَسالَ ْ ِ
الس ْي ُل َزبَ ًدا َّرابِيًا َوِِمَّا يُوقِ ُدو َن َعلَْي ِه ِ النَّا ِر ابْتِغَاء ِحلْيَ ٍة أ َْو َمتَ ٍاع َزبَ ٌد
احتَ َم َل َّ
ت أ َْوديَةٌ بَِق َد ِرَها فَ ْ
َ
َنز َل م َن َّ َ َ َ
اَّلل ا ْْل َّق والْب ِ
ث ِ األ َْر ِ
ب َّ
اط َل فَأ ََّما َّ
َّاس فَ يَ ْم ُك ُ
ك يَ ْ
ك يَ ْ
ض َك َذلِ َ
ِمثْ لُهُ َك َذلِ َ
اَّللُ
ض ِر ُ
ض ِر ُ
ب َُّ َ َ َ
الزبَ ُد فَ يَ ْذ َه ُ
ب ُج َفاء َوأ ََّما َما يَن َف ُع الن َ
ال (. ) )17
األ َْمثَ َ
[ الرعد . ] 17 :
---------الس َماء َماء ) أنزل هللا تعاىل من السماء ماء كثريا ،ومطرا مدراراً .
َنز َل ِم َن َّ
(أَ
ت أ َْو ِديَةٌ بَِق َد ِرَها ) أي  :فسالت املياه يف األودية بسبب هذا اإلنزال ،مبقدارها الذي حدده هللا -تعاىل -واقتضته حكمته
سالَ ْ
( فَ َ
يف نفع الناس  ،أو مبقدارها قلة وكثرة ،حبسب صغر األودية وكِبها ،واتساعها وضيقها .
واألودية :مجع واد وهو املوضع املتسع املمتد من األرض الذي يسيل فيه املاء بكثرة.
والسيل :املاء اجلاري يف تلك األودية.
 قال ابن كثْي  :أي أخذ ُك ُّل و ٍاد ِحبسبِ ِه ،فـهذا كبِري و ِسع كثِريا من املاء ،وهذا صغري وسع بِق ْد ِرهِ ،وُهو إِشارةٌ إِىل الْ ُقلُ ِوب
ْ
ٌ
ْ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يق عْنـها .
وتـف ُاوهتا ،فمْنـها ما يسع علماً كثرياً  ،ومنها من ال يـتَّس ُع لكث ٍري من الْ ُعلُوم ب ْل يض ُ
ت أ ْوِديةٌ بِقد ِرها ) أي  :من املاء  ،فإن صغر الوادي قل املاء  ،وإن اتسع الوادي كثر املاء.
 وقال الرازي  ( :سال ْالس ْي ُل َزبَ ًدا َّرابِيًا ) أي  :فحمل املاء السائل يف األودية بكثرة وقوة ،غثاء عالياً مرتفعاً فوق املاء طافياً عليه ،ال نفع
احتَ َم َل َّ
( فَ ْ
فيه وال فائدة منه.
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الزبد :هو الغثاء الذي يعلو على وجه املاء عند اشتداد حركته واضطرابه أو ما يعلو القدر عند الغليان ويسمى بالرغوة والوضر
واخلبث لعدم فائدته  ،ورابياً  :من الربو مبعىن العلو واالرتفاع.
 -قال البقاعي  :والزبد الرغوة اليت تعلو املاء  ،واالحتمال  :رفع الشيء على الظهر بقوة احلامل له .

 وقال ابن عطية  :والزبد ما حيمله السيل من غثاء وحنوه .السْي ُل زبداً رابِياً ) أ ْي فجاء على و ْج ِه الْم ِاء الَّ ِذي سال ِيف ه ِذهِ ْاأل ْوِدي ِة زب ٌد ع ٍال علْي ِه ،هذا مث ٌل.
احتمل َّ
 قال ابن كثْي  ( :ف ْوإىل هنا يكون قد انتهى املثل األول  :حيث شبه سبحانه احلق وأهله يف الثبات والنفع باملاء الصايف الذي ينزل من السماء

فتمتلئ به األودية ويبقى حمل انتفاع الناس به إىل الوقت احملدد يف علم هللا تعاىل .
وشبه الباطل وشيعته يف االضمحالل وعدم النفع ،بزبد السيل املنتفخ املرتفع فوق سطح املاء ،فإنه مهما عال وارتفع فإنه سرعان
ما يضمحل ويفىن وينسلخ عن املنفعة والفائدة.
احل ِق ِيف ثـباتِِه والْب ِ
اَّلل لِْلح ِق والْب ِ
اط ِل  ،وا ِإلمي ِ
اط ِل ِيف
ول تـعاىل  :مث ُل ْ
ان بِِه والْ ُك ْف ِر  ،يـ ُق ُ
قال الطربي  :وهذا مث ٌل ضربهُ َُّالسم ِاء إِىل األ ْر ِ
احتملْتهُ األ ْوِديةُ مبِِْلئِها  ،الْكبِريُ بِ ِك ِِبهِ ،
ت أ ْوِديةٌ بِقد ِرها) يـ ُق ُ
اض ِم ْحاللِِه مث ُل م ٍاء أنْـزلهُ َّ
اَّللُ ِمن َّ
ْ
ض (فسال ْ
ول  :ف ْ
و َّ ِ ِ
السم ِاء زب ًدا
لسْي ُل الَّ ِذي حدث ع ْن ذلِك الْم ِاء الَّ ِذي أنْـزلهُ َّ
السْي ُل زب ًدا رابِيًا ) يـ ُق ُ
اَّللُ ِمن َّ
احتمل ا َّ
احتمل َّ
ول  :ف ْ
الصغ ُري بِصغ ِرهِ ( ف ْ
احل ِق والْب ِ
السم ِاء  ،والَّزب ُد الَّ ِذي ال يـُْنتـف ُع بِِه
اط ِل  ،ف ْ
السْي ِل  ،فـهذا أح ُد مثـل ِي ْ
احل ُّق ُهو الْماءُ الْباقِي الَّ ِذي أنْـزلهُ َّ
اَّللُ ِمن َّ
عالِيًا فـ ْوق َّ
هو الْب ِ
اط ُل.
ُ
ِ
( َوِمَّا يُوقِ ُدو َن َعلَْي ِه ِ النَّا ِر ابْتِغَاء ِحلْيَ ٍة أ َْو َمتَ ٍاع َزبَ ٌد ِمثْ لُهُ ) أي  :وشبيه باملثل السابق يف خروج الزبد واخلبث وطرحه بعيداً عن
األشياء النافعة  ،ما توقدون عليه النار من املعادن واجلواهر  ،لكي تستخرجوا منها ما ينفعكم من احللي واألمتعة املتنوعة ،فإنكم
يف مثل هذه احلالة ،تبقون على النقي النافع منها ،وتطرحون الزبد واخلبث الذي يلفظه الكري ،والذي هو مثل زبد السيل يف عدم
النفع.
فقد شبه سبحانه يف هذا املثل الثاِ احلق وأهله يف البقاء والنفع باملعادن النافعة الباقية ،وشبه الباطل وحزبه يف الفناء وعدم النفع
ِببث احلديد الذي يطرحه كري احلداد ،ويهمله الناس.
اإليقاد وهو جعل احلطب وما يشبهه يف النار ليزيد اشتعاهلا.
 قال ابن اجلوزي  :يعين بقوله ( ومما توقدون عليه ) ما يدخل إِىل النار فيُذاب من اجلواهر ( ابتغاء ِحلية ) يعين  :الذهبالص ْفر والنحاس والرصاص تُتخذ منه األواِ واألشياء اليت يُنتفع با ( زب ٌد مثله ) أي  :له زبد
والفضة ( أو متاع ) يعين  :احلديد و ُّ
السيل  ،فهذا مثل آخر.
إِذا أُذيب مثل زبد َّ
اَّلل ا ْْل َّق والْب ِ
اط َل ) أي  :مثل ذلك البيان البديع ،يضرب هللا األمثلة للحق وللباطل إذا اجتمعا بأن يبني بأنه
ك يَ ْ
( َك َذلِ َ
ض ِر ُ
ب َُّ َ َ َ
ال ثبات للباطل -مهما عال وانتفخ -مع وجود احلق ،كما أنه ال ثبات للزبد مع املاء الصايف ،وال مع املعادن النقية.

ب ُج َفاء ) ( فأما الزبد ) أي  :الذي هو مثل للباطل املطلق ( فيذهب ) متعلقاً باألشجار وجوانب األودية
( فَأ ََّما َّ
الزبَ ُد فَ يَ ْذ َه ُ
ألنه يطفو ِبفته ويعلق باألشياء الكثيفة بكثافته .

( جفاء ) قال أبو حيان  :أي مضمحالً متالشياً ال منفعة فيه وال بقاء له ؛ وقال ابن األنباري  :متفرقاً  ،من جفأت الريح الغيم
 إذا قطعته  ،وجفأت الرجل  :صرعته .فهذا مثل الباطل من الشكوك والشبه وما أثاره أهل العناد  ،ال بقاء له وإن جال جولة  -ميتحن هللا با عباده ليظهر الثابت من
املزلزل  -مث ينمحق سريعاً .
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ث ِ األ َْر ِ
ض ) أي  :وأما ما ينتفع الناس به من املاء الصايف  ،واملعدن اخلالص فيبقى ويثبت يف
َّاس فَيَ ْم ُك ُ
( َوأ ََّما َما يَن َف ُع الن َ
األرض .
ث)
 قال اآللوسي ( :وأ َّما ما ينف ُع الناس) أي من املاء الصايف اخلالص من الغثاء واجلوهر املعدِ اخلالص من اخلبث (فـي ْم ُك ُيبقى (ِيف األرض) أما املاء فيبقى بعضه يف مناقعه ويسلك بعضه يف عروق األرض إىل العيون وحنوها  ،وأما اجلوهر املعدِ فيصاغ

من بعضه أنواع احللى ويتخذ من بعضه أصناف اآلالت واألدوات فينتفع بكل من ذلك أنواع االنتفاعات مدة طويلة .
ال ) أي  :مثل هذين املثلني السابقني يبني هللا األمثال للحق والباطل  ،واهلدى والضالل  ،ليعتِب
ب َّ
اَّللُ األ َْمثَ َ
ك يَ ْ
( َك َذلِ َ
ض ِر ُ
الناس ويتعظوا .

ض ِربـُها لِلن ِ
َّاس وما يـ ْع ِقلُها إَِّال الْعالِ ُمون ) .
كما قال تعاىل ( وتِْلك ْاأل ْمث ُ
ال ن ْ
َّاس ِيف هذا الْ ُقر ِ
وقال ُسبحانه ( ولق ْد ضربْـنا لِلن ِ
آن ِم ْن ُك ِل مث ٍل لعلَّ ُه ْم يـتذ َّكُرون ) .
ْ
ض ِربـُها لِلن ِ
َّاس لعلَّ ُه ْم يـتـف َّكُرون ) .
عز وجلل ( وتِْلك ْاأل ْمث ُ
وقال َّ
ال ن ْ

 قال اخلازن  :قال أهل التفسري واملعاِ  :هذا مثل ضربه هللا للحق والباطل  ،فالباطل وإن عال على احلق يف بعض األوقاتواألحوال  ،فإن هللا ميحقه ويبطله وجيعل العاقبة للحق وأهله كالزبد الذي يعلو على املاء فيذهب الزبد ويبقى املاء الصايف الذي
ينتفع به  ،وكذلك الصفو من هذه اجلواهر يبقى ويذهب العلو الذي هو الكدر  ،وهو ما ينفيه الكري مما يذاب من جواهر
األرض كذلك احلق والباطل  ،فالباطل وإن عال يف وقت فإنه يذهب هو وأهله  ،واحلق يظهر هو وأهله.
 قال البغوي  :جعل هللا تعاىل هذا مثال للحق والباطل ،أي :أ َّن الباطل كالزبد يذهب ويضيع ،واحلق كاملاء والفلز يبقى يفأمر املؤمنني كامل ِاء
القلوب .وقيل :هذا تسلية للمؤمنني ،يعين :أن أمر املشركني كالزبد يُرى يف الصورة شيئاً وليس له حقيقة ،و ُ
ِ
املستقر يف مكانه له البقاءُ والثبات.
الفوائد :

 -1الصراع بني احلق والباطل سنة هللا الدائمة .
 -2تشجيع ألهل احلق بأن الغلبة والنصر هلم .
 -3أن الباطل يف بعض األحوال قد يعلو لكنه يضمحل سريعاً كاضمحالل الزبد واخلبث.
-4ال ثبات للباطل  -مهما عال وانتفخ  -مع وجود احلق  ،كما أنه ال ثبات للزبد مع املاء الصايف  ،وال مع املعادن النقية.
 -5أن املاء ميكث يف األرض وينفذ يف أعماقها ويبقى عِب القرون حَّت ينتفع به الناس من خالل استخراجه ،فهكذا احلق فهو
ثابت ال يزول ،ودائم ال يضمحل ،على طرف النقيض من الباطل ،فللحق دولة وللباطل جولة.
 -6أن الباطل ينجلي بأشكال خمتلفة ،كما أن الزبد يطفو فوق املاء واملعدن املذاب بأحناء خمتلفة ،فاحلق واحد وله وجه واحد،
أما الباطل فله وجوه خمتلفة حسب بعده من احلق وتضاده معه.
 -6أي عمل لغري هللا ال يبقى وال ينفع .
 -7احلرص على إخالص العمل هلل حَّت يكون نافعاً .
 -8ما كان هلل يبقى وما كان لغري هللا يفىن .
 -9أن العاقبة للمؤمنني .
 -10ضرب األمثال للتوضيح .
 -11احلرص على معرفة األمثال يف القرآن وفهمها .
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َّ ِ
َّ ِ
ِ ِِ
ض َِ
ين َِلْ يَ ْستَ ِجيبُواْ لَهُ لَ ْو أ َّ
َن َُلُم َّما ِ األ َْر ِ
َج ًيعا َوِمثْ لَهُ َم َعهُ الَفْ تَ َد ْواْ بِ ِه أ ُْولَئِ َ
ين ْ
استَ َجابُواْ ل َرّب ُم ا ْْلُ ْس ََن َوالذ َ
( الذ َ
ك َُلُ ْم ُسوءُ
اهم َج َهن ِ
ا ْْلِس ِ
اد (. ) )18
س ال ِْم َه ُ
اب َوَمأ َْو ُ ْ
ُ
َ
َّم َوب ْئ َ
[ الرعد . ] 18 :
---------ُيِب تعاىل عن مآل السعداء واألشقياء فقال:
ِِ
استَ َجابُوا لَِرّبِِ ُم ) أي :أطاعوا هللا ورسوله  ،وانقادوا ألوامره  ،وصدقوا أخباره املاضية واآلتية ،فلهم .
ين ْ
( للَّذ َ
( اْلسَن ) وهو اجلزاء احلسن  ،قال ابن عباس ومجهور املفسرين  :يعين اجلنة ( .تفسري اخلازن ) .
خمِبا عن ذي القرنني أنه قال ( قال أ َّما م ْن ظلم فس ْوف نـُع ِذبُهُ ُمثَّ يـُرُّد إِىل ربِِه فـيُـع ِذبُهُ عذابًا نُكًْرا وأ َّما م ْن آمن
كما قال تعاىل ً
وع ِمل ص ِ
ول لهُ ِم ْن أ ْم ِرنا يُ ْسًرا ) .
احلًا فـلهُ جزاءً ْ
احلُ ْسىن وسنـ ُق ُ
احلُ ْسىن وِزيادةٌ ) .
وقال تعاىل ( لِلَّ ِذين أ ْحسنُوا ْ

قال ابن عطية  ( :الذين استجابوا ) هم املؤمنون الذين دعاهم هللا عز وجل على لسان رسوله فأجابوه إىل ما دعاهم إليه من
اتباع دينه  ،و ( احلسىن ) هي اجلنة وكل ما ُيتص به املؤمنون من نعم هللا عز وجل .
قال ابن اجلوزي  :ويف احلُسىن ثالثة أقوال :

أحدها  :أهنا اجلنة  ،قاله ابن عباس  ،واجلمهور.

والثاين  :أهنا احلياة والرزق  ،قاله جماهد.

والثالث  :كل خري من اجلنة فما دوهنا  ،قاله أبو عبيدة.
َّ ِ
ين َِلْ يَ ْستَ ِجيبُواْ لَهُ ) بعد ما ضرب هلم األمثال وبني هلم احلق ،هلم احلالة غري احلسنة .
( َوالذ َ
ض َِ
( لَ ْو أ َّ
َن َُلُم َّما ِ األ َْر ِ
َج ًيعا ) من ذهب وفضة وغريها .
( َوِمثْ لَهُ َم َعهُ الَفْ تَ َد ْواْ بِ ِه ) أي :يف الدار اآلخرة ،لو أن ميكنهم أن يفتدوا من عذاب هللا مبلء األرض ذهباً ومثله معه الفتدوا به،
ولكن ال يتقبل منهم  ،ألنه تعاىل ال يقبل منهم يوم القيامة صرفاً وال عدالً .

قال الرازي  :واالفتداء جعل أحد الشيئني بدالً من اآلخر .
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
األر ِ
ض ذهبًا ول ِو افْـتدى بِِه
َّار فـلن يـُ ْقبل م ْن أحدهم م ْلءُ ْ
كما قال تعاىل يف سورة آل عمران ( إ َّن الَّذين كفُروا وماتُوا وُه ْم ُكف ٌ
أُولئِك هلم عذاب ألِيم وما هلم ِمن ن ِ
َّاص ِرين ) .
ُ
ْ
ُْ
ٌ ٌ
ِ
وقال تعاىل (وال يـُ ْقب ُل مْنـها ع ْد ٌل وال تـْنـف ُعها شفاعةٌ).
وقال تعاىل (ال بـْي ٌع فِ ِيه وال ُخلَّةٌ وال شفاعةٌ).
الل).
وقال تعاىل (ال بـْي ٌع فِ ِيه وال ِخ ٌ
ِ
مجيعا وِمثْـله معه لِيـ ْفت ُدوا بِِه ِمن عذ ِ ِ ِ ِ
وقال (إِ َّن الَّ ِذين كفروا لو أ َّن هلم ما ِيف األر ِ ِ
اب
اب يـ ْوم الْقيامة ما تُـ ُقبِل مْنـ ُه ْم وهلُ ْم عذ ٌ
ُ ُ
ض ً
ْ
ْ
ُ ْ
ُْ
ِ
يم).
أل ٌ
وقال تعاىل (وإِ ْن تـ ْع ِد ْل ُك َّل ع ْد ٍل ال يـُ ْؤخ ْذ ِمْنـها).
ِ َّ ِ
ِ ِ
َّار ) .
وقال تعاىل (فالْيـ ْوم ال يـُ ْؤخ ُذ مْن ُك ْم ف ْديةٌ وال من الذين كفُروا مأْوا ُك ُم الن ُ
ك َُلُ ْم ُسوءُ ا ْْلِس ِ
اب ) أي :يف الدار اآلخرة ،أي :يناقشون على النقري والقطمري ،واجلليل واحلقري ،ومن نوقش احلساب
( أ ُْولَئِ َ
َ
عذب .
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قال احلسن  :حياسبون بذنوبم كلها  ،ال يُغفر هلم منها شيء .

قال السعدي  :وهو احلساب الذي يأيت على كل ما أسلفوه من عمل سيئ وما ضيعوه من حقوق هللا وحقوق عباده قد كتب
ذلك وسطر عليهم وقالوا ( يا ويلتنا مال هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً وال يظلم
ربك أحداً ) .

َّم ) أي  :مرجعهم إىل جهنم وهي نار اخللد  ،اجلامعة لكل عذاب ،من اجلوع الشديد ،والعطش الوجيع ،والنار
( َوَمأ َْو ُ
اه ْم َج َهن ُ
احلامية والزقوم والزمهرير ،والضريع ومجيع ما ذكره هللا من أصناف العذاب .
ِ
اد ) أي  :بئس هذا املستقر والفراش املمهد هلم يف النار .
س ال ِْم َه ُ
( َوب ْئ َ
الفوائد :
 -1فضل االستجابة هلل تعاىل .
 -2أن من استجاب هلل فأطاعه واتبع رسوله فله اجلنة .
 -3وجوب االستجابة هلل ولرسوله .
 -4أن يوم القيامة ال ينفع مال وال بنون .
 -5شدة عذاب يوم القيامة على الكافرين  ،حيث يتمىن االفتداء بكل شيء .
 -6هتديد الكفار بشدة حسابم .
 -7أن حساب املؤمن ليس بشديد .
 -8إثبات احلساب يوم القيامة  ،وأن حساب الكافر ُيتلف عن حساب املؤمن .
 -9أن مأوى الكفار النار .
ك ا ْْلَ ُّق َك َم ْن ُه َو أَ ْع َمى إِ ََّّنَا يَتَ َذ َّكر أ ُْولُواْ األَلْبَ ِ
اب (. ) )19
ك ِمن َربِ َ
( أَفَ َمن يَ ْعلَ ُم أَََّّنَا أُن ِز َل إِلَْي َ
ُ
[ الرعد . ] 19 :
---------ك ا ْْلَ ُّق َك َم ْن ُه َو أَ ْع َمى ) املراد باألعمى هنا :الكافر الذي انطمست بصريته ،فأصبح ال
ك ِمن َربِ َ
( أَفَ َمن يَ ْعلَ ُم أَََّّنَا أُن ِز َل إِلَْي َ
يفرق بني احلق والباطل.
واالستفهام لإلنكار واالستبعاد.
املعىن :أفمن يعلم ان ما أنزل إليك -أيها الرسول الكرمي -من وحي هو احلق الذي يهدى لليت هي أقوم ،كمن هو أعمى القلب:
مطموس البصرية؟؟
فاآلية الكرمية تنفى بأبلغ أسلوب ،مساواة الذين علموا احلق فاتبعوه ،مبن جهلوه وأعرضوا عنه ،وصموا آذاهنم عن مساعه.
قال ابن كثْي  :يقول تعاىل :ال يستوي من يعلم من الناس أن الذي ( أُنزل إِلْيك ) يا حممد ( ِم ْن ربِك ) هو ( احلق ) أي:
الذي ال شك فيه وال مرية وال لبس فيه وال اختالف فيه ،بل هو كله حق يصدق بعضه بعضاً  ،ال يضاد شيء منه شيئاً آخر ،
فأخباره كلها حق ،وأوامره ونواهيه عدل .
ت كلِمةُ ربِك ِص ْدقًا وع ْدالً ) أي :صدقاً يف األخبار ،وعدالً يف الطلب  ،فال يستوي من حتقق صدق ما
كما قال تعاىل ( ومتَّ ْ
جئت به يا حممد ،ومن هو أعمى ال يهتدي إىل خري وال يفهمه  ،ولو فهمه ما انقاد له ،وال صدقه وال اتبعه .
كما قال تعاىل ( ال يست ِوي أصحاب النَّا ِر وأصحاب ْ ِ
اجلن َِّة ُه ُم الْفائُِزون ) .
اب ْ
اجلنَّة أ ْ
صح ُ
ْ ُ
ْ ُ
ْ
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احل ُّق كم ْن ُهو أ ْعمى ) أي :أفهذا كهذا ؟ ال استواء .
وقال يف هذه اآلية الكرمية ( أفم ْن يـ ْعل ُم أََّّنا أُنزل إِلْيك ِم ْن ربِك ْ
احل ُّق ) ففهم ذلك
وقال السعدي  :يقول تعاىل :مفرقاً بني أهل العلم والعمل وبني ضدهم ( أفم ْن يـ ْعل ُم أََّّنا أُنزل إِلْيك ِم ْن ربِك ْ
وعمل به ( .كم ْن ُهو أ ْعمى ) ال يعلم احلق وال يعمل به فبينهما من الفرق كما بني السماء واألرض ،فحقيق بالعبد أن يتذكر
ويتفكر أي الفريقني أحسن حاال وخري مآال فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها ،ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره.
وقال اخلازن  :وإَّنا شبه الكافر واجلاهل باألعمى ألن األعمى ال يهتدي لرشد  ،ورمبا وقع يف مهلكة وكذلك الكافر واجلاهل ال
يهتديان للرشد ومها واقعان يف املهلكة
( إِ ََّّنَا يَتَ َذ َّكر أ ُْولُواْ األَلْبَ ِ
اب ) أي :إَّنا يتعظ ويعتِب ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة جعلنا هللا منهم بفضله وكرمه .
ُ
واأللباب :مجع لب وهو اخلالص من كل شيء.
 مث مدح -سبحانه -أصحاب هذه العقول السليمة ،جبملة من اخلصال الكرمية يف اآلية التالية .الفوائد :
 -1مدح عظيم ملن آمن باهلل وبرسوله .
 -2ذم ملن مل يؤمن .
 -3ال يستوي أبداً من عرف احلق واتبعه مبن عرف احلق وأعرض عنه .
 -4وجوب اإلميان بالقرآن العظيم .
 -5إثبات علو هللا تعاىل .
 -6أن القرآن منزل غري خملوق .
 -7ذم عمى البصرية .
 -8فضل العقل الذي يتأمل ويتدبر ويعلم .
( الَّ ِذين يوفُو َن بِعه ِد َِّ
صلُو َن ما أَمر َّ ِ
ضو َن ال ِْميثَا َق ( )20والَّ ِذين ي ِ
وص َل َوَيَْ َ
اَّلل َوالَ يِن ُق ُ
َْ
اَّللُ بِه أَن يُ َ
َ ََ
َُ
ش ْو َن َربَّ ُه ْم َوََيَافُو َن ُسوءَ
َ ََ
الصالَةَ وأَن َف ُقواْ ِِمَّا رَزقْنَ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اْلِس ِ
السيِئَةَ
سنَ ِة َّ
َ ُ
ين َ
صبَ ُرواْ ابْتغَاء َو ْجه َرّب ْم َوأَقَ ُامواْ َّ َ
اب (َ )21والذ َ
اه ْم س ًّرا َو َعالَنيَةً َويَ ْد َرُؤو َن با ْْلَ َ
َ
ِ
ِ
ِِ
َّات َع ْد ٍن ي ْد ُخلُونَ َها ومن صلَح من آبائِ ِهم وأَ ْزو ِ
اج ِه ْم َوذُ ِريَّاِت ْم َواملَالَئِ َكةُ يَ ْد ُخلُو َن َعلَْي ِهم من
ك َُلُ ْم ُع ْق ََب الدَّا ِر (َ )22جن ُ
أ ُْولَئِ َ
َ
ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ُك ِل بَ ٍ
صبَ ْرُْت فَنِ ْع َم ُع ْق ََب الدَّا ِر (. ) )24
اب (َ )23سالَ ٌم َعلَْي ُكم ِِبَا َ
[ الرعد . ] 24 -20 :
---------( الَّ ِذين يوفُو َن بِعه ِد َِّ
اَّلل ) أي  :جبميع عهود هللا وهي أوامره ونواهيه اليت وصى با عبيدة  ،ويدخل يف هذه األلفاظ التزام مجيع
َْ
َُ
( تفسري ابن عطية ) .
الفروض وَتنب مجيع املعاصي.
قال القرطيب  :قوله تعاىل ( الذين يُوفُون بِع ْه ِد هللا ) هذا من صفة ذوي األلباب  ،أي إَّنا يتذكر أولو األلباب املوفون بعهد هللا.
والعهد اسم للجنس ؛ أي جبميع عهود هللا  ،وهي أوامره ونواهيه اليت وصى با عبيده ؛ ويدخل يف هذه األلفاظ التز ُام مجيع
وَتنب مجيع املعاصي.
الفروض ،
ُ
والوفاء بالعهد  :أن حيقق املرء ما عاهد على أن يعمله.
ضو َن ال ِْميثَا َق ) تعميم بعد ختصيص ،لتشمل عهودهم مع هللا -تعاىل -ومع غريه من عباده.
( َوالَ يِن ُق ُ
قال أبو حيان  :الظاهر أن هذه اجلملة تأكيد لليت قبلها ألن العهد هو امليثاق ويلزم من إيفاء العهد انتفاء نقضه .
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وقال ابن عطية  :املراد باجلملة األوىل يوفون جبميع عهود هللا تعاىل وهي أوامره ونواهيه اليت وصى هللا تعاىل با عبيده ويدخل يف
ذلك التزام مجيع الفروض وَتنب مجيع املعاصي  ،واملراد باجلملة الثانية أهنم إذا عقدوا يف طاعة هللا تعاىل عهداً مل ينقضوه .

قال ابن كثْي  :وليسوا كاملنافقني الذين إذا عاهد أحدهم غدر ،وإذا خاصم فجر ،وإذا حدث كذب ،وإذا ائتمن خان.
صلُو َن ما أَمر َّ ِ
( والَّ ِذين ي ِ
وص َل ) أي  :أن من صفات أوىل األلباب -أيضاً -أهنم يصلون كل ما أمر هللا تعاىل بوصله
اَّللُ بِه أَن يُ َ
َ ََ
َ ََ
كصلة األرحام ،وإفشاء السالم ،وإعانة احملتاج ،واإلحسان إىل اجلار.
قال ابن كثْي  :من صلة األرحام ،واإلحسان إليهم وإىل الفقراء واحملاويج ،وبذل املعروف .
وقال القرطيب  :ظاهر يف صلة األرحام  ،وهو قول قـتادة وأكثر املفسرين  ،وهو مع ذلك يتناول مجيع الطاعات.

وقال الشوكاين  :ظاهره مشول كل ما أمر هللا بصلته  ،وهنى عن قطعه من حقوق هللا وحقوق عباده  ،ويدخل حتت ذلك صلة

األرحام دخوالً أولياً  ،وقد قصره كثري من املفسرين على صلة الرحم  ،واللفظ أوسع من ذلك .
 -يف هذ فضل صلة األرحام :

فهي سبب زيادة العمر .
ِ
ِ
ب أ ْن يـبسط له ِيف ِرْزقِ ِه ويـْنسأ له ِيف أث ِرهِ فـْلي ِ
ص ْل رِمحهُ ) متفق عليه .
عن أنس بْن مالك أ َّن ر ُسول هللا  قال ( م ْن أح َّ ُْ
ُ ُ
ُ
وقال  ( صلة الرحم  ،وحسن اخللق يعمران الديار ويزيدان يف األعمار ) رواه أمحد .
وعند الرتمذي قال  ( تعلَّموا من أنسابِكم ما ِ
الرِحم حمبَّةٌ يف األهل ،مثْـراةٌ يف املال ،منسأةٌ يف
تصلُون به أرحامكم؛ فإن ِصلة َّ
األثر ) .
ومن وصلها وصله هللا .
كما يف احلديث ( :من وصلين وصله هللا ) .
وهي من أسباب دخول اجلنة .
اجلنَّة فـقال الْق ْوُم مالهُ مالهُ  ،فـقال
اَّللُ عْنهُ ( أ َّن ر ُجالً قال يا ر ُسول هللاِ أ ْخِ ِْبِِ بِعم ٍل يُ ْد ِخلُِين ْ
ع ْن أِيب أيُّوب األنْصا ِر ِي  ،ر ِضي َّ
ِ
رس ُ ِ
ِ ِِ
الزكاة وت ِ
الصالة وتُـ ْؤِيت َّ
الرِحم ذ ْرها قال كأنَّهُ كان
َّيب  تـ ْعبُ ُد َّ
يم َّ
ص ُل َّ
ب مالهُ فـقال النِ ُّ
ول هللا  أر ٌ
ُ
اَّلل ال تُ ْشرُك به شْيئًا وتُق ُ
على ر ِ
احلتِ ِه ) متفق عليه .
وقال  ( يا أيها الناس أفشوا السالم أطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم ) رواه
الرتمذي .
أن ِما جاء به النيب  هو الدعوة إىل صلة الرحم .

كما جاء يف قصة هرقل  ،أن هرقل قال أليب سفيان  :فماذا يأمركم به ؟ قال  :يقول ( اعبدوا هللا وحده وال تشركوا به شيئاً ،
واتركوا ما يقول آباؤكم  ،ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة ) متفق عليه .
ص لة الرحم من عالم ات اإلَان باهلل واليوم اآلخ ر .
قال  ( من كان يؤمن باهلل واليـوم اآلخر فليصل رمحه ) .
وصلة الرحم فيها االقتداء بالنيب . 
ويف قصة ِ
بداية الوحي ملا رجع الرسول  خائفاً قالت له زوجته خدجية ( كال وهللا ال ُيزيك هللا أبداً إنك لتصل الرحم ) .
وأفضل الصدقة الصدقة على األرحام .

قال  ( أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح ) رواه ابن خزمية .
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وصلة الرحم من أفضل الطاعات .

عن ع ْقبة بن عامر قال  :قلت يا رسول هللاِ  ،أخِِبِِ بِفو ِ
اض ِل األ ْعم ِال  .فـقال ( يا ُع ْقبةُِ ،ص ْل م ْن قطعك ،وأ ْع ِط م ْن حرمك،
ُ
ْْ
ُ
ض ع َّم ْن ظلمك ) رواه محد .
وأ ْع ِر ْ
وصلة الرحم طاعة هلل .
ِ ِ
اَّلل بِِه أن يوصل وُيْشون ربـَّهم وُيافُون سوء احلِس ِ
اب ) .
قال تعاىل ( والَّذين يصلُون ما أمر َُّ
ُ
ُ
ْ ُْ

عاشراً  :شيوع احملبة واأللفة بني األقارب .

فبسببها تشيع احملبة ،وبذا يصغو عيشهم وتكثر مسراهتم .

ش ْو َن َربَّ ُه ْم ) خشية حتملهم على فعل ما وجب  ،واجتناب ما ال حيل .
( َوَيَْ َ

قال السعدي  :أي فيما يأتون وما يذرون من األعمال ،يراقبون هللا يف ذلك ،وُيافون سوء احلساب يف الدار اآلخرة .فلهذا
أمرهم على السداد واالستقامة يف مجيع حركاهتم وسكناهتم ومجيع أحواهلم القاصرة واملتعدية.

قال اخلازن  :واخلشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم مبا ُيشى منه .

و هذا فضل خشية هللا :
نذر م ِن اتـَّبع ِ
ِ
الر ْمحن بِالْغْي ِ
ب فـب ِشْرهُ ِمب ْغ ِفرةٍ وأ ْج ٍر ك ِرمي).
الذ ْكر وخ ِشي َّ
قال تعاىل (إَّنا تُ ُ
وقال تعاىل (إن الَّ ِذين ُيْش ْون ربـَّ ُهم بِالْغْي ِ
ب هلُم َّم ْغ ِفرةٌ وأ ْجٌر كبِري).
اجلنَّةُ لِْلمت َِّقني غيـر بعِ ٍ
اب ح ِف ٍ
ِ ِ
يد .هذا ما تُوع ُدون لِ ُك ِل أ َّو ٍ
ب ُّمنِ ٍ
ب وجاء بِقْل ٍ
الر ْمحن بِالْغْي ِ
يب.
يظ .م ْن خ ِشي َّ
ْ
وقال تعاىل (وأ ُْزلفت ْ ُ
ِ
اخللُ ِ
ود .هلُم َّما يش ُاؤون فِيها ولديْـنا م ِزيد).
ْاد ُخلُوها بِسالٍم ذلك يـ ْوُم ُْ
وكان النيب  يقول يف دعائه ( أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة ).
وخشية هللا يف الغيب والشهادة من املنجيات ،كما قال ( ثالث منجيات ،وذكر منها :خشية هللا يف السر والعلن).
وقال الشافعي :أعز ثالثة :اجلود من قلة ،والورع يف خلوة ،وكلمة احلق عند من يرجى أو ُياف.
 فضائل خشية هللا يف اخللوة.ُلم مغفرة وأجر كبْي.
قال تعاىل (إِ َّن الَّ ِذين ُيْش ْون ربـَّ ُهم بِالْغْي ِ
ب هلُ ْم م ْغ ِفرةٌ وأ ْجٌر كبِ ٌري).
ْ
(بالغيب) أي :وهم غائبون عن أعني الناس ال يراهم أحد من الناس كما جاء يف احلديث عن أيب هريرة .قال :قال رسول هللا 
(سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله .. :وذكر منهم :ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه ،ورجل دعته امرأة ذات
منصب ومجال فقال إِ أخاف هللا ،ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حَّت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه) متفق عليه .وقال تعاىل (م ْن
ب ُّمنِ ٍ
ب وجاء بِقْل ٍ
الر ْمحن بِالْغْي ِ
يب).
خ ِشي َّ
وحيتمل (ُيْش ْون ربـَّ ُهم بِالْغْي ِ
ب) أي :أهنم ُيشون ربم وهم مل يروه كما يف احلديث (أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه
يراك) رواه مسلم.
أن هللا مدح من َيافه بالغيب.
قال تعاىل (إِ َّن الَّ ِذين ُيْش ْون ربـَّ ُهم بِالْغْي ِ
ب هلُ ْم م ْغ ِفرةٌ وأ ْجٌر كبِ ٌري).
ْ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
الر ْمحن بِالْغْيب وجاء بقْلب ُمنيب).
وقال تعاىل (م ْن خ ِشي َّ
ِ
اَّلل بِشي ٍء ِمن َّ ِ
َّ ِ
اَّللُ م ْن ُيافُهُ بِالْغْي ِ
ب).
اح ُك ْم لِيـ ْعلم َّ
الصْيد تـنالُهُ أيْدي ُك ْم وِرم ُ
وقال تعاىل (يا أيـُّها الذين آمنُوا ليْبـلُونَّ ُك ُم َُّ ْ
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هم أهل من ينتفع اإلنذار.
قال تعاىل (إََِّّنا تُـْن ِذر الَّ ِذين ُيْش ْون ربـَّ ُهم بِالْغْي ِ
الصالة وم ْن تـزَّكى فِإََّّنا يـتـزَّكى لِنـ ْف ِس ِه).
ب وأق ُاموا َّ
ْ
ُ
قال السعدي :أي :هؤالء الذين يقبلون النذارة وينتفعون با ،أهل اخلشية َّلل بالغيب ،أي :الذين ُيشونه يف حال السر

والعالنية ،واملشهد واملغيب ،وأهل إقامة الصالة ،حبدودها وشروطها وأركاهنا وواجباهتا وخشوعها ،ألن اخلشية َّلل تستدعي من
العبد العمل مبا ُيشى من تضييعه العقاب ،واهلرب مما ُيشى من ارتكابه العذاب ،والصالة تدعو إىل اخلري ،وتنهى عن الفحشاء
واملنكر.
من عالمات املتقْي.

قال تعاىل (ولق ْد آتـْيـنا ُموسى وهارون الْ ُفرقان و ِضياء وِذ ْكراً لِْلمت َِّقني .الَّ ِذين ُيْش ْون ربـَّ ُهم بِالْغْي ِ
الساع ِة ُم ْش ِف ُقون).
ب وُه ْم ِمن َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ً
 قال السعدي (الَّ ِذين ُيْش ْون ربـَّ ُهم بِالْغْي ِب) أيُ :يشونه يف حال غيبتهم ،وعدم مشاهدة الناس هلم ،فمع املشاهدة أوىل،
ْ
ِ
ِ
ِ
الساعة ُم ْشف ُقون) أي :خائفون وجلون ،لكمال معرفتهم بربم ،فجمعوا بني
فيتورعون عما حرم ،ويقومون مبا ألزم (وُه ْم من َّ
اإلحسان واخلوف ،والعطف هنا من باب عطف الصفات املتغايرات ،الواردة على شيء واحد وموصوف واحد.

من أسباب النجاة.
قال  ( ثالث منجيات :خشية هللا يف السر والعالنية ،والعدل يف الرضا والغضب ،والقصد يف الفقر والغىن ).
وقال املناوي :إن خشية اَّلل رأس كل خري ،والشأن يف اخلشية يف الغيب ملدحه تعاىل من ُيافه بالغيب.
أن النيب  كان يدعو ربه بذلك.
ففي حديث عمار( .أن النيب  كان يدعو بؤالء الكلمات .. :اللهم إِ أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة ) .
قال ابن رجب  ... :فإن أكثر الناس يرى أنه ُيشى هللا يف العالنية ويف الشهادة ،ولكن الشأن يف خشيته يف الغيب إذا غاب عن
أعني الناس وقد مدح هللا من ُيافه بالغيب  ...مث ذكر اآليات املتقدمة.
من الذين يظلهم هللا ُله.
قال ( سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله ... :ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إِ أخاف هللا) متفق عليه.
وخشية هللا

السر والعالنية هي الوصية النيب . 

فقد قال  ملعاذ (اتق هللا حيثما كنت) أي :يف السر والعالنية ،حيث يراك الناس وحيث ال يرونك ،يف الليل والنهار ،يف الغيب
والشهادة ،يف كل وقت وعلى كل حال.
لقد كان النيب  أشد الناس خشية هلل.

فقد جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  قال :قال رسول هللا  ( إِ ألنقلب إىل أهلي فأجد التمرة ساقطة على
فراشي ،فأرفعها آلكلها ،مث أخشى أن تكون صدقة فألقيها ).
مر على
وقال عبد هللا بن مسعود :إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جبل ُياف أن يقع عليه ،وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب َّ
أنفه فقال به هكذا.
قال ابن رجب  :ومن هنا عظم ثواب من أطاع هللا سراً بينه وبينه ،ومن ترك احملرمات اليت يقدر عليها سراً.
ِ
ِ
اه ْم يـُْن ِف ُقون).
فأما األول :فمثل قوله تعاىل (تـتجاَف ُجنُوبـُ ُه ْم ع ِن الْمضاج ِع ي ْد ُعون ربـَّ ُه ْم خ ْوفاً وطمعاً وممَّا رزقْـن ُ
ويف حديث السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله (ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه ،ورجل تصدق بصدقة
فأخفاها حَّت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه).
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وأما الثاِ :فمثل قوله  يف السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله (ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال:
إِ أخاف هللا ).
وء اْلِس ِ
اب ) وهو االستقصاء فيه واملناقشة للعبد  ،فمن نوقش احلساب عذب  ،ومن حق هذه اخليفة أن حياسبوا
( َوََيَافُو َن ُس َ َ
أنفسهم قبل أن حياسبوا .
َّ ِ
صبَ ُرواْ ) على املأمورات باالمتثال ،وعن املنهيات باالنكفاف عنها والبعد منها ،وعلى أقدار هللا املؤملة بعدم تسخطها.
ين َ
( َوالذ َ
( ابْتِغَاء َو ْج ِه َرّبِِ ْم ) ال لغري ذلك من املقاصد واألغراض الفاسدة ،فإن هذا هو الصِب النافع الذي حيبس به العبد نفسه ،طلباً
ملرضاة ربه ،ورجاء للقرب منه ،واحلظوة بثوابه ،وهو الصِب الذي من خصائص أهل اإلميان ،وأما الصِب املشرتك الذي غايته
التجلد ومنتهاه الفخر ،فهذا يصدر من الِب والفاجر ،واملؤمن والكافر ،فليس هو املمدوح على احلقيقة.
 وإىل هذا املعىن أشار صاحب الكشاف بقوله« :والذين صِبوا» فيما يصِب عليه من املصائب يف النفوس واألموال ومشاقالتكليف «ابتغاء وجه ربم» ال ليقال ما أصِبه وأمحله للنوازل ،وأوقره عند الزالزل .وال لئال يعاب باجلزع ،ولئال يشمت به
األعداء ،كقوله:
وَتلدي للشامتني أريهم  ...أّن لريب الدهر ال أتزعزع
وال ألنه ال طائل حتت اهللع ،وال مرد فيه للفائت.
قال الرازي  ... :مث إن اإلنسان قد يقدم على الصِب لوجوه :

أحدها  :أن يصِب ليقال ما أكمل صِبه وأشد قوته على حتمل النوازل.

وثانيها  :أن يصِب لئال يعاب بسبب اجلزع.

وثالثها  :أن يصِب لئال حتصل مشاتة األعداء.
ورابعها  :أن يصِب لعلمه بأن ال فائدة يف اجلزع فاإلنسان إذا أتى بالصِب ألحد هذه الوجوه مل يكن ذلك داخالً يف كمال النفس

وسعادة القلب .
 ويف هذا أمهية اإلخالص يف مجيع األعمال  ،فإن العمل يعظم ويكِب باإلخالص .ب ُهو الَّ ِذي يـُبا ِرُك و ْحدهُ  ،والْبـركةُ ُكلُّها ِمْنهُ  ،وُك ُّل ما نُ ِسب إِلْي ِه
الر َّ
قال ابن القيم  :وُك ُّل ش ْي ٍء ال ي ُكو ُن ََِّّللِ فـبـركتُهُ مْنـُزوعةٌ  ،فِإ َّن َّ
ُمبارٌك  ( .اجلواب الكايف . ) 84 /
ِ
(
أبعده من ال ِرياء ) .
وقال ال ُف َ
أخفاهْ ،أمنـ ُعه من الشيطان ،و ُ
ضيل بن عياض رمحه هللا ( خريُ العمل ْ
بلوغ األرب . ) 351/5 :
وقال ذي النون رضي هللا تعاىل عنه قال  :ثالث من عالمات اإلخالص  :استـواء املدح والذم من العامة  ،ونسيان رؤية
األعمال يف األعمال  ،واقتضاء ثواب العمل يف اآلخرة .
وقال  ( أفضل صالة املرء

( األذكار . ) 7 / 1 :

بيته إال املكتوبة ) متفق عليه .

قال ابن قدامة  :والتطوع يف البيت أفضل … وألن الصـالة يف البيت أقرب إىل اإلخالص  ،وأبعـد من الرياء  ،وهو من عمل
( املغين . ) 340 / 3 :
السر  ،وفعله يف املسجد عالنية والسر أفضل .
وقال  ( أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل ) رواه مسلم .
قال ابن رجب  :إَّنا فضلت صالة الليل على صالة النهار ،ألهنا أبلغ يف اإلسرار وأقرب إىل اإلخالص ( .لطائف املعارف )88 :
( بستان العارفني ) 53 :
قال الشافعي  :ال يعرف الرياء إال خملص .
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قال ابن اجلوزي  :إَّنا يتبعثر من مل ُيلص .
قال  ( إن امرأة بغيا رأت كلباً يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته به فغفر هلا ) ويف
لفظ يف الصحيحني ( أهنا كانت بغياً من بغايا بين إسرائيل ) .
وقال  ( بينما رجل ميشي يف طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر هللا له فغفر له ) .
فهذه سقت الكلب بإميان خالص كان يف قلبها فغفر هلا  ،وإال فليس كل بغي سقت كلباً يغفر هلا .
وكذلك هذا الذي حنَّى غصن الشوك عن الطريق  ،فعله إذ ذاك بإميان خالص وإخالص قائم بقلبه  ،فغفر له بذلك ( .منهاج
( صيد اخلاطر ) 457 :

السنة )221/6 :

قال ابن تيمية  :فإن األعمال تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالص  ،وإن الرجلني ليكون مقامهما يف الصف
واحداً وبني صالتيهما كما بني السماء واألرض  ،وليس كل من حنَّى غصن شوك عن الطريق يغفر له .

(منهاج السنة ) 122 / 6 :

قال السعدي  :ومن فوائد قصة يوسف :أن من دخل اإلميان قلبه ،وكان خملصاً هلل يف مجيع أموره فإن هللا يدفع عنه بِبهان
إميانه ،وصدق إخالصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب املعاصي ما هو جزاء إلميانه وإخالصه لقوله ( وه َّم ِبا ل ْوال أ ْن رأى
ِ ِ ِ
السوء والْفحشاء إِنَّه ِمن ِعب ِادنا الْمخل ِ
صني ) على قراءة من قرأها بكسر الالم ،ومن قرأها بالفتح،
ص ِرف عْنهُ ُّ
ُْ
بـُْرهان ربِه كذلك لن ْ
ْ
ُ ْ
فإنه من إخالص هللا إياه ،وهو متضمن إلخالصه هو بنفسه ،فلما أخلص عمله هلل أخلصه هللا ،وخلصه من السوء والفحشاء.
(تفسري السعدي . )407 / 1 :

 -11كان من دعاء عمر  :اللهم اجعل عملي كله صاحلاً  ،واجعله لوجهك خالصاً  ،وال َتعل ألحد فيه شيئاً .

(التدمرية )91 / 1 :

وقال ابن القيم  :من عود نفسه العمل هلل مل يكن عليه أشق من العمل لغريه  ،ومن عود نفسه العمل هلواه وحظه مل يكن عليه
أشق من اإلخالص والعمل هلل ،وهذا يف مجيع أبواب األعمال ،فليس شيء أشق على املنفق هلل من اإلنفاق لغريه وكذا بالعكس.
(عدة الصابرين . )72 :

أخاف أ ْن أكون مناف ًقا ،فقال :لو كنت مناف ًقا ما ِخفت أن تكون مناف ًقاَّ ،
إن
رجل إىل حذيفة بن اليمان  يقول له  :إِ
ُ
جاء ٌ
املنافق قد ِأمن النِفاق .
وقراء امللوكَّ ،
وإن حممد بن و ِاسع ِمن َّقراء الرمحن .
وقراء الدنياَّ ،
قال مالك بن دينار :القـَُّراء ثالثةَّ :قراء الرمحنَّ ،
( إحياء علوم الدين . ) 483 / 2 :

أصل ِ
احملمدة  ( .تفسري القرطيب . ) 182 / 5 :
الرياء ُّ
حب ْ
قال اْلسن البصري ْ :
ألن السمت بالنهار للمخلوقني ،ومسْت الليل ِ
الس ْمت بالليل ،فإنه أ ْشرف ِمن مستك بالنهار؛ َّ
لرب
قال حممد بن املبارك ُّ
الصوري  :أظْ ِهر َّ
العاملني .
ِ
الص َدقَ ِ
وها الْ ُف َق َراءَ فَ ُه َو َخ ْي ٌر لَ ُكم ) .
قال تعاىل ( إِ ْن تُ ْب ُدوا َّ
وها َوتُ ْؤتُ َ
ات فَنِ ِع َّما ه َي َوإِ ْن َُّتُْف َ
قال ابن كثري  :فيه داللة على أن إسـرار الصدقة أفضل من إظهارها  ،ألنه أبعد عن الرياء .
وقال القرطيب  :قوله تعاىل ( فنِعِ َّما ِهي ) ثناء على إبداء الصدقة  ،مث حكم على أن اإلخفاء خري من ذلك.
ولذلك قال بعض احلكماء  :إذا اصطنعت املعروف فاسرته  ،وإذا اصطُنع إليك فانشره.
وتصغريه وسرتهُ؛ فإذا أعجلته هنيته ،وإذا صغرته عظمته ،
وقال العباس بن عبد املطلب  : ال يتم املعروف إال بثالث خصال :تعجيلُه
ُ
وإذا سرتته ْأمت ْمته ( .تفسري القرطيب . ) 334 / 3 :

وقال ابن اجلوزي  :وإَّنا فضلت صدقة السر ملعنيني :

أحدمها  :يرجع إىل املعطي وهو بـُ ْع ُده عن الرياء  ،وقربه من اإلخالص  ،واإلعراض عما تؤثر النفس من العالنية .
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والثاين  :يرجع إىل املعطى  ،وهو دفع الذل عنه بإخفاء احلال  ،ألن يف العالنية ينكر .
مث قال  :واتفق العلماء على إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها  (.زاد املسري . ) 280 / 1 :

ُله يوم ال ُل إال ُله  ... :ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حَّت ال تعلم مشاله ما تنفق َينه)

وقال ( سبعة يظلهم هللا
متفق عليه .
السر  ،قال الْعلماء  :وهذا ِيف صدقة التَّط ُّوع ف ِ
ضل صدقة ِ
السر فِيها أفْضل ؛ ِألنَّهُ أقْـرب إِىل
قال النووي  :وِيف هذا ْ
احل ِديث ف ْ
ُ
اإل ْخالص وأبْـعد ِم ْن ِ
ِْ
الرياء .
قال الْعلماء  :وذكر الْي ِمني و ِ
الشمال ُمبالغة ِيف ِْ
الصدق ِة  ( .شرح مسلم . ) 481 / 3 :
اإل ْخفاء و ِاال ْستِتار بِ َّ
ُ
ِ
ت َع ْي نَاهُ ) .
وقـ ْوله َ ( وَر ُجل ذَ َك َر َّ
اَ ْ
اَّلل تَ َع َاىل َخاليًا فَ َف َ
ضل طاعة ِ
قال النووي  :فِ ِيه ف ِ
السر لِكم ِال ِْ
اإل ْخالص فِيها ( .شرح مسلم . )481/3 :
ضيلة الْبُكاء ِم ْن خ ْشية َّ
اَّلل تـعاىل  ،وف ْ
ادى َربَّهُ نِ َداء َخ ِفياً ) .
وقال تعاىل ( ِذ ْك ُر َر ْمحَ ِة َربِ َ
ك َع ْب َدهُ َزَك ِريَّا  .إِ ْذ نَ َ
قال الشنقيطي  :ناداهُ ( نِداءً خ ِفيًّا ) أ ْي  :دعاهُ ِيف ِس ٍر و ُخ ْفي ٍة  ،وثـن ُاؤهُ ج َّل وعال علْي ِه بِك ْو ِن ُدعائِِه خ ِفيًّا ي ُد ُّل على أ َّن إِ ْخفاء
ِ
ص  ،وأبْـع ُد ِمن ِ
ب إِىل ِْ
اإل ْخفاءُ أفْضل ِمن ِْ
الدُّع ِاء أفْضل ِم ْن إِظْها ِرهِ وإِ ْعالنِِه  ،وإََِّّنا كان ِْ
اإل ْخال ِ
الري ِاء .
اإلظْها ِر ؛ ألنَّهُ أقْـر ُ
ُ
وقال السعدي  ... :وناداه نداء خفياً ،ليكون أكمـل وأفضل وأمت إخالصـاً  ( .تفسري السعدي . ) 489 / 1 :
قال األعمش  :إن يل عشرين سنة ما رأيت خملصاً يف علمه  ،إَّنا صار العلم حرفة للمفاليس  ( .تنبيه املغرتين ) .
وقال النووي  :من عالمة املخلص أن يتكدر إذا اطلع الناس على حماسن عمله كما يتكدر إذا اطلعوا على مساويه  ،فإن فرح
النفس بذلك معصية ورمبا كان الرياء أشد من كثري من املعاصي .
الصالَ َة ) أي :أدوها على وجه مستقيم بشروطها وأركاهنا ومستحباهتا كما جاء عن رسول هللا .
( َوأَقَ ُامواْ َّ

 قال الشيخ السعدي :مل يقل :يفعلون الصالة ،أو يأتون الصالة ،ألنه ال يكفي فيها جمرد اإلتيان بصورهتا الظاهرة ،فإقامالصالة ،إقامتها ظاهراً بإمتام أركاهنا وواجباهتا وشروطها ،وإقامتها باطناً بإقامة روحها ،وهو حضور القلب فيها ،وتدبر ما يقوله
ويفعله منها.
 مل يأمر هللا بالصالة إال بلفظ اإلقامة ،كقوله تعاىل (وأقيموا الصالة) وقوله تعاىل (واملقيمني الصالة). إقامة الصالة ليس جمرد أداؤها ،وإَّنا املراد إقامتها بإدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع ،وهذه هي الصالة اليت قال هللا عنها(وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر).
فإن هللا يف هذه اآلية علق حكم هني الصالة عن الفحشاء واملنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها( ،واحلكم املعلق بوصف يزيد
بزيادته وينقص بنقصه) فعلى قدر إقامة العبد لصالته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء واملنكر ،وبذا يزول اإلشكال
الذي يورده البعض :وهو أن كثري من املصلني ال تنهاهم صالهتم عن الفحشاء واملنكر.
 قوله تعاىل (ويقيمون الصالة) يشمل صالة الفرض والنفل.ِ
اه ْم ) أي  :وأنفقوا من أمواهلم يف وجوه الِب واخلري  ،وهذا من أعظم عالمات اإلميان .
( َوأَن َف ُقواْ ِمَّا َرَزقْنَ ُ

اختلف يف املراد بالنفقة هنا :فقيل :الزكاة املفروضة ،وقيل :صدقة التطوع ،والصحيح أهنا عامة يف كل أنواع اإلنفاق ،ورجح هذا
القول ابن جرير الطِبي والقرطيب والسعدي.
 قال السعدي :يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة ،والنفقة على الزوجات واألقارب واملماليك وحنو ذلك ،والنفقات املستحبةجبميع طرق اخلري.
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ِ
اه ْم) أي ينفقون بعض ماهلم ال كله.
 -قوله تعاىل ( ِمَّا َرَزقْنَ ُ

 -قال السعدي :وأتى بـ[من] الدالة على التبعيض ،لينبههم أنه مل يرد منهم إال جزءاً يسرياً من أمواهلم ،غري ضار هلم وال مثقل،

بل ينتفعون هم بإنفاقه ،وينتفع به إخواهنم.
 -ويف اآلية فضل اإلنفاق يف طاعة هللا  ،ومن فضائله:

أن اإلنفاق استجابة ألمر ربنا تعاىل.
قال تعاىل (يا أيـُّها الَّ ِذين آمنُوا أنِْف ُقوا ِممَّا رزقْـنا ُك ْم ِم ْن قـْب ِل أ ْن يأِْيت يـ ْوٌم ال بـْي ٌع فِ ِيه وال ُخلَّةٌ وال شفاعةٌ).
ِ
ِ ِ
ت فـيـ ُقول ر ِ
ب ل ْوال أ َّخرت ِين إِىل أج ٍل ق ِر ٍ
ص َّدق وأ ُكن ِمن
يب فأ َّ
وقال تعاىل (وأنف ُقوا من َّما رزقْـنا ُكم من قـْب ِل أن يأِْيت أحد ُك ُم الْم ْو ُ
ْ
اَّللُ خبِ ٌري ِمبا تـ ْعملُون).
اَّللُ نـ ْفساً إِذا جاء أجلُها و َّ
الصاحلِِني .ولن يـُؤ ِخر َّ
َّ
مضاعفة اْلسنات.
اع ِ
قال تعاىل (مثل الَّ ِذين يـْن ِف ُقون أمواهلم ِيف سبِ ِيل َِّ
ِ
ٍ
ت سْبع سنابِل ِيف ُك ِل ُسْنبُـل ٍة ِمائةُ حبَّ ٍة و َّ
اَّلل كمث ِل حبَّة أنْـبت ْ
اَّللُ يُض ُ
ُ
ْ ُْ
ف لم ْن يشاءُ
ُ
و َّ ِ ِ
يم).
اَّللُ واس ٌع عل ٌ
أن درجة الرب تنال باإلنفاق.
قال تعاىل (ل ْن تـنالُوا الِْ َِّب ح ََّّت تُـْن ِف ُقوا ِممَّا ُِحتبُّون).

أهنا من صفات املتقْي.
السماوات و ْاألر ِ
ٍ
ِ ِ
َّت لِْل ُمت َِّقني .الَّ ِذين يـُْن ِف ُقون ِيف ال َّسَّر ِاء والضََّّر ِاء
ض أُعد ْ
كما قال تعاىل (وسا ِر ُعوا إِىل مغْفرةٍ م ْن ربِ ُك ْم وجنَّة عْر ُ
ضها َّ ُ ْ ُ
والْك ِ
اظ ِمني الْغْيظ والْعافِني ع ِن الن ِ
السَّر ِاء والضََّّر ِاء) دليل على أن اإلنفاق مالزم هلم يف
َّاس و َّ
اَّللُ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْح ِسنِني) فقوله تعاىل ِ(يف َّ
مجيع أحواهلم.
األمان من اخلوف يوم الفزع األكرب.
ف علْي ِه ْم وال ُه ْم ْحيزنُون).
قال تعاىل (الَّ ِذين يـُْن ِف ُقون أ ْمواهلُ ْم بِاللَّْي ِل والنـَّها ِر ِسراً وعالنِيةً فـل ُه ْم أ ْجُرُه ْم ِعْند ربِِ ْم وال خ ْو ٌ
أن صاحب اإلنفاق موعود باخلْي اجلزيل.
قال تعاىل (وما تُـْن ِف ُقوا ِم ْن خ ٍْري يـُو َّ
ف إِلْي ُك ْم وأنْـتُ ْم ال تُظْل ُمون).
وقال تعاىل (فالَّ ِذين آمنُوا ِمْن ُك ْم وأنْـف ُقوا هلُ ْم أ ْجٌر كبِ ٌري).

أن هللا َيلف الصدقة.
الرا ِزقِني).
قال تعاىل (وما أنْـف ْقتُ ْم ِم ْن ش ْي ٍء فـ ُهو ُيُْلِ ُفهُ وُهو خْيـُر َّ
أن اإلنفاق دليل على صحة اإلَان.

قال  ( والصدقة برهان) رواه مسلم ،فالصدقة برهان على صحة اإلميان.
ينال دعاء املالئكة.
كما قال ( ما من صباح إال وينزل ملكان :يقول أحدمها اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول اآلخر :اللهم أعط ممسكاً تلفاً) متفق

عليه.

فضل من سبق باإلنفاق واجلهاد.
قال تعاىل (وما ل ُكم أَّال تُـْن ِف ُقوا ِيف سبِ ِيل َِّ ِ ِ
السماو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض ال ي ْست ِوي ِمْن ُك ْم م ْن أنْـفق ِم ْن قـْب ِل الْفْت ِح وقاتل أُولئِك
اث َّ
اَّلل و ََّّلل ِمري ُ
ْ
احلُ ْسىن).
اَّللُ ْ
أ ْعظ ُم درجةً ِمن الَّ ِذين أنْـف ُقوا ِم ْن بـ ْع ُد وقاتـلُوا وُكالً وعد َّ
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أهنا إرغام للشيطان وحسن ُن باهلل.
ضالً و َّ ِ ِ
يم).
قال تعاىل (الشَّْيطا ُن يعِ ُد ُك ُم الْف ْقر ويأْ ُمُرُك ْم بِالْف ْحش ِاء و َّ
اَّللُ يعِ ُد ُك ْم م ْغ ِفرًة ِمْنهُ وف ْ
اَّللُ واس ٌع عل ٌ

ال حسد إال ملن أنفق وجوه اخلْي.
احلِكْمة ،فـهو يـ ْق ِ
قال ( ال حسد إِالَّ ِيف اثْـنتـ ْ ِ
ضى ِبا
اَّللُ ْ
اَّللُ ماالً ف ُسلِط على هلكتِ ِه ِيف ْ
احل ِق ،ور ُج ٌل آتاهُ َّ
ني ر ُج ٌل آتاهُ َّ
ْ
ويـُعلِ ُمها).
( ِس ًّرا َو َعالَنِيَةً ) إشارة إىل احلث على استواء احلالتني تنبيهاً على اإلخالص  ،وجيوز أن يكون املراد بالسر ما ينبغي فيه اإلسرار
كالنوافل  ،وبالعالنية ما يندب إىل إظهاره كالواجب إال أن مينع مانع .
كثرياً ما يقرن هللا تبارك وتعاىل بني الصالة واإلنفاق [الزكاة] كقوله تعاىل (وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة).
قيل :إن الصالة حق هللا وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه ومتجيده ،واإلنفاق هو من اإلحسان إىل املخلوقني بالنفع
املتعدي إليهم ،وسعادة العبد دائرة بني األمرين :إخالصه ملعبوده ،وسعيه يف نفع اخللق.
وقيل :الصالة رأس العبادات البدنية ،والزكاة رأس العبادات املالية.
وقيل :الصالة طهارة للنفس والبدن ،والزكاة طهارة للمال.
قال بعض العلماء  :ونبه على هاتني اخلصلتني  :العبادة البدنية  ،والعبادة املالية  ،إذ مها عمود الدين  ،والصِب عليهما أعظم
صِب لتكرر الصلوات  ،ولتعلق النفوس حبب حتصيل املال.
ونبه على حاليت اإلنفاق  ،فالسر أفضل حاالت إنفاق التطوع كما جاء يف "السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله
 ،ورجل تصدق بصدقة فأخفاها" والعالنية أفضل حاالت إنفاق الفروض  ،ألن اإلظهار فيها أفضل.
ِ
السيِئَةَ ) أي :يدفعون القبيح باحلسن ،فإذا آذاهم أحد قابلوه باجلميل صِبا واحتماالً وصفحاً وعفواً .
سنَ ِة َّ
( َويَ ْد َرُؤو َن با ْْلَ َ
ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
يم وما يـُلقَّاها إِال الَّ ِذين صبـُروا وما يـُلقَّاها إِال
كما قال تعاىل ( ْادف ْع بال ِيت هي أ ْحس ُن فإذا الذي بـْيـنك وبـْيـنهُ عداوةٌ كأنَّهُ وِيلٌّ مح ٌ
ذُو ح ٍظ ع ِظي ٍم ) .
قال الرازي  :قوله تعاىل ( وي ْدرُؤن باحلسنة السيئة ) فيه وجهان :
األول  :أهنم إذا أتوا مبعصية درؤها ودفعوها بالتوبة .
كما روى أن النيب  قال ملعاذ بن جبل  " :إذا عملت سيئة فاعمل جبنبها حسنة متحها .

والثاين  :أن املراد أهنم ال يقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر باخلري .
كما قال تعاىل ( وإِذا مُّرواْ بِاللَّ ْغ ِو مُّرواْ كِراماً ) .

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما ليس الوصول من وصل مث وصل تلك اجملازاة لكنه من قطع مث وصل وعطف على من مل يصله ،
وليس احلليم من ظلم مث حلم حَّت إذا هيجه قوم اهتاج  ،لكن احلليم من قدر مث عفا.
وعن احلسن  :هم الذين إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا .
ك َُلُ ْم ُع ْق ََب الدَّا ِر ) أي  :العاقبة احملمودة يف الدار اآلخرة  ،وهي (اجلنة) وقد جاء تفسريها يف قوله تعاىل :
( أ ُْولَئِ َ
َّات َع ْد ٍن ي ْد ُخلُونَ َها ومن صلَح ِمن آبائِ ِهم وأَ ْزو ِ
اج ِه ْم َوذُ ِريَّاِتِِ ْم ) أي :أولئك الذين قدموا ما قدموا يف دنياهم من العمل
( َجن ُ
َ
ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
الصاحل ،هلم جنات دائمة باقية ،يدخلوهنا هم وم ْن صلح أي :ومن كان صاحلا لدخوهلا ِم ْن آبائِ ِه ْم وأ ْزو ِاج ِه ْم وذُ ِريَّاهتِِ ْم.
ويف قوله سبحانه (وم ْن صلح ِم ْن آبائِ ِه ْم) دليل على أن هؤالء األقارب ال يستحقون دخول اجلنة ،إال إذا كانت أعماهلم صاحلة،
اَّلل بِق ْل ٍ
ب سلِي ٍم .
أما إذا كانت غري ذلك فإن قرابتهم وحدها ال تنفعهم يف هذا اليوم الذي ال ينفع فيه مال وال بنون إَِّال م ْن أتى َّ
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قال ابن كثْي  :وقوله ( وم ْن صلح ِم ْن آبائِ ِه ْم وأ ْزو ِاج ِه ْم وذُ ِريَّاهتِِ ْم ) أي  :جيمع بينهم وبني أحبابم فيها من اآلباء واألهلني
واألبناء ،ممن هو صاحل لدخول اجلنة من املؤمنني ،لتقر أعينهم بم ،حَّت إنه ترفع درجة األدّن إىل درجة األعلى ،من غري تنقيص
لذلك األعلى عن درجته ،بل امتنانا من هللا وإحسانا ،كما قال تعاىل والَّ ِذين آمنُوا واتَّـبـعْتـهم ذُ ِريـَّتُـهم بِِإ ٍ
ميان أ ْحل ْقنا بِِ ْم ذُ ِريـَّتـ ُه ْم ،وما
ُْ ُْ
ناه ْم ِم ْن عملِ ِه ْم ِم ْن ش ْي ٍءُ ،ك ُّل ْام ِر ٍئ ِمبا كسب رِهني .
ألْت ُ
 وعدن مأخوذ من عدن باملكان إذا أقام فيه .( َواملَالَئِ َكةُ يَ ْد ُخلُو َن َعلَْي ِهم ِمن ُك ِل بَ ٍ
اب )أي  :واملالئكة يدخلون على هؤالء األوفياء الصابرين  ...من كل باب من أبواب
منازهلم يف اجلنة ،قائلني سالم عليكم .
ويف قوله (ي ْد ُخلُون علْي ِهم ِمن ُك ِل ٍ
باب) إشارة إىل كثرة قدوم املالئكة عليهم ،وإىل كثرة أبواب بيوهتم ،تكرمياً وتشريفاً وتأنيساً هلم.
ْ ْ
( َسالَ ٌم َعلَْي ُكم ) أي :أمان دائم عليكم .
ِ
اجلن َِّة ِيف ْ ِ
ض ُه ْم على بـ ْع ٍ
ض بِذلِك،
كما تعاىل يف سورة يونس ( و ِحتيَّتُـ ُه ْم فِيها سال ٌم ) أي :أ َّن ِحتيَّة أ ْه ِل ْ
اجلنَّة سال ٌم ،أ ْي يُسل ُم بـ ْع ُ
ويُسلِ ُمون على الْمالئِك ِة ،وتُسلِ ُم علْي ِه ُم الْمالئِكةُ بِذلِك.
اضع أُخر ،كقولِِه ِ
وق ْد بـ َّني تـعاىل هذا ِيف مو ِ
(حتيَّتُـ ُه ْم يـ ْوم يـْلق ْونهُ سال ٌم ) .
ْ
وقـولِِه (والْمالئِكةُ ي ْد ُخلُون علْي ِهم ِمن ُك ِل ب ٍ
اب سال ٌم علْي ُك ْم) .
ْ ْ
ْ
وقـ ْولِِه (ال ي ْسم ُعون فِيها لغْ ًوا إَِّال سال ًما ْاآلية) .
ِ
ِ
ِِ
يما إَِّال قِ ًيال سال ًما سال ًما).
وقـ ْوله (ال ي ْسم ُعون فيها ل ْغ ًوا وال تأْث ً
ب رِحي ٍم) إِىل غ ِري ذلِك ِمن ْاآلي ِ
وقـولِِه (سال ٌم قـوًال ِمن ر ٍ
ات.
ْ
ْ ْ
ْ
 -قال ابن القيم ... :فإهنا دار السالمة من كل بلية وآفة ومكروه  ،وهي دار هللا  ،وامسه سبحانه وتعاىل السالم  ،الذي سلمها

وسلم أهلها  ،وحتيتهم فيها سالم  ،واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صِبمت  ،والرب تعاىل يسلم عليهم من
فوقهم كما قال تعاىل (هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون  .سالم قوالً من رب رحيم).
صبَ ْرُْت ) أي  :بسبب صِبكم على كل ما يرضى هللا تعاىل .
( ِِبا َ
 ويف قوله ( ِمبا صبـْرُْمت ) إشارة إىل أن صِبهم على مشاق التكاليف ،وعلى األذى ،وعلى كل ما حيمد فيه الصِب ،كان علىرأس األسباب اليت أوصلتهم إىل تلك املنازل العالية .
ويف هذا فضل عظيم للصِب :
صبَ ُروا جنَّةً وح ِريراً ).
كما قال تعاىل ( وجز ُاه ْم ِِبَا َ
ِ
ب لنا ِم ْن أ ْزو ِاجنا وذُ ِريَّاتِنا قُـَّرة أ ْع ُ ٍ
اجعْلنا لِْل ُمت َِّقني إِم ًاما ( )74أ ُْولئِك ُْجيزْون الْغُْرفة ِِبَا
ني و ْ
وقال تعاىل ( والَّذين يـ ُقولُون ربـَّنا ه ْ
ِ ِ
الما ) .
َ
صبَ ُروا ويـُلق َّْون فيها حتيَّةً وس ً
ِ
ِ
وقال تعاىل ( أ ْولئِك يـُ ْؤتـ ْون أ ْجرُهم َّمَّرتـ ْ ِ
اه ْم يُنف ُقون ) .
صبَ ُروا وي ْدرُؤون بِ ْ
احلسن ِة َّ
ني ِِبَا َ
السيِئة وممَّا رزقْـن ُ
َّه ْم ُه ُم الْفائُِزون ) .
وقال تعاىل ( إِِِ جزيْـتُـ ُه ُم الْيـ ْوم ِِبَا َ
صبَ ُروا أنـ ُ
 وللصِب فضائل كثرية :معية هللا للصابرين.
الصابِ ِرين).
قال تعاىل (إِ َّن َّ
اَّلل مع َّ
حمبة هللا ُلم.
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الصابِ ِرين).
قال تعاىل (و َّ
ب َّ
اَّللُ ُِحي ُّ

إطالق البشرى ُلم.
الصابِ ِرين).
قال تعاىل (وب ِش ِر َّ

إَياب اجلزاء على أحسن أعماُلم.
قال تعاىل (ولن ْج ِزي َّن الَّ ِذين صبـُروا أ ْجرُه ْم بِأ ْحس ِن ما كانُوا يـ ْعملُون).

َمان املدد والنصرة ُلم.
قال تعاىل (بـلى إِ ْن تصِِبوا وتـتَّـ ُقوا ويأْتُوُكم ِمن فـوِرِهم هذا ميُْ ِد ْد ُكم ربُّ ُكم ِِبمس ِة ٍ
آالف ِمن الْمالئِكةُ ُمس ِوِمني).
ْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
ُْ
استحقاقهم دخول اجلنة وتسليم املالئكة عليهم.
قال تعاىل (وجز ُاه ْم ِمبا صبـُروا جنَّةً وح ِريراً).
وقال تعاىل (والْمالئِكةُ ي ْد ُخلُون علْي ِهم ِمن ُك ِل ب ٍ
الم علْي ُك ْم ِمبا صبـ ْرُْمت فنِ ْعم ُع ْقىب الدَّا ِر) .
اب .س ٌ
ْ ْ

حفظهم من كيد األعداء.
ط).
اَّلل ِمبا يـ ْعملُون ُِحمي ٌ
ضُّرُك ْم كْي ُد ُه ْم شْيئاً إِ َّن َّ
صِ ُِبوا وتـتَّـ ُقوا ال ي ُ
قال تعاىل (وإِ ْن ت ْ
سبب للحصول على درجة اإلمامة الدين.
قال تعاىل (وجعْلنا ِمْنـ ُه ْم أئِ َّمةً يـ ْه ُدون بِأ ْم ِرنا ل َّما صبـُروا وكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُون).
قال ابن تيمية :بالصِب واليقني تنال اإلمامة يف الدين .مث تال هذه اآلية (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صِبوا وكانوا بآياتنا
يوقنون).
أنه من أسباب النصر.
كما يف حديث ابن عباس (واعلم أن النصر مع الصِب).
أمر هللا به املؤمنْي.
ِ
الصابِ ِرين).
الصالةِ إِ َّن َّ
اَّلل مع َّ
الص ِِْب و َّ
استعِينُوا بِ َّ
قال تعاىل (يا أيـُّها الَّذين آمنُوا ْ
ِ
اَّلل لعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحون).
اصِ ُِبوا وصابُِروا ورابِطُوا واتَّـ ُقوا َّ
وقال تعاىل (يا أيـُّها الَّذين آمنُوا ْ
 قال السعدي :قوله تعاىل (استعِينوا بِ َِّاصِ ُِبوا) وهذه وظيفة العبد ،أنه عند القدرة ،أن يفعل من األسباب الدافعة عنه أذى
ْ ُ
اَّلل و ْ
الغري ،ما يقدر عليه ،وعند العجز ،أن يصِب ويستعني اَّلل ،وينتظر الفرج.
وقال  :أمرهم هللا أن يستعينوا يف أمورهم كلها بالصِب جبميع أنواعه ،وهو الصِب على طاعة هللا حَّت يؤديها ،والصِب عن معصية
هللا حَّت يرتكها ،والصِب على أقدار هللا املؤملة فال يتسخطها ،فبالصِب وحبس النفس على ما أمر هللا بالصِب عليه معونة عظيمة
على كل أمر من األمور ،ومن يتصِب يصِبه هللا .
الصرب َياء.
كما قال  ( والصِب ضياء ).
أنه خْي ما أعطي العبد.
قال  ( وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسع من الصِب ) رواه مسلم.

فالصرب سالح عظيم للحصول على كل خْي الدنيا والنجاة من كل كرب.
كما قال تعاىل (وأْمر أهلك بِ َّ ِ
اصطِ ِْب علْيـها).
ُْ ْ
الصالة و ْ
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اصِ ِْب ِحلُ ْك ِم ربِك).
وقال تعاىل (ف ْ
ِ
يدون و ْجههُ .) ...
اصِ ِْب نـ ْفسك مع الَّذين ي ْد ُعون ربـَّ ُه ْم بِالْغداةِ والْع ِش ِي يُِر ُ
وقال تعاىل (و ْ
ب ِ
وصِب يوسف عليه السالم من إجابة امرأة العزيز حني دعته إىل نفسها فصِب وقال (قال ر ِ
يل ِممَّا ي ْد ُعون ِين إِلْي ِه
الس ْج ُن أح ُّ
ب إِ َّ
اجل ِ
اهلِني).
ب إِلْي ِه َّن وأ ُك ْن ِمن ْ
ص ِر ْ
وإَِّال ت ْ
ف ع ِين كْيد ُه َّن أ ْ
صُ
فمن فضائل الصِب أنه من أعظم املعني على أمور الدنيا واآلخرة .
( فَنِ ْع َم عُ ْق ََب الدَّا ِر ) أي  :نعمت هذه العاقبة احلميدة عاقبتكم  ،وهي اجلنة بدل النار .
الفوائد :
 -1وجوب الوفاء بالعهد .
 -2أن الوفاء بالعهد من صفات أصحاب العقول النرية املستنرية .
-3حترمي نقض العهد .
 -4وجوب صلة األرحام .
 -5حترمي قطع األرحام .
 -6فضل خشية هللا يف السر والعلن .
 -7فضل اخلوف من هللا ومن هول يوم القيامة .
 -8فضل الصِب حمتسباً صِبه عند هللا .
 -9أن الصِب ينقسم إىل نوعني :
األول الصرب املذموم  :وهو أن اإلنسان قد يصِب ليقال ما أكمل صِبه وأشد قوته على ما حتمل من النوازل وقد يصِب لئال
يعاب على اجلزع  ،وقد يصِب لئال تشمت به األعداء  ،وكل هذه األمور وإن كان ظاهرها الصِب فليس ذلك داخالً حتت قوله (
ابتغاء وجه ربم ) ألنه لغري هللا تعاىل.
النوع الثاين  :الصرب احملمود  :وهو أن يكون اإلنسان صابراً هلل تعاىل راضياً مبا نزل به من هللا طالباً يف ذلك الصِب ثواب هللا
حمتسباً أجره على هللا فهذا هو الصِب الداخل حتت قوله ( ابتغاء وجه ربم ) يعين صِبوا على ما نزل بم تعظيماً هلل وطلب
رضوانه .
 -10أن العمل ال يكون مقبوالً إال إذا كان خالصاً هلل تعاىل .
 -11العمل كلما كان أخلص كان أعظم أجراً وأكثر ثواباً .
 -12فضل إقام الصالة على وجهها املطلوب .
 -13فضل الصالة وعلو منزلتها .
-14فضل اإلنفاق يف طاعة هللا .
 -15فضل الكرم .
 -16ذم البخل .
 -17فضل نفع الناس ابتغاء وجه هللا .
-18فضل دفع اجلهل باحللم واألذى بالصِب .
-19احلث على األخالق احلميدة ومنها دفع جهل اجلهال بالصِب والتغاضي .
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-20إثبات اجلنة .
 -21احلرص على االتصاف بذه الصفات العظيمة  ،ألهنا من أسباب دخول اجلنة .
 -22من نعيمهم يف اجلنة دخول املالئكة عليهم تسلم عليهم .
 -23فضل عظيم للصِب  ،ألهنم نالوا هذا الثواب اجلزيل بصِبهم .
ِ
اَّلل ِمن ب ع ِد ِميثَاقِ ِه وي ْقطَعو َن مآ أَمر َّ ِ
َّ ِ
وص َل َويُ ْف ِس ُدو َن ِ األ َْر ِ
ك َُلُ ُم اللَّ ْعنَةُ َوَُلُ ْم
ض أ ُْولَئِ َ
ين يَن ُق ُ
ضو َن َع ْه َد َّ َ ْ
اَّللُ بِه أَن يُ َ
( َوالذ َ
ََ ُ َ ََ
ُسوءُ الدَّا ِر (. ) )25

[ الرعد . ] 25 :
---------بعد أن ذكر -سبحانه -صفات هؤالء األوفياء ،وما أعد هلم من ثواب جزيل ،أتبع ذلك ببيان سوء عاقبة الناقضني لعهودهم،
القاطعني ملا أمر هللا بوصله .املفسدين يف األرض .
قال الرازي  :اعلم أنه تعاىل ملا ذكر صفات السعداء وذكر ما ترتب عليها من األحوال الشريفة العالية أتبعها بذكر حال
األشقياء  ،وذكر ما يرتتب عليها من األحوال املخزية املكروهة  ،وأتبع الوعد بالوعيد والثواب بالعقاب  ،ليكون البيان كامالً
ضو َن عه َد َِّ
َّ ِ
اَّلل ِمن بَ ْع ِد ِميثَاقِ ِه ) ونقض العهد ضد الوفاء به  ،وهذا من صفة الكفار ألهنم هم الذين نقضوا عهد
ين يَن ُق ُ َ ْ
( َوالذ َ
هللا يعين خالفوا أمره  ،ومعىن من بعد ميثاقه من بعد ما أوثقوه على أنفسهم باالعرتاف والقبول .

والنقض :إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد.
ونقض العهد  :إبطاله وعدم الوفاء به.
وقوله ( ِم ْن بـ ْع ِد ِميثاقِ ِه ) زيادة يف تشنيع النقض .أي :ينقضون عهد هللا تعاىل وال يوفون به .من بعد أن أكدوا التزامهم به
وقبوهلم له.
( وي ْقطَعو َن مآ أَمر َّ ِ
وص َل ) أي :ويقطعون كل ما أوجب هللا -تعاىل -وصله  ،ومن ذلك قطع األرحام .
اَّللُ بِه أَن يُ َ
ََ ُ َ ََ
ويف هذا حترمي قطع الرحم :

ففي قطيعة الرحم سبب عدم دخول اجلنة .
اجلنَّة ق ِ
ِ
ِ
اط ٌع ) متفق عليه .
ول ( ال ي ْد ُخ ُل ْ
َّيب  يـ ُق ُ
عن ُجبـ ْري بْن ُمطْع ٍم أنه مسع النِ َّ

وحصول اللعنة .

قال تعاىل ( فـه ْل عسْيتُ ْم إِن تـولَّْيتُ ْم أن تـُ ْف ِس ُدوا ِيف األ ْر ِ
اَّللُ فأص َّم ُه ْم وأ ْعمى أبْصارُه ْم ) .
ض وتـُق ِط ُعوا أ ْرحام ُك ْم ( )22أ ُْولئِك الَّ ِذين لعنـ ُه ُم َّ
قال علي بن احلسني لولده :يا بين ال تصحنب قاطع رحم فإِ وجدته ملعوناً يف كتاب هللا يف ثالثة مواطن.

وسبب عدم قبول عمل قاطع رحم .
اط ِع رِ
اجلمع ِة ،فال يـ ْقبل عمل ق ِ
عن أِيب هريـرة ،قال ِ :مسعت رسول هللاِ  قال (إِ َّن أ ْعمال ب ِين آدم تـُعرض ُك َّل ِ
مخ ٍ
ح ٍم) رواه أمحد .
ْ ُ
ْ ُْ
ْ ُ ُ
يس لْيـلة ُْ ُ
ُ ُ ُ
وعقوبة قاطع الرحم تعجل الدنيا قبل اآلخرة .
ِ
َّخر له ِيف ِ
ِ
اَّلل لِص ِ
اَّللِ  ( ما ِم ْن ذنْ ٍ
احبِ ِه الْعُ ُقوبة ِيف ُّ
اآلخرةِ ِمن الْبـ ْغي
ول َّ
ع ْن أِِب بكْرة قال  :قال ر ُس ُ
الدنْـيا مع ما يد ُ ُ
ب أ ْجد ُر أ ْن يـُعجل َُّ
الرِح ِم ) رواه الرتمذي .
وق ِطيع ِة َّ
وقطع الرحم قطع للوصل مع هللا .

عن عائشة قالت :قال رسول هللا  ( الرحم معلقة بالعرش تقول :من وصلين وصله هللا ومن قطعين قطعه هللا ) متفق عليه .
ت َّ ِ
اخل ْلق ح ََّّت إِذا فـرغ ِمْنـهم قام ِ
ت هذا مق ُام الْعائِ ِذ ِمن الْق ِطيع ِة .قال نـع ْم
اَّلل خلق ْ
اَّللِ  ( إِ َّن َّ
ول َّ
ع ْن أِِب ُهريْـرة قال :قال ر ُس ُ
الرح ُم فـقال ْ
ُْ
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أما تـرضني أ ْن أ ِ
ت بـلى .قال فذاك ل ِ
ك وأقْطع من قطع ِ
صل من وصل ِ
اَّللِ  « اقْـرءُوا إِ ْن ِشْئتُ ْم (فـه ْل عسْيتُ ْم إِ ْن
ول َّ
ك »ُ .مثَّ قال ر ُس ُ
ك قال ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل فأص َّمهم وأ ْعمى أبْصارُهم أفال يـتدبـَّرون الْ ُقرآن أ ْم على قُـلُ ٍ
تـولَّْيتُ ْم أ ْن تُـ ْفس ُدوا ِيف األ ْر ِ
وب
ض وتـُقط ُعوا أ ْرحام ُك ْم أُولئك الَّذين لعنـ ُه ُم َُّ
ْ
ْ
ُْ
ُ
أقْـفا ُهلا) ) متفق عليه .
ِ
الر ْمح ِن ب ِن عو ٍ
الرِحم  ،وا ْشتـق ْقت هلا ِمن ِْ
امسي ،
ول ( قال َّ
ف  ،أنَّهُ ِمسع ر ُسول هللاِ  يـ ُق ُ
ت َّ
اَّللُ عَّز وج َّل  :أنا َّ
ُ
الر ْمح ُن وأنا خل ْق ُ
ع ْن عْبد َّ ْ ْ
اَّللُ  ،وم ْن قطعها بـتتُّهُ ) رواه أمحد .
فم ْن وصلها وصلهُ َّ

( َويُ ْف ِس ُدو َن ِ األ َْر ِ
ض ) واإلفساد باألرض يكون بارتكاب املعاصي فيها من الشرك باهلل ،والقتل ،والربا ،وغريها .
ت أيْ ِدي الن ِ
َّاس لِيُ ِذيق ُه ْم بـ ْعض الَّ ِذي ع ِملُوا لعلَّ ُه ْم يـْرِج ُعون).
اد ِيف الْبـ ِر والْب ْح ِر ِمبا كسب ْ
كما قال تعاىل (ظهر الْفس ُ
ك َُلُ ُم اللَّ ْعنَةُ ) أي :أولئك املوصوفون بتلك الصفات الذميمة هلُ ُم من هللا تعاىل «اللعنة» والطرد من رمحته.
( أ ُْولَئِ َ
( َوَُلُ ْم ُسوءُ الدَّا ِر ) أي  :وهلُ ْم فوق ذلك ،الدار السيئة وهي جهنم اليت ليس فيها إال ما يسوء الصائر إليها.
الفوائد :

 -1حترمي نقض العهد .
 -2وجوب الوفاء بالعهد .
 -3من عالمات الكفار نقض العهود .
 -4وجوب صلة الرحم .
 -5حترمي قطع الرحم .
 -6حترمي اإلفساد يف األرض بكل أنواع املعاصي .
 -7املعصية سبب لفساد األرض .
 -8الطاعة سبب لعمارة األرض .
 -9احلذر من االتصاف بذه الصفات حيث لعنهم هللا .
 -10أن مأوى الكفار النار .
شاء وي ْق ِدر وفَ ِرحوا بِا ْْلياةِ الدُّنْ يا وما ا ْْلياةُ الدُّنْ يا ِ ِ
ط ِ ِ
اآلخ َرةِ إِال َمتَاعٌ (. ) )26
( َّ
سُ
َ
َ َ َ ََ
ََ
الر ْز َق ل َم ْن يَ َ ُ َ َ ُ َ ُ
اَّللُ يَ ْب ُ
[ الرعد . ] 26 :
---------قال أبو حيان  :وملا كان كثري من األشقياء فتحت عليهم نعم الدنيا ولذاهتا أخِب تعاىل أنه هو الذي يبسط الرزق ملن يشاء
ويقدر  ،والكفر واإلميان ال تعلق هلما بالرزق  ،قد يقدر على املؤمن ليعظم أجره  ،ويبسط للكافر إمالء الزدياد آثامه.
وقال الشوكاين :ملا ذكر -سبحانه -عاقبة املشركني بقوله أُولئِك هلُ ُم اللَّ ْعنةُ وهلُ ْم ُسوءُ الدَّا ِر كان لقائل أن يقول :قد نرى كثريا
ط ِ
الرْزق لِم ْن يشاءُ ويـ ْق ِد ُر فقد يبسط الرزق
منهم قد وفر هللا له يف الرزق وبسط له فيه .فأجاب -سبحانه -عن ذلكَّ :
اَّللُ يـْب ُس ُ
ملن كان كافرا ،ويقرته على من كن مؤمنا ابتالء وامتحانا ،وال يدل البسط على الكرامة ،وال القبض على اإلهانة .
ط ِ
شاءُ ) أي  :يوسع على من يشاء من عباده يف الرزق والسعة .
( َّ
سُ
الر ْز َق لِ َم ْن يَ َ
اَّللُ يَ ْب ُ
( َويَ ْق ِد ُر ) ويضيق على من يشاء حسب احلكمة واملصلحة .
قال املفسرون  :معىن ( يقدر ) ههنا يضيق  ،ومثله قوله تعاىل { :ومن قدر عليه رزقه} أي ضيق  ،ومعناه  :أنه يعطيه بقدر
كفايته ال يفضل عنه شيء.
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واملعىن  :أن هللا تعاىل وحده هو الذي يبسط الرزق ملن يشاء من خلقه ،وهو وحده -أيضاً -الذي يضيقه على من يشاء منهم
حلكم هو يعلمها ،وال تعلق لذلك بالكفر أو اإلميان ،فقد يوسع على الكافر استدراجا له ،وقد يضيق على املؤمن امتحاناً له ،أو
زيادة يف أجره.
قوله ( ملن يشاء ) كل فعل علقه هللا باملشيئة فإنه مقرون باحلكمة  ،أي :أهنا ليست مشيئة جمردة هكذا تأيت عفواً  ،وهذا عام يف
أحكام هللا الشرعية والقدرية:
اَّلل كان علِيماً ح ِكيماً ).
اَّللِ إِ َّن َّ
يف الشرعية قال تعاىل يف املواريث ( ف ِريضةً ِمن َّ
اَّلل كان علِيماً ح ِكيماً ).
اَّللُ إِ َّن َّ
ويف األمور القدرية قال تعاىل ( وما تشاءُون إَِّال أ ْن يشاء َّ
وهذه احلكمة قد تكون معلومة للجميع  ،وقد تكون معلومة لبعض الناس  ،وقد تكون جمهولة لكل الناس  ،ال حييطون باهلل
علماً.
 من احلكم يف تفاوت حال الناس يف الفقر والغىن :منها  :جد بعضهم ومهارته يف التكسب ،ومخول بعضهم وكسله .

ومنها  :تسخري بعض العباد لبعض املهن اليت ال يستطيع البعض مزاولتها .
ات لِيت ِ
ض درج ٍ
الدنْـيا ورفـ ْعنا بـ ْعض ُه ْم فـ ْوق بـ ْع ٍ
احلياةِ ُّ
َّخذ
كما قال تعاىل ( أ ُه ْم يـ ْق ِس ُمون ر ْمحة ربِك ْحن ُن قس ْمنا بـْيـنـ ُهم َّمعِيشتـ ُه ْم ِيف ْ
ضا ُس ْخ ِريًّا ور ْمحةُ ربِك خْيـٌر ِممَّا ْجيم ُعون ) .
ض ُهم بـ ْع ً
بـ ْع ُ
فأغىن هللا بعض الناس وأفقر بعضاً ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً .
قال الصاوي  :إن القصد من جعل الناس متفاوتني يف الرزق  ،لينتفع بعضهم ببعض  ،ولو كانوا سواء يف مجيع األحوال  ،مل
ُيدم أحد أحداً  ،فيفضي إىل خراب العامل  ،وفساد نظامه .

وقال أبو حيان  :وقوله تعاىل ( سخرياً ) بضم السني من التسخري مبعىن االستخدام  ،ال من السخرية مبعىن اهلزء  ،واحلكمة هي
أن يرتفق بعضهم ببعض  ،ويصلوا إىل منافعهم  ،ولو توىل كل واحد مجيع أشغاله بنفسه  ،ما أطاق ذلك  ،وضاع وهلك  ،ويف
قوله ( حنن قسمنا ) تزهيد يف اإلكباب على طلب الدنيا  ،وعون على التوكل على هللا  ( .البحر احمليط ) .
وقال قتادة  :تلقى إنساناً ضعيف القوة  ،قليل احليلة  ،عىي اللسان  ،وهو موسع عليه يف الرزق  ،وتلقى شديد احليلة  ،بسيط
اللسان  ،وهو مقرت عليه يف الرزق  ،وقال الشافعي  :ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش األمحق .
ومنها  :كذلك أن الفقر قد يكون أصلح لبعضهم من الغىن ،والعكس صحيح .
ومنها  :ابتالء الغين يف غناه هل يشكر ،وابتالء الفقري هل يرضى ويصِب .
ض درج ٍ
قال هللا تعاىل ( ورفعنا بـ ْعض ُك ْم فـ ْوق بـ ْع ٍ
ات لِيْبـلُوُك ْم ِيف ما آتا ُكم ) .

هذا وليعلم أن إغناء هذا وإفقار هذا ال يدل بالضرورة على تكرمي الغين وال إهانة الفقري .
كما قال هللا تعاىل ( فأ َّما ِْ
ول
ول رِيب أ ْكرم ِن* وأ َّما إِذا ما ابْـتالهُ فـقدر علْي ِه ِرْزقهُ فـيـ ُق ُ
اإلنسا ُن إِذا ما ابْـتالهُ ربُّهُ فأ ْكرمهُ ونـعَّمهُ فـيـ ُق ُ
رِيب أهان ِن كال ) .
( َوفَ ِر ُحوا ) أي  :الكفار وكل من شاكلهم يف الكفر والطغيان .واملراد بالفرح هنا :األشر والبطر وجحود النعم.
( بِا ْْلَيَاةِ الدُّنْ يَا ) أي  :وفرح هؤالء الكافرون بربم ،الناقضون لعهودهم ،مبا أوتوا من بسطة يف الرزق يف دنياهم ،فرح بطر وأشر
ونسيان لآلخرة ال فرح سرور بنعم هللا ،وشكر له -سبحانه -عليها ،وتذكر لآلخرة وما فيها من ثواب وعقاب .

قال ابن عاشور  :فالفرح املذكور فر ُح بطر وطغيان كما يف قوله تعاىل يف شأن قارون ( إذ قال له قومه ال تفرح إن هللا ال حيب
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الفرحني ) فاملعىن فرحوا باحلياة الدنيا دون اهتمام باآلخرة.
حممودا ،وإذا كان بنيل
ذم حبسب متعلَّقه؛ فإذا كان بنيل ثواب اآلخرة وأعمال الِب ،كان
وقال أبو حيان  :وإَّنا ُميدح الفرح ويُ ُّ
ً
لذات الدنيا وحطامها ،كان مذموماً .

ب الْف ِرِحني .وقيل :السرور
وقال ابن جزي  :الفرح هنا هو الذي يقود إىل اإلعجاب والطغيان ،ولذلك قال :إِ َّن َّ
اَّلل ال ُِحي ُّ
بالدنيا ،ألنه ال يفرح با إال من غفل عن اآلخرة ،ويدل على هذا قوله :وال تـ ْفر ُحوا ِمبا آتا ُكم .

وقال ابن عطية  :الفرح إذا ورد مقيداً يف خري فليس مبذموم ...وإذا ورد مقيداً يف شر أو مطلقاً حلقه ذم ،إذ ليس من أفعال

اآلخرة ،بل ينبغي أن يغلب على اإلنسان حزنه على ذنبه وخوفه لربه.
وقد َّ
حذر هللاُ -تعاىل -من الفرح بغري احلق بقوله ( ذلِ ُك ْم ِمبا ُكْنتُ ْم تـ ْفر ُحون ِيف األ ْر ِ
احل ِق وِمبا ُكْنتُ ْم متْر ُحون ) .
ض بِغ ِْري ْ
اَّللِ وبِر ْمحتِ ِه فبِذلِك
ض ِل َّ
ومرنا هللا -تعاىل -بالفرح باألمور العظيمة املتعلقة مبرضاة هللا والدار اآلخرة الباقية ،قال سبحانه ( قُ ْل بِف ْ
فـ ْليـ ْفر ُحوا ُهو خْيـٌر ِممَّا ْجيم ُعون ) .
من هنا نعلم أن الفرح احملمود هو الفرح بنعمة هللا -تعاىل -وتوفيقه للطاعات والقربات ،أو بانتصار احلق على الباطل .
كما قال سبحانه ( ويـومئِ ٍذ يـ ْفرح الْمؤِمنون * بِنص ِر َِّ
الرِحيم ) .
نصُر م ْن يشاءُ وُهو الْع ِز ُيز َّ
ُ ُْ ُ
ْ
اَّلل ي ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لصائ ِم فـْرحتان يـ ْفر ُح ُهما؛ إذا أفْطر فرِح ،وإذا لقي ربَّهُ فرِح بص ْومه ) .
ومن ذلك فرح الصائم بفطره  :كما قال  ( ل َّ
ومن مظاهر الفرح احملمود :فرح املؤمن بشريعة ربه ،و ْأم ِره وهنيه .
ِ
اه ْم الْ ِكتاب يـ ْفر ُحون ِمبا أُن ِزل إِلْيك ) .
قال تعاىل )والَّذين آتـْيـن ُ
ومن صور الفرح املذموم :
الفرح مبعصية رسول هللا  وخمالفة أمره .
اَّللِ وك ِرهوا أ ْن ُجي ِ
ِ ِِ ِ
ِ
احل ِر
اَّللِ وقالُوا ال ت ِنفُروا ِيف ْ
اه ُدوا بِأ ْمواهلِِ ْم وأن ُف ِس ِه ْم ِيف سبِ ِيل َّ
قال تعاىل ( فرِح الْ ُمخلَّ ُفون مب ْقعده ْم خالف ر ُسول َّ ُ
قُ ْل ن ُار جهنَّم أش ُّد حًّرا ل ْو كانُوا يـ ْفق ُهون ) .
ومنها  :الفرح باألعمال السيئة واإلعجاب با .
نب الَّ ِذين يـ ْفرحون ِمبا أتوا وُِحيبُّون أ ْن ُْحيم ُدوا ِمبا مل يـ ْفعلُوا فال ْحتسبـنـَّهم ِمبفازةٍ ِمن الْعذ ِ
اب ألِيم ) .
قال تعاىل ( ال ْحتس َّ
اب وهلُ ْم عذ ٌ
ْ
ُ
ُْ
ومنها  :كذلك :الفرح املؤدي إىل األشر والطغيان والعصيان ،مع نسيان حق هللا من الطاعة والشكر .
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صب ِة أ ِ
قال تعاىل ( إِ َّن ق ُارون كان م ْن قـ ْوم ُموسى فـبـغى علْي ِه ْم وآتـْيـناهُ من الْ ُكنُوِز ما إِ َّن مفاحتهُ لتـنُوءُ بِالْ ُع ْ
ُويل الْ ُق َّوة إِ ْذ قال لهُ قـ ْوُمهُ
ب الْف ِرِحني ) يعينِ :
األشرين ِ
البطرين.
ال تـ ْفر ْح إِ َّن َّ
اَّلل ال ُِحي ُّ
( وما ا ْْلياةُ الدُّنْ يا ِ ِ
ع ) بيان لقلة نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم اآلخرة  ،أي  :عرض قليل وشيء حقري بالنظر إىل
اآلخ َرةِ إِال َمتَا ٌ
َ
َ َ ََ
اآلخرة .
واملتاع :ما يتمتع به اإلنسان يف دنياه من مال وغريه ملدة حمددة مث ينقضي.
قال ابن عاشور  :واملتاع ما يتمتع به وينقضي.

أي  :إن هؤالء الفرحني بنعم هللا عليهم يف الدنيا ،فرح بطر وأشر وجحود ،لن يتمتعوا با طويالً  ،ألن نعيم الدنيا ليس إال شيئاً
قليالً بالنسبة لنعيم اآلخرة.
الد ،م ِ
وتنكري ( متاع ) للتقليل ،كقوله تعاىل يف آية أخرى ( ال يـغَُّرنَّك تـقلُّب الَّ ِذين كفروا ِيف الْبِ ِ
َّم وبِْئس
ٌ
ُ
يل ُمثَّ مأْو ُاه ْم جهن ُ
تاع قل ٌ
ُ
الْ ِمهاد ) .
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ففي هذا  :أن احلياة الدنيا متاع قليل زائل .
ِ
احلياةُ ُّ ِ
ٍ
ِ
(اعل ُموا أََّّنا ْ
قال تعاىل ْ
ب وهلٌْو وِزينةٌ وتـف ُ
اخٌر بـْيـن ُك ْم وتكاثـٌُر ِيف ْاأل ْموال و ْاأل ْوالد كمث ِل غْيث أ ْعجب الْ ُك َّفار نـباتُهُ
الدنْـيا لع ٌ
ِ
ِ
احلياةُ ُّ
اع الْغُُروِر).
ضوا ٌن وما ْ
اب ش ِدي ٌد وم ْغ ِفرةٌ ِمن َّ
اَّللِ وِر ْ
الدنْـيا إَِّال مت ُ
يج فـتـراهُ ُم ْ
صفراً ُمثَّ ي ُكو ُن ُحطاماً وِيف ْاآلخرةِ عذ ٌ
ُمثَّ يه ُ
الدنْـيا كم ٍاء أنْـزلْناه ِمن َّ ِ
ِ
صبح ه ِشيماً ت ْذ ُروهُ ِ
ات ْاأل ْر ِ
ب هلُ ْم مثل ا ْحلياةِ ُّ
اح وكان َّ
وقال تعاىل (و ْ
السماء ف ْ
اختـلط بِه نـب ُ
ض فأ ْ
اض ِر ْ
ُ
اَّللُ
الري ُ
على ُك ِل ش ْي ٍء ُم ْقت ِدراً).
احلياةُ ُّ
اع وإِ َّن ْاآل ِخرة ِهي د ُار الْقرا ِر).
وقال سبحانه وتعاىل عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه (يا قـ ْوِم إََِّّنا ه ِذهِ ْ
الدنْـيا مت ٌ
وقال ( لو كانت الدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء) رواه الرتمذي.
وقال  ( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله  ) ...رواه الرتمذي.
وقال  ( الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر) رواه مسلم.
وقال  ( ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة مث راح وتركها) رواه الرتمذي.
وقال النيب  ( ما الدنيا يف اآلخرة إال كما جيعل أحدكم إصبعه يف اليم فلينظر مبا يرجع ) رواه مسلم
قال النووي رمحه هللا :ما للدنيا بالنسبة لآلخرة يف قصر مدهتا وفناء لذاهتا ودوام اآلخرة ودوام لذاهتا ونعيمها إال كنسبة املاء الذي
يعلق باإلصبع إىل باقي البحر.
وقال  البن عمر ( يا ابن عمر كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) رواه البخاري .
ويف رواية ( وعد نفسك من أهل القبور ).
قال النووي  :أي ال تركن إىل الدنيا وال تتخذها وطنا  ،وال حتدث نفسك بطول البقاء فيها وال باالعتناء با  ،وال تتعلق منها إال
مبا يتعلق به الغريب يف غري وطنه .
قال موسى عليه الصالة والسالم :الدنيا قنطره فاعِبوها وال تعمروها.
وقال عيسى عليه السالم ألصحابه :من ذا الذي يبين على موج البحار داراً تلكم الدنيا فال تتخذوها قراراً.
وقال :مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر  ،كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حَّت يقتله.
وقد خرج أبو ال درداء على أهل الشام ورآهم يف ترف فقال هلم :مايل أراكم َتمعون ما ال تأخذون  ،وتبنون ما ال تسكنون ،
نت  ،فما هو إال قليل حَّت أصبح مجعهم بوراً  ،وأملهم غروراً ،
وتؤملون ما ال تأخذون  ،لقد مجعت األقوام اليت قبلكم وأم ْ
وبيوهتم قبوراً  ،فجعل الناس يبكون حَّت مسع نشيجهم من خارج املسجد.
وقال أبو داود وهو من تالميذ اإلمام أمحد بن حنبل :ما رأيت اإلمام أمحد بن حنبل ذكر الدنيا.
وقال ابن القيم :ال تدخل حمبة هللا يف قلب فيه حب الدنيا إال كما يدخل اجلمل يف سم اإلبرة.
وقال :الدنيا كامرأة بغي ال تثبت مع زوج  ،والسري يف طلبها كالسري يف أرض مسبعة  -أي كثرية السباع  -السباحة فيها
كالسباحة يف غدير التمساح.
وقال ابن رجب  :وقال هللا تعاىل عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه ( يا قوم إَّنا هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار
القرار ) واملتاع :هو ما يتمتع به صاحبه برهة مث ينقطع ويفىن.
فما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحواهلا ،وهو أدل دليل على انقضائها وزواهلا ،فتتبدل صحتها بالسقم ،ووجودها
بالعدم ،وشبيبتها باهلرم ،ونعيمها بالبؤس ،وحياهتا باملوت ،فتفارق األجسام النفوس وعمارهتا باخلراب واجتماعها بفرقة األحباب
وكل ما فوق الرتاب تراب قال بعض السلف يف يوم عيد وقد نظر إىل كثرة الناس وزينة لباسهم :هل ترون إال خرقا تبلى أو حلما
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يأكله الدود غدا كان اإلمام أمحد  يقول :يا دار ختربني وميوت سكانك ( .جامع العلوم واحلكم ) .
الفوائد :
ط ِ
الرْزق لِم ْن يشاءُ ويـ ْق ِد ُر ) .
-1أ َّن األ ْرزاق بي ِد هللا عَّز وج َّل؛ لقوله تعاىل ( َّ
اَّللُ يـْب ُس ُ
الرْزق و ِ
الرْزق من هللا تعاىل؛ ألنه هو الذي يبسط ِ
 -2ويرتتَّب على هذا فائِدة ،وهي أن نطلُب ِ
يقدر.
ُ
 -3أن تفاوت الناس يف الغىن والفقر من حكمة هللا تعاىل العظيمة .
 -4إِثْبات املشيئة هلل تعاىل ،لقوله تعاىل( :لِم ْن يشاءُ).
أن كثْرة املال والولد ال ي ُد ُّل على ِ
َّ -5
الرضا ،وإَّنا هو تابع ملشيئة هللا تعاىل.
 -6متام ربوبية هللا عَّز وج َّل وسلطانه؛ لكونه يبسط و ِ
يقدر ،وال أحد ُمي ِكن أن ي ِ
عرتض عليه ،وحَّت لو اعتـرض عليه فال ينفع هذا
ُ
ُ
ُ
ِ
اض؛ َّ
ألن هللا تعاىل ُمدبِر ملا يشاءُ.
االعرت ُ
 -7أن الفرح ينقسم إىل قسمني  ،فرح مذموم وفرح حممود  ،كما تقدم .
 -8ذم التعلق بالدنيا واالنشغال با عن اآلخرة .
 -9أن الدنيا متاع زائل قليل .
 -10الرتغيب يف اآلخرة والعمل هلا .
 -11أن الدنيا ليست موطن بقاء .
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
( وي ُق ُ َّ ِ
اَّلل ي ِ
آمنُواْ
ض ُّل َمن يَ َ
شاء َويَ ْهدي إِلَْيه َم ْن أَنَ َ
ين َ
ين َك َف ُرواْ لَ ْوالَ أُن ِز َل َعلَْيه آيَةٌ من َّربِه قُ ْل إِ َّن ََّ ُ
ََ
اب ( )27الذ َ
ول الذ َ
ِ
اَّلل تَطْمئِ ُّن الْ ُقلُوب ( )28الَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ
وتَطْمئِ ُّن قُلُوب هم بِ ِذ ْك ِر َِّ ِ ِ
اْل ِ
وَب َُلُ ْم َو ُح ْس ُن َم ٍ
آب
ات طُ َ
ُُ
ُ
الص َ
َ َ َ
اَّلل أَالَ بذ ْك ِر َّ َ
َ َ
(.))29
[ الرعد . ] 29 -27 :
---------( وي ُق ُ َّ ِ
ين َك َف ُرواْ لَ ْوالَ أُن ِز َل َعلَْي ِه آيَةٌ ِمن َّربِ ِه ) أي  :ويقول الكافرون على سبيل العناد واجلحود ،هال أنزل على هذا
ََ
ول الذ َ
الرسول آية كونية تدل على صدقه ،كأن حيىي لنا موتانا ،أو أن حيول لنا جبل الصفا ذهباً .
وكأهنم يرون أن القرآن الذي نزل عليه  ال يكفى -يف زعمهم -أن يكون آية ومعجزة شاهدة على صدقه .
قال الرازي  :اعلم أن الكفار قالوا  :يا حممد إن كنت رسوالً فأتنا بآية ومعجزة قاهرة ظاهرة مثل معجزات موسى وعيسى
عليهما السالم.
وقد تقدم تفسري اآلية يف أول السورة .
اَّلل ي ِ
ض ُّل ) بعدله .
( قُ ْل إِ َّن ََّ ُ
شاء ) من عباده .
( َمن يَ َ
( َويَ ْه ِدي إِلَْي ِه ) بفضله وكرمه .
اب ) أي من رجع وناب إىل هللا .
( َم ْن أَنَ َ
قال الرازي  :اعلم أن الكفار قالوا  :يا حممد إن كنت رسوالً فأتنا بآية ومعجزة قاهرة ظاهرة مثل معجزات موسى وعيسى
عليهما السالم … فأجاب عن هذا السؤال بقوله ( قل إن هللا يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ) .
وبيان كيفية هذا اجلواب من وجوه :
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أحدها  :كأنه تعاىل يقول  :إن هللا أنزل عليه آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة  ،ولكن اإلضالل واهلداية من هللا  ،فأضلكم عن
تلك اآليات القاهرة الباهرة  ،وهدى أقواماً آخرين إليها  ،حَّت عرفوا با صدق حممد  يف دعوى النبوة  ،وإذا كان كذلك فال
فائدة يف تكثري اآليات واملعجزات .
وثانيها  :أنه كالم جيري جمرى التعجب من قوهلم وذلك ألن اآليات الباهرة املتكاثرة اليت ظهرت على رسول هللا  كانت أكثر
من أن تصري مشتبهة على العاقل  ،فلما طلبوا بعدها آيات أخرى كان موضعاً للتعجب واالستنكار  ،فكأنه قيل هلم  :ما أعظم
عنادكم (إن هللا يضل من يشاء) من كان على صفتكم من التصميم وشدة الشكيمة على الكفر فال سبيل إىل اهتدائكم وإن
أنزلت كل آية (ويهدي) من كان على خالف صفتكم.
ِ ِ ِِ
اَّلل ي ِ
ِ
ض ُّل م ْن يشاءُ  ...؟
وقال صاحب الكشاف :فإن قلت :كيف طابق قوهلم ل ْوال أُنْ ِزل علْيه آيةٌ م ْن ربه قوله قُ ْل إ َّن َّ ُ
قلت :هو كالم جيرى جمرى التعجب من قوهلم ،وذلك أن اآليات الباهرة واملتكاثرة اليت أوتيها رسول هللا  مل يؤهتا نيب قبله،
وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آية .فإذا جحدوها ومل يهتدوا با وجعلوه كأن آية مل تنزل عليه قط ،كان موضعا للتعجب
واالستنكار ،فكأنه قيل هلم :ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم على كفركم ،إن هللا يضل من يشاء ممن كان على صفتكم من
التصميم وشدة الشكيمة يف الكفر ،فال سبيل إىل اهتدائهم وإن أنزلت كل آية ويـ ْه ِدي إِلْي ِه م ْن كان على خالف صفتكم أناب
أقبل إىل احلق وحقيقته دخل يف نوبة اخلري .
وقال ابن عاشور  .... :وحتت هذا التعجيب معان أخرى:

أحدها  :أن آيات صدق النيب  واضحة لوال أن عقوهلم مل تدركها لفساد إدراكهم.
الثاين  :أن اآليات الواضحة احلسية قد جاءت ألمم أخرى فرأوها ومل يؤمنوا  ،كما قال تعاىل ( وما منعنا أن نرسل باآليات إال
أن كذب با األولون وآتينا مثود الناقة مبصرة فظلموا با ) .
الثالث  :أن لعدم إمياهنم أسباباً خفية يعلمها هللا قد أبمت بالتعليق على املشيئة يف قوله ( يضل من يشاء ) منها ما يُومئ إليه

قوله يف مقابلة ( ويهدي إليه من أناب ) وذلك أهنم تكِبوا وأعرضوا حني مسعوا الدعوة إىل التوحيد فلم يتأملوا  ،وقد ألقيت
إليهم األدلة القاطعة فأعرضوا عنها ولو أنابوا وأذعنوا هلداهم هللا ولكنهم نفروا.
َّ ِ
آمنُواْ ) حق اإلميان  ،آمنوا مبا جيب اإلميان به .
ين َ
( الذ َ
( وتَطْمئِ ُّن قُلُوب هم بِ ِذ ْك ِر َِّ
اَّلل ) أي  :تستقر قلوبم وتسكن ،بسبب تدبرهم لكالمه املعجز وهو القرآن الكرمي وما فيه من
ُُ
َ َ
هدايات.
( أَالَ بِ ِذ ْك ِر َِّ ِ
وب ) أال بذكره وحده دون غريه من شهوات احلياة تسكن القلوب أنساً به ،وحمبة له.
اَّلل تَط َْمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
قال اآللوسي ( أال بِ ِذ ْك ِر هللا ) وحده ( تطْمئِ ُّن القلوب ) هلل دون غريه من األمور اليت متيل إليها النفوس من الدنياويات .
وفيه إشعار بأن الكفرة ال قلوب هلم وأفئدهتم هواء حيث مل يطمئنوا به ومل يعدوه آية وهو أظهر اآليات وأبرها .
ِ
ِ
ت قُـلُوبـُ ُه ْم ) ألن املراد هناك وجلت من هيبته تعاىل
وال تنايف بني هذه اآلية على سائر األوجه وقوله تعاىل ( إِذا ذُكر هللا وجل ْ
واستعظامه جلت عظمته.
قال ابن عطية  :و" طمأنينة القلوب " هي االستكانة والسرور بذكر هللا .والسكون به كماالً به.

قال ابن القيم  :الطمأنينة سكون القلب إىل الشيء وعدم اضطرابه وقلقه ومنه األثر املعروف :الصدق طمأنينة والكذب ريبة أي
الصدق يطمئن إليه قلب السامع وجيد عنده سكونا إليه والكذب يوجب له اضطراباً وارتياباً .
قال اآللوسي  :قوله تعاىل ( وتطْمئِ ُّن قُـلُوبـُ ُه ْم) أي :تستقر وتسكن (بِ ِذ ْك ِر هللا) أي  :بكالمه املعجز الذي ال يأتيه الباطل من
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بني يديه وال من خلفه وهو املروى عن مقاتل ،وإطالق الذكر على ذلك شائع يف الذكر ،ومنه قوله تعاىل ( :وهذا ِذ ْكٌر ُّمبارٌك)
و(إِنَّا ْحن ُن نـَّزلْنا الذكر وإِنَّا لهُ حلافظون) وسبب اطمئنان قلوبم بذلك علمهم أن ال آية أعظم ومن ذلك ال يقرتحون اآليات اليت
يقرتحها غريهم .
وقال ابن عاشور  :و( ذكر هللا ) جيوز أن يراد به خشية هللا ومراقبته بالوقوف عند أمره وهنيه.
وجيوز أن يراد به القرآن قال تعاىل ( وإنه لذكر لك ولقومك )  ،وهو املناسب لقوهلم ( لوال أنزل عليه آية من ربه ) .
وعلى هذا املعىن جاء قوله تعاىل يف سورة الزمر ( فويل للقاسية قلوبم من ذكر هللا )  ،أي للذين كان قد زادهم قسوة قلوب ،
وقوله يف آخرها ( مث تلني ُجلودهم وقلوبم إىل ذكر هللا ) .
والذكر من أمساء القرآن  ،وجيوز أن يراد ذكر هللا باللسان فإن إجراءه على اللسان ينبه القلوب إىل مراقبته.
 تالوة القرآن الكرمي والعمل به سبب الطمئنان القلب وسكينته .قال تعاىل ( فِإ َّما يأْتِيـنَّ ُكم ِم ِين ه ًدى فم ِن اتـَّبع هداي فال ي ِ
ض ُّل وال ي ْشقى ( )123وم ْن أ ْعرض عن ِذ ْك ِري فِإ َّن لهُ معِيشةً ضن ًكا
ُ
ُ
ِ
ب مل حشرت ِين أ ْعمى وق ْد ُكنت ب ِ
و ْحن ُشره يـوم الْ ِقيام ِة أ ْعمى ( )124قال ر ِ
ص ًريا ( )125قال كذلِك أتـْتك آياتُـنا فـن ِسيتـها وكذلِك
ُ
ُُ ْ
ْ
الْيـ ْوم تُنسى ) .
اَّللِ
ض ِل َّ
َّاس ق ْد جاءتْ ُكم َّم ْو ِعظةٌ ِمن َّربِ ُك ْم و ِشفاء لِما ِيف ُّ
الص ُدوِر وُه ًدى ور ْمحةٌ لِْل ُم ْؤِمنِني ( )57قُ ْل بِف ْ
وقال تعاىل ( يا أيـُّها الن ُ
وبِر ْمحتِ ِه فبِذلِك فـْليـ ْفر ُحواْ ُهو خْيـٌر ِممَّا ْجيم ُعون ) .
الرِجي ِم فِإ َّن قِراءة الْ ُقر ِ
آن أ ْن يستعِيذ بِا ََّّللِ ِمن الشَّيط ِ
قال ابن تيمية  :وِهلذا أمر قا ِرئ الْ ُقر ِ
ث الْق ْلب
ان َّ
آن على الْو ْج ِه الْمأْ ُموِر بِِه تُوِر ُ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
يده ي ِقينًا وطُمأْنِينةً و ِشفاء  .وقال تـعاىل ( ونـُنـ ِزُل ِمن الْ ُقر ِ
ِْ
يد الظَّالِ ِمني َّإال
آن ما ُهو ِشفاءٌ ور ْمحةٌ لْل ُم ْؤِمنِني وال ي ِز ُ
اإلميان الْعظيم وت ِز ُ ُ
ْ
ً
خس ًارا ) وقال تـعاىل ( هذا بـيا ٌن لِلن ِ
َّاس وُه ًدى وم ْو ِعظةٌ لِْل ُمتَّ ِقني ) وقال تـعاىل ( ُه ًدى لِْل ُمت َِّقني ) وقال تـعاىل ( فأ َّما الَّ ِذين آمنُوا
ِ
يد بِوسا ِو ِس ِه أ ْن ي ْشغل الْق ْلب ع ْن ِاالنْتِف ِاع
فـزادتْـ ُه ْم إميانًا وُه ْم ي ْستْب ِشُرون )  .وهذا ممَّا ِجي ُدهُ ُك ُّل ُم ْؤِم ٍن ِم ْن نـ ْف ِس ِه ؛ فالشَّْيطا ُن يُِر ُ
بِالْ ُقر ِ
اَّللُ الْقا ِرئ إذا قـرأ الْ ُقْرآن أ ْن ي ْستعِيذ ِمْنهُ .
آن ؛ فأمر َّ
ْ
ِ
َّ
آمنُواْ ) بقلوبم .
ين َ
( الذ َ
( و َع ِملُواْ َّ ِ
اْل ِ
ات ) أي :وعملوا األعمال الصاحلات من واجبات ومستحبات.
الص َ
َ
 واإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه (وعملوا الصاحلات) فإنه يشمل مجيع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ،وأما إذا ُعطفالعمل الصاحل على اإلميان كقوله (والذين آمنوا وعملوا الصاحلات) فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكِب األعظم وهو
االعتقاد القليب ،وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ،وبكل ما جيب اإلميان به.
 والعمل الصاحل ال يكون صاحلاً إال بشرطني:الشرط األول :أن يكون خالصاً هلل ،قال ( إَّنا األعمال بالنيات وإَّنا لكل امر ٍئ ما نوى) متفق عليه.
الشرط الثاين :أن يكون متابعاً للنيب  لقوله ( من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم.

قال السعدي  :ووصفت أعمال اخلري بالصاحلات ،ألن با تصلح أحوال العبد ،وأمور دينه ودنياه ،وحياته الدنيوية واألخروية،
ويزول با عنه فساد األحوال ،فيكون بذلك من الصاحلني الذين يصلحون جملاورة الرمحن يف جنته.

وَب َُلُ ْم ) قيل  :اسم شجرة يف اجلنة  ،وقيل  :فرح وقرة عني هلم  ،وقيل  :غبطة هلم  ،وقيل  :خري وكرامة .
( طُ َ
وكلها متقاربة .
( َو ُح ْس ُن َم ٍ
آب ) أي وحسن مرجع .
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الفوائد :
 -1تعنت الكفار يف طلب اآليات .
 -2أن هللا أيده نبيه  باآليات الواضحات لكن الكفار يعاندون ويستكِبون .
 -3اهلداية بيد هللا .
 -4فضل ذكر هللا .
 -5احلث على اإلكثار من تالوة القرآن وتدبره  ،فإنه سبب للطمأنينة والسكينة .
 -6ال ميكن أن تطمئن القلوب بغري ذكر هللا .
 -7ذم كل من يطلب راحة باله واطمئنان قلبه مبلذات الدنيا  ،فإنه لن جيدها .
-8فضل اإلميان والعمل الصاحل وأنه سبب لطيب العيش والنعيم يف الدنيا واآلخرة .
 -9احلرص على أن يكون العمل صاحلاً حَّت يكون مقبوالً  ،فال يكون رياء وال مسعة .
ك أ َْر َسلْنَ َ
ك َو ُه ْم يَ ْك ُف ُرو َن بِ َّ
اك ِ أ َُّم ٍة قَ ْد َخلَ ْ
ت ِم ْن قَ ْبلِ َها أ َُم ٌم لِتَْت لُ َو َعلَْي ِه ُم الَّ ِذي أ َْو َح ْي نَا إِلَْي َ
( َك َذلِ َ
الر ْمحَ ِن قُ ْل ُه َو َرِيب َال إِلَهَ
ْت َوإِلَْي ِه َمتَ ِ
اب (. ) )30
إَِّال ُه َو َعلَْي ِه تَ َوَّكل ُ
[ الرعد . ] 30 :
---------ك ) الكاف يف قوله ( كذلِك ) للتشبيه حيث
ك أ َْر َسلْنَ َ
اك ِ أ َُّم ٍة قَ ْد َخلَ ْ
ت ِم ْن قَ ْبلِ َها أ َُم ٌم لِتَْت لُ َو َعلَْي ِه ُم الَّ ِذي أ َْو َح ْي نَا إِلَْي َ
( َك َذلِ َ

شبه -سبحانه -إرساله إىل الناس ،بإرسال الرسل السابقني إىل أقوامهم.
واملراد باألمة هنا :أمة الدعوة اليت أرسل إليها الرسول  فآمن من آمن من أفرادها ،وكفر من كفر.
أي  :كما أرسلنا رسالً سابقني إىل أقوامهم  ،أرسلناك يا حممد إىل قومك الذين قد سبقهم أقوام ورسل كثريون لكي تقرأ على
مسامعهم هذا القرآن العظيم الذي أوحيناه إليك من لدنا ،ولتبني هلم ما اشتمل عليه من هدايات وتشريعات ،كما بني الرسل
الذين سبقوك ألقوامهم ما أمرهم هللا -تعاىل -ببيانه.
ت ِم ْن قـْبلِها أُم ٌم) تعريض مبشركي مكة ،وأهنم إذا ما استمروا يف طغياهنم ،فسيصيبهم ما أصاب األمم
ويف قوله تعاىل (ق ْد خل ْ
اخلالية.
وقوله ( لِتْتـلُوا علْي ِه ُم الَّ ِذي أ ْوحْينا إِلْيك ) املقصود منه تفخيم شأن القرآن الكرمي ،وأنه هو املعجزة الكِبى للرسول  وأن وظيفة
الرسول  قراءته عليهم قراءة تدبر واستجابة ملا يدعوهم إليه.
وأن قول املشركني ( ل ْوال أُنْ ِزل علْي ِه آيةٌ ِم ْن ربِِه ) إَّنا هو قول يدل على عنادهم وغبائهم وجحودهم للحق بعد أن تبني.
الر ْمحَ ِن ) أي  :وحال هؤالء أهنم يكفرون بالرمحن الذي رمحته وسعت كل شيء وما بم من نعمة فمنه  ،وكفروا
( َو ُه ْم يَ ْك ُف ُرو َن بِ َّ
بنعمته يف إرسال مثلك إليهم وإنزال هذا القرآن املعجز عليهم .

قال الرازي  :اعلم أن قوله ( وهم يكفرون بالرمحن ) إذا محلناه على هاتني الروايتني كان معناه أهنم كفروا بإطالق هذا االسم
على هللا تعاىل  ،ال أهنم كفروا باهلل تعاىل.
وقال آخرون  :بل كفروا باهلل إما جحداً له وإما إلثباهتم الشركاء معه.

( قُ ْل ) هلم يا حممد .

( ُه َو َرِيب ) الرب هو املالك املتصرف املعبود املدبر لشؤون خلقه املريب هلم بالنعم الظاهرة والباطنة.
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ومعاِ الرب يف لسان العرب ترجع إىل ثالثة أصول :السيد ،املالك ،املصلح للشيء القائم عليه.
( َال إِلَهَ إَِّال ُه َو ) ال إله حبق إال هو .

فهو اإلله احلق الذي تتعني أن تكون مجيع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعاىل ،لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه ،ولكون
العبد مستحقا أن يكون عبداً لربه ،ممتثال أوامره جمتنباً نواهيه ،وكل ما سوى هللا تعاىل باطل ،فعبادة ما سواه باطلة ،لكون ما
سوى هللا خملوقاً ناقصاً مدبراً فقرياً من مجيع الوجوه ،فلم يستحق شيئاً من أنواع العبادة.
 يف هذه اآلية ُيِب هللا بأنه منفرد باأللوهية ،وذلك من قوله (ال إله إال هو) هذه مجلة تفيد احلصر وطريقة النفي واإلثبات هذهمن أقوى صيغ احلصر.
ففيها نفي استحقاق غري هللا العبادة ،وإثبات استحقاق األلوهية والعبودية هلل تعاىل.
قال ابن كثْي :إخبار بأنه املنفرد باإلهلية جلميع اخلالئق.

وقال السعدي  :فأخِب أنه هللا ،الذي له مجيع معاِ األلوهية ،وأنه ال يستحق األلوهية والعبودية إال هو ،وعبودية غريه باطلة.
ِ
ضي أَّال ُِحي َّ ِ
وقال ابن رجب :قـول :ال إِله إَِّال ا ََّّلل ،تـ ْقت ِ
اع ،حمبَّةً وخ ْوفًا ورجاءً .وِم ْن مت ِام حمبَّتِ ِه حمبَّةُ
ب سواهُ ،فِإ َّن اِْإلله ُهو الَّذي يُط ُ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يدهُ وال ِص ْدقُهُ ِيف قـ ْول ِه :ال إِله إَِّال
ما ُِحيبُّهُ ،وكراهةُ ما يكْرُههُ ،فم ْن أح َّ
ْم ْل تـ ْو ِح ُ
ب شْيئًا ممَّا يكْرهُ ا ََّّللُ ،أ ْو ك ِره شْيئًا ممَّا ُحيبُّهُ ا ََّّللُ ملْ يك ُ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
لشر ِك ا ْخل ِف ِي ِحبس ِ
اَّلل
َّه ُم اتَّـبـ ُعوا ما أ ْسخط َّ
ب ما ك ِرههُ ممَّا ُحيبُّهُ ا ََّّللُ ،وما أحبَّهُ ممَّا يكْرُههُ .قال تـعاىل (ذلك بأنـ ُ
ا ََّّللُ ،وكان فيه م ْن ا ْ
ْ
ضوانهُ فأ ْحبط أ ْعماهلُم).
وك ِرُهوا ِر ْ
 فضائل كلمة التوحيد:ص ،وشهادةُ ا ْحل ِق ود ْعوةُ ا ْحل ِق ،وبـراءةٌ ِمن ا ِ
أوالًِ :هي كلِمةُ اِْإل ْخال ِ
لشْر ِك ،وِأل ْجلِها ُخلِق ا ْخل ْل ُق.
ْ
اجلِ َّن و ِْ
اإلنْس إَِّال لِيـ ْعبُ ُدون).
ت ْ
كما قال تـعاىل (وما خل ْق ُ
ِ ِ
ب
ت ا ُّلر ُس ُل وأُنْ ِزل ْ
ثانياً :وِأل ْجلها أ ُْرسل ْ
ت الْ ُكتُ ُ
ول إَِّال نُ ِ
قال تـعاىل (وما أرسْلنا ِمن قـبلِك ِمن رس ٍ
اعبُ ُدون).
وحي إِلْي ِه أنَّهُ ال إِله إَِّال أنا ف ْ
ْ ْ
ْ
ْ ُ
وح ِمن أم ِرهِ على من يشاء ِمن ِعب ِادهِ أ ْن أنْ ِذروا أنَّه ال إِله إَِّال أنا فاتَّـ ُق ِ
ون).
وقال تعاىل (يـُنـ ِزُل الْمالئِكة بِ ُّ
ُ ُ
الر ِ ْ ْ
ْ ُ ْ
ثالثاً :هي مث ُن ا ْجلن َِّة.
قال ( من كانت ِ
آخر كال ِم ِه دخل ا ْجلنَّة) رواه أبو داود.
ْ ْ
رابعاً :وهي جناةٌ ِم ْن النَّا ِر.
ِ
ول :أ ْشه ُد أ ْن ال إِله إَِّال ا ََّّللُ ،فـقال خرج ِم ْن النَّا ِر .خَّرجهُ ُم ْسلِ ٌم
َّيب ُ مؤِذنًا يـ ُق ُ
ومسع النِ َّ
خامساً :وهي أحسن ا ْحلسن ِ
ات:
ْ ُ
قال أبو ذ ٍر( :قُـْلت :يا رسول ا ََّّللِ! علِم ِين عمالً يـق ِرب ِين ِمن ا ْجلن َِّة ،ويـب ِ
اعم ْل حسنةً ،فِإنـَّها
اع ُدِِ ِم ْن النَّا ِر ،قال :إِذا ع ِمْلت سيِئةً ف ْ
ُ
ْ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت :يا ر ُسول ا ََّّلل ،ال إِله إَِّال ا ََّّللُ من ا ْحلسنات؟ قال هي أ ْحس ُن ا ْحلسنات).
ع ْشُر أ ْمثاهلا قُـْل ُ
سادساً :وِهيَُ :ت ِدد ما د ِرس ِمن اِْإلمي ِ
ان ِيف الْقْل ِ
ب.
ُ ُ
ِ
ِ
صحابِِه (ج ِد ُدوا إِميان ُك ْم قالُوا كْيف ُجن ِد ُد إِميانـنا؟ قال :قُولُوا :ال إِله إَِّال ا ََّّلل).
كما يف الْ ُم ْسند أ َّن النِ َّ
َّيب  قال أل ْ
ِ
ِ
لسم ِاء و ْاأل ْر ِ
ت بِِ َّن.
ت ا َّ
ض رجح ْ
سابعاً :وهي الَِّيت ال يـ ْعد ُهلا ش ْيءٌ ِيف الْوْزِن ،فـل ْو ُوِزن ْ
ِ ِ
ِ
لسماو ِ
لسْبع
ات ا َّ
وحا قال ِالبْنِ ِه ِعْند م ْوتِِهُ :آمُرك بِال إِل ِه إَِّال ا ََّّللُ ،فِإ َّن ا َّ
كما ِيف الْ ُم ْسند ع ْن عْبد ا ََّّلل بْ ِن ع ْم ٍرو ع ْن النَِّيب ( أ َّن نُ ً
لسْبع ُك َّن ِيف حْلق ٍة ُمْبـهم ٍة قصمْتـ ُه َّن ال إِله إَِّال ا ََّّلل).
و ْاألر ِضني ا َّ
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ِِ
ب علِ ْم ِين شْيئًا أذْ ُكُرك بِِه وأ ْد ُعوك بِِه ،قال :يا ُموسى!
ضا ع ْن عْب ِد ا ََّّللِ بْ ِن ع ْم ٍرو .ع ْن النَِّيب ( أ َّن ُموسى  قال :يا ر ُّ
وفيه أيْ ً
قُل ال إِله إَِّال ا ََّّلل ،قال :يا ر ِ
ص ِين بِِه.
يد شْيئًا ختُ ُّ
ب! ُك ُّل ِعب ِادك يـ ُقولُون هذا .قال :قُ ْل ال إِله إَِّال ا ََّّللُ .فـقال :ال إِله إَِّال أنْت ،إََِّّنا أُ ِر ُ
ُ
ْ
ٍِ
ٍِ
لسماو ِ
ت بِِ َّن ال إِله إَِّال
لسْبع وع ِامرُه َّن غ ِْريي و ْاألر ِضني ا َّ
ات ا َّ
قال :يا ُموسى! ل ْو أ َّن ا َّ
لسْبع ِيف كفَّة ،وال إِله إَِّال ا ََّّللُ ِيف كفَّة ،مال ْ
ا ََّّلل).
ثامناً :وِهي أفْضل ا ِ
لذ ْك ِر.
ُ
ِ
كما ِيف ح ِد ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ٍ
يث جابر الْمْرفُوع (أفْض ُل الذ ْكر ال إله إال ا ََّّلل) رواه الرتمذي.
تاسعاً :ومن أعظم فضائلها:
لص ِحيح ْ ِ
ك ولهُ ا ْحل ْم ُد وُهو
ما جاء ِيف ا َّ
ني ع ْن أِيب ُهريْـرة  ع ْن النَِّيب  قال ( م ْن قال ال إِله إَِّال ا ََّّللُ و ْحدهُ ال ش ِريك لهُ ،لهُ الْ ُمْل ُ
ٍ
ِ
ٍ ِ
ِ
على ُك ِل شي ٍء ق ِديرِ ،مائة مَّرةٍ كانت له ع ْد ُل ع ْش ِر ِرق ٍ ِ
ت لهُ ِح ْرًزا ِم ْن
اب ،وُكتب لهُ مائةُ حسنة ،وُحمي عْنهُ مائةُ سيِئة ،وكان ْ
ْ ُ
ٌ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشَّيط ِ
ِ
ِ
ِ
ان يـ ْومهُ ذلك ح ََّّت ميُْسي ،وملْ يأْت بأفْضل ممَّا جاء به ،إَّال أح ٌد عمل أ ْكثـر م ْن ذلك).
ْ
ِ
س ِمن ول ِد إِ ْمس ِ
ٍ
اعيل).
وفي ِهما أيْ ً
ضا ع ْن أِيب أيُّوب ،ع ْن النَِّيب  قال (م ْن قاهلا ع ْشر مَّرات كان كم ْن أ ْعتق أ ْربـعة أنْـ ُف ٍ ْ
عاشراً :وِم ْن فضائِلِها أنـَّها تـ ْفت ُح لِقائِلِها أبْـواب ا ْجلن َِّة الثَّمانِي ِة .ي ْد ُخ ُل ِم ْن أيِها شاء.
كما ِيف ح ِد ِ
ول :أ ْشه ُد أ ْن ال إِله إَِّال ا ََّّللُ و ْحدهُ ال
ول ا ََّّللِ ( ما ِمْن ُك ْم ِم ْن أح ٍد يـتـو َّ
ضوءُ ،مثَّ يـ ُق ُ
يث ُعمر .قال ر ُس ُ
ضأُ ،فـيُ ْسبِ ُغ الْ ُو ُ
ِ
اب ا ْجلن َِّة") أ ْخرجهُ ُم ْسلِم .
ش ِريك لهُ ،وأ ْشه ُد أ َّن ُحم َّم ًدا عْب ُدهُ ور ُسولُهُ ،إَِّال فُتح ْ
ت لهُ أبْـو ُ
لص ِحيح ْ ِ
َّيب  قال (م ْن قال أ ْشه ُد أ ْن ال إِله إَِّال ا ََّّللُ و ْحدهُ ال ش ِريك لهُ ،وأ َّن ُحم َّم ًدا عْب ُدهُ ور ُسولُهُ ،وأ َّن
ني ع ْن ُعبادة ع ْن النِ ِ
وِيف ا َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ت لهُ مثانِية أبْـو ٍ
ِ
اب
وح ِمْنهُ ،وأ َّن ا ْجلنَّة ح ٌّق وأ َّن النَّار ح ٌّق وأ َّن ا ََّّلل يـْبـع ُ
ث م ْن ِيف الْ ُقبُوِر فُتح ْ
عيسى عْب ُد ا ََّّلل وكلمتُهُ ألْقاها إىل مْرمي وُر ٌ
ِمن ا ْجلن َِّة ي ْد ُخ ُل ِم ْن أيِها ) .
ْت ) يف مجيع أموري .
( َعلَْي ِه تَ َوَّكل ُ
يف هذا  :وجوب التوكل على هللا ،وتفويض األمور إليه ،وخاصة يف نصرة احلق وحماربة أهل الزيغ والفساد.
والتوكل على هللا له فضائل:

أوالً :أنه سبب لدخول اجلنة.
ِ
قال تعاىل (إََِّّنا الْمؤِمنون الَّ ِذين إِذا ذُكِر َّ ِ
ت علْي ِه ْم آياتُهُ زادتْـ ُه ْم إِميانًا وعلى ربِِ ْم يـتـوَّكلُون .الَّ ِذين
ُْ ُ
ت قُـلُوبـُ ُه ْم وإِذا تُلي ْ
اَّللُ وجل ْ
ي ِقيمون َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ات عْند رب ْم وم ْغفرةٌ وِرْز ٌق ك ِرميٌ).
اه ْم يـُْنف ُقون .أُولئك ُه ُم الْ ُم ْؤمنُون حقًّا هلُ ْم درج ٌ
الصالة وممَّا رزقْـن ُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اجلنَّة ُغرفًا َْت ِري م ْن ْحتتها ْاألنْـه ُار خالدين فيها ن ْعم أ ْجُر الْعاملني.
َّه ْم من ْ
وقال تعاىل (والذين آمنُوا وعملُوا َّ
الصاحلات لنُبـ ِوئـنـ ُ
الَّ ِذين صبـُروا وعلى ربِِ ْم يـتـوَّكلُون).
احلياةِ ُّ
اَّللِ خْيـٌر وأبْـقى لِلَّ ِذين آمنُوا وعلى ربِِ ْم يـتـوَّكلُون).
وقال تعاىل (فما أُوتِيتُ ْم ِم ْن ش ْي ٍء فمتاعُ ْ
الدنْـيا وما ِعْند َّ
وقال  ... ( يدخل من أميت سبعون ألفاً اجلنة بغري حساب وال عذاب ... ،وعلى ربم يتوكلون).
وقال ( يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري).
حكى النووي يف هذا احلديث :أن املراد بؤالء القوم هم املتوكلون.
ثانياً :أهل التوكل هم أهل حمبة هللا عز وجل.
ب الْ ُمتـوكِلِني).
قال تعاىل (فِإذا عزْمت فـتـوَّك ْل على اَّللِ إِ َّن اَّلل ُِحي ُّ
ثالثاً :التوكل من شيم أنبياء هللا ورسله وأوليائه.
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ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ت).
قال تعاىل يف نوح (واتْ ُل علْي ِه ْم نـبأ نُ ٍ
وح إِ ْذ قال لق ْومه يا قـ ْوم إِن كان كبُـر علْي ُكم َّمقامي وت ْذك ِريي بِآيات اَّلل فـعلى اَّلل تـوَّكْل ُ
وقال تعاىل عن هود (إِِِ تـوَّكْلت على اَّللِ رِيب وربِ ُكم َّما ِمن دآبٍَّة إِالَّ هو ِ
اصيتِها إِ َّن رِيب على ِصر ٍ
آخ ٌذ بِن ِ
اط ُّم ْست ِقي ٍم).
ُ
ُ

رابعاً  :أهل التوكل هم أهل اإلميان.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت علْي ِه ْم آياتُهُ زادتْـ ُه ْم إِمياناً وعلى ربِِ ْم يـتـوَّكلُون).
ت قُـلُوبـُ ُه ْم وإِذا تُلي ْ
قال تعاىل (إََِّّنا الْ ُم ْؤمنُون الَّذين إِذا ذُكر اَّللُ وجل ْ
اَّللِ فـْليتـوَّك ِل الْ ُم ْؤِمنُون) أي :وعلى هللا وحده فليعتمد ولْيثق املؤمنون.
وقال تعاىل (وعلى َّ
قال ابن القيم :فجعل التوكل شرطاً يف اإلميان ،فدل على انتفاء اإلميان عند انتفائه ،وكلما قوي توكل العبد كان إميانه أقوى ،وإذا
ضعف اإلميان ضعف التوكل ،وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دليالً على ضعف اإلميان وال بد.

خامساً :التوكل على هللا جملبة للرزق.

عن عمر  قال :قال رسول هللا ( لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصاً وتروح بطاناً).

سادساً :املتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل.
قال تعاىل ( إِنَّهُ لْيس لهُ ُسْلطا ٌن على الَّ ِذين آمنُوا وعلى ربِِ ْم يـتـوَّكلُون ).
سابعاً :املتوكلون هللا حسبهم وكافيهم.
اَّللِ فـ ُهو ح ْسبُهُ).
قال تعاىل (ومن يـتـوَّك ْل على َّ
قال بعض السلف :جعل هللا لكل عمل جزاء من جنسه ،وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده ،فقال (ومن يتوكل على هللا
فهو حسبه) ومل يقل :نؤته كذا وكذا من األجر ،كما قال يف األعمال ،بل جعل نفسه سبحانه كايف عبده املتوكل عليه ،وحسبه
وواقيه ،فلو توكل العبد على هللا حق توكله وكادته السموات واألرض ومن فيهن جلعل له خمرجاً ،وكفاه ونصره( .بدائع الفوائد)

ثامناً  :أهل التوكل على هللا هم أهل العزة واالستعالء.
ِ
ِ ِ
يم).
قال تعاىل (ومن يـتـوَّك ْل على اَّلل فإ َّن اَّلل ع ِز ٌيز حك ٌ
 والتوكل ال ينايف فعل األسباب.َّخل ِة تُساقِ ْط علي ِ
قال تعاىل (وه ِزي إِلي ِ
ك ُرطبًا جنِيًّا) مع أنه تعاىل لو أراد أسقطه هلا بدون هز منها.
ك ِِجب ْذ ِع الن ْ
ْ
ُ ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اب واحد و ْاد ُخلُوا من أبْـو ٍ
ين ال ت ْد ُخلُوا من ب ٍ
اَّلل من
اب ُّمتـف ِرقة وما أُ ْغ ِين عن ُكم من َّ
ومن أوضح األدلة قول يعقوب (وقال يا ب ِ َّ
ْ
ِِ ِ
ت وعلْي ِه فـْليتـوَّك ِل الْ ُمتـوكِلُون).
ش ْي ٍء إِ ِن ْ
ْم إِالَّ َّلل علْيه تـوَّكْل ُ
احلُك ُ
اب و ِ
ين ال ت ْد ُخلُوا ِمن ب ٍ
ْم إِالَّ َِّللِ علْي ِه
اَّللِ ِمن ش ْي ٍء إِ ِن ْ
اح ٍد) حمافظة عليهم من العني مث قال (وما أُ ْغ ِين عن ُكم ِمن َّ
(يا ب ِ َّ
احلُك ُ
ت وعلْي ِه فـْليتـوَّك ِل الْ ُمتـوكِلُون).
تـوَّك ْل ُ
فقد أخذ بالسبب واحليطة ،وصرح بان االعتماد على هللا وحده.
اَّللِ فكأََّّنا خَّر
قال شيخ اإلسالم  :وما رجا أح ٌد خملوقاً أو توكل عليه إال خاب ظنه فيه ،فإنه مشرك ،قال تعاىل (وم ْن يُ ْش ِرْك بِ َّ
ِمن َّ ِ
ِِ
الريح ِيف مك ٍ
ان س ِح ٍيق).
السماء فـت ْخط ُفهُ الطَّْيـُر أ ْو تـ ْه ِوي به ِ ُ
وقال :من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللا
( َوإِلَْي ِه َمتَ ِ
اب ) أي  :إليه أرجع وأنيب .
الفوائد :
 -1إثبات الرسل .
 -2إثبات كثرة الرسل .
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 -3أن هللا أرسل يف كل أمة رسوالً .
 -4أن الرسول  أرسل كما أرسل الرسل من قبله .
 -5أن الرسول  آخر الرسل .
 -6أن وظيفة الرسل تبليغ هذا القرآن وتالوته على الناس .
 -7األمر بتالوة القرآن الكرمي .
-8أن إرسال الرسل وإنزال الكتب رمحة للناس .
 -9وجوب إعالن العقيدة .
 -10ال إله حق إال هللا .
 -11حترمي كل آلة غري هللا .
-12وجوب التوكل على هللا .
 -13أن املرجع إىل هللا .
ِِ
َجيعا أَفَلَم ي يأ ِ َّ ِ
ِ ِ
ال أَو قُ ِطع ْ ِ
َن قُرآنًا سِْي ْ ِ ِ
آمنُواْ أَن لَّ ْو
ض أ َْو ُكل َم بِه ال َْم ْوتَى بَل َّلل األ َْم ُر َِ ً ْ َ ْ
ت بِه األ َْر ُ
ت بِه ا ْجلبَ ُ ْ َ
ين َ
َس الذ َ
( َولَ ْو أ َّ ْ ُ َ
صيب هم ِِبَا صن عواْ قَا ِرعةٌ أَو ََتُ ُّل قَ ِريبا ِمن دا ِرِهم ح ََّّت يأِِْت و ْع ُد َِّ
َجيعا والَ ي ز ُ َّ ِ
اَّلل إِ َّن
شاء َّ
يَ َ
ين َك َف ُرواْ تُ ِ ُ ُ
َّاس َِ ً َ َ َ
َ ْ
ََ ُ
ً
َ ْ َ َ ََ
ال الذ َ
اَّللُ َُلَ َدى الن َ
اد (. ) )31
َّ
اَّللَ الَ َيُْلِ ُ
ف ال ِْم َيع َ
[ الرعد . ] 31 :
---------ال أَو قُ ِطع ْ ِ
َن قُرآنًا سِْي ْ ِ ِ
ض أ َْو ُكلِ َم بِ ِه ال َْم ْوتَى ) أي  ( :ولو أن قرآنا سْيت به اجلبال ) أي  :لو
ت بِه األ َْر ُ
ت بِه ا ْجلبَ ُ ْ َ
( َولَ ْو أ َّ ْ ُ َ
كان كتاب من الكتب املنزلة  ،سريت بتالوته اجلبال  ،وزعزعت عن أماكنها ( أو قطعت به األرض ) أي  :شققت به األرض

حَّت تتصـ ـ ـ ـ ـدع وتصري قطاً ( أو كلم به املوتى ) أي  :خوطبت به املوتى حَّت أجـ ـ ـ ـابت وتكلمت  ،بعد أن أحياها هللا بتالوته

عليها .
وجواب ( لو ) حمذوف تقديره  :لكان هذا القرآن  ،لكونه غاية يف اهلداية والتذكري  ،وهناية يف االنذار والتخويف وقال الزجاج :
تقديره " ملا آمنوا " لغلوهم يف املكابرة والعناد  ،ومتاديهم يف الضالل والفساد .
وهذا اختيار ابن جرير  ،وابن كثري  :أن جواب ( لو ) هو القرآن الكرمي .
 وعلى هذا املعىن يكون الغرض من اآلية الكرمية بيان عظم شأن القرآن الكرمي ،وإبطال رأى الكافرين الذين طلبوا من الرسول آية كونية سواه.
ووجه ختصيص هذه األشياء الثالثة من بني اخلوارق اليت طلبوها منه  ما ذكره اإلمام ابن كثري من أن املشركني قالوا للنيب : 
يا حممد ،لو سريت لنا جبال مكة حَّت تتسع فنحرث فيها ،أو قطعت لنا األرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح ،أو
أحييت لنا املوتى كما كان عيسى حيىي املوتى لقومه ،فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية .
( بل ِ ِ
َّلل األ َْمر َِ
َج ًيعا ) إضراب عن مطالبهم املتعنتة إىل بيان أن األمور كلها بيد هللا ،وأن قدرته -سبحانه -ال يعجزها شيء.
َ
ُ
أي :إن هللا -تعاىل -ال يعجزه أن يأيت باملقرتحات اليت اقرتحوها ،ولكن إرادته -سبحانه -مل تتعلق مبا اقرتحوه ،لعلمه-
سبحانه -بعتوهم ونفورهم عن احلق مهما أوتوا من آيات.
( أَفَلَم ي يأ ِ َّ ِ
اَّلل َُلَ َدى النَّاس َِ
َج ًيعا ) أي  :أفلم يعلم ويتبني الذين آمنوا أن لو يشاء هللا هلدى الناس
آمنُواْ أَن لَّْو يَ َ
ْ َْ
شاء َُّ
ين َ
َس الذ َ
َ
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مجيعاً  ( .وهذا أحد األقوال أن معىن ييأس  :يعلم ويتبني ) .
فالعلماء يف هذه اآلية على قولني :
األول  :يرى أصحابه أن الفعل ييأس على معناه احلقيقي وهو قطع الطمع يف الشيء ،وعليه يكون املعىن :أفلم ييأس الذين آمنوا
من إميان كفار قريش ،ويعلموا أن هللا تعال لو يشاء هداية الناس مجيعا الهتدوا ،ولكنه مل يشأ ذلك ،ليتميز اخلبيث من الطيب.

الثاين  :أن الفعل ييأس مبعىن يعلم ،وعليه يكون املعىن :أفلم يعلم املؤمنون أنه -سبحانه -لو شاء هداية الناس مجيعا آلمنوا.
قال اخلازن  :قوله تعاىل ( أفلم ييأس الذين آمنوا ) قال أكثر املفسرين  :معناه أفلم يعلم .
ِ ِ ِ
( والَ ي ز ُ َّ ِ
ْذيبِ ِهم ال تـز ُال الْقوا ِرع تُ ِ
ِ
صيبُـ ُه ْم ِيف ا ُّلدنْـيا .
ُ
َ ََ
ين َك َف ُرواْ تُصيبُ ُهم ِِبَا َ
ال الذ َ
صنَ ُعواْ قَا ِر َعةٌ ) أ ْي  :بسبب تك ْ
والقارعة :من القرع ،وهو ضرب الشيء بشيء آخر بقوة ومجعها قوارع  ،واملراد با :الرزية واملصيبة والكارثة.

قال ابن عطية  :و" القارعة "  :الرزية اليت تقرع قلب صاحبها بفظاعتها كالقتل واألسر وهنب املال وكشف احلرمي وحنوه.

 أن ذنوب اإلنسان وكفره وظلمه سبب للباليا واملصائب :قال تعاىل (ف ُكالً أخ ْذنا بِذنبِ ِه).
ِ
اه ْم ل َّما ظل ُموا وجعْلنا لِم ْهلِ ِك ِهم َّم ْو ِعداً).
وقال تعاىل (وتْلك الْ ُقرى أ ْهلكْن ُ
ِ
ِ
ِ
وقال تعاىل (كدأْ ِ ِ
يد الْعِق ِ
اب).
ب ِآل فْرع ْون والَّذين ِمن قـْبل ِه ْم ك َّذبُوا بِآياتِنا فأخذ ُه ُم اَّللُ بِ ُذنُوبِِ ْم واَّللُ شد ُ
وقال تعاىل (ولق ْد أ ْهلكْنا الْ ُقُرون ِمن قـْبلِ ُك ْم ل َّما ظل ُموا).
وقال تعاىل (وما ُكنَّا ُم ْهلِ ِكي الْ ُقرى إَِّال وأ ْهلُها ظالِ ُمون).
ِ ٍ
ت ظالِمةً وأنشأْنا بـ ْعدها قـ ْوماً آخ ِرين).
وقال تعاىل (وك ْم قص ْمنا من قـْرية كان ْ
( أ َْو ََتُ ُّل قَ ِريبًا ِمن َدا ِرِه ْم ) أي  :تصيب من حوهلم لِيتَّعِظُوا ويـ ْعتِ ُِبوا .
كما قال تـعاىل ( ولق ْد أهلكْنا ما حول ُكم ِمن الْ ُقرى وصَّرفْـنا ْاآل ِ
يات لعلَّ ُه ْم يـ ْرِج ُعون ) .
ْ
ْ ْ
صها ِم ْن أطْرافِها أفـ ُه ُم الْغالِبُون ) .
وقال ( أفال يـرْون أنَّا نأِْيت ْاأل ْرض نـْنـ ُق ُ
فقوله ( أ ْو حتُ ُّل ق ِريبًا ِمن دا ِرِه ْم ) أي  :القارعة  ،وهذا الظاهر من السياق .
قال ابن اجلوزي  :قوله تعاىل ( أو حتُ ُّل قريباً من دارهم قوالن :
أحدمها  :أنه رسول هللا  فاملعىن  :أو حتُ ُّل أنت يا حممد .
والثاين  :أهنا القارعة  ،قاله احلسن.
( ح ََّّت يأِِْت و ْع ُد َِّ
اَّلل ) وهو فتح مكة  ،قاله ابن عباس  ،وقيل  :القيامة  ،قاله احلسن.
َ َ ََ
ِ
اَّلل ) وهو موهتم  ،أو قيام الساعة عليهم  ،فإنه إذا جاء وعد هللا احملتوم حل بم من عذابه ما
قال الشوكاين  ( :ح ََّّت يأِْيت و ْع ُد َّ
هو الغاية يف الشدة  ،وقيل  :املراد بوعد هللا هنا اإلذن منه بقتال الكفار  ،واألول أوىل .
اد ) أي  :ال يـْنـ ُقض و ْعده لِرسلِ ِه بِالنُّصرةِ هلم وِألتْـب ِ
اَّلل الَ َيُْلِ ُ ِ
اع ِه ْم ِيف ُّ
اَّلل خمُْلِف و ْع ِد ِه
الدنْـيا و ْاآل ِخرةِ ( فال ْحتس َّ
نب َّ
( إِ َّن ََّ
ُ ُ ُُ
ف الْم َيع َ ْ
ْ ُْ
اَّلل ع ِز ٌيز ذُو انتِ ٍ
قام ) .
ُر ُسلهُ إِ َّن َّ
قال اخلازن  :والغرض منه تشجيع قلب النيب  وإزالة احلزن عنه لعلمه بأن هللا ال ُيلف امليعاد .

قال الشيخ ابن عثيمْي  :فاهلل ال ُيلف امليعاد لكمال صدقه وكمال قدرته ،ألن الذي ُيلف امليعاد إما أن يكون لكذب
الواعد ،أو لعجزه.
الفوائد :
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 -1عظمة هذا القرآن وعلو منزلته وفضله .
 -2أن األمر كله هلل تعاىل يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله .
 -3إطالق لفظ اليأس مبعىن العلم .
-4أن حكمة هللا اقتضت أن الناس ينقسمون إىل قسمني  :مهتد وضال .
 -5إثبات احلكمة هلل تعاىل .
 -6حكمة هللا العظيمة يف وجود اإلميان والشرك .
 -7سؤال هللا اهلداية .
-8أن هللا ال يعجزه شيء  ،لو شاء هلدى الناس مجيعاً .
-9توعد الرب تبارك وتعاىل الكافرين بالقوارع واملصائب يف الدنيا .
 -10أن هللا ال ُيلف امليعاد .
-11أن هللا ال ُيلف امليعاد لكمال علمه وعدله .
ِ ِ
ك فَأَملَي ُ ِ ِ
ِ
ف َكا َن ِع َق ِ
اب (. ) )32
َخ ْذتُ ُه ْم فَ َك ْي َ
ين َك َف ُرواْ ُُثَّ أ َ
استُ ْه ِز َ
ئ بُِر ُس ٍل من قَ ْبل َ ْ ْ
( وقَد ْ
ت للَّذ َ
[ الرعد . ] 32 :
---------ول تعاىل مسليا لرسوله ِ يف تك ِ
ِ ِ
ك فَأَملَي ُ ِ ِ
ِ
ْذ ِ
يب م ْن ك َّذبهُ م ْن قـ ْوِمهُ:
ين َك َف ُرواْ  ) ...يـ ُق ُ
استُ ْه ِز َ
ئ بُِر ُس ٍل من قَ ْبل َ ْ ْ
( وقَد ْ
ت للَّذ َ
ِ
ِ
ُسوةٌ .
ئ بُِر ُس ٍل ِم ْن قَ ْبلِ َ
استُ ْه ِز َ
( َولََقد ْ
ك) أ ْي فـلك في ِه ْم أ ْ
( فَأَملَي ُ ِ ِ
ين َك َف ُروا ) أ ْي  :أنْظْرتُـ ُه ْم وأ َّجْلتُـ ُه ْم .
ْْ
ت للَّذ َ
ِ
ف َكا َن عقاب ) أي ُ :مثَّ أخ ْذتُـ ُه ْم أ ْخذ ًة رابِيةً ،فكْيف بـلغك ما صنعت بم وعاقبتهم وأمليت هلم .
َخ ْذتُ ُه ْم فَ َك ْي َ
( ُُثَّ أ َ
ِ ٍ
يل الْم ِ
ص ُري ) .
ت هلا وِهي ظالِمةٌ ُمثَّ أخ ْذ ُهتا وإِ َّ
كما قال تـعاىل ( وكأيِ ْن م ْن قـْرية أ ْملْي ُ
اَّلل ليملِي لِلظَّ ِ
ِ
الص ِحيح ْ ِ
اَّللِ  وكذلِك أ ْخ ُذ ربِك إِذا أخذ الْ ُقرى
ول َّ
امل ح ََّّت إِذا أخذهُ ملْ يـُ ْفلِْتهُ» ُمثَّ قـرأ ر ُس ُ
وِيف َّ
ني قال  ( إ َّن َّ ُ ْ
ِ
ِ ِ ِ
يم ش ِدي ٌد ) .
وهي ظالمةٌ إ َّن أ ْخذهُ أل ٌ
ففي هذه اآلية:
أوالً  :تسلية للنيب  ألن اإلنسان يتسلى مبا وقع لغريه.
ِ
استُـ ْه ِزاء بُِر ُس ٍل ِمن قـْبلِك فحاق بِالَّ ِذين س ِخُروا ِمْنـ ُهم َّما كانُوا بِِه ي ْستـ ْه ِزُؤون ) .
كما قال تعاىل ( ولقد ْ
قال أبو حيان (ولق ِد استهزاء بُِر ُس ٍل من قـْبلِك) هذه تسلية لرسول هللا  على ما كان يلقى من قومه وتأس مبن سبق من الرسل
وهو نظري (وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك) ألن ما كان مشرتكاً من ما ال يليق أهون على النفس مما يكون فيه االنفراد ،
ويف التسلية والتأسي من التخفيف ما ال ُيفى  ،وقالت اخلنساء:
ولوال كثرة الباكني حويل . .على إخواهنم لقتلت نفسي
وما يبكون مثل أخي ولكن . .أسلي النفس عنه بالتأسي .
وأذية الداعية طبيعة البشر:
ِ
ِ ِ
ِ
صُرنا ) .
قال هللا تعاىل لنبيه (ولق ْد ُكذب ْ
اه ْم ن ْ
ت ُر ُس ٌل م ْن قـْبلك فصبـُروا على ما ُكذبُوا وأُوذُوا ح ََّّت أت ُ
والرسل أوذوا بالقول والفعل :
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ِ
استُـ ْه ِزئ بُِر ُس ٍل ِمن قـْبلِك فحاق بِالَّ ِذين س ِخُروا ِمْنـ ُهم َّما كانُوا بِِه ي ْستـ ْه ِزُؤون).
قال هللا (ولقد ْ
بل إن منهم من تعرض للقتل ،قال سبحانه (أف ُكلَّما جاء ُكم رس ٌ ِ
است ْكبـْرُْمت فـف ِريقاً ك َّذبْـتُ ْم وف ِريقاً تـ ْقتُـلُون).
ول مبا ال تـ ْهوى أن ُف ُس ُك ُم ْ
ْ ُ
ِ
س و ِْ ِ
ومن قام مبا قام به الرسل ناله ما ناهلم  ،قال سبحانه ( وكذلِك جعْلنا ل ُك ِل نِ ٍيب ع ُدواً شي ِ
اطني ِْ
األنْ ِ
ض ُه ْم إِىل
اجل ِن يُوحي بـ ْع ُ
بـ ْع ٍ
ض ُز ْخُرف الْق ْوِل ُغُروراً ).
ضُّرُك ْم كْي ُد ُه ْم شْيئًا إِ َّن اَّلل ِمبا يـ ْعملُون)
صِ ُِبوا وتـتَّـ ُقوا ال ي ُ
وبالصِب مع التقوى ال يضر كيد العدو قال تعاىل (وإِن ت ْ
ثانياً  :عناية هللا تعاىل بنبيه  حيث ينزل عليه من القرآن ما يسليه.
ثالثاً  :هتديد ووعيد شديد للمكذبني املستهزئني.

رابعاً :وعد للنيب  وللمؤمنني بالنصر والعاقبة يف الدنيا واآلخرة.
 وقد وقع االستهزاء والسخرية باألنبياء قبله : فمن استهزائهم بنوح قوهلم له :بعد أن كنت جناراً صرت نبياً.
وقال تعاىل عن نوح (إ ْن ت ْسخُروا ِمنَّا فِإنَّا ن ْسخُر ِمْن ُك ْم كما ت ْسخُرون).
ول إَِّال اعتـراك بـعض ِآهلتِنا بِس ٍ
وء).
ومن استهزائهم بود ما ذكره هللا عنهم بقوهلم (إِ ْن نـ ُق ُ
ْ
ْ ُ
ُ
ومن استهزائهم بصاحل قوهلم فيما ذكر هللا عنهم (وقالُوا يا صالِ ُح ائْتِنا ِمبا تعِ ُدنا إِ ْن ُكْنت ِمن الْ ُمْرسلِني) وقوهلم (قالُوا يا صالِ ُح ق ْد
ُكْنت فِينا مْر ُجواً قـْبل هذا).
ٍ ِ ِ
ِِ
اس
ومن استهزائهم بلوط قوهلم فيما حكى هللا عنهم (فما كان جواب قـ ْومه إَِّال أ ْن قالُوا أ ْخ ِر ُجوا آل لُوط م ْن قـْريت ُك ْم إِنـ ُ
َّه ْم أُن ٌ
يـتط َّهُرون) .
الفوائد :

 -1تسلية النيب  حيث يذكره هللا بقصص األنبياء قبله حيث كذبوا وسخر منهم .
 - 2تسلية لكل داعية إىل هللا  ،أن ال يبايل مبا يقوله األعداء من سخرية واستهزاء .
 - 3سنة هللا يف ابتالء األنبياء وأتباعهم .
 - 4اإلشارة إىل أنه ال رسول بعد حممد . 
 - 5هتديد املكذبني للرسول . 
 - 6أن االستهزاء والسخرية بالرسل موجب للعقاب .
 -7أن هللا ميهل وال يهمل .
 -8شدة عذاب وعقوبة هللا للمكذبني بالرسل  ،وكان هالك األمم متنوع ،فكل أمة أهلكت بعقوبة ختتلف عن األخرى حلكمة
يريدها هللا.
كما قال تعاىل (ف ُكالً أخ ْذنا بِذنبِ ِه ف ِمْنـهم َّمن أرسْلنا علي ِه ح ِ
الصْيحةُ وِمْنـ ُهم َّم ْن خس ْفنا بِِه ْاأل ْرض وِمْنـ ُهم
اصباً وِمْنـ ُهم َّم ْن أخذتْهُ َّ
ْ
ُ ْ ْ
ِ
اَّللُ لِيظْلِم ُه ْم ول ِكن كانُوا أن ُفس ُه ْم يظْل ُمون).
َّم ْن أ ْغرقْـنا وما كان َّ
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ِِ
ض أَم بِظَ ِ
( أَفَ َم ْن ُهو قَآئِ ٌم َعلَى ُك ِل نَ ْف ٍ ِ
ُّوه ْم أ َْم تُنَبِئُونَهُ ِِبَا الَ يَ ْعلَ ُم ِ األ َْر ِ
اه ٍر ِم َن
سبَ ْ
ت َو َج َعلُواْ َّلل ُش َرَكاء قُ ْل ََس ُ
َ
س ِبَا َك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
السبِ ِ
اَّللُ فَ َما لَهُ م ْن َهاد (. ) )33
ضل ِل َّ
صدُّواْ َع ِن َّ
يل َوَمن يُ ْ
ْرُه ْم َو ُ
الْ َق ْول بَ ْل ُزي َن للَّذ َ
ين َك َف ُرواْ َمك ُ

[ الرعد . ] 33 :
---------( أَفَ َم ْن ُهو قَآئِ ٌم َعلَى ُك ِل نَ ْف ٍ ِ
ت ) القائم احلفيظ واملتويل لألمور  ،وأراد سبحانه نفسه  ،فإنه املتويل ألمور خلقه
سبَ ْ
َ
س ِبَا َك َ
املدبر ألحواهلم باآلجال واألرزاق  ،وإحصاء األعمال على كل نفس من األنفس كائنة ما كانت  ،واجلواب حمذوف أي  :أفمن

هو بذه الصفة كمن ليس بذه الصفة من معبوداتكم اليت ال تنفع وال تضر .
قال الفراء  :كأنه يف املعىن أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت كشركائهم الذين اختذوهم من دون هللا .
واملراد من اآلية إنكار املماثلة بينهم  ( .فتح القدير ) .
ِ
ِ
كما قال تعاىل ( وما ت ُكو ُن ِيف شأْ ٍن وما تـْتـلُوا ِمْنه ِمن قُـر ٍ
يضون فِ ِيه ) .
آن وال تـ ْعملُون م ْن عم ٍل إَِّال ُكنَّا علْي ُك ْم ُش ُهوداً إِ ْذ تُف ُ
ُ ْ ْ
ط ِم ْن ورق ٍة إَِّال يـ ْعل ُمها ) .
وقال تـعاىل ( وما ت ْس ُق ُ
اَّللِ ِرْزقُها ويـ ْعلم مستـقَّرها ومستـودعها ُكلٌّ ِيف كِ ٍ
تاب ُمبِ ٍ
وقال ( وما ِم ْن دابٍَّة ِيف ْاأل ْر ِ
ني ) .
ض إَِّال على َّ
ُْْ
ُُْ
قال ( سواء ِمْن ُكم من أسَّر الْقول ومن جهر بِِه ومن ُهو مست ْخ ٍ
ب بِالنَّها ِر ) .
ف بِاللَّْي ِل وسا ِر ٌ
ْ
ٌ ْ ْ
ْ
ْ ُْ
وقال ( يـعلم ِ
السَّر وأ ْخفى ) .
ُْ
ِ
اَّلل ص ْدره ل ِْإل ْس ِ
الم )
وحذف اخلِب هنا وهو قولنا  -كمن ليس كذلك -لداللة السياق عليه ،كما يف قوله تعاىل ( أفم ْن شرح َُّ ُ
أي :كمن قسا قلبه.
واملقصود من اآلية الكرمية  :إنكار املماثلة بني اخلالق العظيم ،العليم بأحوال النفوس ...وبني تلك األصنام اليت أشركوها مع هللا
تعاىل يف العبادة واليت هي ال تسمع وال تبصر ،وال متلك لنفسها -فضال عن غريها -نفعاً وال ضراً .
( وجعلُواْ ِ ِ
َّلل ُشرَكاء ) أي  :عب ُدوها معه ِمن أصن ٍام وأنْد ٍاد وأوث ٍ
ان .
َ ََ
ُ ْ ْ
ْ
ْ
َ
ُّوه ْم ) أي  :قل هلم -أيها الرسول الكرمي -مسوهم شركاء إن شئتم ،فإن هذه التسمية ال وجود هلا يف احلقيقة والواقع،
( قُ ْل ََس ُ
وال خترجهم عن كوهنم ال ميلكون ألنفسهم -فضال عن غريهم -نفعا وال ضرا ،ألن هللا تعاىل واحد ال شريك له.
وهذه التسمية إَّنا هي من عند أنفسكم ما أنزل هللا با من سلطان ،كما قال تعاىل ( إِ ْن ِهي إَِّال أ ْمساءٌ مسَّْيتُ ُموها أنْـتُ ْم وآبا ُؤُك ْم ما
اَّللُ ِبا ِم ْن ُس ْلطان ) .
أنْـزل َّ

ُّوه ْم ) قل يا حممد جعلتم له شركاء فسموهم من هم ؟ ويف هذا تبكيت هلم وتوبيخ؛ ألنه إَّنا يقال
قال الشوكاين  ( : :قُ ْل ََس ُ

هكذا يف الشيء املستحقر الذي ال يستحق أن يلتفت إليه  ،فيقال  :مسه إن شئت يعين  :أنه أحقر من أن يسمى .
وقيل  :إن املعىن مسوهم باآلهلة كما تزعمون  ،فيكون ذلك هتديداً هلم  ( .فتح القدير ) .
( أ َْم تُنَبِئُونَهُ ِِبَا الَ يَ ْعلَ ُم ِ األ َْر ِ
ض ) أي  :قل أيها الرسول هلؤالء الذين جعلوا هلل شركاء ومسوهم بذا االسم :قل هلم على سبيل
اإلنكار والتوبيخ :أختِبون هللا بشركاء ال وجود هلم يف األرض ،ألهنم لو كان هلم وجود لعلمهم ،ألنه -سبحانه -ال ُيفى عليه
شيء يف األرض وال يف السماء.
( أَم بِظَ ِ
اه ٍر ِم َن الْ َق ْو ِل ) أي  :أم تسموهنم شركاء  ،بظن باطل فاسد ال حقيقة له ؟ لفرط اجلهل وسخافة العقل .
ظاه ٍر ِمن الْقوِل ) قال ُجم ِ
قال ابن كثْي  ( :أم بِ ِ
اك وقـتادةُ :بِب ِ
اط ٍل ِمن الْق ْوِل ،أ ْي إََِّّنا عب ْد ُْمت
َّح ُ
اه ٌد :بِظ ٍن ِمن الْق ْوِل .وقال الض َّ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اَّلل ِبا ِمن سْل ٍ
طان إِ ْن
صنام بِظ ٍن مْن ُك ْم أنـَّها تـْنـف ُع وت ُ
هذه ْاأل ْ
ضُّر ومسَّْيتُ ُموها آهلةً ( إِ ْن هي إَِّال أ ْمساءٌ مسَّْيتُ ُموها أنْـتُ ْم وآبا ُؤُك ْم ما أنْـزل َُّ
ْ ُ
64

ِ َِّ َّ
س ولق ْد جاء ُه ْم ِم ْن ربِِ ُم ا ْهلُدى ) .
يـتَّب ُعون إال الظ َّن وما تـ ْهوى ْاألنْـ ُف ُ
ِ ِِ
ْرُه ْم ) أي :زين هلم الشيطان ذلك الكفر والضالل .
( بَ ْل ُزي َن للَّذ َ
ين َك َف ُرواْ َمك ُ
( زين ) من التزيني وهو تصيري الشيء زينا أي :حسناً.
واملكر :صرف الغري عما يريده حبيلة .واملراد به هنا :كفرهم ومسالكهم اخلبيثة ضد اإلسالم واملسلمني.
السبِ ِ
يل ) أي  :منعوا عن طريق اهلدى .
صدُّواْ َع ِن َّ
( َو ُ
( ومن ي ْ ِ
اَّلل فَما لَهُ ِمن َه ٍ
اد ) أي  :ومن يضلله هللا فما له أحد يهديه .
ْ
ََ ُ
ضل ِل َُّ َ
الفوائد :
 -1عموم علم هللا تعاىل بكل شيء .
 -2أنه ال يستحق العبادة من ال يقدر على شيء وال يعلم شيء كاألصنام .
 -3ذم من يسوي بني هللا العليم بكل شيء باألصنام العاجزة اجلماد .
 -4أن هللا هو الواحد األحد الصمد احلق القيوم الذي ال ميوت .
 -5أن من مل يعبد هللا فقد زين له سوء عمله .
 -6أن اهلداية بيد هللا .
 -7سؤال هللا اهلداية دائماً وابداً .
 -8من أضله هللا فال أحد يستطيع هدايته .
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اَّلل ِمن و ٍ
اق (. ) )34
( َُّلُ ْم َع َذ ٌ
اب ِ ا ْْلَيَاة الدُّنْ يَا َولَ َع َذ ُ
اب اآلخ َرة أَ َش ُّق َوَما َُلُم م َن َّ َ

[ الرعد . ] 34 :
---------ذكر تـعاىل ِعقاب الْ ُكفَّا ِر وثـواب ا ْألبـرا ِر ،فـقال بـعد إِخبا ِرهِ عن ح ِال الْم ْش ِركِني وما هم علي ِه ِمن الْ ُك ْف ِر و ِ
الش ْر ِك :
ْ ْ
ُْ ْ
ْ
ْ
ُ
ذاب ِ ا ْْلَياةِ ُّ
الدنْيا ) أ ْي بِأيْ ِدي الْ ُم ْؤِمنِني قـْت ًال وأ ْسًرا .
( َُلُ ْم َع ٌ
اخلِْز ِي ِيف ُّ
الدنْـيا .
ذاب ْاآل ِخ َرةِ ) أي املدخر مع هذا ْ
( َولَ َع ُ
( أَ َش ُق ) أ ْي ِم ْن هذا بِكثِ ٍري .
اب ْاآل ِخرةِ أ ْخزى وُه ْم ال يـُْنصُرون ) .
كما قال تعاىل (ولعذ ُ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
اب ْاآل ِخرةِ أش ُّد وأبْـقى ) .
وقال تعاىل (كذلك ْجن ِزي م ْن أ ْسرف وملْ يـُ ْؤم ْن بآيات ربه ولعذ ُ
احلياةِ ُّ
اب ْاآل ِخرةِ أ ْكبـُر ل ْو كانُوا يـ ْعل ُمون ) .
اخلِْزي ِيف ْ
اَّللُ ْ
وقال تعاىل ( فأذاقـ ُه ُم َّ
الدنْـيا ولعذ ُ
الدنْـيا أ ْهو ُن ِمن عذ ِ
اَّللِ  لِْل ُمتال ِعنِني ( إِ َّن عذاب ُّ
اب ْاآل ِخرةِ ) .
ول َّ
وكما قال ر ُس ُ
ْ
وُهو كما قال  ، فِإ َّن عذاب ُّ
اق ال يـُتص َّوُر
الدنْـيا لهُ انْ ِقضاءٌ  ،وذاك دائِ ٌم أب ًدا ِيف نا ٍر ِهي بِالنِ ْسب ِة إِىل ه ِذهِ سْبـ ُعون ِض ْع ًفا ،وِوث ٌ
كثافـتُهُ و ِشدَّتُهُ .
ِ
ٍِ
ب عذابهُ أح ٌد وال يُوثِ ُق وثاقهُ أح ٌد ) .
كما قال تـعاىل ( فـيـ ْومئذ ال يـُعذ ُ
كان بعِ ٍ
الساع ِة سعِرياً إِذا رأتْـهم ِمن م ٍ
يد ِمس ُعوا هلا تـغيُّظاً وزفِرياً وإِذا أُلْ ُقوا ِمْنها مكاناً ضيِقاً
وقال تعاىل ( وأ ْعت ْدنا لِم ْن ك َّذب بِ َّ
ُْ ْ
احداً وادعوا ثـُبوراً كثِرياً قُل أذلِك خيـر أم جنَّةُ ْ ِ
ِ
مقَّرنِني دعوا هنالِك ثـُبوراً ال ت ْدعوا الْيـوم ثـُبوراً و ِ
ت هلُ ْم
اخلُلْد الَِّيت ُوعد الْ ُمتَّـ ُقون كان ْ
ٌْ ْ
ْ ُ
ُْ ُ
ُ ْ ُ
ُ
ُ
ْ
ِ
جزاءً ومصرياً ) .
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الفوائد :
 -1هتديد الكفار .
 -2تشجيع املؤمنني على قتال الكفار  ،فإن هللا تعاىل وعدهم بالعذاب بالدنيا .
 -3أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة .
 -4من شدة عذاب اآلخرة أنه دائم ال ينقطع .
ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
َّار
ار أُ ُكلُ َها َدآئِ ٌم ِو ُِلُّ َها تِل َ
ين الن ُ
( َّمثَ ُل ا ْجلَنَّة ال ِيت ُوع َد ال ُْمتَّ ُقو َن ََتْ ِري من ََتْت َها األَنْ َه ُ
ين اتَّ َقواْ َّو ُع ْق ََب الْ َكاف ِر َ
ْك عُ ْق ََب الذ َ
(. ) )35

[ الرعد . ] 35 :
---------( َّمثَ ُل ا ْجلَن َِّة ) أي  :صفتها ونعتها .
( الَِّيت ُو ِع َد ال ُْمتَّ ُقو َن ) أي  :اليت أعدها تعاىل لعباده املتقني  ،الذي اتقوا هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .
ويف هذا فضل التقوى وأهنا من أسباب دخول اجلنة .
قال تعاىل ( وأ ُْزلِف ِ
اجلنَّةُ لِْل ُمت َِّقني ).
ت ْ
اجلنَّةُ لِْلمت َِّقني غيـر بعِ ٍ
ِ ِ
يد ) .
ْ
وقال تعاىل (وأ ُْزلفت ْ ُ
السماوات و ْاألر ِ
ٍ
ِ ِ
َّت لِْل ُمت َِّقني ).
ض أُعد ْ
وقال تعاىل ( وسا ِر ُعوا إِىل م ْغفرةٍ م ْن ربِ ُك ْم وجنَّة عْر ُ
ضها َّ ُ ْ ُ
وقال تعاىل (و ْاآل ِخرةُ ِعْند ربِك لِلْ ُمت َِّقني).
وقال تعاىل ( إِ َّن لِْلمت َِّقني ِعْند ربِِم جن ِ
َّات النَّعِي ِم ).
ْ
ُ
وملا سئل النيب  عن أكثر ما يدخل اجلنة؟ قال ( تقوى هللا وحسن اخللق ) .
ِ ِ
ار ) أيَ :تري من حتت قصورها األهنار ،وليس املعىن أهنا َتري من حتت أرضها ،واجلري هو سري املاء
( ََتْ ِري من ََتْت َها األَنْ َه ُ

على األرض ،واألهنار مجع هنر وهو املاء الكثري ،وهذه األهنار َتري من غري أخدود كما قال بعض السلف.
اجلن َِّة الَِّيت و ِعد الْمتَّـ ُقون فِيها أنْـهار ِمن م ٍاء غ ِري ِ
آس ٍن وأنْـه ٌار ِم ْن
وهذه األهنار فصلها هللا يف هذه السورة كما سيأيت فقال (مث ُل ْ
ْ
ٌ ْ
ُ
ُ
لٍ
نب ملْ يـتـغيَّـْر ط ْع ُمهُ وأنْـه ٌار ِم ْن مخْ ٍر ل َّذةٍ لِلشَّا ِربِني وأنْـه ٌار ِم ْن عس ٍل ُمصف ًى).
قال ابن القيم  :وهذا يدل على أمور :أحدها :وجود األهنار فيها .الثاِ :أهنا جارية ال واقفة .الثالثة :أهنا حتت غرفهم وقصورهم

وبساتينهم كما هو املعهود يف أهنار الدنيا.
( أُ ُكلُ َها َدآئِ ٌم ِو ُِلُّ َها ) أي مثرها دائم ال ينقطع  ،وظلها دائم ال تنسخه الشمس .
قال ابن كثْي  ( :أكلُها دائِ ٌم و ِظلُّها ) أي فيها الفواكه واملطاعم واملشارب ال انقطاع وال فـناء .
اس ِيف صالةِ الْ ُكس ِ
وِيف َّ ِ
ني ِمن ح ِد ِ
يث ابْ ِن عبَّ ٍ
اَّللِ رأيْـناك تـناولْت شْيئًا ِيف مق ِامك هذاُ ،مثَّ
وف ،وفِ ِيه قالُوا :يا ر ُسول َّ
الصحيح ْ ِ ْ
ُ
اجلنَّة -فـتـناولْت ِمْنـها عْنـ ُقودا ،ولو أخ ْذتُه ألكْلتُم ِمْنه ما ب ِقي ِ
ت ُّ
الدنْـيا ) .
يت ْ
ت ْ
ُ
اجلنَّة -أ ْو أُ ِر ُ
رأيْـناك تك ْعك ْعت  ،فـقال :إِِ رأيْ ُ
ْ ُ
ُ
ُ ً ْ
ِ
اَّللِ ب ِن مسع ٍ
اجلن َِّة ،فـي ِخُّر بـ ْني يديْك م ْش ِويًّا ) .
اَّللِ  ( إِنَّك لتـْنظُُر إِىل الطَِّْري ِيف ْ
ول َّ
ود قال :قال ِيل ر ُس ُ
وع ْن عْبد َّ ْ ْ ُ
ض ْاألح ِاد ِ
وجاء ِيف بـ ْع ِ
يث أنَّهُ إِذا فـرغ ِمْنهُ عاد طائًِرا كما كان بِِإ ْذ ِن هللا تعاىل .
وقد قال هللا تـعاىل ( وفاكِه ٍة كثِريةٍ ال م ْقطُوع ٍة وال ممْنُوع ٍة ) .
ِ
ِ
ِ
ت قُطُوفُها ت ْذلِ ًيال ) .
وقال تعاىل ( ودانيةً علْي ِه ْم ظال ُهلا وذُلل ْ
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الص ِ
ِ
ات سنُ ْد ِخلُهم جن ٍ
احل ِ
َّات َْت ِري ِم ْن ْحتتِها ْاأل ْهن ُار
وكذلِك ِظلُّها ال يـُز ُ
ص ،كما قال تـعاىل ( والَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ
ول وال يـ ْقل ُ
ُْ
ِ
ِِ ِ
اج ُمط َّهرةٌ ونُ ْد ِخلُ ُه ْم ِظ ًّال ظلِ ًيال ) .
خالدين فيها أبداً هلُ ْم فيها أ ْزو ٌ
اجلن َِّة شجرةً ي ِسري َّ ِ
الص ِحيح ْ ِ
الس ِريع ِيف
ب الْ ُم ِج ُّد ْ
اَّللِ  قال ( إِ َّن ِيف ْ
ني ِم ْن غ ِْري و ْج ٍه أ َّن ر ُسول َّ
وق ْد تـقدَّم ِيف َّ
اجلواد الْ ُمض َّمر َّ
الراك ُ
ُ
ِظلِها ِمائة ع ٍام ال يـ ْقطعها ) مث قرأ و ِظ ٍل ممْ ُد ٍ
ود .
ُ
َّ ِ
ين اتَّ َقواْ ) أي  :تلك اجلنة عاقبة املتقني ومآهلم .
( تِل َ
ْك ُع ْق ََب الذ َ
ِ
َّار ) أي  :وأما عاقبة الكفار الفجار فهي النار .
ين الن ُ
( َّوعُ ْق ََب الْ َكاف ِر َ
اجلن َِّة ِمبا
اجلن َِّة وُحي ِذر ِمن النَّا ِر ،وِهلذا ل َّما ذكر ِصفة ْ
اجلن َِّة و ِصف ِة النَّا ِر لِيُـر ِغب ِيف ْ
اَّللُ تـعاىل بـ ْني ِصف ِة ْ
قال ابن كثْي  :وكثِ ًريا ما يـُ ْق ِر ُن َّ
ِ
َّ ِ
ِ
اجلن َِّة
حاب ْ
حاب النَّا ِر وأ ْ
َّار .كما قال تـعاىل ( ال ي ْست ِوي أ ْ
ص ُ
ص ُ
ذكر قال بـ ْعدهُ :تْلك ُع ْقىب الذين اتـَّق ْوا و ُع ْقىب الْكاف ِرين الن ُ
اجلن َِّة ُه ُم الْفائُِزون ) .
حاب ْ
أْ
ص ُ
الفوائد :

 -1إثبات اجلنة .
 -2فضل التقوى .
 -3أن التقوى من أسباب دخول اجلنة .
 -4أن من نعيم اجلنة األهنار اليت َتري من حتت قصورها .
-5أن نعيم اجلنة دائم ال ينقطع وال ينقضي .
 -6أن نعيم الدنيا زائل وينقضي .
 -7أن مصري الكفار النار .
ْكتاب ي ْفرحو َن ِِبَا أُن ِز َل إِلَي َ ِ
اب من ي ِ
ِ
َّ ِ
اَّللَ َوال أُ ْش ِر َك بِ ِه
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد َّ
ضهُ قُ ْل إِ ََّّنَا أ ُِم ْر ُ
نك ُر بَ ْع َ
ين آتَ ْي نَ ُ
ْ
ك َوم َن األ ْ
َح َز ِ َ ُ
اه ُم ال َ َ َ َ ُ
( َوالذ َ
ك ِمن ا َِّ
اءهم ب ْع َد ما ج َ ِ ِ
إِلَْي ِه أَ ْد ُعو َوإِلَْي ِه َم ِ
َّلل ِمن
آب (َ )36وَك َذلِ َ
ْما َع َربِيًّا َولَئِ ِن اتَّبَ ْع َ
كأَ
ت أ َْه َو ُ َ َ َ
َنزلْنَاهُ ُحك ً
اءك م َن الْعل ِْم َما لَ َ َ
وٍِل والَ و ٍ
اق (. ) )37
َ َ َ
[ . ] 37 -36
---------ِ
َّ ِ
ك ) ثناء منه سبحانه على الذين عرفوا احلق من أهل الكتاب فاتبعوه.
اب يَ ْف َر ُحو َن ِِبَا أُن ِز َل إِلَْي َ
ين آتَ ْي نَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
( َوالذ َ
واملراد بالكتاب هنا :التوراة واإلجنيل.
واملعىن :والذين أعطيناهم التوراة واإلجنيل ،فآمنوا مبا فيهما من بشارات تتعلق بك -أيها الرسول الكرمي ،-مث آمنوا بك عند
إرسالك رمحة للعاملني.
هؤالء الذين تلك صفاهتم ،يفرحون مبا أنزل إليك من قرآن ،ألن ما فيه من هدايات وبراهني على صدقك ،يزيدهم إمياناً على
إمياهنم ،ويقينا على يقينهم.
قال ابن كثْي  ( :يـ ْفر ُحون ِمبا أُنْ ِزل إِلْيك ) أي  :من القرآن ،ملا يف كتبهم من الشواهد على صدقه  والبشارة به ،كما قال
ِ
اخل ِ
اسُرون ) .
ناه ُم الْ ِكتاب يـْتـلُونهُ ح َّق تِالوتِِه أُولئِك يـُ ْؤِمنُون بِِه ،وم ْن ي ْك ُفْر بِِه فأُولئِك ُه ُم ْ
تعاىل ( الَّذين آتـْي ُ
ِ
اب من ي ِ
ضهُ ) أي  :ومن أحزاب الكفر والضالل من ينكر بعض ما أنزل إليك ألنه ُيالف أهواءهم
نك ُر بَ ْع َ
( َوم َن األ ْ
َح َز ِ َ ُ
وأطماعهم وشهواهتم  ...ومل يذكر القرآن هذا البعض الذي ينكرونه ،إمهاالً لشأهنم ،وألنه ال يتعلق بذكره غرض.
67

اَّللَ َوال أُ ْش ِر َك بِ ِه إِلَْي ِه أَ ْد ُعو َوإِلَْي ِه َم ِ
آب ) أي  :قل -أيها الرسول الكرمي -لكل من خالفك فيما تدعو
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد َّ
( قُ ْل إِ ََّّنَا أ ُِم ْر ُ

إليه «إَّنا أمرت أن أعبد هللا» وحده «وال أشرك به» بوجه من الوجوه إليه وحده «أدعو» الناس لكي ُيلصوا له العبادة والطاعة
«وإليه مآب» أي وإليه وحده إيايب ومرجعي ال إىل أحد غريه.
السم ِاء ،كذلِك أنْـزلْنا علْيك الْ ُقْرآن
ْما َع َربِيًّا ) أ ْي  :وكما أ ْرسْلنا قـْبـلك الْ ُمْرسلِني ،وأنْـزلْنا علْي ِه ُم الْ ُكتُب ِمن َّ
( َوَك َذلِ َ
كأَ
َنزلْنَاهُ ُحك ً
اض ِح ْ ِ َّ ِ
ِِ ِ
ني الْو ِ
ض ْلناك على من ِسواك ِبذا الْ ِكت ِ
باطل ِم ْن بـ ْ ِ
اب الْمبِ ِ
ني يديْ ِه وال ِم ْن
ُْحمك ًما ُم ْعربًا ،شَّرفْـناك بِِه ،وف َّ
ْ
ُ
اجلل ِي الذي ال يأْتيه الْ ُ
مح ٍ
خ ْل ِف ِه تـْن ِزيل ِمن ح ِكي ٍم ِ
يد .
ٌ ْ
فهذه اجلملة الكرمية قد اشتملت على فضيلتني للقرآن الكرمي:
فضيلة من جهة معانيه ومقاصده وهداياته وحكمه وأحكامه وتشريعاته ،وهو املعِب عنها بكونه  :حكماً .
وفضيلة من جهة ألفاظه ومفرداته وتراكيبه ،وهي املعِب عنها بكونه  :عربياً .
أي :نزل بلغة العرب اليت هي أفصح اللغات وأغناها وأمجلها.
مث يف كونه ( عربياً ) امتنان على العرب املخاطبني به ابتداء ،حيث إنه نزل بلغتهم ،فكان من الواجب عليهم أن يقابلوه بالفرح
والتسليم ألوامره ونواهيه ،فهو الكتاب الذي فيه شرفهم وعزهم .
قال تعاىل ( لق ْد أنْـزلْنا إِلْي ُك ْم كِتاباً فِ ِيه ِذ ْكُرُك ْم ) أي :فيه بقاء شرفكم .
وقال تعاىل ( وإِنَّهُ ل ِذ ْكٌر لك ولِق ْوِمك وس ْوف تُ ْسئـلُون ) .
ويف ذلك تعريض بغباء مشركي العرب ،حيث مل يشكروا هللا تعاىل على هذه النعمة ،بل قابلوا من أنزل عليه هذا القرآن بالعناد
والعصيان.
ت ) يا حممد .
( َولَئِ ِن اتَّبَ ْع َ
اءهم ) األهواء :مجع هوى ،واملراد با آراؤهم املنحرفة عن احلق ،ومطالبهم املتعنتة .
( أ َْه َو ُ
اءك ِم َن ال ِْعل ِْم ) من هللا وهو الوحي .
( بَ ْع َد َما َج َ
ك ِمن َِّ
اَّلل ِمن َوٍِل ) يلي أمرك وينصرك .
( َما لَ َ َ
( والَ و ٍ
اق ) يقيك من حسابه .وسيق هذا التحذير يف صورة اخلطاب للرسول  للتأكيد من مضمونه.
َ َ
فكأنه -سبحانه يقول :لو اتبع أهواءهم -على سبيل الفرض -أكرم الناس عندي لعاقبته ،وأحق بذا العقاب من كان دونه يف
الفضل واملنزلة .
اخل ِ
وشبيه بذه اآلية قوله تعاىل ( ولق ْد أ ِ
اس ِرين ) .
ُوحي إِلْيك وإِىل الَّ ِذين ِم ْن قـْبلِك لئِ ْن أ ْشرْكت لي ْحبط َّن عملُك ولت ُكون َّن ِمن ْ
الفوائد :
 -1أن هللا أنزل كتباً قبل القرآن كالتوراة واإلجنيل .
-2إثبات أن القرآن منزل غري خملوق .
-3فضل من آمن من أهل الكتاب بالنيب . 
 -4الفرح بالقرآن الكرمي  ،إلعجازه وبالغته وعظمته .
-5وجود من كذب القرآن .
 -6وجوب التبليغ على الرسول .
 -7أن أهم وظيفة للرسل الدعوة إىل عبادة هللا وترك الشرك .
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 -8وجوب عبادة هللا تعاىل .
 -9حترمي الشرك بكل أشكاله .
 -10أن املرجع إىل هللا .
 -11عظمة هللا تعاىل لقوله بضمري اجلمع ( أنزلناه ) .
 -12فضل اللغة العربية  ،حيث أن القرآن نزل با .
-13أن أوىل الناس اإلميان مبحمد  هم العرب .
 -14أن كل دين غري اإلسالم فهو هوى ليس بدين .
ِ
كما قال تعاىل ( فِإ ْن ملْ يست ِجيبُوا لك ف ْ َّ ِ
ِ ِ
اَّللِ).
دى ِمن َّ
ْ
اعل ْم أَّنا يـتَّب ُعون أ ْهواء ُه ْم وم ْن أض ُّل ممَّ ِن اتـَّبع هواهُ بغ ْري ُه ً
ِ
وقال تعاىل (ب ِل اتـَّبع الَّ ِذين ظل ُموا أ ْهواء ُه ْم بِغ ِْري عْلم ) .
 -15أن عقاب العامل إذا اتبع هواه ليس كاجلاهل الذي مل يأته إال القليل من العلم .
 -16أن مقتضى العلم العمل به واتباع احلق .
 -17أن من عرف احلق ومل يعمل به أعظم إمثاً ممن مل يعرف احلق ومل يعمل به .
ول أَن يأِِْت بِآي ٍة إِالَّ بِِ ْذ ِن َِّ
ِ
اَّلل لِ ُك ِل أ ِ
اب ()38
( َولََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسالً ِمن قَ ْبلِ َ
َج ٍل كتَ ٌ
َ
اجا َوذُ ِريَّةً َوَما َكا َن ل َر ُس ٍ َ َ َ
ك َو َج َعلْنَا َُلُ ْم أَ ْزَو ً
ت و ِعن َدهُ أ ُُّم ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب (. ) )39
ََْ ُحو َّ
اَّللُ َما يَ َ
شاء َويُثْب ُ َ
[ الرعد . ] 39-38 :
---------ول تـعاىل :وكما أ ْرسْلناك يا ُحم َّم ُد ر ُس ًوال بش ِريًّا ،كذلِك ق ْد بـعثْـنا
اجا َوذُ ِريَّةً ) يق ُ
( َولََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسالً ِمن قَ ْبلِ َ
ك َو َج َعلْنَا َُلُ ْم أَ ْزَو ً
الْمرسلِني قـبـلك بشرا ،يأْ ُكلُون الطَّعام ،وميْ ُشون ِيف ْاألسو ِاق ،ويأْتُون َّ ِ
اجا وذ ِريَّةً .
ْ
ْ
الزْوجات ،ويُول ُد هلُ ْم ،وجعْلنا هلُ ْم أ ْزو ً
ُْ
ً
وقد قال تـعاىل ِأل ْشر ِ
يل ) .
ف ُّ
الر ُس ِل وخامتِ ِه ْم ( قُ ْل إََِّّنا أنا بشٌر ِمثْـلُ ُك ْم يُوحى إِ َّ
ني أ َّن رسول َِّ
ِ
الص ِحيح ْ ِ
وم وأن ُام ،وآ ُك ُل اللَّ ْحم ،وأتـزَّو ُج النِساء ،فم ْن رغِب ع ْن ُسنَِّيت
وِيف َّ
وم وأُفْطُر ،وأقُ ُ
صُ
اَّلل  قال« :أ َّما أنا فأ ُ
ُ
فـلْيس ِم ِين ) .
اَّللِ  ( أربع ِمن سن ِن الْمرسلِني :التـَّعطُّر والنِكاح ،و ِ
احلِنَّاءُ ) .
السو ُاك ،و ْ
ول َّ
وعن أيب أيُّوب قال ر ُس ُ
ْ ٌ ْ ُ ُْ
ُ
ُ
قال الشوكاين :ويف هذا رد على من كان ينكر على رسول هللا  تزوجه بالنساء  ،أي :هذا شأن رسل هللا املرسلني قبل هذا
الرسول فما بالكم تنكرون عليه ما كانوا عليه .
ول أَن يأِِْت بِآي ٍة إِالَّ بِِ ْذ ِن َِّ
ِ
اَّللِ عَّز
اَّلل ) أ ْي  :ملْ ي ُك ْن يأِْيت قـ ْومهُ ِِبا ِرٍق إَِّال إِذا أ ُِذن لهُ فِ ِيه ،لْيس ذلِك إِلْي ِه ب ْل إِىل َّ
( َوَما َكا َن ل َر ُس ٍ َ َ َ
يد .
وج َّل يـ ْفع ُل ما يشاءُ و ْحي ُك ُم ما يُِر ُ
( لِ ُك ِل أ ِ
اب ) أي  :لكل مدة مضروبة كتاب كتبه هللا يف اللوح احملفوظ  ،وكل شيء عنده مبقدار  ،قال الطِبي  :لكل
َج ٍل كتَ ٌ
َ
امر قضاه هللا  ،كتاب قد كتبه فهو عنده .
ت و ِعن َدهُ أ ُُّم ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
ت ) ما يشاء منها ،وهذا احملو والتغيري
( ََْ ُحو َّ
اب ) ( ميْ ُحوا َّ
اَّللُ َما يَ َ
اَّللُ ما يشاءُ ) من األقدار ( ويـُثْبِ ُ
شاء َويُثْب ُ َ
يف غري ما سبق به علمه وكتبه قلمه  ،فإن هذا ال يقع فيه تبديل وال تغيري ألن ذلك حمال على هللا ،أن يقع يف علمه نقص أو
خلل وهلذا قال :
( و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ال ِ
ْكتَ ِ
اب ) أي :اللوح احملفوظ الذي ترجع إليه سائر األشياء ،فهو أصلها ،وهي فروع له وشعب.
َ
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ٍ
كما قال تعاىل ( (ما فـَّرطْنا ِيف الْ ِكت ِ
احدا من مجيعها من رزقه وتدبريه،
اب ِم ْن ش ْيء) أي :اجلميع علمهم عند هللا ،وال ينسى و ً
سواء كان بريًا أو حبريًا .
ِ ٍ
اَّللِ ِرْزقُـها ويـ ْعلم مستـقَّرها ومستـودعها ُكلٌّ ِيف كِت ٍ
اب ُمبِ ٍ
األر ِ
ني).
ض إِال على َّ
وقال تعاىل (وما م ْن دابَّة ِيف ْ
ُْْ
ُُْ
أي ما أمهلنا وال أغفلنا  ،يف اللوح احملفوظ شيئا من األشياء  ،بل مجيع األشياء  ،صغريها وكبريها  ،مثبتة يف اللوح احملفوظ  ،على
ما هي عليه  ،فتقع مجيع احلوادث طبق ما جرى به القلم.
قال السعدي  :فالتغيري والتبديل يقع يف الفروع والشعب ،كأعمال اليوم والليلة اليت تكتبها املالئكة ،وجيعل هللا لثبوهتا أسبابا
وحملوها أسبابا ،ال تتعدى تلك األسباب ،ما رسم يف اللوح احملفوظ ،كما جعل هللا الِب والصلة واإلحسان من أسباب طول العمر
وسعة الرزق ،وكما جعل املعاصي سببا حملق بركة الرزق والعمر ،وكما جعل أسباب النجاة من املهالك واملعاطب سببا للسالمة،
وجعل التعرض لذلك سببا للعطب ،فهو الذي يدبر األمور حبسب قدرته وإرادته ،وما يدبره منها ال ُيالف ما قد علمه وكتبه يف
اللوح احملفوظ ( .السعدي ) .
اَّلل يكْتُب لِْلعْب ِد أج ًال ِيف صح ِ
ف
قال ابن تيمية – يف كالم عن األحاديث اليت فيها زيادة العمر  :-و ْ
َّق :أ َّن َّ
اب الْ ُمحق ُ
اجلو ُ
ُُ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ب النَّـ ْقص نـقص م ْن ذلك الْمكْتُوب  ...وا ََّّللُ ُسْبحانهُ عاملٌ
الْمالئكة  ،فإذا وصل رمحهُ زاد يف ذلك الْمكْتُوب .وإ ْن عمل ما يُوج ُ
يدهُ إيَّاهُ بـ ْعد ذلِك والْمالئِكةُ ال ِعْلم هلُ ْم َّإال
ِمبا كان وما ي ُكو ُن وما ملْ ي ُك ْن ل ْو كان كْيف كان ي ُكو ُن؛ فـ ُهو يـ ْعل ُم ما كتبهُ لهُ وما ي ِز ُ
اإلثْـبات ِيف صح ِ
إن الْم ْحو و ِْ
اَّللُ وا ََّّللُ يـ ْعل ُم ْاأل ْشياء قـْبل ك ْوِهنا وبـ ْعد ك ْوِهنا  ،فلِهذا قال الْ ُعلماءَُّ :
ف الْمالئِك ِة وأ َّما ِع ْل ُم
ما علَّم ُه ْم َّ
ُُ
ِ
َِّ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ات على
ف وال يـْب ُدو لهُ ما ملْ ي ُك ْن عال ًما بِه فال ْحمو فيه وال إثْـبات .وأ َّما اللَّ ْو ُح الْم ْح ُفو ُظ فـه ْل فيه ْحم ٌو وإِثْـب ٌ
اَّلل ُسْبحانهُ فال ُيْتل ُ
قـ ْول ْ ِ
ني .وا ََّّللُ ُسْبحانه .
هذا القول هو الراجح يف معىن اآلية .
وهناك أقوال أخرى يف اآلية :
أحدها  :ميحو هللا ما يشاء من أمور عباده فيغريه إال الشقاء والسعادة فإهنما ال يغريان  ،قاله ابن عباس.
الثاين  :أن هللا عز وجل ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه  ،ويثبت ما يشاء منها فال ينسخه  ،قاله قتادة وابن زيد.
الثالث  :أنه ميحو م ْن قد جاء أجلُه ويثبت من مل يأت أجلُه  ،قاله احلسن.

الرابع  :يغفر ما يشاء من ذنوب عباده  ،ويرتك ما يشاء فال يغفره  ،قاله سعيد بن جبري.

اخلامس  :أن احلفظة من املالئكة يرفعون مجيع أقواله وأفعاله  ،فيمحو هللا عز وجل منها ما ليس فيه ثواب وال عقاب  ،ويثبت ما
فيه الثواب والعقاب  ،قاله الضحاك.

السادس  :أنه ميحو ما يشاء  ،ويثبت  ،إِال الشقاوة والسعادة  ،واحلياة واملوت .
الفوائد :

 -1إثبات الرسل .
 -2كثرة الرسل .
 -3أن آخر الرسل هو رسولنا . 
 -4أن هللا تعاىل يبعث يف كل أمة رسوالً .
 -5أن النكاح من سنن املرسلني .
 -6استحباب طلب الذرية .
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 -7ذم من ترك النكاح تعبداً .
 -8االقتداء باألنبياء .
 -9أن الرسل جاءت باآليات الدالة على صدقهم .
 -10أن الرسول ال يأيت بآية إال بأمر هللا .
-11أن كل شيء مقدر عند هللا بقدر ال يتأخر وال يستعجل .
 -12وجوب اإلميان بالقضاء والقدر .
 -13أن األمر هلل تعاىل ميحو ما يشاء ويثبت ما يشاء حسب ما تقتضيه احلكمة  ،وقد تقدم يف الشرح معىن اآلية .
 -14أن اللوح احملفوظ ال يدخله تغيري وال تبديل  ،وإليه ترجع كل األشياء .
ِ
اب (. ) )40
ك الْبَالَ ُ
َّك فَِ ََّّنَا َعلَْي َ
ض الَّ ِذي نَِع ُد ُه ْم أ َْو نَتَ َوفَّيَ ن َ
( َوإِن َّما نُ ِريَن َ
َّك بَ ْع َ
س ُ
غ َو َعلَْي نَا ا ْْل َ
[ الرعد . ] 40 :
---------َّك ) يا حممد .
( َوإِن َّما نُ ِريَن َ
اخلِْز ِي والنَّك ِال ِيف ُّ
الدنْـيا
ض الَّ ِذي نَ ِع ُد ُه ْم ) أي  :أ ْعداءك ِمن ْ
( بَ ْع َ
َّك ) أ ْي  :قـْبل ذلِك .
( أ َْو نَتَ َوفَّيَ ن َ
اَّللِ ،وقد فعلت ما أ ُِمْرت بِِه .
ك الْبَالغُ ) أ ْي  :إََِّّنا أ ْرسْلناك لِتُبـلِغ ُه ْم ِرسالة َّ
( فَِ ََّّنا َعلَْي َ
ِ
ساب ) أ ْي ِحسابـُ ُه ْم وجزاؤهم .
( َو َعلَْي نَا ا ْْل ُ
اَّللُ الْعذاب ْاأل ْكبـر إِ َّن إِلْينا إِيابـ ُه ْم ُمثَّ إِ َّن
كقوله تـعاىل ( فذكِْر إََِّّنا أنْت ُمذكٌِر ل ْست علْي ِه ْم ِمبُصْي ِط ٍر إَِّال م ْن تـوَّىل وكفر فـيُـع ِذبُهُ َّ
علْينا ِحسابـ ُهم ) .
قال الرازي  :املعىن  :سواء أريناك ذلك أو توفيناك قبل ظهوره  ،فالواجب عليك تبليغ أحكام هللا تعاىل وأداء أمانته ورسالته
وعلينا احلساب.

وقال الشوكاين  :وهذا تسلية من هللا سبحانه لرسوله  وإخبار له أنه قد فعل ما أمره هللا به  ،وليس عليه غريه  ،وأن من مل
جيب دعوته  ،ويصدق نبوته فاهلل سبحانه حماسبه على ما اجرتم واجرتأ عليه من ذلك .
وقال ابن عاشور  :ويف هذا إنذار هلم بأن الوعيد نازل بم ولو تأخر ؛ وأن هذا الدين يستمر بعد وفاة رسول هللا  ألنه إذا
كان الوعيد الذي أمر بإبالغه واقعاً ولو بعد وفاته فباألوىل أن يكون شرعه الذي ألجله جاء وعيد الكافرين به شرعاً مستمراً
بعده  ،ضرورة أن الوسيلة ال تكون من األمهية بأشد من املقصد املقصودة ألجله.
وقد أرى هللا نبيئه بعض ما توعد به املشركني من اهلالك بالسيف يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنني وغريها من أيام اإلسالم يف حياة
النيب  ومل يُِرهِ بعضه مثل عذاب أهل الردة فإن معظمهم كان من املكذبني املبطنني الكفر مثل  :مسيلمة الكذاب.
الفوائد :
-1تأنيس هللا لنبيه . 
 -2هتديد هللا ألعدائه باالنتقام .
 -2أن هللا ينتقم من أعدائه إما عاجالً وإما آجالً .
 -3حكمة هللا تعاىل يف تأخري العذاب أحياناً عن الكفار .
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 -4أن الرسل متوت كما ميوت البشر .
 -5أن مهمة الرسول البالغ .
 -6أن هللا هو الذي حياسب الناس  ،ويعلم الصادق من الكاذب .
( أَوَِل ي رواْ أَنَّا نَأِِْت األَرض نَن ُق ِ
اَّلل ََْي ُكم الَ مع ِق ِ ِ ِ
ِ
يع ا ْْلِس ِ
اب (. ) )41
ْ َ ُ
َ ْ ََ ْ
ص َها م ْن أَط َْراف َها َو َُّ ُ ُ َ َ
ب ْلُكْمه َو ُه َو َس ِر ُ َ

[ الرعد . ] 41 :
---------ص َها ِم ْن أَط َْرافِ َها ) أي  :نفتحها لإلسالم بلداً بعد بلد أليس ذلك آية دالة على صدق الرسول
( أ ََوَِلْ يَ َرْواْ أَنَّا نَأِِْت األ َْر َ
ض نَن ُق ُ

 وصحة دعوته .
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اَّللِ ْاألرض يـْنـ ُق ِ
ِ
صها م ْن أطْرافها ِيف هذه ْاآلية الْك ِرمية أقْـو ٌال م ْعُروفةٌ لْل ُعلماء  ،وبـ ْع ُ
ضها ت ُد ُّل لهُ
ُ
قال الشنقيطي ِ :يف م ْعىن إِتْـيان َّ ْ
ق ِرينةٌ قُـ ْرآنِيَّةٌ :
ِ
ال ب عض الْعلَم ِاء  :نـ ْق ِ
ت الْ ُعلم ِاء .
صها م ْن أطْرافها  :م ْو ُ
ُ
قَ َ َ ْ ُ ُ َ
اق ظ ِ
يث مرفُوع عن أِيب هريـرة  ،وبـعد هذا الْقوِل عن ظ ِ
ِ
ِ
ب دالل ِة ِ
السي ِ
اه ِر الْ ُقر ِ
آن ِحبس ِ
اهٌر كما تـرى .
ُْ ُ
وجاء ِيف ذلك حد ٌ ْ ٌ ْ ُ ْ
ْ ْ
ْ
ال ب عض أ َْه ِل ال ِْعل ِْم  :نـ ْقصها ِمن أطْرافِها خرابـها ِعْند مو ِ
ت أ ْهلِها .
َوقَ َ َ ْ ُ
ُ ْ
ُ
ْ
ِ
س  ،والثَّمر ِ
ال ب عض أ َْه ِل ال ِْعل ِْم  :نـ ْق ِ
ص ْاألنْـ ُف ِ
ات  ،إِىل غ ِْري ذلِك ِمن ْاألقْـو ِال .
َوقَ َ َ ْ ُ
ُ
صها م ْن أطْرافها ُهو نـ ْق ُ
ِ
ِ
وأ ََّما الْ َقو ُل الَّ ِذي َدلَّ ْ ِ
ِ
احلر ِ
ب،
ْ
ت َعلَْيه الْ َق ِرينَةُ الْ ُق ْرآنيَّةُ فـ ُهو أ َّن م ْعىن نـْنـ ُق ُ
َ
صها م ْن أطْرافها أ ْي  :نـْنـ ُق ُ
ص أ ْرض الْ ُك ْف ِر ودار ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف أطْرافـها بِت ْسليط الْ ُم ْسل ِمني علْيـها وإِظْها ِره ْم على أ ْهلها  ،وردها دار إِ ْسالٍم .
و ْحنذ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َّه ْم م ْغلُوبُون ال
والْق ِرينةُ الدَّالَّةُ على هذا الْم ْعىن هي قـ ْولُهُ بـ ْعدهُ ( أفـ ُه ُم الْغالبون ) واال ْست ْفه ُام ِإلنْكا ِر غلبت ِه ْم  .وقيل  :لتـ ْق ِري ِره ْم بأنـ ُ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِمن أطْرافِها سب ِ ِ
ص ُل
ب لغلبة الْ ُم ْسلمني لْل ُكفَّا ِر  ،وذلك إََِّّنا ْحي ُ
يل على أ َّن نـ ْقص ْاأل ْر ِ ْ
ٌ
غالبُون  ،فـق ْولُهُ  :أفـ ُه ُم الْغالبُون دل ٌ
بِالْمعىن الْم ْذ ُكوِر  .وِممَّا ي ُد ُّل ِهلذا الْوج ِه قـولُه تـعاىل ( وال يـز ُال الَّ ِذين كفروا تُ ِ
صيبُـ ُه ْم ِمبا صنـ ُعوا قا ِرعةٌ أ ْو حتُ ُّل ق ِريبًا ِم ْن دا ِرِه ْم ح ََّّت
ْ
ْ ُْ
ُ
ِِ
اَّللِ ) على قـوِل من قال  :إِ َّن الْمراد بِالْقا ِرع ِة الَِّيت تُ ِ
يب
صيبُـ ُه ْم سرايا النِ ِ
يأِْيت و ْع ُد َّ
َّيب  تـ ْفت ُح أطْراف بِالده ْم  ،أ ْو حتُ ُّل أنْت يا نِ َّ
ْ ْ
ُ
اَّللِ ق ِريبًا ِم ْن دا ِرِه ْم .
َّ
ِ
يد  ،و ِع ْك ِرمةُ  ،وُجم ِ
اس  ،وأبو سعِ ٍ
اه ٌد  ،وغْيـُرُه ْم .
ومم َّْن يـُْروى عْنهُ هذا الْق ْوُل  :ابْ ُن عبَّ ٍ ُ
آخ ِر سورةِ « َّ ِ
ِ
ِِ
اَّلل هنا ذكره ِيف ِ
صها ِم ْن أطْرافِها و َّ
الر ْعد» أيْ ً
وهذا الْم ْعىن الَّذي ذكر َُّ ُ
ضا ِيف قـ ْوله  :أوملْ يـرْوا أنَّا نأِْيت ْاأل ْرض نـْنـ ُق ُ
ُ
اَّللُ
ُ
ِ ِ ِِ
احلِس ِ
اب ) .
يع ْ
ْحي ُك ُم ال ُمعقب حلُكْمه وُهو س ِر ُ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
صها ِم ْن أطْرافِها
وقال ابْ ُن كث ٍري ِيف تـ ْفس ِري آية « ْاألنْبِياء» هذه  :إِ َّن أ ْحسن ما فُسر بِه قـ ْولُهُ تـعاىل  :أفال يـرْون أنَّا نأِْيت ْاأل ْرض نـْنـ ُق ُ
هو قـولُه تـعاىل  :ولق ْد أهلكْنا ما حول ُكم ِمن الْ ُقرى وصَّرفْـنا ْاآلي ِ
ات لعلَّ ُه ْم يـْرِج ُعون )  ( .أضواء البيان ) .
ْ
ُ ُْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ور ِْ
اإل ْسالِم على الش ْرك قـ ْريةً بـ ْعد قرية ،كقوله  :ولق ْد أ ْهلكْنا ما ح ْول ُك ْم من الْ ُقرى
وقال ابن كثْي  :والْق ْوُل ْاأل َّو ُل أ ْوىل ،وُهو ظُ ُه ُ
اآلية ،وهذا اختيار ابن جرير.

وقال اخلازن  :قال أكثر املفسرين  :املراد منه فتح دار الشرك فإن ما زاد يف دار اإلسالم فقد نقص يف دار الشرك واملعىن أو مل
يروا أنا نأيت األرض فنفتحها حملمد  أرضاً بعد أرض حواىل أراضيهم أفال يعتِبون  ،فيتعظون وهذا قول ابن عباس وقتادة
ومجاعة من املفسرين  :وذلك أن املسلمني إذا استولوا على بالد الكفار قهراً وختريباً كان ذلك نقصاناً يف ديارهم  ،وزيادة يف ديار
املسلمني  ،وقوهتم وكان ذلك من أقوى الدالئل على أن هللا تعاىل ينصر عبده ويعز جنده ويظهر دينه  ،وينجز له ما وعده .
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وقال ابن عاشور  :وذهب كثري من املفسرين إىل أن املراد ( باألرض ) أرض الكافرين من قريش فيكون التعريف للعهد  ،وتكون
الرؤية بصرية  ،ويكون ذلك إيقاظاً هلم ملا غلب عليه املسلمون من أرض العدو فخرجت من سلطانه فتنقص األرض اليت كانت
يف تصرفهم وتزيد األرض اخلاضعة ألهل اإلسالم.
اَّلل ََْي ُكم الَ مع ِقب ِْلك ِ
ْم ِه ) أي  :ليس يتعقب حكمه أحد  ،بنقض وال تغيري وال رد  ،فريفع هذا ويضع هذا  ،وحييي وهذا
( َو َُّ ُ ُ َ َ ُ
ومييت هذا  ،ويغين هذا  ،ويفقر هذا  ،وقد حكم بعزة اإلسالم وعلوه على األديان .
قال تعاىل ( وإِذا أراد هللاُ بِق ْوٍم ُسوءًا فال مرَّد لهُ ) .
يع ا ْْلِس ِ
اب ) حيتمل معنيان :حيتمل أن يوم األخر  -الذي يقع فيه احلساب  -أن جميئه قريب وسريع ،وكل ما هو
( َو ُه َو َس ِر ُ َ

آت قريب وهللا أخِب عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب.
ٍ
كما قال تعاىل (اقْـتـرب لِلن ِ ِ
ضون).
َّاس حسابـُ ُه ْم وُه ْم ِيف غ ْفلة ُم ْع ِر ُ
وقال تعاىل (اقْـتـرب ِ
الساعةُ وانْش َّق الْقمُر).
ت َّ
وحيتمل  -وهو املتبادر  :-أن ذلك احلساب ال يطول لكثرة اخللق الذين حياسبهمِ ،بالف حال املخلوقني فإهنم إذا كثر ذلك
عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك احملاسبة.
(مثَّ رُّدوا إِىل َِّ
احل ِ
اسبِني).
ع ْ
احل ِق أال لهُ ْ
اله ُم ْ
ْم وُهو أ ْسر ُ
اَّلل م ْو ُ
كما قال تعاىل ُ ُ
احلُك ُ
ووصف نفسه بسرعة حساب اخلالئق على كثرة عددهم وكثرة أعماهلم ليدل على كمال قدرته ووجوب احلذر منه.
 يف اآلية إثبات احلساب:تعريف احلساب:
لغة :العدد.
وشرعاً :اطالع هللا عباده على أعماهلم ،وتقريرهم عليها.
وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع.
قال تعاىل (إِ َّن إِلْيـنا إِيابـ ُه ْمُ .مثَّ إِ َّن علْيـنا ِحسابـ ُه ْم).
ِ ِ ِ ِ ِِ
ب ِحساباً ي ِسرياً).
وقال تعاىل( :فأ َّما م ْن أُويت كتابهُ بيمينه .فس ْوف ُحياس ُ
وأما من السنة:
فقد كان النيب  يقول يف بعض صالته ... ( :اللهم حاسبين حساباً يسرياً) فقالت عائشة( :ما احلساب اليسري؟ قال( :أن
ينظر يف كتابه فيتجاوز عنه) .رواه أمحد ،وقال األلباِ :إسناده جيد.
وأمجع املسلمون على ثبوت احلساب يوم القيامة.
يستثىن من الذين ال حياسبون من يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب.
كما جاء يف الصحيحني .أن النيب قال (عرضت علي األمم  ...احلديث وفيه :ورأيت أميت ومعهم سبعون ألفاً يدخلون اجلنة
بال حساب وال عذاب ،وهم الذين ال يسرتقون ،وال يكتوون ،وال يتطريون ،وعلى ربم يتوكلون).
يشمل احلساب حَّت اجلن.
ألهنم مكلفون مأمورون كاإلنس.
ولذلك اجلين الكافر يدخل النار باالتفاق.
اجلِ ِن و ِْ
اإلنْ ِ
س .) ...
كما قال تعاىل (ولق ْد ذرأْنا ِجلهنَّم كثِرياً ِمن ْ
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اجلِ ِن و ِْ
اإلنْ ِ
س ِيف النَّا ِر).
ت ِم ْن قـْبلِ ُك ْم ِمن ْ
وقال تعاىل (قال ْاد ُخلُوا ِيف أُم ٍم ق ْد خل ْ
ويدخل مؤمنهم اجلنة كما هو مذهب أكثر العلماء:
لعموم قوله تعاىل (إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
َّات الْ ِفْرد ْو ِس نـُُزالً).
الصاحلات كان ْ
ت هلُ ْم جن ُ
ولقوله تعاىل (ولِمن خاف مقام ربِِه جنَّت ِ
ان).
ْ
ِ ِ
س قـْبـل ُه ْم وال ج ٌّ
ان).
ولقوله تعاىل (ملْ يطْمثْـ ُه َّن إنْ ٌ
صفة حساب املؤمن:
ُيلو به ربه ويقرره بذنوبه ،مث يسرتها ويغفرها.
عن ابن عمر  قال :مسعت رسول هللا يقول (يُدّن املؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل ،حَّت يضع عليه كنفه ،فيقرره
بذنوبه ،فيقول :هل تعرف؟ فيقول :أي رب! أعرف ،قال :فإِ قد سرتهتا عليك يف الدنيا ،وإِ أغفرها لك اليوم) .متفق عليه
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :ومع ذلك ،فإنه سبحانه يضع عليه سرته ،حبيث ال يراه أحد ،وال يسمعه أحد ،وهذا من فضل
هللا على املؤمن ،فإن اإلنسان إذا قررك جبنايتك أمام الناس وإن مسح عنك ،ففيه شيء من الفضيحة ،لكن إذا كان ذلك وحدك،
فإن ذلك سرت منه عليك.
وأما الكفار فيحاسبون حساب تقريع وتوبيخ ،وليس حماسبة حسنات وسيئات.
كما يف حديث ابن عمر السابق وفيه (  ...وأما الكفار واملنافقون فيُنادى بم على رؤوس اخلالئق ،هؤالء الذين كذبوا على
هللا).
وهو عسري عليهم.
احل ُّق لِ َّلر ْمح ِن وكان يـ ْوماً على الْكافِ ِرين ع ِسرياً).
ك يـ ْومئِ ٍذ ْ
كما قال تعاىل (الْ ُمْل ُ
ول الْكافُِرون هذا يـ ْوٌم ع ِسٌر).
(م ْه ِطعِني إِىل الد ِ
َّاع يـ ُق ُ
وقال تعاىل ُّ
وإَّنا كان احلساب شديداً ،ألنه ال يدع شاردة وال واردة إال أتى با (أحصاه هللا ونسوه) .
وأول ما حياسب عليه العبد من حقوق هللا :الصالة.
حلديث أيب هريرة  قال :قال رسول هللا (أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة الصالة ،فإن صلحت صلح سائر عمله،
وإن فسدت فسد سائر عمله) .رواه الرتمذي
وأول ما يقضى فيه بني الناس يف الدماء.
لقوله (أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء) .متفق عليه >
يُسأل العبد عن كل شيء ،ومن أهم األمور اليت يُسأل عنها:

أوالً :الكفر والشرك.
ِ
اَّللِ هل يـْنصرون ُكم أو يـْنت ِ
ِ ِ
صُرون).
كما قال تعاىل (وقيل هلُ ْم أيْن ما ُكْنتُ ْم تـ ْعبُ ُدون .م ْن ُدون َّ ْ ُ ُ ْ ْ
ثانياً :ما عمله الدنيا.
ِ
َّه ْم أ ْمجعِني .ع َّما كانُوا يـ ْعملُون).
كما قال تعاىل (فـوربك لن ْسألنـ ُ
وعن أيب برزة .قال :قال رسول هللا ( لن تزول قدما عبد يوم القيامة حَّت يسأل عن عمره فيم أفناه ،وعن علمه فيما عمل به،
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ،وعن جسمه فيما أباله) رواه الرتمذي.
ثالثاً :النعيم الذي يتمتع به.
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(مثَّ لتُ ْسألُ َّن يـ ْومئِ ٍذ ع ِن النَّعِي ِم) .
قال تعاىل ُ

رابعاً :العهود واملواثيق.
كما قال تعاىل (وأ ْوفُوا بِالْع ْه ِد إِ َّن الْع ْهد كان م ْس ُؤوالً).
خامساً :السمع والبصر والفؤاد.
الس ْمع والْبصر والْ ُفؤاد ُك ُّل أُولئِك كان عْنهُ م ْس ُؤوالً).
ف ما لْيس لك بِِه ِعْل ٌم إِ َّن َّ
كما قال تعاىل (وال تـ ْق ُ
قواعد عامة اْلساب:

أ -العدل التام يف احلساب.
قال تعاىل (إن هللا ال يظلم مثقال ذرة).
وقال تعاىل (قُل متاع ُّ ِ
يل و ْاآل ِخرةُ خْيـٌر لِم ِن اتـَّقى وال تُظْل ُمون فتِيالً).
ْ ُ
الدنْـيا قل ٌ
فتيالً :هو اخليط الذي يكون يف شق النواة .نقْياً :النقري النقرة الصغرية اليت تكون يف ظهر النواة.
ب -ال يؤاخذ أحد جبريرة أحد.
ُخرى).
قال تعاىل (وال ت ِزُر وا ِزرةٌ ِوْزر أ ْ
ِ ِ ِِ
ِ
ُخرى).
وقال تعاىل (م ِن ْاهتدى فِإََّّنا يـ ْهتدي لنـ ْفسه وم ْن ض َّل فِإََّّنا يض ُّل علْيـها وال ت ِزُر وا ِزرةٌ ِوْزر أ ْ
أي لتؤخذ نفس بذنب غريها ،بل كل نفس مأخوذة جبرمها ومعاقِبة بإمثها.
ج -هللا سريع احلساب.
 البهائم ال حساب عليها حساب حسنات وسيئات وإَّنا جيري بينها القصاص.عن أيب هريرة .أن رسول هللا  قال (لتؤدن احلقوق إىل أهلها حَّت يقاد للشاةِ اجلْلحاء من الشاة القرناء) متفق عليه... .
اجللحاء :بفتح اجليم وسكون الالم وهي اليت ال قرن هلا.
احلكمة :ليظهر عدل هللا حَّت يف البهائم.
الفوائد :
 -1انتصار اإلسالم وانتشاره يف ظرف ربع قرن أكِب دليل على أنه حق .
 -2أن األرض هلل يورثها من يشاء من عباده .
 -3أن هللا ال يُغلب .
 -4أن احلكم هلل تعاىل .
 -5ال أحد يستطيع أن يرد حكم هللا أو ينقضه أو يؤخره .
 -6إثبات احلساب .
 -7قدرة هللا وعظمته يف سرعته يف احلساب .
 -8أن هللا ال يعجزه شيء .
 -9وجوب احلذر من خمالفة أوامر هللا  ،فإن هللا سريع احلساب .
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ِ
وقَ ْد م َكر الَّ ِذين ِمن قَ ْبلِ ِهم فَلِل ِه الْمك ِ
ب ُك ُّل نَ ْف ٍ
ار لِ َم ْن ُع ْق ََب الدَّا ِر (. ) )42
ْ
س َو َسيَ ْعلَ ُم الْ ُك َّف ُ
َ
ْر ََج ًيعا يَ ْعلَ ُم َما تَكْس ُ
َ ُ
َ َ َ

[ الرعد . ] 42 :
---------َّ ِ
اَّللُ بِِ ْم
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم ) يقول تعاىل :وق ْد مكر الَّ ِذين ِم ْن قـْبلِ ِه ْم بُِر ُسلِ ِه ْم ،وأر ُادوا إِ ْخراج ُه ْم ِم ْن بِال ِد ِه ْم ،فمكر َّ
( َوقَ ْد َم َك َر الذ َ
وجعل العاقبة للمتقني .
اَّللُ خْيـُر الْماكِ ِرين ) .
اَّللُ و َّ
كقوله ( وإِ ْذ ميْ ُكُر بِك الَّ ِذين كفُروا لِيُثْبِتُوك أ ْو يـ ْقتُـلُوك أ ْو ُيُْ ِر ُجوك وميْ ُكُرون وميْ ُكُر َّ
ِ
ِ
ناه ْم وقـ ْوم ُه ْم أ ْمجعِني فتِْلك
وقوله تـعاىل ( ومكُروا م ْكراً ومكْرنا م ْكراً وُه ْم ال ي ْش ُعُرون فانْظُْر كْيف كان عاقبةُ م ْك ِره ْم أنَّا د َّمْر ُ
بـُيُوتُـ ُه ْم خا ِويةً ِمبا ظل ُموا ) .
( فَلِل ِه الْمكْر َِ
َج ًيعا ) أي  :إذا فال عِبة مبكرهم وال قيمة له فال يرهب وال يلتفت اليه .
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال الشوكاين  ( :وق ْد مكر الذين من قـْبل ِه ْم فللَّه املكر مج ًيعا ) أي  :قد مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة مبن أرسله هللا
إليهم من الرسل؛ فكادوهم وكفروا بم  ،وهذا تسلية من هللا سبحانه لرسوله  حيث أخِبه أن هذا ديدن الكفار من قدمي
الزمان مع رسل هللا سبحانه  ،مث أخِبه بأن مكرهم هذا كالعدم  ،وأن املكر كله هلل .
ِ
ِ
ب ُك ُّل نَ ْف ٍ
السرائِِر والضَّمائِِر وسي ْج ِزي كل عامل بعمله .
س ) أ ْي  :إِنَّهُ تـعاىل عاملٌ ِجب ِمي ِع َّ
( يَ ْعلَ ُم َما تَكْس ُ
وسي علَم الْ ُك َّف ِ
الر ُس ِل،
َّار ،لِم ْن ُع ْقىب الدَّا ِر أ ْي لِم ْن ت ُكو ُن الدَّائِرةُ والْعاقِبةُ هلُ ْم أ ْو ِألتْـب ِاع ُّ
ُ
َ ََ ْ ُ
ار ل َم ْن ُع ْق ََب الدَّا ِر ) أي  :وسيعلم الْ ُكف ُ
الر ُس ِل ِيف ُّ
الدنْـيا و ْاآل ِخرةِ .
ك َّال ،ب ْل ِهي ِألتْـب ِاع ُّ
الفوائد :
 -1إثبات الرسل قبل حممد . 

 -2أن كل رسول يوجد من يكذبه .
 -3ابتالء هللا ألنبيائه بتكذيب الرسل .
 -4تسلية لكل داعية إذا وجد من يكذبه من الناس .
 -5أن هللا ميكر باملاكرين .
 -6عموم علم هللا تعاىل لكل شيء .
 -7وجوب اخلوف من هللا  ،ألن هللا ال حتفى عليه خافية .
 -8اإلخالص يف العمل  ،ألنه ال يضيع شيء عند هللا .
 -8هتديد لكل كافر وظامل  ،أن هللا عامل ومطلع عليهم  ،وسيجازيهم على ذلك .
ت مرسالً قُل َك َفى بِ َِّ
اَّلل َش ِهي ًدا ب ي ِِن وب ي نَ ُكم ومن ِعن َدهُ ِعلْم ال ِ
( وي ُق ُ َّ ِ
ْكتَ ِ
اب (. ) )43
َْ َ َْ ْ َ َ ْ
ََ
ول الذ َ
ين َك َف ُرواْ لَ ْس َ ُ ْ َ ْ
ُ

[ الرعد . ] 43 :
---------ِ
( وي ُق ُ َّ ِ
اَّللُ .
َّار ويـ ُقولُون :ل ْست ُم ْرس ًال أ ْي ما أ ْرسلك َّ
ين َك َف ُرواْ لَ ْس َ
ََ
ول الذ َ
ت ُم ْر َسالً ) يقول تعاىل :يكذبك ه ُؤالء الْ ُكف ُ
( قُ ْل ) هلم يا حممد .
الرسال ِة ،وش ِ
ِ
ِ
ِ
( َك َفى بِ َِّ
ت عْنهُ ِمن ِ
اه ٌد
اَّلل َش ِهي ًدا بَ ْي ِِن َوبَ ْي نَ ُك ْم ) أي  :حسيب هللا هو الشَّاه ُد عل َّي وعلْي ُك ْم .شاه ٌد عل َّي فيما بـلَّ ْغ ُ
علي ُكم أيـُّها الْمك ِذبون فِيما تـ ْفتـرونه ِمن الْبـهت ِ
ان .
ُْ
ُ ُ
ُ ُ
ْ ْ
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قال السعدي  :وشهادته بقوله وفعله وإقراره :
أما قوله  :فبما أوحاه هللا إىل أصدق خلقه مما يثبت به رسالته.
وأما فعله  :فألن هللا تعاىل أيد رسوله ونصره نصراً خارجاً عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد.

وأما إقراره  :فإنه أخِب الرسول عنه أنه رسوله ،وأنه أمر الناس باتباعه ،فمن اتبعه فله رضوان هللا وكرامته ،ومن مل يتبعه فله النار
والسخط وحل له ماله ودمه وهللا يقره على ذلك ،فلو تقول عليه بعض األقاويل لعاجله بالعقوبة.
وقال الشيخ ابن عثيمْي  :وقد شهد هللا لنبيه  بأنه رسوله حقاً بشهادتني :شهادة قولية ،وشهادة فعلية.
اَّللِ ش ِهيداً).
اَّللُ ي ْشه ُد ِمبا أنْـزل إِلْيك أنْـزلهُ بِعِْل ِم ِه والْمالئِكةُ ي ْشه ُدون وكفى بِ َّ
أما الشهادة القولية :ففي قوله تعاىل (ل ِك ِن َّ
وأما الشهادة الفعلية :فهي متكينه من إبالغ الرسالة ،ونصره على أعدائه.

وقال اخلازن  :ملراد بشهادة هللا على نبوة حممد  ما أظهر على يديه من املعجزات الباهرات واآليات القاهرات الدالة على
صدقه  ،وكونه نبياً مرسالً من عند هللا .
( ومن ِعن َدهُ ِعلْم ال ِ
ْكتَ ِ
اب ) أي  :وشهادة املؤمنني من علماء أهل الكتاب  ،كعبد هللا ابن سالم وامثاله من االحبار والرهبان !
ََ ْ
ُ
ِ
قال ابن كثْي  :قِيل :نـزلت ِيف عب ِد َِّ
اَّللِ بْن سالٍم إََِّّنا
يبِ ،أل َّن ه ِذهِ ْاآلية م ِكيَّةٌ ،وعْبد َّ
ْ
ْ
اَّلل بن سالم ،قال ُجماه ٌد  ،وهذا الْق ْو ُل غ ِر ٌ
اس قال :هم ِمن الْيـه ِ
يف ع ِن ابْ ِن عبَّ ٍ
ود والنَّصارى .
أ ْسل ُم يف أ َّول م ْقدِم النِ ِ
َّيب  الْم ِدينة ،و ْاألظْهُر ِيف هذا ما قالهُ الْع ْوِ ُّ
ُ
ُْ
ِ
ُث قال  .... :و َّ ِ
س ي ْشمل ُعلماء أ ْه ِل الْ ِكت ِ
اس ُم ِجْن ٍ
اَّللُ علْي ِه
اب الَّ ِذين ِجي ُدون ِصفة ُحم َّم ٍد صلَّى َّ
يح ِيف هذا أ َّن وم ْن عْندهُ ْ
الصح ُ
ُ
وسلَّم ونـعته ِيف ُكتُبِ ِهم الْمتـق ِدم ِة ِمن بِشار ِ
ات ْاألنْبِي ِاء بِِه .
ُْ
ْ
ُ ُ
ِ
ت ُك َّل شي ٍء فسأ ْكتُبُها لِلَّ ِذين يـتَّـ ُقون ويـُ ْؤتُون َّ
الر ُسول
الزكاة والَّ ِذين ُه ْم بِآياتِنا يـُ ْؤِمنُون الَّ ِذين يـتَّبِ ُعون َّ
كما قال تـعاىل ( ور ْمح ِيت وسع ْ
ْ
َّيب ْاأل ُِم َّي الَّ ِذي ِجي ُدونهُ مكْتُوباً ِعْند ُه ْم ِيف التـ َّْوراةِ و ِْ
اإل ِْجن ِيل ) .
النِ َّ
وقال تـعاىل ( أوملْ ي ُك ْن هلُ ْم آيةً أ ْن يـ ْعلمهُ ُعلماءُ ب ِين إِ ْسرائِيل ) .
ِ
ِ
وأ ْمثال ذلِك ِممَّا فِ ِيه ِْ
َّه ْم يـ ْعل ُمون ذلِك ِم ْن ُكتُبِ ِه ُم الْ ُمنـَّزل ِة ( .التفسري ) .
اإل ْخبا ِر ع ْن ُعلماء ب ِين إِ ْسرائيل أنـ ُ
َّ ِ
اهر أ َّن قـولهُ ومن ِعْنده ِعْلم الْ ِكت ِ
اجلالل ِة وأ َّن الْ ُمراد بِِه أ ْهل الْعِْل ِم بِالتـ َّْوراةِ و ِْ
اإل ِْجن ِيل ،
ف على ل ْف ِظ ْ
اب عطْ ٌ
ْ
ْ ُ ُ
وقال الشنقيطي  :الظ ُ
ُ
ٍِ
ِ
ِ
اسأ ِل الَّ ِذين
وي ُد ُّل لهُ قـ ْولُهُ تـعاىل ( ش ِهد َّ
اَّللُ أنَّهُ ال إِله إَِّال ُهو والْمالئكةُ وأُولُو الْعْل ِم ) وقـ ْولُهُ ( فِإ ْن ُكْنت ِيف شك ممَّا أنْـزلْنا إِلْيك ف ْ
يـ ْقرءون الْ ِكتاب ِمن قـبلِك ) وقـولُه ( فاسألُوا أهل ِ
الذ ْك ِر إِ ْن ُكْنتُم ال تـعلمون ْاآلية  ،إِىل غ ِري ذلِك ِمن ْاآلي ِ
ات .
ُْ ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ ُْ
ُ
قال السعدي  :وإَّنا أمر هللا باستشهاد أهل الكتاب ألهنم أهل هذا الشأن ،وكل أمر إَّنا يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من
غريهمِ ،بالف من هو أجنيب عنه ،كاألميني من مشركي العرب وغريهم ،فال فائدة يف استشهادهم لعدم خِبهتم ومعرفتهم وهللا
أعلم.
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 -1إثبات رسالة النيب . 
 -2وجوب اإلميان برسالة النيب . 
 -3كفر من ينكر رسالة النيب . 
 -4هللا أكِب شهيد على صدق نبوته . 
 -5شهادة هللا أعظم شهادة  ،فال تطلب بعدها شهادة اذا كان اخلصام بني مؤمنني .
 -6فضل العامل على اجلاهل  ،اذ شهادة مؤمين أهل الكتاب تقوم با احلجة على من ال علم هلم من املشركني .
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