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الدرس الثالث و األربعون
فوائد مستفادة من سورة اإلنسان []2
الفائدة الثالثة والثالثون :وهي بطالن مقالة :ما عبدتك طمعا يف جنتك وال
خوف من نارك ولكن حمبة لك .هذه اجلملة ينسبها بعض الصوفية إىل رابعة
العدوية أو بعض الصاحلني بل جيب أن نعبد اهلل باحلب واخلوف والرجاء وأن ال
هنون من قيمة هذه األشياء التي علقنا اهلل تعاىل وأغرانا هبا.
فمن عبد اهلل باخلوف وحده فهو حروري خارجي  ,ومن عبد اهلل بالرجاء
وحده فهو مرجئ  ,ومن عبد اهلل باحلب وحده فهو زنديق  ,ومن عبد اهلل باحلب
ون َي ْب َت ُغ َ
واخلوف والرجاء فهو املؤمن املوحد قال تعاىلُ ( :أو ََٰل ِئ َك ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون إِ َ َٰىل
ْح َت ُه َو ََيَا ُف َ
َر ه ِهب ُم ا ْل َو ِسي َل َة َأ ه ُُّي ْم َأ ْق َر ُب َو َي ْر ُج َ
ون َع َذا َب ُه ۚ )[سورة اإلرساء.]75:
ون َر ْ َ
فعليك ُأُّيا املؤمن أن حتذر من هذه املقوالت املحدثة  ,التي ليس هلا أصل من
كالم رب العاملني  ,وال من كالم سيد املرسلني  ,وال من كالم الصحابة والتابعني
؛وإنام صدرت عن قوم جاهلني  ,أو نسبت إىل قوم صاحلني ,فيجب علينا أن نعتمد
ما دل عليه القرآن والسنة  ,فنعبد اهلل طم ًعا يف جنته ,وخو ًفا من ناره  ,وح ًّبا فيه ,
فهذه الثالث احلب ,واخلوف ,والرجاء أمهات العبادات القلبية .
الفائدة الرابعة والثالثون :أن اجلزاء من جنس العمل.
الفائدة اخلامسة والثالثون :أن اهلل تعاىل متفضل شكور.
آن ت ِ
قال اهلل عز وجل( :إِنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
َنز ًيال )[سورة اإلنسان.]32:
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(نحن) هنا يسمى ضمري فصل ,وضمري الفصل يكثر وروده يف القرآن وله
ثالث فوائد ,أحدها :التأكيد  ,فلو قلت زيد أخوك ,الستقام املعنى؛ لكن لو قلت
زيد هو أخوك لكان يف ذلك مزيد تأكيد .
الفائدة الثانية :احلرص ألهنا تدل اختصاص ما قبله بام بعده ,كقولك :املجتهد
هو الناجح ,فاختص به.
والفائدة الثالثة  :الفصل وهلذا يسمى ضمري فصل ,يفيد التمييز بني كون ما
با أو تاب ًعا فلو قلت مثال :زيد الفاضل فقد يشتبه عىل السامع هل املقصود
بعده خ ً
بالفاضل صفة لزيد وملا يأيت اخلب أم هو خب له  ,لكن إذا قلت زيد هو الفاضل فإنه
يدل عىل أنه خب .
( )

آن ت ِ
قوله( :إِنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
َنز ًيال) :هذا امتنان من اهلل تعاىل عىل نبيه
وذلك أن القرآن يتضمن العقائد الصحيحة ,والرشائع العادلة ,واألخالق القويمة
واآلداب الرفيعة .ويف قوله (تنزيال) ما يدل عىل أن القرآن ينزل شيئا فشيئا ,كام دل
ُج َل ًة و ِ
ِ
ين َك َف ُروا َل ْو َال ن هُز َل َع َل ْي ِه ا ْل ُق ْر ُ
احدَ ًة ۚ ك َََٰذل ِ َك لِنُ َث هب َت بِ ِه
آن ُ ْ َ
عليه قولهَ ( :و َق َال ا َّلذ َ
ُف َؤا َد َك ۖ َو َر َّت ْلنَا ُه ت َْرتِ ًيال )[سورة الفرقان , ]23:وقولهَ ( :و ُق ْرآنًا َف َر ْقنَا ُه ل ِ َت ْق َر َأ ُه َع َىل
َّاس َع َىل مك ٍ
ْث َون ََّز ْلنَا ُه ت ِ
َنز ًيال )[سورة اإلرساء .] 01:فاهلل تعاىل جعل القرآن
الن ِ َٰ ُ
منج ًام ينزل بحسب احلوادث واألحوال .
ّ
قولهَ ( :فاص ِ ِ
با عىل طاعة
با  ,ص ً
ب حلُ ْك ِم َر هب َك) ,اإليامن بالقرآن يتطلب ص ً
ْ ْ

( ) انظر أصول يف التفسري لشيخنا حممد بن صالح العثيمني (.)75
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با عىل أقدار اهلل املؤملة  ,وهذه أنواع الصب
با عن معصية اهلل  ,وص ً
اهلل  ,وص ً
الثالثة كام تقدم مرارا .
وحكم الرب يشمل :احلكم الكوين ,واحلكم الرشعي ,فاحلكم الكوين
القدري  :هو ما يقضيه اهلل تعاىل ويقدره يف خلقه من األرزاق واآلجال واملصائب
واآلفات والعز والذل والصحة واملرض واحلياة واملوت .
واحلكم الرشعي :هو ما حيكم به من احلالل واحلرام واحلل واإلباحة وغري
ذلك .
فيجب الصب لكال احلكمني :احلكم الكوين بالرىض والتسليم  ,واحلكم
الرشعي كذلك باألنقياد والقبول .قال تعاىلَ { :ف َال َو َر هب َك َال ُي ْؤ ِمن َ
ُون َحتَّى
حيك ُهم َ
وك فِ َيام َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث َّم َال َجيِدُ وا ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِِمَّا َق َض ْي َت َو ُي َس هل ُموا ت َْسلِ ًيام}
َُ
[النساء.]17 :
ِ
ِ ِ
ورا) [سورة اإلنسان :]35:هنى اهلل نبيه
قال تعاىلَ ( :و َال تُط ْع من ُْه ْم آث ًام َأ ْو َك ُف ً
صىل اهلل عليه وسلم -واملؤمنني من بعده عن طاعة هذين الصنفني اآلثم :املتلبسباإلثم  ,وهو الفسق والفجور  ,والكفور :اجلاحد هلل تعاىل املنكر ملا جاء به أنبياؤه,
فهذا حتذير من اهلل لنبيه من طرائق املنافقني والكافرين والعصاة والفاسقني ,ثم دله
عىل ما يعينه عىل الصب عىل حكم اهلل  ,والعمل به ..
اس َم َر هب َك ُبك َْر ًة َو َأ ِص ًيال) [سورة اإلنسان :]37:فذكر
فقال تعاىل َ ( :وا ْذك ُِر ْ
اهلل تعاىل غذاء القلب والروح .والغافل أضعف الناس أمام شهواته  ,وأما الذاكر
فإن اهلل تعاىل ُّيبه قوة يف قلبه وروحه ونفسه تعصمه عن الوقوع يف املحرمات ,
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وحتمله عىل فعل الطاعات.
اس َم َر هب َك ُبك َْر ًة َو َأ ِص ًيال)  ,ويف هذا تنبيه عىل الصلوات ؛ ألن الذي
( َوا ْذك ُِر ْ
ً
واصيال هي :الصلوات ,ال سيام صاليت الصبح والعرص
فيه ذكر اسم اهلل بكرة
؛ألهنام يقعان يف البكرة واألصيل .والبكرة :هي الغدو ,واألصيل هو العيش,
ووسع بعض العلامء ومنهم السيوطي :البكرة تتناول صالة الصبح والظهر,
واألصيل لتتناول صلوات املساء؛ العرص واملغرب والعشاء.
ذكر اهلل تعاىل نوعان :ذكر مطلق ,وذكر مقيد.
فالذكر املطلق :أن يلهج االنسان دو ًما بذكر اهلل تعاىل  ,كام قال نبينا صىل اهلل
َاها ِعنْدَ َملِيكِك ُْمَ ,و َأ ْر َف ِع َها ِيف
عليه وسلمَ ( :-أ َال ُأ َن هب ُئك ُْم بِ َخ ْ ِري َأ ْع َاملِك ُْمَ ,و َأ ْزك َ
َدر َجاتِكُم َو َخري َلكُم ِم ْن إِ ْن َف ِ
الذ َه ِ
اق َّ
الو ِر ِقَ ,و َخ ْ ٌري َلك ُْم ِم ْن َأ ْن َت ْل َق ْوا َعدُ َّوك ُْم
ب َو َ
ٌْ ْ
ْ
َ
َْض ُبوا َأ ْعنَا َق ُه ْم َو َي ْ ِ
َفت ْ ِ
ْض ُبوا َأ ْعنَا َقك ُْم»؟ َقا ُلواَ :ب َىلَ .ق َالِ :ذك ُْر اهللَِّ َت َع َاىل) وكام قال
()3

ِ
ْب ۗ ) .
ربناَ ( :و َلذك ُْر اهللَِّ َأك َ ُ

أما الذكر املقيد :فهو ما ُق ٍّيدَ بأوقات ,وأحوال ,وهيئات ,وأسباب معينة,
فهناك ذكر هلل يف الصلوات كام أرشنا آنفا  ,فيذكر االنسان ربه يف صلواته؛ من
تسبيح ,وحتميد ,وتسميع ,وقراءة فاحتة ,وتشهد وما إىل ذلك  ,وهناك أذكار يف
طريف النهار ,وأذكار للنوم ,واليقظة ,وللطعام والرشاب ابتداءا وانتهاء ,وللمسجد
ً
ً
وخروجا ,ال يكاد ءيء من أمور احلياة إال
دخوال
وخروجا ,وللخالء
دخوال
ً
ً
ويتعلق به ذكر ,فينبغي للمو َّفق أن حيفظ األذكار املتعلقة بكل حال وزمان ومكان ,
( ) أخرجه الرتمذي رقم (.)7733
3
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ً
موصوال باهلل عز وجل دو ًما.
حتى يكون قلبه
ِ
اس ُجدْ َل ُه َو َس هب ْح ُه َل ْي ًال َط ِو ًيال)[سورة اإلنسان-37:
قال تعاىلَ ( :وم َن ال َّل ْي ِل َف ْ
 :]31يف هذا أمر بقيام الليل إال َّ
أن هذه اآليه قد ق َّيدهتا آية املزمل وهي قول اهلل عز
وجل{( :إِ َّن َر َّب َك َي ْع َل ُم َأن ََّك َت ُقو ُم َأ ْدنَى ِم ْن ُث ُل َث ِي ال َّل ْي ِل َونِ ْص َف ُه َو ُث ُل َث ُه َو َط ِائ َف ٌة ِم َن
ِ
ِ
َّس
ين َم َع َك َواهللَُّ ُي َقده ُر ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار َعل َم َأ ْن َل ْن ُ ْحت ُصو ُه َفت َ
ا َّلذ َ
َاب َع َل ْيك ُْم َفا ْق َر ُءوا َما َت َي ََّ
ِمن ا ْل ُقر ِ
ون َي ْ ِ
ون ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َي ْب َت ُغ َ
ْض ُب َ
آخ ُر َ
آن َعلِ َم َأ ْن َس َيك ُ
ُون ِمنْك ُْم َم ْر َىض َو َ
ون ِم ْن
َ ْ
ِ
هلل َفا ْقرءوا ما َتي ِ
ون ِيف َسبِ ِ
ون ُي َقاتِ ُل َ
آخ ُر َ
َف ْض ِل اهللَِّ َو َ
الص َال َة َوآتُوا
يموا َّ
َّس منْ ُه َو َأق ُ
يل ا َِّ َ ُ َ َ َّ َ
الزكَا َة َو َأ ْق ِر ُضوا اهللََّ َق ْر ًضا َح َسنًا َو َما ُت َقده ُموا ِألَ ْن ُف ِسك ُْم ِم ْن َخ ْ ٍري َ ِ
َتدُ و ُه ِعنْدَ اهللَِّ ُه َو
َّ
ِ
ِ
يم} [املزمل ,]30 :فجعله اهلل
ور َرح ٌ
اس َت ْغف ُروا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
َخ ْ ًريا َو َأ ْع َظ َم َأ ْج ًرا َو ْ
عىل سبيل االستحباب ,مع بقاء فرضيتها يف حقه صىل اهلل عليه وسلم قولهَ ( :يا َأ ه َُّيا

ِ
ص ِمنْ ُه َقلِ ًيال (َ )2أ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه َو َرت ِهل
ا ُْمل َّز هم ُل ( ) ُق ِم ال َّل ْي َل إِ َّال َقل ًيال ( )3ن ْهص َف ُه َأ ِو ان ُق ْ
ا ْل ُق ْر َ
واإلطالق والتقييد ,والعموم
آن ت َْرتِ ًيال([))5سورة املزمل.]5- :
والتخصيص معلومة يف النصوص يعرفها العلامء.
ومل يزل قيام الليل شعار الصاحلني ,يناجون رهبم ,ويتملقونه ,ويدعونه,
وَيلون به ,فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن جيعل له ح ًظا من هذا الشعار ,وأال
يكون كمن وصف النبي -صىل اهلل عليه وسلم -بقوله يف وصف مقززَّ ( :
إن اهللَ
األسواق ِ ,ج ٍ
كل جع َظ ِري جو ٍ
ِ
ِ
ِ
بالليل ِْ ,ح ٍ
اظ َ ,س ّخ ٍ
ِ
بالنهار
ار
يفة
اب يف
تعاىل ُيبغ ُض َّ ْ ٍّ ّ
ِ
عاملٍ بالدنْيا ِ ,
ِ ,
باآلخ َر ِة)  ,وقال االمام أْحد قال عمن يرتك الوتر ,قال ":هو
جاه ٍل
()2

( )أخرجه البيهقي يف السنن الكبى هبذا اللفظ رقم ( ,)30805وأخرجه أْحد بمعنى متقارب رقم ( ,) 3551وإسناده عىل رشط البخاري ورجاله
2

رجال الشيخني ,وأخرجه احلاكم بمعناه رقم ( ,)303وقال احلاكم والذهبي :صحيح عىل رشط مسلم ومل َيرجاه.
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رجل سوء ال ينبغي أن تقبل له شهادة .قولهَ ( :و َس هب ْح ُه َل ْي ًال َط ِو ًيال ) :إن يف الدنيا
طويال لعبادة اهلل  ,وقال يف سورة املزمل( :إِ َّن َل َك ِيف الن ََّه ِ
ً
ً
ار َس ْب ًحا َط ِو ًيال
جماال
)[سورة املزمل ,]5:يف الوقت بركة  ,وسعة ملن وفقه اهلل تعاىل .كثري من الناس
يقول :ال أدري كيف يميض اليوم والليلة  ,ال أدري كيف تأيت اجلمعة بعد اجلمعة,
البكة منزوعة ,الواقع أن اليوم والليلة منذ خلق اهلل الساموات واألرض أربع
وعرشون ساعة لكل الناس؛ لكن من الناس من يغتنمها ,ويبارك له فيها ,ومن
ً
سبهلال ال يدري كيف متر! وال ينجز
الناس من يستغرق يف الغفالت فتذهب عليه
شي ًئا.
ون ا ْل َع ِ
اج َل َة َو َي َذ ُر َ
قال تعاىل( :إِ َّن ََٰه ُؤ َال ِء ُحيِ هب َ
ون َو َرا َء ُه ْم َي ْو ًما َث ِق ًيال )[سورة
اإلنسانّ :]35:بني اهلل سبحانه وتعاىل السبب الذي حيول بني هؤالء املكذبني
املعاندين وسلوك طريق احلق وهو حبهم العاجلة أي  :الدنيا  ,فهم متعلقون
بزخرفها وملذاهتا وشهواهتا.
قولهَ ( :و َي َذ ُر َ
ون َو َرا َء ُه ْم َي ْو ًما) يعني :ينسون وُّيملون يوم القيامة ,والواقع
أن ذلك اليوم أمامهم ؛ لكن ملا صاروا غافلني عنه  ,متناسني له ؛ جعلوه وراءهم؛
ألن الذي جيعل اليشء ورائه ال ُّيتم به  ,وال يكرتث به ,وال يلتفت إليه ,ولذلك
َان ُي ِريدُ ا ْل َع ِ
عب بقولهَ ( :و َرا َء ُه ْم) فقد اختذوه ظهر ًّيا ,قال اهلل تعاىلَّ ( :من ك َ
اج َل َة
ّ
ِ
ِ
ورا () 8
َع َّج ْلنَا َل ُه ف َ
يها َما ن ََشا ُء َملن ن ِهريدُ ُث َّم َج َع ْلنَا َل ُه َج َهن ََّم َي ْص َال َها َم ْذ ُمو ًما َّمدْ ُح ً
َو َم ْن َأ َرا َد ْاآل ِخ َر َة َو َس َع َٰى َهلَا َس ْع َي َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو ََٰل ِئ َك ك َ
ُورا
َان َس ْع ُي ُهم َّم ْشك ً
([)) 1سورة اإلرساء.] 1- 8:
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رس ُه ْم ۖ َوإِ َذا ِش ْئنَا َبدَّ ْلنَا َأ ْم َث َ
اهل ُ ْم
قال تعاىل ( :ن َّْح ُن َخ َل ْقن ُ
َاه ْم َو َشدَ ْدنَا َأ ْ َ

َت ْب ِد ًيال([ ) )38سورة اإلنسان :]38:هذا تذكري بأصل اخللقه التي ن ّبه عليها يف أول
السورة ( ,وشددنا أرسهم) خلق شديد اخللقة ,قال املفَّسون :شددنا خلقهم
ومفاصلهم وأعضاءهم ,فوهو خلق متني ,والعارفون بعلم وظائف األعضاء
يدركون دقة خلق اإلنسان  ,كيف ركب اهلل تعاىل هذه العظام  ,وكيف شدها
باألربطة وثبت فيها العضالت باألوتار التي تشد خلق االنسان حتى يصبح خل ًقا
متامسكًا.
إن الصناعات التي يصنعها ابن آدم كالسيارة التي تصنع من حديد ال يميض
عليها أشهر وسنيات حتى تتناثر ,وحتتاج إىل صيانة ,وابن ادم ربام يعيش مئة سنة
صحيحا َتري يف بدنه عمليات حيوية بانتظام  ,صحيح أنه يضعف وهذه سنة اهلل ,
ً
ويدب فيه اهلرم ؛ لكن عرشات العمليات َتري يف حلظة واحدة يف بدنه يف جهازه
العصبي وجهازه اهلضمي  ,وجهازه التنفيس.
ال) ,قيل إن (إذا) هنا بمنزلة (إن)َّ ,
قالَ ( :وإِ َذا ِش ْئنَا َبدَّ ْلنَا َأ ْم َث َ
اهل ُ ْم َت ْب ِدي ً
وأن
ذلك مل يقع  ,لكنه نوع من التهديد ,كقول اهلل تعاىل (:إِن ي َش ْأ ي ْذ ِهبكُم وي ْأ ِ
ت بِ َخ ْل ٍق
َ ُ ْ ْ ََ
ج ِد ٍ
ٍ
بخلق
هلل بِ َع ِز ٍيز) فيكون هذا من باب التهديد هلم ,بمعنى نأيت
يد َو َما ََٰذل ِ َك َع َىل ا َِّ
َ
سواكم.
املعنى الثاين :أننا نفنيكم ثم ُننُشؤكم نشأة أخرى  ,وهو البعث  ,وأن املقصود
بقوله  (:أمثالكم) يعني :أنتم أنفسكم؛ حيث ُيعاد تركيبكم ,فتكون هذه النسخة
ا ُملعادة مثيل ٌة للنُسخة األوىل.
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فيكون ً
تذكري باملبدأ واستدالل به عىل املعاد وهو أليق
دليال عىل البعث ,وهذا
ٌ
باملقام.
قوله( :إِ َّن ََٰه ِذ ِه ت َْذكِ َر ٌة) يعني ما جاء يف هذه السورة من املواعظ البليغة ,
والوقر عن
والتشويق  ,والتخويف تذكرة ؛ألهنا ,وَتلو الغشاوة عن األعنيَ ,
اآلذان ,و األكنة عن القلوب.
قال تعاىل ( :إِ َّن ََٰه ِذ ِه ت َْذكِ َر ٌة َف َمن َشا َء َّاخت ََذ إِ َ َٰىل َر هب ِه َسبِ ًيال([ ))31سورة
اإلنسان :]31:املعنى :أنتم أمام مسؤوليتكم أعطاكم اهلل مشيئ ًة حقيقية هبا
تأتون وهبا تذرون ,لستم ُمسريين ,ولستم َمقهورين ,ولستم جمبورين ,عندكم إرادة
ومشيئة هبا تأتون ,وهبا تذرون ,وعليها يرتتب الثواب والعقاب.
وسبيل اهلل :لزوم طاعته وإجتناب َمعصيته.
قولهَ ( :و َما ت ََشا ُء َ
ون إِ َّال َأن َي َشا َء اهللَّ) هذه اآلية والتي قبلها قانون الرشع
وح اإلنسان كام َطوحت ا ُملعتزلة القدرية فزعموا أن للعبد مشيئ ٌة
والقدر ,حتى ال ُي َط َ
فبني اهلل أن مشيئة العباد الخترج عن
مستقل ٌة عن مشيئة اهلل ,والعبد َيلق فعل نفسهَّ .
مشيئته ؛ ألن مقتىض الربوبية نفوذ مشيئته ,فمشيئة العباد داخلة حتت مشيئة رب
العباد وال تَعارض بني األمرين؛ ألن املكلف حينام يأيت شيئ ًا ,أو َيذر شيئ ًا يفعله
بسبق إرصار ,وحمض اختيار  ,وال يرى أنه جمبور عىل فعله ,وال يعلم ما قىض اهلل
عليه يف األزل ,فال حجة له عىل اهلل بذلك ,والذي سيقع منه هو الذي قد قدره اهلل
يف األزل قطع ًا.
له العلم ا ُملطلق بام كان ,وما يكون  ,وما سوف يكون ,وما مل َيكُن كيف لو
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كان يكون.
قولهَ ( :حكِ ًيام) أي  :حكي ًام يف َقدَ ره  ,و حكي ًام يف َرشعه  ,ويف ُحكمه ,فهو
حكيم يف قدرهَ ( .و َما َر هب َك بِ َظ َّال ٍم هل ْل َعبِيد) وال يفعل شيئ ًا عبث ًا وهلو ًا ولعب ًا ,بل حلكمة
ٌ
وغايةِ ,خالف ًا لنفاة احلكمة و التعليل ,وهو حكيم يف رشعه ,ال يرشع إال ما فيه
حكيم يف حكمه فال يظلم مثقال ذرة يف ُجمازاة الناس.
مصلحة حمضة أو راجحة وهو
ٌ
ْحتِ ِه) أي  :يف جنته.
قولهُ ( :يدْ ِخ ُل َمن َي َشا ُء ِيف َر ْ َ
ِ
ب الظاملني ٌ
فهم من ما بعده
( َوال َّظاملِ َ
نص َ
ني َأ َعدَّ َهل ُ ْم َع َذا ًبا َأل ًيام ) َ
بفعل ُمقدر ُي ُ
يعني وأعد للظاملني عذاب ًا أليام ,وهو النار.
الفوائد ا ُْملستنبطة:
الفائدة السادسة والثالثون :إثبات تنزيل القرآن.
الفائدة السابعة والثالثون :إثبات علو اهلل بذاته فوق خملوقاته.
الفائدة الثامنة والثالثون :وجوب الصب حلكم اهلل الكوين والرشعي.
الفائدة التاسعة والثالثون :احلذر من طاعة اآلثم والكفور.
الفائدة األربعون :فضيلة ذكر اهلل تعاىل َط َريف.
الفائدة احلادية واألربعون :فضيلة طول القيام والتهجد.
الفائدة الثانية واألربعون :أثر الذكر والقيام يف الصب عىل طاعة اهلل
واالستقامة.
الفائدة الثالثة واألربعون :أن حب الدنيا والغفلة عن اآلخرة سبب للفسوق
و العصيان.
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الفائدة الرابعة واألربعون :ثقل يوم القيامة عىل الكافرين.
الفائدة اخلامسة واألربعون :كامل قدرة اهلل وقوته وإحاطته.
الرجعة.
الفائدة السادسة واألربعون :االستدالل بالبداءة عىل َ
الفائدة السابعة واألربعون :حصول التذكرة يف القرآن عامة ويف هذه السورة
خاصة.
الفائدة الثامنة واألربعون :إثبات مشيئة العبد وفعله ودخوهلام حتت مشيئة
الرب ومفعوله.
الفائدة التاسعة واألربعون :إثبات اسمي اهلل العليم واحلكيم وما تضمناه من العلم
واحلكمة.
الفائدة اخلمسون :أن دخول اجلنة برْحته ودخول النار بعدله.
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