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الدرس الثالث والثالثون
تفسري سورة املدثر ]56 : 32[ :
الص ْبح إ َذا َأ ْس َف َر ( )33إ َّّنَا ََل ْحدَ ى ا ْلك َُب
{ك َّال َوا ْل َق َمر (َ )32وال ّل ْيل إ ْذ َأ ْد َب َر (َ )33و ُّ
ت
اء م ْنك ُْم َأ ْن َي َت َقدّ َم َأ ْو َيت ََأ ّخ َر ( )33ك ُُّل َن ْفس ب َم ك ََس َب ْ
( )35نَذ ًيرا ل ْل َب َش (َ )36مل ْن َش َ
ي
اء ُل َ
ون (َ )34عن ا ُْمل ْجرم َ
َرهينَة ( )33إ َّل َأ ْص َح َ
اب ا ْل َيمي ( )33ف َجنّات َيت ََس َ
ي (َ )33و َمل ْ ن ُ
(َ )31ما َس َل َكك ُْم ف َس َق َر (َ )32قا ُلوا َمل ْ ن ُ
ي
َك ُن ْطع ُم ا ْمل ْسك َ
َك م َن ا ُْمل َص ِّل َ
وض َم َع َْ
(َ )33و ُكنّا َنخُ ُ
ي (َ )35و ُكنّا ُنك َِّذ ُب ب َي ْوم الدِّ ين (َ )36حتّى َأتَانَا
اْلائض َ
اع ُة ّ
ي ()33
ي (َ )33ف َم ََُل ْم َعن الت ّْذك َرة ُم ْعرض َ
الشافع َ
ا ْل َيق ُ
ي (َ )33ف َم َتنْ َف ُع ُه ْم َش َف َ
محر ُم ْس َتنْف َرة (َ )54ف ّر ْت م ْن َق ْس َو َرة (َ )51ب ْل ُيريدُ ك ُُّل ْامرئ من ُْه ْم َأ ْن ُي ْؤتَى
ك ََأ َّّنُ ْم ُ ُ
َش ًة ( )52ك َّال َب ْل ََل َ َ
اء
َيا ُف َ
ون ْاْلخ َر َة ( )53ك َّال إ ّن ُه ت َْذك َرة (َ )53ف َم ْن َش َ
ُص ُح ًفا ُمن ّ َ
اء اهللُّ ُه َو َأ ْه ُل ال ّت ْق َوى َو َأ ْه ُل ا َْملغْف َرة (})56
َذك ََر ُه (َ )55و َما َي ْذك ُُر َ
ون إ َّل َأ ْن َي َش َ
قال تعاىل( :ك اََّل َوا ْل َق َمر) كَّل هنا بمعنى حقا والقمر معروف ( َوال ال ْيل إ ْذ َأ ْد َب َر) يعني
الليل حني انقضائه وقد ُقرأت عىل قرائتني ( َوال ال ْيل إ ْذ َأ ْد َب َر) و ُقرأت ( َوال ال ْيل إ ْذا
حني إقباله و إسفاره.
الص ْبح إ َذا َأ ْس َف َر) أي َ
َأ ْد َب َر) وكَّلمها قراءة صحيحةَ ( ،و ُّ
وهلل سبحانه أن ُيقسم بام شا َء من خملوقاته وليس ألحد من اخللق أن يقسم إال باهلل
فمن َحلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك .واهلل تعاىل يقسم هبذه املخلوقات العظيمة
الهنا مظاهر ربوبيته و ُقدرته سبحانه وبحمده ،القمر ،والليل ،والصبح مظاهر
متنوعة لربوبيته وجواب القسم؟ (إ اهنَا َل ْحدَ ى ا ْلك َُب) وهي إهنا النار التي جرى
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رجتف من ذكرها.
ذكرها( .ا ْلك َُب) أي األمور الطوام العظام الكبرية التي ُُتشى و ُي
ُ
(نَذ ًيرا ل ْل َب َش) والنذارة هي الخبار باألمر ا َملخوف فأي نذارة أعظم من هذه النذارة
بالنار التي هي لواح ٌة للبش ،وفيها من صنوف العذاب ما تقشعر له األبدان! يقول
اهلل تعاىل { َو ُه ْم َي ْص َطر ُخ َ
اِلا َغ ْ َري ا الذي ُكناا َن ْع َم ُل}
ون ف َ
يها َر ابنَا َأ ْخر ْجنَا َن ْع َم ْل َص ً
آية أخرى {و ََلم م َقامع من حد ٍ
[فاطر ]73 :ويقول يف ٍ
يد (ُ )12ك ال َام َأ َرا ُدوا َأ ْن
َ ُْ َ ُ ْ َ
اِلريق} [اِلج ،]11 ،12 :فأما
يها َو ُذو ُقوا َع َذ َ
ََي ُْر ُجوا من َْها م ْن َغم ُأعيدُ وا ف َ
اب ْ َ
املؤمنون فيتعظون وينتفعون بالنذارة ويقولونَ { :ر ابنَا إن َاك َم ْن تُدْ خل الن َاار َف َقدْ
ني م ْن َأن َْص ٍ
اب
اْص ْ
َأ ْخ َز ْي َت ُه َو َما لل اظامل َ
ف َعناا َع َذ َ
ار} [آل عمرانَ {( ،]291 :ر ابنَا ْ
اهبا ك َ
َان َغ َرا ًما ( )56إ اهنَا َسا َء ْت ُم ْس َت َق ًّرا َو ُم َقا ًما} [الفرقان(55 ،56 :
َج َهن َام إ ان َع َذ َ َ
َمل ْن َشا َء منْك ُْم َأ ْن َي َت َقدا َم َأ ْو َيت ََأ اخ َر) هذا دليل عىل أن للعبد مشيئة وإرادة وفعل
تعارض بني هذه اآلية وبني قوله
حقيقي ألن اهلل تعاىل أسند املشيئة والفعل إليه وال
َ
آنف ًا (ك َََٰذل َك ُيض ُّل اهللاُ َم ْن َي َشا ُء َو َ َْيدي َم ْن َي َشا ُء).
فعند أهل السنة واجلامعة أن اهلل  قد قدر املقادير منذ األزل وأخفاها عن عباده،
وأظهر َلم الشع و ُأعطاهم العقول والرادات و األدوات وال ُقوى التي يتمكنون
اعني َد َخ َل اجلَنا َة)  ،فالقدر كتاب مكنون
هبا من الفعل أو الرتك وقالَ ( :م ْن َأ َط َ
()2

والشع كتاب معلوم َلذا قالَ ( :مل ْن َشا َء منْك ُْم َأ ْن َي َت َقدا َم) ،يتقدم يعني يمتثل أوامر
اهلل و جيتنب نواهيه ( َأ ْو َي َت َأ اخر) يعني ضد ذلك ف ُيتبع نفسه هواها فَّل تعارض بني
تقدير الرب ،وفعل العبد.
( ) أخرجه البخاري رقم (.)281
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ثم قال (ك ُُّل َن ْف ٍ
س) كل من ألفاظ العموم( ،ب َام ك ََس َب ْت َرهينَ ٌة)
أي مرهتنة ومعتقلة بعملها فقد قال اهلل تعاىلََ { :لَا َما ك ََس َب ْت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََس َب ْت}
[البقرة ،]185 :كقوله سبحانه وتعاىلَ { :وك اُل إن َْسا ٍن َأ ْل َز ْمنَا ُه َطائ َر ُه يف ُعنُقه َون ْ
ُخر ُج
ورا} [الرساء ،]27 :يعني كل إنسان ملزم بام طار من
َل ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة كتَا ًبا َي ْل َقا ُه َمن ُْش ً
وعب بال ُعنق ألن ال ُعنق أوثق ما يكون من النسان فالقَّلدة
عمله ،يتقلده يف ُعنقهَ ،
التي حتيط بالعنق ال تنفك عنه بخَّلف السوار باليد أو الرجل ألن ال ُعنق حيمل
اب ا ْل َيمني( ))79ربام كان االستثناء ُمتص ً
َّل وربام كان كان
الرأس (إ اال َأ ْص َح َ
االستثناء منفص ً
َّل فإذا كانت (كل) تشمل نفس املؤمن والكافر فكلهم مرهتنون
اب ا ْل َيمني) استثناء متصل فهم غري مرهتنني وال ُمعتقلني
بأعامَلم فقوله ( :إ اال َأ ْص َح َ
بأعامَلم بل قد نجوا و انفكوا ،وإن قلنا إن املراد نفوس الكفار فَّلستثناء منفصل
بمعنى بل ،بل أصحاب اليمني ،فكأنه إستئناف يف الكَّلم .واملؤدى يف النهاية يؤول
ٍ
زي بإحسانه وأصحاب
إىل يشء واحد وهو أن امليسء ُمرهت ٌن بإسائته وأن ا ُملحسن ََم ٌ
اب
اليمني هم املؤمنون كام سامهم اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة الواقعة ( َفأ ْص َح ُ
وِت
اب ا ْل َيمني) ،ألهنم يؤتون كتبهم بأيامهنم كام قال تعاىلَ ( :ف َأ اما َم ْن ُأ َ
ا ْل َيمني َما َأ ْص َح ُ
كتَا َب ُه ب َيمينه).

قال تعاىل( :يف جن ٍ
اات َيت ََسا َء ُل َ
ني(َ )02ما َس َل َكك ُْم يف َس َقر())01
ون(َ )04عن ا ُْمل ْجرم َ
َ

أي أن املؤمنني يوم القيامة حينام يستقرون يف اجلنان يتذكرون أولئك الذين كانوا
ُينازعوهنم و ُيكذبوهنم و ُيؤذوهنم وينالون منهم كام قال يف سورة املطففني ﴿ َفا ْل َي ْو َم
ُون ﴿َ ﴾70ع َىل ْاألَ َرائك َين ُظ ُر َ
ين آ َمنُو ْا م َن ا ْل ُك افار َي ْض َحك َ
ون ﴿َ ﴾76ه ْل ُث ِّو َب
ا الذ َ
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ا ْل ُك اف ُار َما كَانُوا َي ْف َع ُل َ
ون ( ﴾)75يتذكر أهل اليامن أولئك املجرمني ،ويقولون :ما
قائَّل{ ( :إ ِّّن ك َ
سللكم يف سقر حتى إن أحدهم حيدث أصحابه يف اجلنة ً
َان ل َقري ٌن
(َ )62ي ُق ُ
ني (َ )61أإ َذا م ْتنَا َو ُكناا ت َُرا ًبا َوع َظا ًما َأإناا َملدين َ
ُون ()67
ول َأإن َاك ملَ َن املُْ َصدِّ ق َ
َق َال َه ْل َأ ْنت ُْم ُم اطل ُع َ
اجلحيم (َ )66ق َال تَاهللا إ ْن كدْ َت
ون (َ )60فا اط َل َع َف َرآ ُه يف َس َواء ْ َ
ين} [الصافاتَ ( ]63 -62 :ما
رتدين (َ )65و َل ْو َال ن ْع َم ُة َر ِّّب َل ُكن ُْت م َن ا ُْمل ْح ََض َ
َل ُ ْ
َس َل َكك ُْم يف َس َق َر)ما أدخلكم يف النار؟ فيجيبون هبذا اجلواب املبني ملوجبات العذاب
ني (َ )00و ُكناا ن ُ
وض َم َع
َخ ُ
ني (َ )07و ََل ْ ن َُك ُن ْطع ُم ا ْمل ْسك َ
قالواَ ( :قا ُلوا ََل ْ ن َُك م َن ا ُْمل َص ِّل َ
ْ
ني).
ني (َ )06و ُكناا ُنك َِّذ ُب ب َي ْوم الدِّ ين (َ )05حتاى َأتَانَا ا ْل َيق ُ
اخلَائض َ
اليقني هو املوت ،فموجبات دخول النار أربعة:
ني) ويف هذا دليل عىل أن ترك الصَّلة كفر خمرج عن امللة
أوَلاََ ( :ل ْ ن َُك م َن ا ُْمل َص ِّل َ
ألن الذي يستنكف ويستكب عن الصَّلة ال إيامن يف قلبه .وهذا أحد األدلة التي
استدل هبا من قال بكفر تارك الصَّلة ولو هتاون ًا وكس ً
َّل.
ني) :يمنعون الزكاة الواجبة املستحقة للمساكني فَّل
الثاينَ ( :و ََل ْ ن َُك ُن ْطع ُم ا ْمل ْسك َ
صَّلة وال زكاة؛ ال عبادة للخالق ،وال نفعى للمخلوقني.
وض َم َع ْ
الثالثَ ( :و ُكناا ن ُ
ني) يعني أهنم َيرفون بام يعرفون وما ال يعرفون
اخلَائض َ
َخ ُ
ويكذبون ويفرتون .واخلوض :هو القول بغري علم بل َمرد ُترص وُتمني.
الرابعَ ( :و ُكناا ُنك َِّذ ُب ب َي ْوم الدِّ ين ) كانو ينكرون البعث واملعاد .قال ابن القيم رمحه
اهلل :-فَّل َيلو إما أن يكون كل واحد من هذه اخلصال هو الذي سلكهم يف سقر
وجعلهم من املجرمني أو َمموعها فإن كان كل واحد منها مستقَّل بذلك فالداللة
3
هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

•التفسري العقدي جلزء تبارك

ظاهرة وإن كان َمموع األمور األربعة فهذا إنام هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم وإال
فكل واحد منها مقتض للعقوبة إذ ال جيوز أن يضم ما ال تأثري له إىل ما هو مستقل
هبا .
()1

ني) ،أي َل نزل عىل هذه العقيدة الباطلة والسرية الذميمة حتى
قولهَ ( :حتاى َأتَانَا ا ْل َيق ُ
ني) وقولهَ ( :ف َام تَن َف ُع ُه ْم
اع ُبدْ َر اب َك َحت َٰاى َي ْأت َي َك ا ْل َيق ُ
فاجأنا املوت .قال تعاىلَ ( :و ْ
اع ُة ا
ني) ،أي من هذا شأنه ال يمكن أن يشفع له لقوله عز وجلَ ( :وال
الشافع َ
َش َف َ
ٍ
َي ْش َف ُع َ
الس َام َوات َال ُت ْغني َش َفا َعت ُُه ْم
ون إال َملن ْارت ََض) ،وقالَ { :وك َْم م ْن َم َلك يف ا
َش ْي ًئا إ اال م ْن َب ْعد َأ ْن َي ْأ َذ َن اهللاُ َمل ْن َي َشا ُء َو َي ْر َض} [النجم ،]15 :واهلل سبحانه وتعاىل
ال يأذن بالشفاعة للمشك واليرض عنه فلذلك ال تنفعهم شفاعة الشافعني .ودل
ذلك عىل أن هناك شفاعة تنفع ،وألجل هذا قال العلامء إن الشفاعة نوعان:
شفاعة مثبتة وشفاعة منفية ،فالشفاعة املثبتة ما اجتمع فيها رشطان أذن اهلل للشافع
أن يشفع ،الثاّن رضاه عن املشفوع له .ألن الشفاعة عند اهلل ليست كالشفاعة عند
ملوك الدنيا ملوك الدنيا ال يشعر أحدهم إال قد ودخل عليه داخل يشفع لفَّلن،
دون إذن مسبق ثم قد جييبه رغبة أو رهبة .أما شأن اهلل فليس كذلك .فإن قال قائل:
ما فائدة الشفاعه إذا كان البد من إذن مسبق ورضا فاجلواب فائدهتا إكرام الشافع
إكرام الشافع حيث جيعل اهلل له هذه املنزله التي يتبني هبا فضله عند اهلل عىل سائر
الناس .أما الشفاعة املنفيه فهي الشفاعة التى أدعاها املشكون حيث زعمو أن

()

(.)54
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آَلتهم شفعاء عند اهلل عز وجل وقالوا :ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى ،فهذه
شفاعة باطله منفيه حيث أهنا ال تغني عنهم شيئا كام قال سبحانهَ ( :ف َام تَن َف ُع ُه ْم
اع ُة ا
ني).
الشافع َ
َش َف َ
ني) هذا استفهام استنكار وتثريب عليهم
قولهَ ( :ف َام ََل ُ ْم َعن الت ْاذك َرة ُم ْعرض َ
لعراضهم عن املوعظه والتذكره التي هبا صَّلح أمورهم واستقامة أحواَلم
فيعرضون ويستنكفون ويشيحون بوجههم عن التذكرة والتذكره هي ماتضمنه
القرآن من مواعظ.
مح ٌر ُّم ْستَنف َرة ٌ َف ار ْت من َق ْس َو َر ٍة) ،هذا تشبيه شنيع يبعث عىل السخريه
قوله( :ك ََأ اهنُ ْم ُ ُ
هبم يقول ما أشبههم حينام يدعوهم الداعي ويذكرهم املذكر بقطيع اِلمر الوحشيه
التي رأت أسد ًا أو رأت رامي ًا فانطلقت نافرة جتري يف كل إجتاه والقسورة :قيل هو
اسم األسد باِلبشيه اسم األسد باِلبشيه وأسامء األسد كثريه يف لغة العربَ ( ،ف ار ْت
من َق ْس َو َر ٍة) ،وقيل هو الرامي أو الصياد.
ٍ
َش ًة) ،يعني أن القوم يتبجحون
قولهَ ( :ب ْل ُيريدُ ك ُُّل ا ْمرئ من ُْه ْم َأ ْن ُي ْؤتَى ُص ُح ًفا ُمن ا َ
ويعجزون األنبياء بطلب اآليات اخلاصة ويشرتطون أن يؤتى كل واحد فيهم كتا ًبا
ِّ
منشورا! كام قال ربنا عز وجل عمن كان قبلهم { َل ْن ن ُْؤم َن َحتاى ن ُْؤتَى م ْث َل
خاصا به
ً
ً
وِت ُر ُس ُل اهللا} [األنعامَ { ،]210 :و َل ْن ن ُْؤم َن ل ُرق ِّي َك َحتاى ُتن َِّز َل َع َل ْينَا كتَا ًبا
َما ُأ َ
َن ْق َر ُؤ ُه} [الرساء ]97 :هذه اشرتاطات تعجيزية يريدون هبا التنصل من قبول اِلق.
لكن ليس هذا هو املانع َلم عن قبول اِلق  ،بل املانع َلم (ك اََّل َبل اال ََيَا ُف َ
ون
ْاآلخ َر َة) ،السبب أهنم اليؤمنون باملعاد ،ويظنون أهنا َمرد اِلياة الدنيا كام قال قائلهم
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" ٌ
بطون تدفع وأرض تبلع وماَيلكنا إال الدهر" .وأن كل يشء ينتهي باملوت وإذا
كان كذلك فهمهم االستمتاع واتباع اَلوى ،ألهنم ال َيافون وعيد اهلل وال يصدقون
أنبياء اهلل.
هذه حقيقة األمر لدى الكفار والوثنيني واملَّلحدة :إن اليامن باملعاد أثره عظيم يف
استقامة النسان واهتداء قلبه فمن ال َياف اآلخرة اليعمل صاِل ًا واليقبل هدى
اهلل  ،أما من كان يرجو اهلل واليوم اآلخر فإنه اِلياة األخرى ماذا أعددت َلا؟ (كََّل
إ ان ُه ت َْذك َر ٌة) ،يعني ماتقدم يف هذه السورة أو القرآن بمجمله تذكرة ( َف َم ْن َشا َء َذك ََر ُه)
ٌ
مسؤل عام يبدر منه ،وأن الثواب
و مرة أخرى تكرر إثبات املشيئة لإلنسان وأنه
والعقاب مرتب عىل هذه املسؤلية كام قال ربنا عز وجلَ ( :ف َأ اما َم ْن َأ ْع َطى َوا ات َقى
اِل ْسنَى
اس َت ْغنَى َو َك اذ َب ب ْ ُ
ِّسى َو َأ اما َم ْن َبخ َل َو ْ
َو َصدا َق ب ْ ُ
ِّس ُه ل ْل ُي ْ َ
اِل ْسنَى َف َسنُ َي ِّ ُ
ِّسى) ( َو َما َي ْذك ُُر َ
ون إالا َأن َي َشاء) .يعني لكم مشيئة حقيقية ،لكنها
ِّس ُه ل ْل ُع ْ َ
َف َسنُ َي ِّ ُ
خاضعة وتابعة ملشيئة اهلل تعاىل.
فاليامن بالقضاء والقدر ينتظم إثبات مشيئة اهلل وقدره السابق الذي أخفاه عن عباده
ومشيئة العبد اِلقيقية وفعله اِلقيقي الذي به يأِت ويذر ،و عليه يرتتب الثواب.
والعقاب فهي الُترج عن املشيئة السابقة والقدر السابق ،فَّل تعارض بني الشع
والقدر ويقوم ميزان العدل والقسط باجلمع بينهامُ ( :ه َو َأ ْه ُل ال ات ْق َو َٰى) ،يعني أنه
حقيق أن يتقى .بامتثال أمره واجتناب هنيه يعني أنه سبحانه
سبحانه أهل أن ُيتقى،
ٌ
أهل ألن يغفر الذنوب ويصفح عن السيئات ويتجاوز عن اخلطيئات .واملعتزلة
جيعلون األسامء أعَّل ًما حمضة وينكرون الصفات لكن اهلل أثبت ها هنا اتصافه
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بالصفات حيث قالُ ( :ه َو َأ ْه ُل ال ات ْق َو َٰى َو َأ ْه ُل ا َْمل ْغف َرة) فاملغفرة صفته فهو الغفور وله
املغفرة ،كام انه الرحيم وذو الرمحة ،وهو العزيز وله العزة وهكذا.
الفوائد ا ُْملستنبطة:
الفائدة السابعة والعشون :إثبات خزنة النار من املَّلئكة وهم الزبانية واثبات
عددهم.
الفائدة الثامنة والعشون :اِلكمة من جعل خزنة النار مَّلئكة لشدهتم وقوهتم.
أمور مخسة :
اِلكمة من جعل عدهتم تسعة عشٌ ،
 -2فتنة للكافرين.
 -1ويقينًا ألهل الكتاب.
 -7وزيادة إيامن للمؤمنني.
 -0رفع الريبة عنهم.
 -6واضَّلل املنافقني والكافرين.
الفائدة التاسعة والعشون :تعدد اِلكم واملقاصد يف األمر الواحد.
الفائدة الثَّلثون :وجوب قبول خب اهلل ورسوله وعدم معارضته بمجرد الرأي
والقياس.
الفائدة اِلادية والثَّلثون :أن من أفعال اهلل ماحكمته تعبدية خفية ليحصل البتَّلء
بالتصديق واليقني.
الفائدة الثانية والثَّلثون :أن اليقني درجة أعىل من َمرد العلم ،ألن أهل الكتاب قد
علموا لكن َميء هذا زادهم يقين ًا.
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الفائدة الثالثة والثَّلثون :إثبات زيادة االيامن ونقصانه.
الفائدة الرابعة والثَّلثون :الرد عىل املرجئة والوعيدية النافني لزيادة اليامن
ونقصانه ،القائلني أن االيامن يشء واحد إما أن يوجد كله أو يعدم كله.
الفائدة اخلامسة والثَّلثون :التَّلزم بني اليقني وعدم الريب.
الفائدة السادسة والثَّلثون :التَّلزم بني الكفر والنفاق والريب.
الفائدة السابعة والثَّلثون :أن حتصيل اليقني وزيادة االيامن وطرد الشك والريبة من
أعظم املقاصد.
الفائدة الثامنة والثَّلثون :أن القرآن العظيم هدى وشفاء للمؤمنني وال يزيد
الظاملني إال خسارا.
الفائدة التاسعة والثَّلثون :الضَّلل واَلدى من اهلل.
الفائدة األربعون :كثرة جند اهلل وانفراده سبحانه بالعلم هبم عدد ًا وصفة وحاال.
الفائدة اِلادية واألربعون :حصول الذكرى بام تضمنه القرآن من أمثال ومواعظ
ونذر.
الفائدة الثانية واألربعون :مشوعية الذكرى جلميع البش ( َو َما ه َي إ اال ذك َْر َٰى
ل ْل َب َش) مؤمنهم وكافرهم ،مسلمهم وكتابييهم.
الفائدة الثالثة واألربعون :إقسام اهلل تعاىل بام شاء من خملوقاته لكوهنا من مظاهر
قدرته( .
الفائدة الرابعة واألربعون :إسناد األفعال إىل من قامت به.
الفائدة اخلامسة واألربعون :تعظيم شأن النار والتخويف منها ( اإهنَا َل ْحدَ ى ا ْلك َُب).
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الفائدة السادسة واألربعون :إثبات مشيئة العباد يف الكفر وااليامن مع دخوَلا حتت
مشيئة اهلل.
الفائدة السابعة واألربعون :نجاة املؤمنني وفكاكهم من تقدم يف الذكر إثبات
املسؤولية الشخصية وحتمل االنسان لتبعة أعامله وارهتانه هبا.
الفائدة الثامنة واألربعون :إثبات اجلنة وأهنا دار املؤمنني.
الفائدة التاسعة واألربعون :أن الكفر جريمة.
الفائدة اخلمسون :تساؤل املؤمنني يف اجلنة عن حال الكافرين يف النار.
الفائدة اِلادية واخلمسون :بيان موجبات النار األربعة :ترك الصَّلة والزكاة
واخلوض بالباطل وإنكار البعث.
الفائدة الثانية واخلمسون :كفر تارك الصَّلة ولو هتاون ًا وكس ً
َّل.
الفائدة الثالثة واخلمسون :أن الكافر ال عبد اخلالق وال نفع املخلوق.
الفائدة الرابعة واخلمسون :إْصار الكافر عىل خصال الكفر حتى املوت.
الفائدة اخلامسة واخلمسون :نفي الشفاعة عن الكفار.
الفائدة السادسة واخلمسون :إثبات الشفاعة للمؤمنني.
الفائدة السابعة واخلمسون :التشبيه الشنيع بحال الكافرين املعرضني عن املذ ِّكر
باِلمر الوحشية املستنفرة الفارة من األسد أو من الرامي.
الفائدة الثامنة واخلمسون :تبجح الكافرين وسؤاَلم املطالب التعجيزية.
الفائدة التاسعة واخلمسون :تشابه قلوب املشكني يف حججهم ومماطلتهم.
الفائدة الستون :بيان حقيقة كفر الكافرين ورس إعراضهم وهو إنكارهم للمعاد .
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الفائدة اِلادية والستون :أمهية اخلوف من اآلخرة وأثره يف استقامة العبد.
الفائدة الثانية والستون :أن القرآن العظيم أعظم تذكرة وموعظة.
الفائدة الثالثة والستون :إثبات مشيئة العبد ودخوَلا حتت مشيئة اهلل.
الفائدة الرابعة والستون :استحقاق اهلل أن يتقى وذلك بامتثال أمره واجتناب هنيه.
الفائدة اخلامسة والستون :اتصاف اهلل باملغفرة ملن شاء من عباده سوى املشكني.
الفائدة السادسة والستون :إثبات الصفات كاملغفرة والرد عىل املعتزلة الزاعمني أهنم
يثبتون األسامء دون الصفات.
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