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الدرس الخامس
ِ
{ ُقل ُهو ا َّل ِذي ذرأكُم ِف الر ِ
َشون}{ ,ذرأكُم},أي بثكم ,ونَشكم ,إذ مل
ض وإِليه ُُت ُ
ا
يكن عىل وجه البسيطة سوى ٌ
كثريا ونساء ,فهذه املليارات
رجل وامرأة ,فبث منهام
رجاًل ا
التي متأل الكرة الرضية من أقىص الصني إىل أمريكا اجلنوبية ومن كندا وسيربيا إىل جنوب
أفرقيا كلهم يرجعون إىل ٍ
َّاس ا َّت ُقوا
أب وأ ٍم فقط كام قال اهلل سبحانه وتعاىل{ :يا أ هُّيا الن ُ
ِ
ِ
احد ٍة وخلق ِمنها زوجها وب َّ ِ
سو ِ
ر َّبك ُُم ا َّل ِذي خلقكُم ِمن نف ٍ
اء}
ث من ُهام ِرج ااًل كث اريا ونس ا
ِ
َشون} ,حركة مقابل حركة ,فاحلَش ف مقابل الذرأ
[النساء ,]1 :ثم قال{ :وإِليه ُُت ُ
والنَش ,فاهلل ذرأنا وبثنا ف الرض ,ثم يوم القيامة حيَشنا وجيمعنا عىل صعيد واحد .وفيه
تذكري باملعاد.
قوله{ :وي ُقو ُلون متى هذا الوعدُ إِن كُنتُم ص ِ
اد ِقني} ,وهذا من الكربياء والعناد وإنكار
الثوابت واملحكامت والبدهيات ,فهم يعاندون الرسل ويقولون :متى؟ فيتشاغلون بأين
ومتى عن أصل القضية وإًل فإن متى وأين ًل تؤثران عىل أصل املوضوع ,وهلذا ملا سأل
الساع ُة؟ قال« :وما أعددت
أعرايب النبي صىل اهلل عليه وسلم( :قال يا ر ُسول اهللِ متى َّ
ِ
ِ
ب اهلل ور ُسول ُه ,قال« :فأنت مع من أحببت») ,
هلا؟» فلم يذكُر كبِ اريا ,قال :ولكنِّي ُأح ه
فعلم الساعة عند اهلل ,وهؤًلء املكذبون خياطبون الرسل بكل بجاحة وسوء أدب ,فأمر
ني} ,أي أن الغيب عند اهلل
اهلل نبيه أن يرد عليهم بقوله{ :إِنَّام ال ِعل ُم ِعند اهللَِّ وإِنَّام أنا ن ِذ ٌير ُمبِ ٌ
وإنام مهمتي اإلنذار والبالغ ,وعلم الساعة قد ضن به وعنده مفاتيح الغيب اخلمس كام
ِ
ِ
الساع ِة و ُينزِّ ُل الغيث ويعل ُم ما ِف الرحا ِم وما تد ِري نف ٌس
قال اهلل تعاىلَّ { :ن اهللَّ عند ُه عل ُم َّ
ِ
ِ
ي أر ٍ
يم خبِ ٌري} [لقامن ,]4 :فعلم
ض مت ُ ُ
ب غدا ا وما تد ِري نف ٌس بِأ ِّ
ماذا تكس ُ
وت إِ َّن اهللَّ عل ٌ
أخرجه مسلم.)9362( -
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الساع ِة أ َّيان ُمرساها ( ) 4فِيم أنت
الساعة اختص اهلل تعاىل به قال اهلل{ :يسأ ُلونك ع ِن َّ
ِمن ِذكراها ( ) 4إِىل ر ِّبك ُمنتهاها ( ) إِنَّام أنت ُمن ِذ ُر من خيشاها ( ) 4كأ ََّّنُم يوم
يروَّنا مل يلب ُثوا إِ ًَّل ع ِش َّي اة أو ُضحاها} [النازعات ,] 4 - 4 :وقال ههنا ف سورة
ني} ,فمهمتي هي النذارة والبيان ليس إًل ولفظ (إنام) ,أداة حرص
امللك{:وإِنَّام أنا ن ِذ ٌير ُمبِ ٌ
أمر جيب أن يتفطن له املؤمن وأن ُيعنى باحلقائق وأصل العلم ,وًل يتشاغل بزغل
فهذا ٌ
العلم عليك أن تعد للساعة ًل أن تشتغل بالبحث عن موعدها ,فال أحد يعلم متى
الساعةً ,ل النبي صىل اهلل عليه وسلم وًل جربيل! وملا سأل جربيل النبي صىل اهلل عليه
ِ
الساع ِة ,قال« :ما املسئ ُ
السائِ ِل»)  ,فهذا مما
ُول عنها بِأعلم من َّ
وسلم ( :قال :فأخ ِرب ِن ع ِن َّ
1

اختص اهلل بعلمه ,وإذا سمعت من يقول أن َّناية العامل ستكون ف عام كذا وكذا فقل له
كذبت؛ لن اهلل تعاىل قالُ { :قل ًل يعلم من ِف السامو ِ
ات والر ِ
ض الغيب إِ ًَّل اهللَُّ وما
َّ
ُ
يش ُع ُرون أ َّيان ُيبع ُثون} [النمل.]44 :
قوله{ :فل َّام رأو ُه زُ لف اة ِسيئت ُو ُجو ُه ا َّل ِذين كف ُروا} ,أي ملا رأو ُتقق موعود اهلل تعاىل
بالبعث والنشور ,زلفة :اسم مصدر يستعمل للواحد ولألثنني ,وهو بمعنى قريب,
ِ
وه ُهم}
وسيئت :أي ق ُبحت ,وقيل أسودت كام قال اهلل تعاىل{ :فأ َّما ا َّلذين اسو َّدت ُو ُج ُ
[آل عمران ,]1 4 :فكل ما يدل عىل السوء فتفرس به هذه اآلية كام قال اهلل تعاىل:
{ووجوه يومئِ ٍذ ب ِ
اِس ٌة} [القيامة ,]4 :وقال{ :و ُو ُجو ٌه يومئِ ٍذ عليها غرب ٌة ( ) تره ُقها
ُ ُ ٌ
قَت ٌة} [عبس:

 ,] 1 ,وهلذا يقال أن أحد امللحدين قال لحد املؤمنني :ما هو شعورك

حني متوت وتكتشف أن كل ما كنت تعتقده ًل حقيقة له قال له :لن يكون أسوء من
شعورك حينام متوت وتكتشف أن كل ما كنت تنكره حقا .كام قال القائل:

أخرجه البخاري ,) 444( -ومسلم ,)8( -متفق عليه.
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بيب كِ ُ
لت إِليكُام
َش الجسا ُد ُق ُ
قال ا ُملن ِّج ُم والط ُ
الُها *** ًل ُُت ُ
ست بِ ِ ٍ
خاِس *** أو ص َّح قويل ف ُ
سار عليكُام
إِن ص َّح قو ُلكُام فل ُ
اخل ُ
قوله{ :و ِقيل هذا ا َّل ِذي كُنتُم بِ ِه تدَّ ُعون},أي قيل هلم تبكي اتا :هذا هو الذي كنتم به
تستعجلون ,هذا هو الذي استخففتم به ورددمتوه وأنكرمتوه عىل الرسل وكذبتم به ,هذا
الذي كنتم تدعون بقرب حصوله ها قد وقع كام أخرب اهلل تعاىل به عىل ألسنة رسله قال اهلل
تعاىل{ :هل ين ُظ ُرون إِ ًَّل تأ ِويل ُه يوم يأ ِت تأ ِوي ُل ُه ي ُق ُ
ول ا َّل ِذين ن ُسو ُه ِمن قب ُل قد جاءت ُر ُس ُل
ر ِّبنا بِاحل ِّق} [العراف ,]44 :فيندمون وًلت ساعة مندم.
قولهُ {:قل أرأيتُم إِن أهلكنِي اهللَُّ ومن م ِعي أو ر ِمحنا فمن ُجيِ ُري الكافِ ِرين ِمن عذ ٍ
اب ألِي ٍم},
أسلوب استفهام عىل سبيل املجادلة والتنزل مع املخالف .يقول :هبوا أن اهلل أهلكني أنا
ومن معي أو كانت الخرى فرمحنا واستبقانا ,فامذا جيدي عنكم ذلك{ ,فمن ُجيِ ُري
الكافِ ِرين ِمن عذ ٍ
سواء تربصتم بنا ريب املنون فهلكنا
اب ألِي ٍم} ,هل يغني عنكم شيئا,
ٌ
ومتنا ,أو متعنا وبقينا فامذا ينفعكم ذلك؟ ,هذا ًل يغني عنكم من اهلل شيئا ,فاهلل تعاىل هو
الذي جيري وًل جيار عليه.
الرمح ُن آمنَّا بِ ِه وعلي ِه توكَّلنا} ,تكرر اسم الرمحن ف هذه السورة أربع
قولهُ { :قل ُهو َّ
مرات ,واإليامن به سبحانه وتعاىل يتضمن اإليامن بوجوده ,واإليامن بربوبيته ,واإليامن
بألوهيته ,واإليامن بأسامئه صفاته ,و اإليامن هبا يتضمن اإلقرار باللسان والعمل بالركان,
فحقيقة اإليامن قول وعمل ,قول باللسان ,واعتقاد باجلنان ,وعمل بالركان ,يزيد
بالطاعة وينقص بالعصيان ,فيجب عل كل مؤمن أن يستعلن باإليامن ويقول{ :آمنا} كام
قال اهلل تعاىلُ { :قو ُلوا آمنَّا بِاهللَِّ وما ُأن ِزل إِلينا وما ُأن ِزل إِىل إِبر ِ
اهيم وإِسام ِعيل وإِسحاق
ويع ُقوب والسب ِ
وت ُموسى و ِعيسى وما ُأ ِ
اط وما ُأ ِ
وت ال َّنبِ هيون ِمن ر ِّهبِم ًل نُف ِّر ُق بني أح ٍد
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ٍ
بشكل خاص
ِمن ُهم ونح ُن ل ُه ُمسلِ ُمون} [البقرة ,]144 :وأمر نبيه صىل اهلل عليه وسلم
فقال اهلل تعاىلُ { :قل آمنَّا بِاهللَِّ وما ُأن ِزل علينا وما ُأن ِزل عىل إِبر ِ
اهيم وإِسام ِعيل وإِسحاق
ويع ُقوب والسب ِ
اط وما ُأ ِ
وت ُموسى و ِعيسى والنَّبِ هيون ِمن ر ِّهبِم ًل نُف ِّر ُق بني أح ٍد ِمن ُهم
ت بِام أنزل اهللَُّ ِمن كِت ٍ
اب}
ونح ُن ل ُه ُمسلِ ُمون} [آل عمران ,]4 :وقال{ :و ُقل آمن ُ
[الشورى ,]14 :فيجب عىل اإلنسان أن حيقق اإليامن بأركانه الثالثة ,باعتقاد القلب
وقول اللسان وعمل الركان فهذه حقيقة اإليامن ثم قال تعاىل{ :وعلي ِه توكَّلنا} ,التوكل
من خصال اإليامن وهذا من عطف اخلاص عىل العام؛ لُهية التوكل ف هذا املقام فلام كان
املقام مقام مواجهة للمَشكني ,ومقابلة ,ورد ,احتاج المر إىل ذكر التوكل؛ لن التوكل:
اعتامد القلب عىل اهلل ف جلب املنافع ودفع املضار مع فعل السباب املوصلة لذلك.
والفرق بني التوكل والتواكل:
أن التواكل نوع من العجز والكسل وعدم الخذ بالسباب ,وهو مذموم.
سواء كانت
أن التوكل فإنه اعتامد القلب عىل اهلل ,والخذ بالسباب التي نصبها اهلل؛
ٌ
أسباب رشعية أو حسية ,وهلذا قال اهلل تعاىل{ :وأ ِعده وا ُهلم ما استطعتُم ِمن ُق َّو ٍة} [النفال:
 ,]4فأن نبينا صىل اهلل عليه وسلم حينام دخل مكة وضع عىل رأسه املغفر وظهر بني
َّنارا
يكمن ا
درعني وهذا من السباب ,وملا هاجر إىل املدينة كان صىل اهلل عليه وسلم ُ
ويسري ا
ليال ,ففعل السباب ًل يناف التوكل ,والتوكل قرين اإليامن وقال موسى لقومه:
{وعىل اهللَِّ فتو َّك ُلوا إِن كُنتُم ُمؤ ِمنِني} [املائدة ,]44 :وقال اهلل تعاىل{ :إِنَّام ُاملؤ ِمنُون ا َّل ِذين
ِ
وهبم وإِذا تُلِيت علي ِهم آيا ُت ُه زاد ُْتم إِيامناا وعىل ر ِّهبِم يتو َّك ُلون}
إِذا ُذكر اهللَُّ و ِجلت ُق ُل ُ ُ
[النفال ,]4 :فالتوكل من أعظم مظاهر اإليامن قال اهلل تعاىل{ :وتوكَّل عىل احل ِّي ا َّل ِذي ًل
ُوب ِعب ِ
وت وس ِّبح بِحم ِد ِه وكفى بِ ِه بِ ُذن ِ
اد ِه خبِ اريا} [الفرقان ,]44 :فحقق يا عبداهلل
ي ُم ُ
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الرمح ُن
عبادة التوكل عليه سبحانه وتعاىل وقل كام أمر اهلل نبيه صىل اهلل عليه وسلمُ { :هو َّ
آمنَّا بِ ِه وعلي ِه توكَّلنا فستعل ُمون من ُهو ِف ضال ٍل ُمبِ ٍ
ني} [امللك ,]42 :ويعلمون ذلك
حينام حيرضهم الجل ويبرصون مالئكة الرمحن كام قال اهلل تعاىل{ :يوم يرون املالئِكة ًل
ِ
ِ
ٍِ ِ
ورا} [الفرقان ,]44 :وحينام يبعثون من
ُبَشى يومئذ لل ُمج ِرمني وي ُقو ُلون حج ارا َم ُج ا
الرمح ُن وصدق ُاملرس ُلون} [يس ,]44 :إىل غري
قبورهم فتقول هلم املالئكة{ :هذا ما وعد َّ
ذلك من اآليات.
وهذا من أساليب خماصمة الكفار وجمادلتهم؛ لن اهلل أودع فطرهم هذا اإلقرار ولذا قال
موسى لفرعون { :لقد علِمت ما أنزل ه ُؤًل ِء إِ ًَّل رب السامو ِ
ات والر ِ
ض بصائِر}
ه َّ
كافرا؛
[اإلِساء ,]1 4 :فكل كافر ينطوي قلبه عىل علم باحلق لكنه حيجبه ,وإنام سمي ا
كافر؛ لنه يسَت
لنه كفره :أي غطاه,
والكفر :هو السَت والتغطية .ومنه سمي الزارع ا
ُ
البذور ف الرض ويغطيها بالَتاب ,لكنه يأبى ويستكرب ولذا قال اهلل تعاىل عن فرعون
وآل فرعون{ :وجحدُ وا ِهبا واستيقنتها أن ُف ُس ُهم ُظل اام و ُع ُل ًّوا } [النمل.]1 :
قولهُ { :قل أرأيتُم إِن أصبح ماؤُ كُم غو ارا فمن يأتِيكُم بِام ٍء م ِع ٍ
ني } [امللك ,]4 :هذا من
الدًلئل التي جيبههم اهلل تعاىل هبا وجيعلهم أمام مواجهة سافرة ًل يمكنهم دفعها ,فيقول
هلم :أرأيتم هذا املاء الذي جعلناه سبب احلياة كام قال اهلل تعاىل{ :وجعلنا ِمن امل ِ
اء ك َُّل
َش ٍء حي أفال ُيؤ ِمنُون} [النبياء ,]4 :لو أن هذا املاء غار ف الرض فلن تدر ُكه املعاول
والفؤوس ,فمن يأتيكم بامء جار؟ ,وهذا كقوله{ :أ َّمن هذا ا َّل ِذي ُهو ُجندٌ لكُم} [امللك:
 ,]4وكقوله{ :أ َّمن هذا ا َّل ِذي يرزُ ُقكُم إِن أمسك ِرزق ُه} [امللك ,]41 :هكذا اآليات
ْتزهم هز اا ,وتنفض عنهم غبار العادة والبالدة وجتعلهم ف مواجهة رصحية مع دًلئل
وجىل الغشاوة عن عينه والوقر عن أذنيه والكنة
خريا ,استبرص
َّ
اإليامن ,فمن أراد اهلل به ا
5
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عن قلبه واتبع اهلدى ,ومن تنكب الطريق وأبى فإنه ًل يزيده ذلك من اهلل إًل ُبعد ,ويقال
إن أحدهم ملا سمع قول اهلل تعاىل{ :فمن يأتِيكُم بِام ٍء م ِع ٍ
ني}[امللك ,]4 :قال :تأت به
الفؤوس واملعاول ,فغار ماء عينيه.
الفائدة الوىل :التفكر ف بديع خلق اهلل وتدبريه ,وهذه من أجل العبادات.
الفائدة الثانية :إثبات اسم اهلل الرمحن ,وإثبات ما تضمنته من صفة ,وكل اسم من أسامء
اهلل احلسنى يتضمن وص افا وًل عكس ,فال يلزم من إثبات الصفة إثبات اًلسم ,مثال
ذلك :قول اهلل تعاىلُ { :ي ِريدُ اهللَُّ بِك ُُم ال ُيرس وًل ُي ِريدُ بِك ُُم ال ُعرس} [البقرة ,]144 :وليس
اءون إِ ًَّل أن يشاء} [اإلنسان ,]4 :وليس من
من أسامئه املريد .وكقوله تعاىل{ :وما تش ُ
أسامئه الشائي .وباب الصفات أوسع من باب السامء.
الفائدة الثالثة :إثبات اسم اهلل البصري ,وتضمنه لصفة البرص رؤي اة وعل اام.
الفائدة الرابعة :ضعف اآلدميني واضطرارهم إىل اهلل تعاىل.
الفائدة اخلامس :غرور الكفار وضالهلم.
الفائدة السادسة :فاقة اآلدميني وافتقارهم إىل اهلل.
الفائدة السابعة :استكبار الكافرين ونفرْتم من دًلئل احلق.
الفائدة الثامنة :تكييف حال الكافر باهلل ,بحال التائه املكب عىل وجهه ًل ُّيتدي ,وف
املقابل تكييف حال املؤمن بالسائر منتص ابا عىل ٍ
درب مستقيم.
الفائدة التاسعة :جواز املقارنة بني طرفني ليس ف أحدُها منه َشء كقول اهلل تعاىل{ :آهللَُّ
خ ٌري أ َّما ُي ِ
َشكُون} [النمل ,]42 :كام ف قوله ههنا { :أفمن يم ِش ُمكِ ًّبا عىل وج ِه ِه أهدى
أمن يم ِش س ِويا عىل ِرص ٍ
اط ُمست ِقي ٍم} [امللك ,]44 :فالذي يمش مك ابا عىل وجهه ليس
ًّ
َّ
عنده من اهلداية َشء البته ,ومع ذلك قارن بينهام.
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الفائدة العارشة :مَشوعية رضب المثال وفائدْتا ,وإذا مر اإلنسان بمثل ف القرآن
فلريعه سمعه؛ لن اهلل تعاىل يقول{ :وتِلك المث ُال ن ِ
َّاس وما يع ِق ُلها إِ ًَّل الع ُ
رض ُهبا لِلن ِ
امل ِون}
[العنكبوت ,] 4 :فإن كان ًل يعقل املثل ,فهذه عالمة سوء.
الفائدة احلادية عَشة :إثبات صفة اخللق واإلنشاء من العدم هلل رب العاملني.
الفائدة الثانية عَشة :أُهية السمع والبرص والفؤاد وبيان العالقة بينها ,فالسمع والبرص
منفذان إىل القلب ,يتعلم املرء من خالهلام ,وليس كل سمع ينفع صاحبه ,وليس كل برص
ينفع صاحبه ,كام قال اهلل تعاىل{ :ولقد ذرأنا ِجلهنَّم كثِريا ِمن ِ
اجل ِّن و ِ
اإلن ِ
وب ًل
س ُهلم ُق ُل ٌ
ا
ني ًل يب ِ
ان ًل يسم ُعون ِهبا ُأولئِك كالنعا ِم بل ُهم
رصون ِهبا و ُهلم آذ ٌ
يفق ُهون ِهبا و ُهلم أع ُ ٌ ُ ُ
أض هل ُأولئِك ُه ُم الغافِ ُلون} [العراف.]172 :

الفائدة الثالثة عَشة :إثبات الذرأ ف الدنيا واحلَش ف اآلخرة واملقابلة بينهام.
الفائدة الرابعة عَشة :عناد الكفار للحقائق الثابتة وتشاغلهم بمتى وكيف.
الفائدة اخلامسة عَشة :طعن الكفار باملرسلني وأتباعهم من املؤمنني.
الفائدة السادسة عَشة :تفويض املؤمن علم مال ًل يعلم إىل اهلل تعاىل ,وبيان مهمته
ووظيفته وهي البالغ عن اهلل تعاىل.
الفائدة السابعة عَشة :اختصاص اهلل تعاىل بعلم الساعة والرد عىل من ادعى علم ذلك.
الفائدة الثامنة عَشة :بيان حال املنكرين للبعث حني ُتققه.
الفائدة التاسعة عَشة :أن الوجه مرآة القلب ,وهلذا كان نبينا صىل اهلل عليه وسلم من
أصدق الناس وجها ,فكان صىل اهلل عليه وسلم إذا ُِس ْتلل وجهه حتى كأنه مذهبة ,وإذا
كره شيئاا ُعرفت الكراهة ف وجهه ,وهذا يدل عىل نبل املشاعر وصدق العواطف.
الفائدة العَشين :تبكيت املنكرين للبعث.
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الفائدة احلادية والعَشون :تفنيد حجج املَشكني وإبطال متعلقاْتم.
الفائدة الثانية والعَشون :التعبري باهلالك يأت غال ابا ف المر املستكره مقابل الرمحة ,وهذا
من حيث اجلملة ,وإًل فيجوز أن يستعمل اهلالك ف ٍ
أمر غري مستكره كقول اهلل تعاىل:
ف ِمن قب ُل بِالبين ِ
وس ُ
ات فام ِزلتُم ِف شك ِممَّا جاءكُم بِ ِه حتَّى إِذا هلك ُقلتُم
ِّ
{ولقد جاءكُم ُي ُ
لن يبعث اهللَُّ ِمن بع ِد ِه ر ُس ا
وًل} [غافر ,]4 :وًل زال أهل الفرائض يقولون :هالك عن أ ٍم
وأب وكذا وكذا.
الرمح ُن آمنَّا بِ ِه وعلي ِه توكَّلنا} [امللك:
الفائدة الثالثة والعَشون :مَشوعية قولُ { :هو َّ
.]42
الرمح ُن آمنَّا بِ ِه
الفائدة الرابعة والعَشون :اجلمع بني اإليامن والعمل؛ لنه قالُ { :قل ُهو َّ
وعلي ِه توكَّلنا} [امللك ,]42 :واإليامن قول وعمل ,والتوكل عمل قلب ,قال اهلل تعاىل:
احل ِ
{إِ َّن ا َّل ِذين آمنُوا وع ِم ُلوا الص ِ
ات} [الكهف ,]1 7 :واجلواب عنه أنه أحد أمرين:
َّ
المر الول :أن يقال أن هذا من باب عطف اخلاص عىل العام كأن تقول :حرض الطلبة
وحرض َممد .مع أن َممد من الطلبة ,ويكون ذلك إلظهار َشء من اًلهتامم
واًلختصاص.
المر الثان :أن يقال :إن هذه اللفاظ هلا دًللة عند اًلقَتان ,وهلا دًللة عند اًلفَتاق ,فهي
عاما مثال ذلك :حديث
عند اًلقَتان ُتمل معن اى
ا
خاصا ,وعند اًلفَتاق ُتمل معن اى ا
جربيل املشهور ,سأل النبي صىل اهلل عليه وسلم عن اإلسالم ثم سأله عن اإليامن ,ففرس
اإلسالم بالعامل الظاهرة ,قال( :شهاد ُة أن ًل إِله إِ ًَّل اهللَُّ وأ ِّن ر ُس ُ
الصال ِة
ول اهللَِّ وإِقا ُم َّ
وإِيتاء ال َّزك ِاة وحج البي ِ
ت وصو ُم رمضان) ,قال واإليامن( :أن تُؤ ِمن بِاهللَِّ ومالئِكتِ ِه و ُك ُتبِ ِه
ه
ُ
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ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
رش ِه)  ,ففرس اإليامن
و ُر ُسله والبعث بعد املوت واجلنَّة والنَّار وتُؤمن بِالقدر خريه و ِّ
ِ
ومحِل
بالعقائد الباطنة ,فإذا اقَتن اإلسالم واإليامن ُمحل اإلسالم عىل العامل الظاهرةُ ,
4

اإليامن عىل العامل الباطنة ,وإذا انفرد ٌ
كل منهام فإنه يشمل صاحبه ويدل عىل الدين كله
كام ف قول اهلل تعاىل{ :إِ َّن الدِّ ين ِعند اهللَِّ ِ
اإلسال ُم} [آل عمران ,]12 :وكقوله{ :إِنَّام
ِ
ِ
ِ
وهبم وإِذا تُلِيت علي ِهم آيا ُت ُه زاد ُْتم إِيامناا وعىل ر ِّهبِم
ُاملؤمنُون ا َّلذين إِذا ُذكر اهللَُّ و ِجلت ُق ُل ُ ُ
ِ
ِ
ِ
اهم ُين ِف ُقون (ُ )4أولئِك ُه ُم ُاملؤ ِمنُون ح ًّقا}
الصالة وممَّا رزقن ُ
يمون َّ
يتو َّك ُلون ( )4ا َّلذين ُيق ُ
[النفال ,] - 4 :وهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه هلا طالب العلم .ويعرب عنها بالقول ( :إذا
اجتمعا افَتقا ,وإذا افَتقا اجتمعا).
الفائدة اخلامة والعَشون :التالزم بني اإليامن والتوكل.
الفائدة السادسة العَشونُ :تدي الكفار باضطرارهم إىل اهلل ف أخص حاجاْتم
ومقوماْتم وهو املاء.
الفائدة السابعة والعَشون :توظيف دًلئل الربوبية إلثبات اللوهية.
الفائدة الثامنة والعَشون :العناية بأسلوب اًلستفهام ,فعدد اجلمل اًلستفهامية ف هذه
السورة اثنتا عَشة مجلة ,أي أكثر من الثلث ,وفائدة اًلستفهام أنه يستثري الذهن ,وينفض
عنه البالدة والعادة ,وحيركه للتبرص والنظر.
الفائدة التاسعة والعَشون :أن اهلل نزل القرآن العظيم مثان كام قال اهلل تعاىل{ :اهللَُّ ن َّزل
ِ ِ ِ
اهبا مث ِان} [الزمر ,]44 :ومعنى قوله مثان :أي ُيثنى فيه باملعان,
أحسن احلديث كتا ابا ُمتش ِ ا
فتجد اآلية يتكرر معناها ف أكثر من موضع.

9

أخرجه البخاري ,) 444( -ومسلم ,)8( -متفق عليه.
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