
الباب الثاني

الوعد في القران الكريم

مفهوم الوعد.1

الوعد والعدة مصدرًا وامساً، فأما العدة فتجمع عدات والوعد ال جيمع، : الوعد يف اللغة

واملوعد موضع التواعد وهو امليعاد، واملوعد مصدر وعدته، وقد يكون املوعد وقتًا للعدة، واملوعدة 

وامليعاد ال يكون إالّ وقتاً أو موضعاً، والوعيد من التهديد، أوعدته ضرباً وحنوه، ويكون .اسم للعدة

، وجاء يف الصحاح 2)النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن َكَفُروْا (:، قال تعاىل1وعدته أيضًا من الشر

فإذا . خرياً، وعدته شراً يقال وعدته : للجوهري، أن الوعد يستعمل يف اخلري والشّر، قال الفراء

.أسقطوا اخلري والشّر قالوا يف اخلري الوعد والعدة

وعده األمر به عدة ووعداً وموعداً : وإىل مثل هذا ذهب ابن منظور يف لسان العرب، فقال

وموعدًة وموعودًا وهو من املصادر اليت جاءت على مفعول ومفعولة، وهو أي الوعد يستعمل يف 

ال اجلوهري، فيقال وعدت الرجل خرياً ووعدته شرّاً وأوعدته خرياً وأوعدته شرّاً، اخلري والشر، كما ق

فإذا مل يذكروا اخلري قالوا وعدته ومل يدخلوا ألفاً، وإذا مل يذكروا الشر قالوا أوعدته ومل يسقطوا 

منظور ، ومما أضافه ابن 3األلف، وإذا أدخلوا الباء مل يكن إّال يف الشّر كقولك أوعدته بالضرب

إىل كالم أهل اللغة، هو متييزه بني الوعد والوعيد من خالل اإلشارة إىل الوعد مبا هو عهد، كما 

(: املوعد العهد، وموعدي عهدي، كما يف قوله تعاىل: ، قال)فََأْخَلْفُتم مَّْوِعِدي (: قال تعاىل

، 2، ج)هـ1409(، 2حتقيق مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي، مؤسسة دار اهلجرة، ط) هـ175ت (الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، كتاب العني، 1
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وما توعدون اجلنة، واليوم املوعود، هو ، قال رزقكم املطر،)َوِفي السََّماِء ِرْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن 

.يوم القيامة 

كما رأى الزبيدي يف تاج العروس، أّن وعد بغري ألف، فال يقال وعدته خبري وبشّر وعلى 

هذا القول أكثر أهل اللغة، فإذا قالوا أوعدته بالشّر أثبتوا األلف مع الباء وأنشد الشاعر العديل بن 

قال اجلوهري تقديره .رجلي فرجلي شثنة املناسمالسجن واألداهمأوعدين ب:الفراخ العجلي شعراً 

وحكى ابن الفوطية، . أوعدين بالسجن وأوعد رجلي باألداهم، ورجلي شْثنة أي قويّة عل ى الَقْيد

والكالم للزبيدي، وعدته خريًا وشرًا وخبري وبشر، فعل هذا ال ختتص الباء بأوعد بل تكون معها 

.4ته بشّر، ووعدته خبري، لكن األكثر ما مرّ ومع وعد، فتقول أوعد

إذا كان الوعد يف اللغة، كما بّني ابن منظور يف لسان العرب، : الوعد يف اإلصطالح

يكون يف اخلري والشر، ويصلح للتقييد ومعقولة، كاملخلوف، واملرجوع، واملصدوقة واملكذوبة، وأنه

غري أنه إذا أطلق اختص باخلري، وكذلك إذا 5باخلري والشر، كما جاء يف الفروق اللغوية للعسكري

وعدته بأشياء، ألنه مبنزلة املطلق، فإن معىن الوعد يف االصطالح وعند : 

تقبل يتعلق بغريه، سواء أكان خريًا أم شرّاً، وهذا الفقهاء، هو اإلخبار عن فعل املرء أمرًا يف املس

املعىن ال يبعد كثريًا عن املعىن اللغوي، وقد عرّفه الطربسي بأنه اخلرب عن خري يناله املخرب يف 

، أو كما يف تعريف الطوسي، أنه اخلرب بفعل اخلري يف املطلق، أو بوصول نفع إىل املدعو 6املستقبل
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، إىل غري ذلك من التعريفات اليت تعطي متايزًا للوعد عن سائر 7تبيانله، أو شّر كما جاء يف ال

.املصطلحات األخرى ذات الصلة به، كالعهد وامليثاق، كما سنرى يف البحوث الالحقة

فالوعد، هو إخبار بإيقاع شيء نافع، سواء يف احلاضر أم يف املستقبل، يف الدنيا، أم يف 

ياق القرآين، وطاملا أننا استعرضنا الكالم يف مبحث اللغة اآلخرة، كما سيظهر لنا من خالل الس

فيما ذهب إليه أهلها، فإنّه يكفي اإلشارة إىل أن هذا الوعد من اهللا تعاىل لإلنسان ليس جمّرد 

.)ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد اْلَحقِّ (:وعد، وإمنا هو حّق ال خيلف فيه، كما قال تعاىل

القرآنية املميزة للوعد عن العهد وامليثاق واملواعدة، فهو من اهللا حق ال وغريها من اآليات 

ريب فيه، ومن اإلنسان معروف أو منفعة، أو صلة بّر، أو صلة رحم وجماورة سكن، وقد يكون 

من اإلنسان أيضاً مبعصية كما إذا وعد شخصاً مبعونة شخص على شرب مخر أو فعل فاحشة، أو 

ومن هنا، فإّن الفقهاء يعّدون الوعد نوعًا من شهادة املرء . ًا وحنو ذلكإتالف مال ظلمًا وعدوان

بينما الوعد هو اإلخبار بوصول نفع إىل املدعو له، خبالف الوعيد الذي هو عبارة عن اإلخبار 

.بوصول ضرر إليه

، وهذه 8املستقبل، ولعل أكثر الفقهاء استعماًال هلذا املصطلح هم املالكية، باعتبارها من املفاعلة

، فإذا كان 
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وقد بيّنا يف مبحث اللغة أن الوعد والعدة يكونان مصدراً وامساً، فأما العدة فتجمع عدات، والوعد 

9ال جيمع

ولكنه يزيد تفصيًال عليه إن الوعد يف االصطالح ال خيتلف عن معناه اللغوي، :غاية القول

فيما يقاربه الوعد من مفاهيم ومصطلحات تتمايز يف ضوء الداللة القرآنية بني أن يكون الوعد 

عهداً، أو مواعدة، يف اخلري أو يف الشر، يف الدنيا أو يف اآلخرة، إىل غري ذلك من املفاهيم 

اعتبار أن للغة واملصطلحات، وهذا ما سيكون موضع حبثنا يف البحوث الالحقة، على

ذلك أن حقيقة كل حبث علمي تستدعي من الباحث أن يوّضح قبل الشروع يف حبثه معىن أن 

قة ما أراده املوىل يكون الوعد خرياً، أم شرًا يف ضوء الداللة القرآنية، ألن البحث غايته تبيان حقي

من دعوة لعبده يف الدنيا واآلخرة، وقد أمجع الفقهاء على أن الوعد وامليعاد من املوىل عّز وجّل 

وعليه، فإنه .هادف إىل تربية اإلنسان وهدايته إىل سبل الفوز والسالمة يف الدين والدنيا واآلخرة

وعد إنساين، على اعتبار أن الوعد ال معىن ألن خيلط الباحث بني ما هو وعد إهلي، وبني ما هو

والوعيد، كما سنرى يف فصل الوعيد، يتفرّع عن أصل العدل إذ مقتضى العدالة اإلهلية أن يثاب 

األخيار وأن يعاقب األشرار، وإذا كان القرآن قد حفل بكثري من اآليات اليت تبلغ املئات حول ما 

ه من سياق الداللة القرآنية، لكون هناك الكثري وعد اهللا تعاىل به وأوعد عليه، فإّن ذلك ميكن فهم

فهو وعد جبزاء العباد يوم القيامة إن خريًا فخري، وإن شرّاً .من اآليات اليت تضمنت األمرين معاً 

.فشرّ 

اآليات الواردة في الوعد وأرآء المفسرين فيها. 2
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ُر أُوِيل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن . 1 اْلُمْؤِمِنَني َغيـْ

َوَفضََّل اللَُّه 

.10ُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعِظيًماالْ 

وَُكال َوَعَد اللَُّه احلُْْسَىن َوَفضََّل اللَُّه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن (: القول يف تأويل قوله 

، وعد اهللا الكلَّ من ":"يعين جل ثناؤه: قال أبو جعفر) َأْجرًا َعِظيًما 

، "احلسىن"بـ : ، ويعين جل ثناؤه"احلسىن"ا

:"اجلنة، حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة

حدثنا حممد بن احلسني قال، حدثنا أمحد. ، وهي اجلنة، واهللا يؤيت كل ذي فضل فضَله"احلسىن

وفضل اهللا :"وأما قوله. ، اجلنة"احلسىن:"بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال

: ، فإنه يعين"

القاعدين من غري أويل الضرر، أجرًا عظيًما، حدثين القاسم قال، حدثنا احلسني قال، حدثين 

، ":"،عن أيب جريجحجاج

11.على القاعدين من املؤمنني غري أويل الضرر: قال

وفيه داللة على أن اجلهاد . اجلنة واجلزاء اجلزيل: أي)وَُكال َوَعَد اللَُّه احلُْْسَىن (: وقوله

؛ أي وُِكَال الفريقني )(12.ليس بفرض عني بل هو فرض على الكفاية
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ويف هذا دليٌل أنَّ اجلهاَد فرٌض على . اْلُمَجاِهُد والقاعُد وعَدهم اُهللا احلُْْسَىن يعِين اْجلَنََّة باإلْميان

13.باحلُْسىنالكفايِة ؛ ألنه لو كان فـَْرضاً على األعياِن ملَْ َجيُْز أن يكوَن القاعُد عنه موعودٌ 

قدم عليه إلفادة القصر أي كل واحد من ) وعد اهللا(مفعول أول لقوله ) (

14.أي املثوبة وهي اجلنة) احلسىن(

) اللَُّه احلُْْسَىن (

كرم من ذوي القاعدين لعذر، واملراد بالدرجة أن يكون هلم فضل أعظم، ومكانتهم عند اهللا أ

األعذار؛ وذلك ألن جهاد هؤالء عملي إجيايب، وموقف ذوي األضرار سليب، وهم يعرضون 

أنفسهم للتلف، وأولئك مل يتعرضوا له، ويقدمون النفيس من املال، وأولئك مل يقدموه، ومع 

ذلك فإن اهللا تعاىل وعد كال من الفريقني احلسىن، أي العاقبة احلسنة، حيث ال يكون مثة 

واهللا تعاىل يثيب املرء مبقدار نيته، وقد قال . ب يوم القيامة، بل يكون النعيم املقيم هلما معاعقا

إن باملدينة رجاال ما قطعتم واديا وال سرمت مسريا إال كانوا : " النيب  عليه الصالة والسالم 

ابن أم ، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقيم عبد اهللا" معكم، أولئك قوم حبسهم العذر 

. مكتوم على املدينة، وهو أعمى، لكي ينتفع بكل القوى، وليكون لذوي األعذار فضل العمل

وإن تفضيل الدرجة على القاعدين ذوي الضرر لكي يسري القادر ولو نسبيا، فال يقعد لضرر 

15.ومهي، أو عذر غري قهري، فكثري من الناس يتومهون أعذارا، حيث َال عذر

مطري اللخمي الشامي الطرباين أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن: تفسري القرآن العظيم املنسوب لإلمام الطرباين املؤلف : الكتاب 13
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َمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َوْعَد َوالَِّذيَن آ. 2

النساء﴾١٢٢﴿

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن (: القول يف تأويل قوله 

يعين : قال أبو جعفر} )

، والذين صّدقوا اهللا ورسوله، وأقرُّوا له "نوا وعملوا الصاحلاتوالذين آم:"جل ثناؤه بقوله

وأدَّوا فرائض اهللا : ، يقول"وعملوا الصاحلات"بالوحدانية، ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم بالنبوة

سوف ندخلهم يوم : ، يقول""اليت فرضها عليهم 

جتري "بساتني : ، يعين"جنات"زاًء مبا عملوا يف الدنيا من الصاحلاتالقيامة إذا صاروا إىل اهللا، ج

. ، دائًما"أبًدا"باقني يف هذه اجلنات اليت وصفها : ، يقول" 

يقيًنا صادقًا، ال  : ، يعين""ِعَدٌة من اهللا هلم ذلك يف الدنيا: ، يعين":"وقوله

لشيطان الكاذبة اليت هي غرور َمْن ُوِعدها من أوليائه، ولكنها عدة ممن ال يكذب وال كعدة ا

وإمنا وصف جل ثناؤه وعده بالصدق واحلق يف هذه، ملا . يكون منه الكذب،  وال خيلف وعده

وقال ألّختذن من عبادك نصيًبا :"سبق من خربه جل ثناؤه عن قول الشيطان الذي قصه يف قوله

يِعُدهم :"، مث قال جل ثناؤه"مفروًضا  وأل

، ولكن اهللا يعد الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أنه "ومينيهم وما يَِعدهم الشيطان إال غرورًا

فوصف جل ثناؤه الوعَدين والَواِعَدْين، وأخرب حبكم أهل كل وعد منهما، . ف صفتهالذي َوصَ 

تنبيًها منه جل ثناؤه خلَقه على ما فيه مصلحتهم وخالصهم من اهللكة واملعطبة،  لينزجروا عن 

ومن :"مث قال هلم جل ثناؤه. معصيته ويعملوا بطاعته، فيفوزوا مبا أعّد هلم يف جنانه من ثوابه



ال أحد أصدق منه : ومن أصدق، أيها الناس، من اهللا قيال أي: ، يقول"ن اهللا قيالأصدق م

! قيال

خالدين فيها أبًدا، وتكفرون به وختالفون أمره، وأنتم تعلمون أنه ال أحد أصدق منه قيال 

16.وتعملون

َوَعَد َهلُم اُهللا : على املصدر ، تقديرُه ) َوْعدَ (؛ انتصَب )َوْعَد اللَِّه َحّقاً (: تـََعاَىل قـَْولُهُ 

؛ أي ليَس أحٌد أصدَق ِمَن اِهللا قـَْوًال )َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيًال (هذا َوْعدًا َحّقًا كائنًا ؛ 

17.وَوْعداً 

األّول مؤكد لنفسه ، والثاين : شاف مصدران قال يف الك)َوْعَد اهللا َحّقا (: قوله 

هذه اجلملة مؤكدة ملا قبلها )َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللا ِقيًال (: قوله . حق ذلك حقاً : لغريه ، أي 

إن قيال اسم : ال أجد أصدق قوًال من اهللا عز وجل؛ وقيل :، والقيل مصدر قال كالقول ، أي 

18.ال مصدر ، وإنه منتصب على التمييز 

أولئك غري اهللا ، وذكر ان عاقبتهم اخلسران يف الدنيا ومأواهم جهنم يف اآلخرة بّني هنا عاقبة 

ص 9ج ) هـ310: املتوىف (حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي : جامع البيان يف تأويل القرآن املؤلف : الكتاب 16
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هذا وعد من اهللا ، ووعُد اهللا ال يكون إال حقا ، وهل أصدُق من . يتمتعون فيها بنعمي خالد 

19.اهللا وعدا 

مؤكد لغريه، قال يف الكشاف مصدران األول مؤكد لنفسه والثاين) وعد اهللا حقاً (

هذه اجلملة مؤكده ملا قبلها، والقيل مصدر قال كالقول والقال ) ومن أصدق من اهللا قيالً (حقًا 

يًال اسم ال مصدر، واالستفهام مبعىن النفي أي ال أحد أصدق قوًال من اهللا عز وجل، وقيل إن ق

20.وإنه منتصب على التمييز قاله ابن السكيت

وعد اهللا تعاىل وعدا، وحقه حقا، ) : (فقال

فهو وعيد ثابت َال يقبل تغيريا وال تبديال، إذ هو وعد ثابت صادق ألنه وعد اهللا تعاىل، وال 

للنفي، ) َوَمْن َأْصَدق ِمَن اللَِّه ِقيًال : (من اهللا تعاىل، فاالستفهام يف قوله تعاىليوجد أصدق قوال

واملعىن َال يوجد يف هذا َمْن أصدق من اهللا قوال، فقيل معناها قول مؤكد َال ريب، وصدق وعد 

له اهللا تعاىل، ألنه من ذي اجلالل واإلكرام املهيمن على كل شيء، فال يتصور أن يكون من قو 

وهذا يف . سبحانه غري احلق والصدق، وفوق ذلك هو وحده القادر على تنفيذ ما وعد به

مقابل تغرير الشيطان باألوهام والوعود الكاذبة؛ ألنه عاجز عجزا مطلقا، واهللا تعاىل هو القادر 

قدرة مطلقة، اللهم اجعلنا ممن يصدق فيهم وعدك وال يصدق فيهم وعيدك، وتب علينا إنك 

21.واءب الرحيمأنت الت

املائدة﴾٩﴿َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر َعِظيٌم . 3

343ص 1إبراهيم القطان ج: تيسري التفسري املؤلف : الكتاب 19
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هذا هو الوعد الذي ) َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت هلُم مَّْغِفرٌَة َوَأْجٌر َعِظيمٌ (

وعد اهللا تعاىل به عباده املؤمنني، وهو الذي واثقكم به من جانبه، جل جالله، يف نظري السمع 

ك الوعد إمنا يستحقه الذين قاموا مبا وإن ذل. 

ألزمهم به امليثاق، وهو اإلميان والطاعة، إذ قالوا مسعنا وأطعنا، وقد عرب اهللا تعاىل عن السمع 

هو العماد الذي يقوم : واالستجابة للسماع واإلنصات لألدلة واإلذعان هلا باإلميان، فاإلميان

ألوامر اهللا تعاىل ونواهيه هي اليت عرب اهللا تعاىل عنها عليه امليثاق الذي التزمه املؤمنون، والطاعة

وما من مقام ذكر فيه املؤمنون باملدح إال اقرتن به قيامهم ) َوَعِمُلوا الصَّاحلَِاتِ : (بقوله تعاىل

بالعمل الصاحل، ألن العمل الصاحل مثرته، ومثل اإلميان من غري عمل صاحل يقدمه املؤمن كمثل 

مثرا وال تظل مستظال، واألكثرون من العلماء على أن اإلميان ناقص إذا مل شجرة جرداء َال تثمر

يصحبه عمل، ألن اإلميان يزيد وينقص عند كثريين ويزيد وال ينقص عند آخرين، وعند هؤالء 

22.يكون اإلميان من غري عمل إميانا غري كامل

وهذا يف موضع )ْم َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر َعِظيٌم َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت هلَُ (

وقال هلم مغفرة وأجر : النصب؛ ألن فعل الوعد واقع على املغفرة، ورفعها على تقدير أي

23.عظيم

)وعد (هذه آية وعد للمؤمنني بسرت الذنوب عليهم وباجلنة فهي األجر العظيم ، و 

، وكذلك هو يف هذه اآلية ، فاملفعول الثاين يتعدى إىل مفعولني ، وجيوز االقتصار على أحدمها

مث عقب تعاىل بذكر حال الكفار ليبني )هلم مغفرة (: مقدر يفسره ويدل عليه قوله تعاىل 

2062ص 4ج ) هـ1394: املتوىف(حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة : ري املؤلفزهرة التفاس: الكتاب22
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اآلية خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأمته ، )يا أيها الذين آمنوا (: وقوله تعاىل . الفرق 

24.، وهم الرجل بالشيء إذا أراد فعلهوالنعمة هي العاملة يف إذ وهي نعمة خمصوصة 

هلم مغفرة (أي وفوا بالعهود، والعموم أوىل ) وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات(

على معىن ) وعد: () وأجر عظيم

فأغنت عنه، وذكر اجلمل وعدهم أن هلم مغفرة أو وعدهم مغفرة، فوقعت اجلملة موقع املفرد 

والزخمشري يف اآلية احتماالت أخر ال نطّول بذكرها، وإذا وعدهم أجنز هلم الوعد فإنه تعاىل ال 

25.خيلف وامليعاد األجر العظيم هو اجلنة

َوَجْدُمتْ َما َوَعَد َربُُّكْم . 4

األعراف﴾٤٤﴿

النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َونَاَدى َأْصَحاُب اْجلَنَِّة َأْصَحاَب (: القول يف تأويل قوله 

ِه َعَلى 

يا : د دخوهلموهاونادى أهُل اجلنة أهَل النار بع: يقول تعاىل ذكره: قال أبو جعفر) الظَّاِلِمَني 

 :.26
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من )َونَاَدى َأْصَحاُب اْجلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربـَُّنا (: وله تعاىلق

قرأ )(من العذاب، )فـََهْل َوَجْدُمتْ َما َوَعَد َربُُّكْم (أي صدقا، )(الثواب، 

27.الكسائي بكسر العني حيث كان، والباقون بفتحها ومها لغتان

َونَاَدى َأْصَحاُب اْجلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربـَُّنا َحّقاً (: قـَْولُُه تـََعاَىل 

يستقرُّ أهُل اجلنَّة يف اجلنَِّة ، وأهُل ؛ وذلَك حني)فـََهْل َوَجدمتُّ مَّا َوَعَد َربُُّكْم َحّقًا قَاُلوْا نـََعْم 

أْن َقْد َوَجْدنَا َماَ َوَعَدنَا َربـَُّنا من الثَّواب : النَّار يف النار ؛ ينادي أصحاُب اجلنَِّة أصحاَب النار 

يف وقٍت ال 

بكسِر العني يف الُقْرآِن ، وقرأ ) نَِعمْ : (قراءتاِن ؛ قراءُة الكسائيِّ ) نـََعمْ (ويف . ينفُعهم االعرتافُ 

ا سأَل أهُل اجلنِة أهَل النار ؛ ألنَّ الكفاَر كانوا يكذِّبون املؤمنني . الباقون بالفتِح ؛ ومها لُغتان وإمنَّ

وَهلم من العقاب ، َفِلذا سأَهلم املسلموَن تـَْبِكْيتًا َهلم ، ليكوَن فيما يَْدُعوَن ألنفِسهم من الثواب 

28.ذلك َحْسرًَة للكفارين وُسُروراً للمؤمننيَ 

بعد استقرار أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف ) ونادى أصحاب اجلنة أصحاب النار(

ار هلم مما نادوهم به بل النار، يقول أهل اجلنة يا أهل النار، وهذه املناداة مل تكن لقصد األخب

هو نفس النداء أي إنا قد وصلنا إىل ) أن قد وجدنا(

أي وصلتم ) فهل وجدمت(أي ما وعدنا اهللا به من النعيم على ألسنة رسله ) ما وعدنا ربنا حقاً (

29.هو للتقريع والتوبيخأي من العذاب األليم، واالستفهام ) ربكم حقاً (به ) ما وعد(إىل 
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إن الذين آمنوا بالبعث والنشور، واجلنة والنار فرحون مغتبطون بأنه حتقق هلم وعد اهللا 

تعاىل هلم باجلنة، وقد عاشوا فيها غري حاقدين وال حاسدين، حامدين اهللا تعاىل على هدايتهم، 

وعد احلق، جاء مقابله وقد أرادوا أن يزدادوا سرورا باهتدائهم، وأن يعرفوا هذا الذي جاءهم 

30.للذين كذبوا بآيات اهللا تعاىل واستكربوا عنها ناهلم ما أوعدوا به من عذاب دائم خالد

اللَُّه َوَهلُْم َوَعَد اللَُّه اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبـُُهْم َوَلَعنَـُهمُ . 5

التوبة﴾٦٨﴿ُمِقيمٌ َعَذابٌ 

؛ يف )َوَعَد اهللا اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها (: وقولُه تعاىل 

قون هُم الكفار ؛ لتكون اآليُة اآلية مجٌع بني املنافقني وبني الكفَّار يف التسميِة ، وإْن كان املناف

وجهنَّم من أمساِء . دالًَّة على أنَّ املنافقني يلَحُقهم الوعيُد من ِجَهَتني ، من جهِة الُكفِر والنِّفاقِ 

ِجْهَناٌم ، فيجوُز أن تكون َجَهنَُّم مأخوذٌة من هذه اللَّفظِة : النار يقول العرُب للبئِر البعيدة القعِر 

)ِهَي َحْسبـُُهمْ (: ولُه تعاىل وق. لُبعِد َقعرِها

نيا ، وعن الثواب )َوَلَعنَـُهُم اللَّهُ (: قـَْولُُه تـََعاَىل . أعماِهلم ؛ أي أبَعَدهم من الثواب واملدح يف الدُّ

31.؛ أي عذاٌب دائم)َوَهلُْم َعَذاٌب مُِّقيٌم (والرمحة يف اآلخرِة ، 

َوَعَد اهللا اْلُمَناِفِقَني واملنافقات والكفار نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبـُُهْم َوَلَعنَـُهُم (

. )اهللا َوَهلُْم َعَذاٌب مُِّقيٌم 
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ليِهم مع هذا العقاب غضُب اهللا وعذابه الدائم خيرجون منها أبدا ، وهي حسُبهم ِعقابا ، وع

.32

يقال وعده يف اخلري والشر، واالختالف إمنا هو ) وعد اهللا املنافقني واملنافقات والكفار(

فمصدر األول وعد ومصدر الثاين وعيد، فاستعمل وعد يف الشر كما هنا ويف اخلري . باملصدر

33).وعد اهللا املؤمنني: (فيما سيأيت يف قوله

َوَعَد اللَُّه اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبـُُهْم َوَلَعنَـُهمُ (

هذا وعيد اهللا تعاىل للمنافقني واملنافقات، ويالحظ هنا أنه أظهر يف ) اللَُّه َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيٌم 

للداللة على أن النفاق هو السبب يف هذا العقاب موضع اإلضمار، فذكرهم بأوصافهم 

البيئة املنافقة اليت يسودها الفساد وحيكمها الشر، وقد ذكر الكفار بعد املنافقني، وهم 

والكافر الضال مظنة التوبة كما تاب الطلقاء وأبناء الطلقاء، وأما املنافق فإنه ملتوي النفس 

ملتوي الفكر، وقد يكون الكفار سبب كفرهم عصبية جاهلية، أما املنافقون فسبب كفرهم مع 

فإنه يوجد يف رءوسهم ضالل يف الفكر والتواء يف هذا االحنياز الذي يشبه االحنياز العصيب

34.القصد

َبًة ِيف َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِّ . 6

التوبة﴾٧٢﴿اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َجنَّاِت َعْدٍن َورِْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبَـُر َذِلَك ُهَو 

150ص2ن جإبراهيم القطا: املؤلف تيسري التفسري : الكتاب 32
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َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األنـَْهاُر (: القول يف تأويل قوله 

قال )َورِْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبَـُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعْدنٍ 

وعد اهللا الذين صدقوا اهللا ورسوله، وأقرُّوا به ومبا جاء به من عند : يقول تعاىل ذكره: أبو جعفر

بساتني جتري حتت أشجارها : ، يقول)(اهللا، من الرجال والنساء 

البثني فيها أبًدا، مقيمني ال يزول عنهم نعيمها وال يبيد : ، يقول)خالدين فيها(ر 

35.: ، يقول)ومساكن طيبة(

) (أي كل مؤمن ومؤمنة ) وعد اهللا املؤمنني واملؤمنات(

ف اإلميان للوعد املذكور، ومعىن اإلظهار يف موضع اإلضمار لزيادة التقرير واإلشعار بعلية وص

) ومساكن(وقد تقدم حتقيق اآلية يف البقرة ) فيها(أي مقدرين اخللود ) خالدين. (حسنها الناظر

يف (ها النفوس ويطيب فيها العيش تستطيب) طيبة(أي منازل يسكنون فيها من الدر والياقوت 

إقامة، يقال عدن باملكان إذا أقام به ومنه املعدن أي بساتني خلد، وقيل هي ) جنات عدن

36.أعلى اجلنة، وقيل أوسطها، وقيل قصور من ذهب ال يدخلها إال نيب أو صديق أو شهيد

و ذات 

وجريان ) ي ِمن َحتِْتَها األَنـَْهارُ وَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َجتْرِ : (فقال سبحانه وتعاىل

ص 14ج) هـ310: املتوىف (ربي حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الط: جامع البيان يف تأويل القرآن املؤلف : الكتاب 35
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: : أوهلا: 

: َقر وال حرور، وثالثها

) َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعْدن: (وقال تعاىل. عة كاملةفيها، بل هلا غصون خضراء جتعل املت

واملساكن الطيبة هي املساكن اليت يستطيب نازهلا اإلقامة فيها، وهي ممهدة متهيدا طيبا لإلقامة، 

وذهب، وال تعارض

: قال الزخمشري فيها) َعْدن(وتسرتيح النفس والقلب باإلقامة، و 

: " الرمحن، ويدل عليه ما رواه أبو الدرداء رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

النبيون : يت مل ترها عني، ومل ختطر على قلب بشر، َال يسكنها غري ثالثةوعدن دار اهللا تعاىل ال

وإن هذه اآلية، وهذه اآلثار تدل " . طوىب ملن دخلك : والصديقون والشهداء، يقول اهللا تعاىل

على أن جنات عدن جزء من اجلنة يكون فيها األبرار، واألطهار، هذا كله جزاء مادي، وهنا 

الرضوان ) َورِْضَوان ِمَن اللَِّه َأكبَـرُ : (اهللا تعاىل، فقد قال عز من قائلجزاء معنوي وهو رضوان

هو الرضا العظيم، فزيادة املبىن تدل على زيادة املعىن، وإن اإلحساس بالرضا من اهللا رب اخللق، 

وشيء . " وخالق اخللق سعادة َال تعدهلا سعادة، ولقد قال يف ذلك الزخمشري كلمة قيمة ننقلها

من رض

ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته، والكرامة أكرب أصناف الثواب، وألن العبد إذا علم أن 

مواله راض كان ذلك أكرب يف نفسه مما وراءه من النعيم، وإمنا تتهيأ له برضاه، كما إذا علم 

، تنغصت عليه، ومل جيد هلا لذة، وإن عظمت، ومسعت بعض أوىل اهلمة البعيدة 37بسخطته

3373ص7ج) هـ1394: املتوىف(زهرة حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب : زهرة التفاسري املؤلف: الكتاب37



َال تطمع عيين، وال تنازع نفسي إىل شيء مما وعد اهللا يف دار : والنفس احلرة من مشاخينا يقول

ونرى أنه يفهم من قول " الكرامة كما تطمع وتنازع إىل رضاه عين، وأن أحشر يف زمرة املهديني 

أن معناه شيء من رضوان اهللا أكرب، أي أن ) َوِرْضَواٌن مَن اللَِّه َأْكبَـرُ : (قوله تعاىلالزخمشري أن

َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز : (ويقول سبحانه.أول شيء من رضوان اهللا تعاىل أعظم من كل هذا النعيم

الح، واإلشارة هنا إىل نعيم أهل اجلنة، وتاجه رضوان اهللا تعاىل، هو الفوز والف) اْلَعِظيمُ 

واحلصول على أعظم جزاء، ويصح أن تكون اإلشارة إىل رضوان أكرب؛ فإن ذلك الرضا العظيم 

، أي َال فوز غري )ُهوَ (جزاء َال يـَُناهد، والعبارة تدل على القصر بتعريف الطرفني وضمري الفصل 

38.هذا، واهللا أعلم

ُه يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت . 7

يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكُفُرونَ  يونس﴾٤﴿بِاْلِقْسِط َوالَِّذيَن َكَفُروا َهلُْم َشرَاٌب ِمْن محَِ

إىل ربكم الذي صفته ما وَصَف جل ثناؤه يف اآلية : يقول تعاىل ذكره: ال أبو جعفر ق

) وعد اهللا ( فأخرج) وعد اهللا حقا . ( قبل هذه ، معادُكم ، أيها الناس ، يوم القيامة مجيًعا

يعدكم اهللا أن حيييكم بعد : ، ومعناه"الوعد"، ألنه فيه معىن ) إليه مرجعكم :( مصدَّرًا من قوله

: يقول تعاىل ذكره) إنه يبدأ خللق مث يعيده ) ( وعد اهللا حقا(

: ، يقول )مث يعيده ( إن ربكم يبدأ إنشاء اخللق وإحداثه وإجياده 

39.يوم ابتدأه ، بعد فنائه وَبالئِه

3373ص7ج) هـ1394: املتوىف(زهرة حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب : زهرة التفاسري املؤلف: الكتاب38
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يعًا َوْعَد اللَِّه َحّقًا إِلَْيِه َمْرِجُعُكمْ (: قـَْولُُه تـََعاَىل  ؛ أي إىل اِهللا سبحانه رجوُعكم )مجَِ

يعًا (: مجيعًا ، وانتصَب قولُه  ُنصَب على املصدِر ؛ أي )َوْعَد اللَّه(على احلاِل ، وقوله )مجَِ

40.وعَد اهللاُ َوعداً ، واملعىن وعَد اهللا البعَث بعَد املوِت وَعداً حّقاً كائناً ال شكَّ فيه

ويف هذا من التهديد والتخويف ما ال خيفى، واملراد باملرجع ) إليه مرجعكم مجيعاً (

على ) وعد اهللا(الرجوع إليه سبحانه إما باملوت أو بالبعث أو بكل واحد منهما، وانتصاب 

فهو تأكيد للتأكيد، ) حقاً (مث أكد ذلك الوعد بقوله . املصدر أو هو منصوب بفعل مقدر

مث . الوكادة ما هو الغاية يف ذلك وقرئ وعُد اهللا حق على االستئناففيكون يف الكالم من

أي إن هذا شأنه يبتدئ خلقه ) يبدأ اخللق(بالكسر استئنافًا ) إنه(علل سبحانه ما تقدم بقوله 

إليه واخللق مبعىن املخلوق واملضارع مبعىن املاضي، وعرب به استحضاراً ) مث يعيده(من الرتاب 

و معىن اإلعادة اجلزاء يوم القيامة، قال جماهد ينشئه مث مييته مث حيييه للبعث، للصورة الغريبة أ

41.وقيل ينشئه من املاء مث يعيده من حال إىل حال

يونس﴾٥٥﴿َأَال ِإنَّ لِلَِّه َما ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َأَال ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُمونَ . 8

َأال ِإنَّ لِلَِّه َما ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض َأال ِإنَّ َوْعَد اللَِّه { : القول يف تأويل قوله تعاىل 

يف أال إّن كل ما : يقول جل ذكره: قال أبو جعفر} ) 55(َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُموَن 

فليس هلذا : يقول. السموات وكل ما يف األرض من شيء ، هللا ِمْلك، ال شيء فيه ألحٍد سواه 

. الكافر باهللا يومئٍذ شيء ميلكه فيفتدي به من عذاب ربّه، وإمنا األشياء كلها للذي إليه عقابه

بن مطري اللخمي الشامي الطرباينأبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب: تفسري القرآن العظيم املنسوب لإلمام الطرباين املؤلف : الكتاب 40
: املتوىف(وجي أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنَّ : فتُح البيان يف مقاصد القرآن املؤلف: الكتاب41
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فيصرف 

، يعين أن عذابه الذي أوعد هؤالء املشركني على كفرهم حقٌّ، )أال إن وعد اهللا حق:(جل ثناؤه

: ول، يق) ولكن أكثرهم ال يعلمون(

42.مكذِّبون

حيكم فيهم حبكمه الديين والقدري، )َأال ِإنَّ لِلَِّه َما ِيف السََّماَواِت َواألْرِض (

) َأال ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُموَن (: وهلذا قال. وسيحكم فيهم حبكمه اجلزائي

فلذلك ال يستعدون للقاء اهللا، بل رمبا مل يؤمنوا به، وقد تواترت عليه األدلة القطعية والرباهني 

التدبري ، هو املتصرف باإلحياء واإلماتة، وسائر أنواع : أي) ُهَو ُحيِْيي َوميُِيُت (. النقلية والعقلية

43.يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم خريها وشرها)َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ (.ال شريك له يف ذلك

مسوقة لتقرير كمال قدرته ألن من ملك ما يف ) أال إن هللا ما يف السماوات واألرض(

ذكر سبحانه افتداء الكفار مبا يف األرض لو كان هلم ذلك بني أن األشياء كلها هللا وليس هلم 

وقيل ملا أقسم على حقية ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم، . شيء يتمكنون من االفتداء به

أراد أن يصحب من ذلك بدليل الربهان البني، بأن ما يف العامل على اختالف أنواعه ملكه 

مث أكد . تصرف به كيف يشاء ويف تصدير اجلملة حبرف التنبيه انتباه للغافلني وإيقاظ للذاهلنيي

15ج) هـ310:املتوىف (ي حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطرب : جامع البيان يف تأويل القرآن املؤلف : الكتاب 42
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أي كائن ال حمالة وهو عام يندرج فيه ما استعجلوه من ) أال إن وعد اهللا حق(ما سبق بقوله 

على حتقق العذاب اندارجاً أولياً، وتصدير اجلملة حبرف التنبيه كما قلنا يف اليت قبلها مع الداللة 

مضمون اجلملتني وتقرير ما سلف من اآليات الكرمية والتنبيه على وجوب استحضار احملافظة 

ما فيه صالحهم فيعملون به ) ال يعلمون(أي أكثر الناس يعين الكفار ) ولكن أكثرهم(عليه 

44.وما فيه فسادهم فيجتنبونه لقصور عقلهم واستيالء الغفلة عليهم

. ظم ما جييء بعدها لداللته على القدرة القاهرة والسلطان الظاهرللتنبهيه إىل ع) َأَال (

من جنوم ذات أبراج، وأرض ذات جبال، ومعادن، وأحياء ) ِإنَّ لِلَِّه َما ِيف السََّماَواِت َواْألَْرضِ (

وغري ذلك، وأن من ميلك شيئا حيكمه ويكون يف قبضة يده ينظمه حبكمته وعدالته، وأنه يبدأ 

ه وإن احلساب أمر ثابت، وإن اللَّه ال خيلف امليعاد، وإن موعده حق َال يقبل اخللق مث يعيد

ويف الكالم إخبار مؤكد من اللَّه تعاىل أن وعده حق، فقال سبحانه بعد بيان ملكيته . التخلف

ه إىل وهذا تأكيد من اللَّه تعاىل مؤكد بإضافت) ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ : (املطلقة للكون وما فيه وقدرته

45.اللَّه تعاىل العلي األعلي

ُر َمْكُذوبٍ . 9 هود﴾٦٥﴿فـََعَقُروَها فـََقاَل َمتَتـَُّعوا ِيف َدارُِكْم َثَالثََة أَيَّاٍم َذِلَك َوْعٌد َغيـْ

ُر فـََعَقُروَها فـََقاَل َمتَتـَُّعوا (: القول يف تأويل قوله تعاىل  ِيف َدارُِكْم َثالثََة أَيَّاٍم َذِلَك َوْعٌد َغيـْ

ويف الكالم حمذوٌف قد , فعقرت مثود ناقة اهللا: يقول تعاىل ذكره: قال أبو جعفر)َمْكُذوٍب  

متتعوا يف : (فقال هلم صاحل"  فعقروها" "فكذبوه: "ترك ذكرُه ، استغناًء بداللة الظاهر عليه، وهو

) ذلك وعد غري مكذوب(استمتعوا يف دار الدنيا حبياتكم ثالثة أيام : ، يقول) داركم ثالثة أيام

: املتوىف(نَّوجي ين البخاري القِ أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسي: فتُح البيان يف مقاصد القرآن املؤلف: الكتاب44
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3593ص 7ج) هـ1394: املتوىف(هرة حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب ز : زهرة التفاسري املؤلف: الكتاب45



هذا األجل الذي أجَّلتكم ، َوْعٌد من اهللا، وعدكم بانقضائه اهلالَك ونزوَل العذاب : ، يقول

46.مل يكذبكم فيه من أعلمكم ذلك: ، يقول)غري مكذوب(بكم 

ُر َمْكُذوٍب ( اجلاّر اتساعًا ، أو من باب غري مكذوب فيه ، فحذف: أي ) َوْعٌد َغيـْ

أي وعد غري كذب : 

.47

ُر َمْكُذوٍب ( أي غري مكذوب فيه فاتسع يف الظرف حبذف احلرف )ذلك َوْعٌد َغيـْ

وعد غري (48.وإجرائه جمرى املفعول به ، أو وعد غري كذب على أن املكذوب مصدر كاملعقول

49.أي صادق مل أكذبكم فيه ومل يكذبين ريب الذي وعدكم به: )مكذوب 

قع منهم أي فلم ميتثلوا األمر من صاحل وال النهي بل خالفوا كل ذلك فو ) فعقروها(

أي بالعيش ) متتعوا يف داركم(هلم صاحل ) فقال(العقر هلا وعقرها قدار وهو من اشقى األشقياء 

يف منازلكم أو بالدكم ومساكنكم فإن العقاب نازل عليكم وعرب عن احلياة بالتمتع ألن احلي 

خلميس واجلمعة ) ثالثة أيام(يكون متمتعًا باحلواس 

فيه، ) وعد غري مكذوب(أي التمتع ثالثة أيام ) ذلك. (والسبت وأتاهم العذاب يوم األحد

50.يكون مصدراً أي وعد غري كذب

ص 15ج) هـ310: املتوىف (ربي الطحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر : جامع البيان يف تأويل القرآن املؤلف : الكتاب 46
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؛ عقرها واحد منهم؛ ورضوا مجيعاً قطعوا قوائمها: ذحبوها، أو قتلوها، وقيل)فـََعَقُروَها(

شريك يف العصيان، : ومن هنا يعلم أن الراضي عن املعصية. عن عمله؛ لذا عرب تعاىل جبميعهم

وأن العذاب كما يصيب العاصي بعصيانه؛ فإنه يصيب الطائع برتكه النهي عن العصيان، قال 

َنًة الَّ ُتِصيَنبَّ الَِّذيَن ظَلَ (: تعاىل بل تصيب الذين ظلموا، والذين مل ً)ُموْا ِمنُكْم َخآصَّ َواتـَُّقوْا ِفتـْ

هلم صاحل؛ بعد عقرهم للناقة، واستهانتهم } فـََقالَ {يضربوا على أيديهم ليكفوا عن ظلمهم 

حيل بعدها عذاب اهللا تعاىل )َثالَثََة أَيَّامٍ (باألمن والسالمة )َمتَتـَُّعوْا ِيف َدارُِكمْ (

ُر َمْكُذوبٍ ذِلَك َوعْ (بساحتكم  51.واقع ال حمالة)ٌد َغيـْ

ابقوا متمتعني يف داركم ثالثة أيام، وهي لتطبيق : فقال هلم الرسول صاحل عليه السالم

ذلك : القرب الذي أنذرهم به، وليعايشوا جرميتهم، مث أكد نزوله بعد هذه املدة القصرية فقال

52.ةوعد من اهللا تعاىل صادق غري مكذوب، وهو متحقق َال حمال

يًعا أَفـََلْم َوَلْو َأنَّ قـُْرآنًا ُسيـَِّرْت ِبِه اْجلَِباُل أَْو ُقطَِّعْت بِِه اْألَْرُض َأْو ُكلَِّم بِِه اْلَمْوَتى َبْل لِلَِّه اْألَ . 10 ْمُر مجَِ

يًعا َوَال يـََزاُل الَِّذي َن َكَفُروا ُتِصيبـُُهْم ِمبَا َصنَـُعوا يـَْيَأِس الَِّذيَن آَمُنوا َأْن َلْو َيَشاُء اللَُّه َهلََدى النَّاَس مجَِ

الرعد﴾٣١﴿قَارَِعٌة أَْو َحتُلُّ َقرِيًبا ِمْن َدارِِهْم َحىتَّ يَْأِيتَ َوْعُد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َال ُخيِْلُف اْلِميَعاَد 

، من قومك )الذين كفروا(يا حممد  ) لوال يزا:(يقول تعاىل ذكره: قال أبو جعفر

من كفرهم باهللا، وتكذيبهم إياك، وإخراجهم لك من بني أظهرهم ) تصيبهم مبا صنعوا(

، وهي ما يقرعهم من البالء والعذاب والنِّقم، بالقتل أحيانًا، وباحلروب أحيانًا، والقحط )قارعة(

جبيشك وأصحابك ) يًبا من دارهمقر (أو تنزل أنت : ، أنت يا حممد، يقول) أو حتل(أحيانًا 

272ص 1ج) هـ1402: املتوىف(طيب حممد حممد عبد اللطيف بن اخل: ح التفاسري املؤلفأوض: الكتاب51
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الذي وعدك فيهم، وذلك ظهوُرك عليهم وفتُحك أرَضهْم، وقهْرك إياهم ) حىت يأيت وعُد اهللا(

إن اهللا منجزك، يا حممد ما وعدك من الظهور : ، يقول)إن اهللا ال خيلف امليعاد(بالسيف 

53.عليهم، ألنه ال خيلف وعده 

)حىت يَْأِتَى َوْعُد اهللا (

املراد بوعد اهللا هنا اإلذن منه بقتال : 

54.فما جرى به وعده فهو كائن ال حمالة )ِإنَّ اهللا َال ُخيِْلُف امليعاد (الكفار ، واألّول أوىل 

)حىت يَْأِيتَ َوْعُد اهللا (

برسول اهللا من العداوة والتكذيب قارعة ألن جيش رسول اهللا يغري حول مكة وخيتطف منهم أو 

ِإنَّ (حتل أنت يا حممد قريبًا من دارهم جبيشك يوم احلديبية حىت يأيت وعد اهللا أي فتح مكة 

55.أي ال خلف يف موعده )اهللا َال ُخيِْلُف امليعاد 

َوْعُد اهللا (، و )أو َحتُلُّ القارعُة قريباً من دارهم : املعىن : وقال احلسُن بن أيب اَحلَسن 

اآليُة عامَّة يف الُكفَّاِر ِإىل يوم : هو فـَْتُح َمكَّة ، وقال احلسن : ؛ على قول ابن عباس وغريه )

(قياُم الساعة ، وال : )َوْعُد اهللا (نَّ حال الَكَفرة َهَكَذا هي ِإىل يوم القيامة ، القيامة ، وإِ 

56.الرزيَّة اليت تقرع قْلَب صاحبها : )قَارَِعٌة 

) حىت يأيت وعد اهللا(

وقيل املراد بوعد اهللا هنا اإلذن منه بقتال الكفار 

16ج ) هـ310: املتوىف (ي كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطرب حممد بن جرير بن يزيد بن  : جامع البيان يف تأويل القرآن املؤلف : الكتاب 53
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فتح مكة وكان : والنصر والفتح وظهور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودينه، وقال ابن عباس

فما جرى به ) إن اهللا ال خيلف امليعاد(يف الثامنة وحج يف العاشرة ومل حيج غريها واألول أوىل 

57. وعده فهو كائن ال حمالة

ة هي اهلزمية َال تزال تصيبهم مرة بعد أخرى، أو حتل قريبا من دارهم، يف السرايا فالقارع

اليت يبثها النيب  صلى اهللا عليه وسلم ، فقد كان يبقيها النيب صلى اهللا عليه وسلم  حول مكة 

تدعو إىل اهللا، وتنذرهم، حىت كان صلح احلديبية، وبه أمنوا على أنفسهم، وأخذ الناس يدخلون 

وتلك القوارع، والسرايا اليت حتل قريبا من دارهم، حىت يأيت وعد اهللا . ن اهللا يف مكة وغريهايف دي

: بالنصر احلاسم، وأن تكون الكلمة لإلسالم يف البالد العربية وما وراءها، وهذا معىن قوله تعاىل

58).َحىتَّ يَْأِيتَ َوْعُد اللَِّه ِإن اللَُّه َال ُخيِْلُف اْلِميَعادَ (

الَِّذيَن اتـََّقْوا َثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر أُُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها تِْلَك ُعْقَىب مَ . 11

الرعد﴾٣٥﴿َوُعْقَىب اْلَكاِفرِيَن النَّارُ 

)َمَثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن (: يقول تعاىل

) َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األنـَْهاُر (صفتها وحقيقتها : فيما أمرهم به، أي

اتني واألشجار فتحمل من 

59.مجيع أنواع الثمار

: املتوىف(وجي ان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنَّ أبو الطيب حممد صديق خ: فتُح البيان يف مقاصد القرآن املؤلف: الكتاب57
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أي ملا ذكر عذاب اآلخرة ألهل الكفر )مثل اجلنة اليت وعد املتقون (: وقوله تعاىل 

أي )مثل اجلنة اليت وعد املتقون (: والفجور ذكر نعيم االخرة ألهل االميان والتقوى ، فقال 

دائم كذلك فطعامها )ر أكلها دائم وظللها (: صفة اجلنة ووصفها بقوله 

عقىب (اي اجلنة )تلك (: ال ينفذ ، وظلها ال يزول وال ينسخ بشمس كظل الدنيا ، وقوله 

وعقىب الكافرين النار ()الذين اتقوا 

60.والعقىب مبعىن العاقبة يف اخلري والشر )

، الذين يتقون الشرك ، )الىت ُوِعَد املتقون (صفة اجلنة : يعين )مََّثُل اجلنة (: فقال 

مََّثُل اجلنة الىت ُوِعَد (روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه كان يقرأ . والفواحش 

نعيمها ال : يعين )ٌم (: يعين )املتقون 

: وقال بعضهم . وهكذا ظلها دائم أبداً ، ليس فيها مشس : يقول )ِوِظلَُّها (ينقطع عنهم أبداً 

أراد به التشبيه ، ألن اهللا عرفنا أمور نعيم اجلنة ، اليت مل نراها ، ومل نشاهدها مبا شاهدنا من 

61.)املتقون مََّثُل اجلنة الىت ُوِعدَ (: أمور الدنيا ، ومعناه 

املثل : أي صفتها العجيبة الشأن اليت هي يف الغرابة كاملثل، قال ابن قتيبة) مثل اجلنة(

الشبه يف أصل اللغة، مث قد يصري مبعىن صورة الشيء وصفته، يقال مثلت لك كذا أي صورته 

قال . 

. وتقديره فيما قصصنا عليك مثل اجلنة، وقال الفراء املثل مقحم للتأكيد واملعىن اجلنة: هسيبوي

أن مثل : والعرب تفعل ذلك كثرياً، وقال اخلليل وغريه) (

252ص 2أبو بكر اجلزائري ج : لف أيسر التفاسري املؤ : الكتاب 60
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نة جتري أنه متثيل للغائب بالشاهد ومعناه مثل اجلنة ج: اجلنة مبتدأ واخلرب جتري، وقال الزجاج

نعت اجلنة ليس للجنة مثل، وقيل أن فائدة اخلرب ترجع إىل : وقال عكرمة. 

62.قوله

، املثل احلايل أو الوصف القريب )مََّثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َجتْرِي ِمن َحتِْتَها األَنـَْهارُ (

جلنة العجيبة اليت فيها ما َال عني رأت، وال أذن الذي يسرتعي األفكار واألنظار، واملعىن حال ا

ومتعة النسيم العليل، ومتعة الراحة، والظل الظليل، ومثل مبتدأ خربه مجلة جتري من حتتها 

، أي مثر مستمر، من مثر خنيل )أُُكُلَها َدائِمٌ (ذلك معىن حتقق التشبيه بذكر املشبه واملشبه به، 

63.، وغري ذلك من الثمار)َوفَاِكَهٍة َكِثريٍَة َال َمْقطُوَعٍة َوال ممُْنوَعةٍ (ورمان، 

اْألَْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِيلَ َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي . 12

ْصرِِخُكْم َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِيل َفَال تـَُلوُموِين َوُلوُموا أَنـُْفَسُكْم َما أَنَا مبُِ 

ابراهيم﴾٢٢﴿ْصرِِخيَّ ِإينِّ َكَفْرُت ِمبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما أَنـُْتْم مبُِ 

على ألسنة رسله، ووعدكم يف اتباعهم : أي)ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ (: فقال

64.النجاة والسالمة، وكان وعًدا حقا، وخربا صدقا، وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم

: املتوىف(وجي أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنَّ : مقاصد القرآن املؤلففتُح البيان يف : الكتاب62
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يف هذه اآلية على بابه يف اخلري ، أي إن اهللا وعدهم النعيم إن آمنوا ، )الوعد (و 

ووعدهم إبليس الظفر واألمر إن كذبوا ، ومعلوم اقرتان وعد اهللا بوعيده ، واتفق أن مل يتبعوا 

65.قعوا يف وعيدهطلب وعد اهللا فو 

أي وعداً من حقه أن يُنَجز فأجنزه ، أو وعداً أجنزه وهو )ِإنَّ اهللا َوَعدَُكْم َوْعَد احلق (

66.أي وْعَد الباطِل وهو أن ال بعَث وال جزاء)َوَوَعدتُُّكْم (الوعُد بالبعث واجلزاء

لوا النار ، أقبلوا على إبليس : ويقال . اآلية } ِإنَّ اهللا َوَعدَُكْم َوْعَد احلق { 

أنت الذي أضللتنا ، فريد عليهم ، فبّني اهللا تعاىل رّده عليهم ، : ، وجعلوا يلومونه ، ويقولون 

ملا فرغ من : يعين } َوقَاَل الشيطان َلمَّا ُقِضَى االمر { : لكيال يغرتوا به يف الدنيا ، فذلك قوله 

ِإنَّ اهللا { : لنار النار ، فقال إبليس ألهل النار األمر حني دخل أهل اجلنة اجلنة ، وأهل ا

بأنه ال جنة ، وال } َوَوَعدتُُّكْم { البعث بعد املوت أو اجلنة والنار : يعين } َوَعدَُكْم َوْعَد احلق 

67.نار ، وال بعث ، وال حساب

ر أي دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النا) ملا قضي األمر(للفريقني ) وقال الشيطان(

فصدق يف وعده وهو وعده ) إن اهللا وعدكم وعد احلق(على ما سيأيت بيانه يف سورة مرمي 

وعد احلق هو : قال الفراء. سبحانه بالبعث واحلساب وجمازاة احملسن بإحسانه واملسيء بإساءته

ص 4ج ) هـ542: املتوىف (أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب : احملرر الوجيز املؤلف : الكتاب 65
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. من إضافة الشيء إىل نفسه كقوهلم مسجد اجلامع؛ وقال البصريون وعدكم وعد اليوم احلق

68.وعداً باطالً بأنه ال بعث وال حساب وال جنة وال نار)ووعدتكم(

، أي وعد هو احلق، فاإلضافة بيانية، أي األمر الصحيح )ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ (

الثابت الصادر من مالكه، وهو الذي جيازي عليه بالثواب وعلى خمالفته بالعقاب، والفعل يف 

َوَوَعدتُُّكْم . (َال شر فيه، وكان عليكم أن تطيعوه، وال خترجوا عليهذاته نفع َال ضرر فيه، وخري

ومل يذكر وصف وعده؛ ألنه مفهوم من وصف األول بأنه احلق ومقابله باطل، ) فَأْخَلْفُتُكمْ 

فماذا بعد احلق إال الضالل، وترك ألنه مفهوم من السياق، ولكي تذهب مذاهب فيما يعد به 

مبا يكون من ورائه الفساد والبوار، والعبث والشر، فهو ليس باطال فقط الشيطان إنه َال يعد إال

69.بل أكثر من باطل إمعانا يف الشر

يَاِر وََكا. 13 َن َوْعًدا فَِإَذا َجاَء َوْعُد أُوَالُمهَا بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَالَل الدِّ

اإلسراء﴾٥﴿َمْفُعوًال 

أي وقت املرة األوىل وظلموا بانتهاك حدود الشرع } فإذا جاء وعد أوهلما { 

عليه السالم وكان هذا على يد » أرميا « واإلعراض عن طاعة اهللا تعاىل حىت قتلوا نبيهم 

{ : جيوشه ما أخرب تعاىل به يف قوله 

ذاهبني جائني قتًال وفتكًا وإفسادًا نقمة اهللا على بين إسرائيل } فجاسوا خالل الديار 

أي ما حصل هلم يف } وكان وعداً مفعوًال { : ووقوله تعاىل . إلفسادهم وبغيهم البغي العظيم 

: املتوىف(وجي بو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنَّ أ: فتُح البيان يف مقاصد القرآن املؤلف: الكتاب68
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ن اهللا تعاىل منجزاً فوفاة هلم ، ألنه قضاه املرة األوىل من اخلراب والدمار ومن أسبابه كان بوعد م

.70

سلطنا : أي } بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم { أول الفسادين : يقول } فَِإَذا َجآء َوْعُد أوالمها { 

} َفَجاُسوْا خالل الديار { ذوي قتال شديد : يعين } ِعَباًدا لََّنا أُْوِىل بَْأٍس َشِديٍد { عليكم 

ويكون جاسوا . عاثوا ، وأفسدوا : أي } َفَجاُسواْ { وقال القتيب . قتلوكم وسط األزقة :يقول 

71.كائناً لئن فعلتم ، ألفعلن بكم: يعين } وََكاَن َوْعًدا مَّْفُعوالً { مبعىن دخلوا بالفساد 

أوىل املرتني املذكورتني واملراد بالوعد الوعيد) إلَْيهما(أي وقت وعد ) فإذا جاء وعد(

بعثنا عليكم عبادًا لنا أويل (واملراد بالوعيد املتوعد به أي حان وقت حلول العقاب املوعود به 

أي قوة يف احلروب وبطش عند اللقاء قيل هو خبتنصر وجنوده وقيل جالوت وقيل ) بأس شديد

جند من فارس وقيل جند من بابل وقيل هو سنحاريب من أهل نينوى فقتلوا علماءهم وأحرقوا 

أي عاثوا وترددوا يقال ) فجاسوا خالل الديار. (راة وخربوا املسجد وسبوا منهم سبعني ألفاً التو 

معناه طافوا هل بقي أحد مل : جاسوا وهاسوا وداسوا مبعىن ذكره ابن عزيز والقتييب، قال الزجاج

اجلوس مصدر قولك جاسوا : : يقتلوه قال

72.يار أي ختللوها كما جيوس الرجل لألخبار أي يطلبها وكذا قال أبو عبيدةخالل الد

يَاِر ( فَِإَذا َجاَء َوْعُد أُوَالُمهَا بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََنا أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخَالَل الدِّ

ها، وأكد اللَّه تعاىل اإلفساد فيها يف هي املرة األوىل اليت يفسدون في: وََكاَن َوْعًدا َمْفُعوًال أوالمها

وعرب سبحانه وتعاىل بوعد دون - ميعاد -معناها ) َوْعدُ (و . ضمن تأكيد اإلفساد مرتني

332ص 2زائري ج أبو بكر اجل: لف أيسر التفاسري املؤ : الكتاب 70
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التعبري مبيعاد؛ ألن ميعاد اسم للزمن، ويتضمن الوعد؛ وذلك ألن املصدر فيه إيذان بتوكيد ما 

األوىل ببعث اجليوش املخربة اهلادمة أو املذلة وعدهم اللَّه به، وقد قرن سبحانه وتعاىل فساد املرة 

فَِإَذا َجاَء َوْعُد : (جواب شرط لقوله تعاىل) بـََعثْـَنا(وقد جعل سبحانه . هلم أو املذهبة الستقالهلم

وهي املرة األوىل للفساد، وهذه القضية الشرطية تفيد أن الفساد يف األمم يرتدى إىل أن ) أُوالُمهَا

عليهم، وأن احلصن احلصني ملنع غارات املغريين هو استقامة األمة يف ذات 

.73

َأَسْأُمتْ فـََلَها فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلِخرَِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوا ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَنـُْفِسُكْم َوِإنْ . 14

اإلسراء﴾٧﴿اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه أَوََّل َمرٍَّة َولُِيَتبـُِّروا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا 

حضر وقت ما وعدوا من عقوبة املرة اآلخرة ، واملرة : أي } ُد اآلخرة فَِإَذا َجاء َوعْ { 

هي قتلهم حيىي بن زكريا كما سبق ، وقصة قتله مستوفاة يف اإلجنيل ، وامسه فيه يوحنا : اآلخرة 

74.، قتله ملك من ملوكهم بسبب امرأة محلته على قتله ، واسم امللك الخت قاله ابن قتيبة 

أي وقتها هلا ، وهي املرة اآلخرة بعد األوىل } ا جاء وعد اآلخرة فإذ{ : وقوله تعاىل 

{ أي بيت املقدس كما دخلوه أول مرة } وليدخلوا املسجد { من اهلم واحلزن واملهانة والذل 

أي تدمريًا كامًال وحتطيما ) تتبريا ( علو أي ما غلبوا عليه من ديارهم أي يدمروا ما} وليتربوا 

4334ص 8ج ) هـ1394: املتوىف(حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة : زهرة التفاسري املؤلف: الكتاب73
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسري: الكتاب 74
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تامًا وحصل هلم هذا ملا قتلوا زكريا وحيىي عليهما السالم وكثريًا من العلماء وبعد أن ظهر فيهم 

كما اخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا . الفسق ويف نسائهم التربج والفجور واختاذ الكعب العايل 

75.عليه وسلم

أي حضر وقت ما وعدوا من عقوبة املرة اآلخرة واملرة اآلخرة ) فإذا جاء وعد اآلخرة(

هي قتلهم حيىي بن زكريا كما سبق وقصة قتله مستوفاة يف اإلجنيل وامسه فيه يوحنا قتله ملك من 

76.ملوكهم بسبب امرأة محلته على قتله واسم امللك الخت قاله ابن قتيبة

ِإْن (هلم على أن ينفضوا عن أنفسهم غبار الذل والعار خلطاب للمسلمني، حثا 

، ألنه يزيل العار وجيلب الفخار، واإلحسان إجادة العمل، )َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ألَنُفِسُكمْ 

واالستعداد إلخراج األشرار من املسجد وتطهريه من طغاة أهل األرض ورفع املذلة عن أهله 

، وإن أسامت فمغبة )َوِإْن َأَساُمتْ فـََلَها. (وسلم  إىل املؤمننيوإعادة مسرى النيب صلى اهللا عليه 

)لكم: (اإلساءة عليكم، وقال سبحانه

والفاء يف . املعاين اإلسالمية مفرطني

فإذا " واملعىن . فاء الرتتيب والتعقيب) َوِإْن َأَساُمتْ فـََلَها(، بعد قوله )فَِإَذا َجاَء َوْعُد اآلِخرَةِ : (قوله

ديره متعلق بفعل حمذوف تق): ليسوءوا" (جاء وعد اآلخرة بعد أن أسأمت، ليسوءوا وجوهكم 

جاءوا أي جاءوا ليسوءوا وجوههم، وعرب بالوجوه ألن الوجه تبدو عليه مظاهر السوء والكآبة 

واحلزن، ومعامل العار واخلزي من أتباع حممد الذين يدينون بدين العزة والكرامة، والبعد عن الذل 

334ص 2أبو بكر اجلزائري ج : أيسر التفاسري املؤلف : الكتاب 75
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الرومان، واملهانة، وليدخلوا املسجد كما دخلوه، أي ليدخلوه بعد أن أخرجوا منه، إذ أخرجهم

وأخرجهم املؤمنون فكان من عهد عمر ألهل إيلياء أال يدخل عليهم اليهود، وقد دخلوه أول 

) َولُِيَتبـُِّروا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا(مرة حىت أفسدوا فيه، فأخرجهم منه على أيدي النصارى واملسلمني، 

يدمرون مدة علوهم التخريب، أي مدة علوهم وغلبهم خيربون كل قائم، وحيرقون و : التتبري

77.وبقائهم يف أرض اهللا املقدسة، ما بقوا فيها

نَـُهْم وََكَذِلَك َأْعثـَْرنَا َعَلْيِهْم لِيَـْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة َال َرْيَب ِفيَها ِإْذ يـَتَـَنازَ . 15 ُعوَن بـَيـْ

ِهْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم 

الكهف﴾٢١﴿َمْسِجًدا 

لِيَـْعَلُموا َأنَّ َوْعَد { أطلعنا عليهم الناس : أي} وََكَذِلَك أَْعثـَْرنَا َعَلْيِهْم { : يقول تعاىل

ذكر غري واحد من السلف أنه كان قد حصل ألهل ذلك } اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة ال َرْيَب ِفيَها 

تبعث األرواح : كان منهم طائفة قد قالوا: وقال عكرمة. الزمان شك يف البعث ويف أمر القيامة

وذكروا أنه ملا أراد . فبعث اهللا أهل الكهف حجة  وداللة وآية على ذلك. وال تبعث األجساد

شيء هلم ليأكلوه، تنكر وخرج ميشي يف غري أحدهم اخلروج ليذهب إىل املدينة، يف شراء 

78.الناس قد تبدلوا قرنًا بعد قرن، وجيال بعد جيل، وأمة بعد أمة، وتغريت البالد ومن عليها

ليعلم الذين أعثرهم اهللا عليهم أن وعد اهللا : أي} لِيَـْعَلُموْا َأنَّ َوْعَد اهللا َحقٌّ { 

: قيل . وكان ملك ذلك العصر ممن ينكر البعث ، فأراه اهللا هذه اآلية : قيل . بالبعث حق 
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وسبب اإلعثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه بالورق ، وكانت من ضربة دقيانوس إىل 

: نزًا ، فذهبوا به إىل امللك ، فقال له 

: من أين وجدت هذه الدراهم؟ قال 

79.قّص عليه القصة فركب امللك وركب أصحابه معه حىت وصلوا إىل الكهف

أي ليعلم الناس } َد اللَِّه َحقٌّ لِيَـْعَلُموْا َأنَّ َوعْ {أطلعنا عليهم } وََكذِلَك أَْعثـَْرنَا َعَلْيِهمْ {

ألن القادر على بعث أهل الكهف بعد نومهم ثالمثائة عام : أن وعد اهللا تعاىل بالبعث حق

وبعث الناس يوم القيامة سيكون بأجسادهم؛ وقد أقام اهللا . 

80.تعاىل الدليل على ذلك بإحياء محار عزير

، أي أن اإلعثار )ْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة َال َرْيَب ِفيَهالِيَـ : (وقوله تعاىل

األمر األول  أن وعد اللَّه تعاىل بالبعث : 

جنة أبدا، أو للنار 

81.أبدا هو وعد حق

ِذيَن ِمْن َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ . 16

َننَّ َهلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى َهلُْم َولَُيَبدِّ  لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يـَْعُبُدوَنِين َال قـَْبِلِهْم َولَُيَمكِّ

النور﴾٥٥﴿ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيًئا َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

ص 4ج ) هـ1250: املتوىف (حممد بن علي بن حممد الشوكاين : تفسري املؤلف فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم ال: الكتاب 79
438

354ص 1ج ) هـ1402: املتوىف(حممد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب : أوضح التفاسري املؤلف: الكتاب80
4511ص 9ج ) هـ1394: املتوىف(حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة : زهرة التفاسري املؤلف: الكتاب81



: عل أمته خلفاء األرض، أيبأنه سيج. هذا وعد من اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم

وله احلمد واملنة، فإنه مل ميت رسول اهللا . الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعل تبارك وتعاىل ذلك

ين، وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن صلى اهللا عليه وسلم حىت فتح اهللا عليه مكة وخيرب والبحر 

وأخذ اجلزية من َجمُوس َهَجر، ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم . بكماهلا

وصاحب مصر واإلسكندرية وهو املقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك احلبشة، الذي َمتلَّك 

82.بعد أْصَحمة، رمحه اهللا وأكرمه

اآليُة } ين َءاَمُنوْا ِمْنُكْم َوَعِمُلوْا الصاحلات لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم َوَعَد اهللا الذ{ : وقوله تعاىل 

عامٌَّة ألُمَِّة نَِبيِّنا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف أْن ُميَلَِّكُهُم الّله البالَد كما هو الواقع ، فسبحانه 

ة أيب بكر هذه اآلية تتضمن خالف: » النقاش«ما أصدَق وعدها وقال الضَّحَّاُك يف كتاب 

83.هم يعبدونين : فعل مستأنف ، أي } يـَْعُبُدوَنِين { : وقوله . ألم الَقَسم } لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم { 

لى اهللا عليه وآله اخلطاب للنيب ص) وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات(

للتبعيض واجلملة مقررة ملا قبلها، من أن طاعتهم لرسول : وقيل. للبيان) من(وسلم وملن معه و 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم سبب هلدايتهم وهذا وعد من اهللا سبحانه ملن آمن باهللا وعمل 

84.األعمال الصاحلات باالستخالف هلم، كما قال سبحانه

77ص 6ج ] هـ 774- 700[ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي : تفسري القرآن العظيم املؤلف : الكتاب 82
86ص 3ج ) هـ875: املتوىف (أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب : اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن املؤلف : الكتاب 83
: املتوىف(أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنَّوجي : فتُح البيان يف مقاصد القرآن املؤلف: لكتابا84

254ص 9ج ) هـ1307



التعبري باملوصول للداللة على أن ) الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاتِ َوَعَد اللَُّه (

الصلة سبب هذا املؤكد، واالستخالف جعلهم خلفاء، واألرض هي أرض العرب وغريها من 

أرض الفرس والروم، وما وراءها من املشارق، واملغارب، والسني والتاء للطلب، ومها يفيدان 

خالف ألن الطلب من اهللا، وهو ال يتخلف، وتنصرفان إىل التأكيد املطلق، تأكيدا؛ الست

فجعلهم خلفاء يف األرض ملن كانوا قبلهم، فخلفوهم يف السيطرة على األرض، وكمال 

.85
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