
الباب الثالث

الوعيد في القران الكريم

مفهوم الوعيد.1

يـَْلَتزُِم بِتَـْنِفيِذ َوْعِدِه . تـَْهِديُدُه ، الَوْعُد بِالشَّرِّ :َكاَن َوِعيُدُه َشِديداً .)مصدر َوَعَد ( )وع د : ( َوِعيٌد 

الوعد .، إنذار مبا سيحدث من دمار ونكبات. يـَْوُم الِقَياَمةِ : يـَْوُم الَوِعيِد . َوَوِعيِدهِ 

وأما الوعد والوعيد، فقد قال أهل :يقول الشهرستاين. لوعيد هو التوعد والتهديد بالشروا, يكون باخلري 

. العامَّة

، فال جيب عليه شيء من قضية العقل، 1استوجب العقاب فبوعيدهالثواب فبوعده، وكل من هلك و 

: وقال أهل العدل

وأما السمع . الثواب، ومن خسر فبفعله استحق العقاب، والعقل من حيث احلكمة يقتضي ذلك

الواجبات كلها بالسمع، واملعارف كلها بالعقل، فالعقل ال حيسن وال : العامَّةوالعقل، فقد قال أهل 

: وقال أهل العدل. يقبح، وال يقتضي وال يوجب، والسمع ال يعّرف، أي ال يوجد املعرفة، بل يوجب

املعارف كلها معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل، وشكر املنعم واجب قبل ورود السمع، واحلسن والقبح 

.ان ذاتيتان للحسن والقبيحصفت

إّن آيات الوعيد ميكن أن ختصص بآيات الوعد، طاملا أنه حق فيما وعد به وأوعد عليه، 

ويستحيل اخللف فيه، لكونه خرباً، واخلرب مثلما أنه ال ينسخ، فكذلك هو ال خيصص إلمجاع 

داللة سياقية تضاف فالوعد باجلنة، أو بالعذاب له. الفقهاء على أن ذلك إمنا يكون يف اإلنشاء
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إىل سبب النزول، الذي يوضح مدى حتقق هذا الوعد بكل أنواعه، وهذا ما عرضنا له حتت عنوان 

أنواع الوعد والوعيد يف القرآن، سواء يف الدنيا أم يف اآلخرة، كما أنه قد جيد الباحث تركيزًا على 

يا، وكذلك الوعيد حيث تبّني لنا مفهوم الوعد مبا له من مصاديق وجتّليات يف كثري من أحداث الدن

أن ما يثريه القرآن من اعتبار، ودعوة إىل االمتثال للسنن، ليس الحظًا لتحققات الوعد يف اآلخرة، 

بل يأيت به القرآن بلحاظ حتوالت اإلنسان ومسريته التكاملية يف احلياة من خالل ما يؤكد عليه من 

بار والقصص القرآين، الذي يُفيد يف الكثري من ترهيب وترغيب، وتنبيه وتذكري إضافة إىل األخ

دالالته حتقق الوعد والوعيد يف حياة اإلنسان فيما تعرض له من أحداث جتاوزت املصائب والباليا 

الدنيا، وهذا ما حتّدثنا عنه من خالل مالحظة التجارب وأفسدت يف األرض، فكان الوعيد هلا يف

صلى اهللا عليه وآله (

يف كل األحداث اليت . يف كل األحداث اليت رافقت البعثة النبوية سواء يف مكة أم يف املدينة) وسلم

.سواء يف مكة أم يف املدينةرافقت البعثة النبوية

لقد أسس القرآن لرؤية متكاملة حول املوت واحلياة، وحينما نقول ذلك نعي متاماً أن الوعد 

والوعيد مها يف صلب ما يُعرض للناس من حتوالت باجتاه اآلخرة، ويكفي للتدليل على هذا املعىن 

وحىت ) عليه السالم(ن النيب آدم أن نعرف أن اخلرب القرآين اسُتحضر من تاريخ اإلنسان كله، م

عصر الرسالة اإلسالمية، لذا فإنه من الضروري أن يلحظ هذا اخلرب ال من حيث هو خرب قابل 

للنسخ الستحالة ذلك، وإّمنا من حيث هو حامل لتجارب البشر وما جرى عليهم من سنن 

رض، فإذا ما جتاوز اجتماعية، وتارخيية، وكونية كانت وستبقى حاكمة ما دامت السماوات واأل

اإلنسان هذه السنن، فال بّد أن يلقى املصري ذاته الذي القاه اإلنسان يف التاريخ، وال يشفع يف 



صلى اهللا (

قد وعدها بالشفاعة، باعتبار أن هذه األمة ذا) عليه وآله وسلم

رَُكْم (: تعاىل ْبُكْم َعَذابًا َألِيمًا َوَيْسَتْبِدْل قـَْومًا َغيـْ ، إىل ما هنالك من آيات 2)ِإالَّ تَنِفُروْا يـَُعذِّ

.ختص هذه األمة دون سواها

عن إّن الوعد والوعيد، كما بّني القرآن، ينطويان على غايات ال بّد أن يصل إليهااإلنسان

طريق الكدح إىل اهللا تعاىل، وقد أفادت التجارب أن حتققات الوعد يف الدنيا مل تكن تتحّقق فقط 

يف جّو الرتغيب والرتهيب، بل كانت السكينة جماًال لتحقق هذا الوعد يف مقابل ما كان عليه 

يف الدنيا الكفار وأهل النفاق من محّية جاهلية كانت وستبقى جماًال إلنفاذ الوعيد حبق أهلها 

.واآلخرة

اآليات الواردة في الوعيد وأرآء المفسرين فيها. 2

)113طه ( ْكرًا . 1

صاحلات األعمال، بوعدناهم ما كما رغبنا أهل اإلميان يف : يقول تعاىل ذكره

وعدناهم، كذلك حذرنا بالوعيد أهل الكفر باملقام على معاصينا، وكفرهم بآياتنا فأنزلنا 

وخّوفناهم فيه : يقول: فبيناه) َوَصرَّفْـَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد ( هذا القرآن عربيا، إذ كانوا َعَربا

( كي يتقونا، بتصريفنا ما صرّفنا فيه من الوعيد: يقول) َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن ( بضروب من الوعيد

أو حيدث هلم هذا القرآن تذكرة، فيعتربون ويتعظون بفعلنا باألمم : يقول) أَْو ُحيِْدُث َهلُْم ذِْكرًا

وكذلك : أي. اليت كذبت الرسل قبلها، وينزجرون عما هم عليه مقيمون من الكفر باهللا
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لعريب، الذي تفهمونه وتفقهونه، وال خيفى عليكم أنزلنا هذا الكتاب، باللسان الفاضل ا

3.لفظه، وال معناه

نوعناها أنواعا كثرية، تارة بذكر أمسائه الدالة على : أي)َوَصرَّفْـَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد (

ة بذكر آثار الذنوب، وما تكسبه من العيوب، وتارة بذكر أهوال القيامة، وما الالحقة، وتار 

فيها من املزعجات واملقلقات، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنوع العقاب وأصناف 

(العذاب، كل هذا رمحة بالعباد، لعلهم يتقون اهللا فيرتكون من الشر واملعاصي ما يضرهم، 

فيعملون من الطاعات واخلري ما ينفعهم، فكونه عربيا، وكونه مصرفا )ا أَْو ُحيِْدُث َهلُْم ذِْكرً 

فيه من الوعيد، أكرب سبب، وأعظم داع للتقوى والعمل الصاحل، فلو كان غري عريب، أو غري 

4.مصرف فيه، مل يكن له هذا األثر

لك أي مثل ذ)كذلك نـَُقصُّ َعَلْيَك (: معطوف على قوله )وكذلك أنزلناه (: قوله 

َوَصرَّفْـَنا ِفيِه (أي بلغة العرب ليفهموه )قـُْرَءاناً َعَربِّياً (اإلنزال أنزلناه ، أي القرآن حال كونه 

َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن ()ِمَن الوعيد 

أي اعتباراً )َأْو ُحيِْدُث َهلُْم ذِْكرًا (ا عقابه أي كي خيافوا اهللا فيتجنبوا معاصيه وحيذرو )

وقرأ . طاعة وعبادة؛ ألن الذكر يطلق عليها : وقيل . شرفاً : وقيل . ورعاً : وقيل . واتعاظاً 

ص 18ج ) هـ310: املتوىف (حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي : جامع البيان يف تأويل القرآن املؤلف : الكتاب 3
381
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أي من أنواع الوعيد ، وفنون : )وصرفنا فيه من الوعيد (5.بالنون » أو حندث « : احلسن 

6.العذاب الدنيوي واألخروى 

أي ) قرآنًا عربياً (أي القرآن كله حال كونه ) أنزلناه. (أي مثل ذلك اإلنزال) وكذلك(

بلغة العرب ليفهموه ويقفوا على ما فيه من النظم املعجز الدال على كونه خارجًا عن طوق 

البشر نازًال من عند خالق القوى والقدر، وإضمار القرآن من غري سبق ذكره لإليذان بنباهة 

من (ضروبًا ) فيه(أي وبينا ) وصرفنا(مركوزًا يف العقول حاضرًا يف األذهان شأنه وكونه

. ) الوعيد

أي ) أو حيدث هلم ذكراً (أي كي خيافوا اهللا فيجتنبوا معاصيه وحيذروا عقابه ) لعلهم يتقون(

اعتبارًا وات

وعبادة ألن الذكر يطلق عليها، وأضيف الذكر إىل القرآن ومل تضف التقوى إليه، ألن 

التقوى عبارة عن أن ال يفعل القبيح وذلك استمرار على العدم األصلي فلم حيسن إسناده 

قاله . كر فأمر حيدث بعد أن مل يكن فجازت إضافته إليهإىل القرآن، وأما حدوث الذ 

7.الكرخي

هو اإلنذار، وتصريف اإلنذار اإلتيان به بأساليب خمتلفة، كما أشرنا من ) اْلَوِعيدِ (و 

بيان هول يوم القيامة، أو قصص املاضني، وفيه عربة ألويل األبصار، وهول القيامة، والتنبيه 

8.درة اهللا العليلآليات املختلفة الدالة على ق

)20ق (َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيِد . 2

30ص 5ج ) هـ1250: املتوىف (حممد بن علي بن حممد الشوكاين : فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسري املؤلف : الكتاب 5
455ص 2أبو بكر اجلزائري ج : أيسر التفاسري املؤلف : الكتاب 6
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281ص 8ج ) هـ1307
4794ص 9ج ) هـ1394: املتوىف(حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة : زهرة التفاسري املؤلف: الكتاب8



قد تقّدم بياننا عن معىن الصُّور، وكيف ) َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيِد ( وقوله

والذي هو أوىل األقوال عندنا فيه بالصواب، مبا أغىن . النفخ فيه بذكر اختالف املختلفني

هذا اليوم الذي ينفخ فيه هو : يقول) َذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيِد ( وقوله. ادته يف هذا املوضععن إع

.9

ذلك اليوم يوم : أي)َذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيدِ (يعين نفخة البعث، )َونُِفَخ ِيف الصُّوِر (

يوم : يعين بالوعيد العذاب، أي: قال مقاتل. الوعيد الذي وعده اهللا للكفار أ

10.وقوع الوعيد

اليوم الذي يلحق الظاملني ما أوعدهم اهللا به : أي)َونُِفَخ ِيف الصُّوِر َذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيِد (

11.من العقاب، واملؤمنني ما وعدهم به من الثواب

ق وقوعه ، وهذه هي النفخة اآلخرة عّرب عنه باملاضي؛ لتحق)َونُِفَخ ِىف الصور (

ذلك الوقت الذي يكون فيه النفخ يف الصور يوم الوعيد : أي )َذِلَك يـَْوم الوعيد (للبعث 

العذاب يف اآلخرة ، وخّصص : يعين بالوعيد : قال مقاتل . الذي أوعد اهللا به الكفار 

12.الوعيد مع كون اليوم هو يوم الوعد والوعيد مجيعاً لتهويله 

عرب عنه باملاضي لتحقق وقوعه، وهذه هي النفخة اآلخرة للبعث ) ونفخ يف الصور(

عطف على جاءت سكرة املوت والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السالم، 

وهو من العظمة حبيث ال يعلم قدره إال اهللا، وقد التقمه إسرافيل من حني بعث حممد صلى 
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أي الوقت الذي يكون فيه النفخ ) ذلك(بالنفخ ذكره اخلطيب اهللا عليه وسلم منتظراً لإلذن

الذي أوعد ) يوم الوعيد(يف الصور، والفعل كما يدل على املصدر يدل على الزمان أيضًاً◌ 

يعين بالوعيد العذاب يف اآلخرة وخصص الوعيد مع كون اليوم : اهللا به الكفار، قال مقاتل

13.ملعىن يوم حتقق الوعيد وإجنازههو يوم الوعد والوعيد مجيعاً لتهويله وا

)28ق (قَاَل َال َختَْتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّْمُت ِإلَْيُكْم بِاْلَوِعيِد . 3

أي قدمت إليكم وعيدي بالعذاب يف كتيب وعلى : )وقد قدمت إليكم بالوعيد (

ْمُت ِإَلْيُكم بالوعيد (14.لسان رسلي  َع )َوَقْد َقدَّ وهو ما جاءت به الرسُل والكتب ، ومجُِ

15.الضمري؛ ألَنَّه خماطبة جلميع القرناء؛ إذ هو أمر شائع ال يقف على اثنني فقط 

ال : فماذا قال اهللا؟ فقيل قال: مستأنفة كأنه قيل) ال ختتصموا لدي: (تعاىل) قال(

يف مواقف احلساب، 

وقد قدمت (: قال ابن عباس

بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والباء مزيدة للتأكيد، أو على تضمني قدم ) إليكم بالوعيد

ما يبدل أي وقد قدمت إليكم هذا : إن مفعول قدمت إليكم هو قوله: معىن تقدم قيل

16.متلبساً بالوعيد وهذا بعيد جداً القول

)ابراهيم14(َولَُنْسِكنَـنَُّكُم اْألَْرَض ِمْن بـَْعِدِهْم َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد . 4

: املتوىف(أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنَّوجي : فتُح البيان يف مقاصد القرآن املؤلف: لكتابا13
171ص 13ج ) هـ1307

134ص 4أبو بكر اجلزائري ج : أيسر التفاسريال مؤلف : الكتاب 14
483ص 3ج ) هـ875: املتوىف (أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب : ف اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن املؤل: الكتاب 15
: املتوىف(أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنَّوجي : فتُح البيان يف مقاصد القرآن املؤلف: الكتاب16
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العاقبة احلسنة اليت جعلها اهللا للرسل : أي)َولَُنْسِكنَـنَُّكُم األْرَض ِمْن بـَْعِدِهْم َذِلَك (

(عليه يف الدنيا وراقب اهللا مراقبة من يعلم أنه يراه، )َمْن َخاَف َمَقاِمي لِ (ومن تبعهم جزاء 

ما توعدت به من عصاين فأوجب له ذلك االنكفاف عما يكرهه اهللا : أي)َوَخاَف َوِعيِد 

17.واملبادرة إىل ما حيبه اهللا

: يل وق. بالقرآن وزواجره : وقيل . خاف وعيدي بالعذاب : أي )َوَخاَف َوِعيِد (

18.هو نفس العذاب ، والوعيد االسم من الوعد 

أي أرض هؤالء الكفار الذين توعدوكم مبا توعدوكم من ) ولنسكننكم األرض(

وأورثنا (أي بعد هالكهم، ومثل هذه اآلية قوله سبحانه ) من بعدهم. (اإلخراج أو العود

). أرضهم وديارهموأورثكم(وقال ) 

: عن ابن عباس قال

ن أن يتوكلوا على اهللا وأمرهم أن يستفتحوا على اجلبابرة ووعدهم أن يسكنهم األرض م

: وعن قتادة قال. بعدهم، فأجنز هلم ما وعدهم واستفتحوا كما أمرهم اهللا أن يستفتحوا

وملن خاف (وعدهم النصر يف الدنيا واجلنة يف اآلخرة، فبّنيَ اهللا من يسكنها من عباده فقال 

وإن هللا مقامًا هو قائمه، وأن أهل اإلميان خافوا ذلك املقام فنصبوا ودأبوا ) مقام ربه جنتان

ملن (أي ما تقدم من إهالك الظاملني وإسكان املؤمنني يف مساكنهم ) ذلك. (لليل والنهارا

أي موقفي، وذلك يوم احلساب فإنه موقف اهللا سبحانه، واملقام بفتح امليم ) خاف مقامي

مكان اإلقامة وبالضم فعل اإلقامة، وقيل إن املقام هنا مصدر مبعىن القيام، أي ملن خاف 
423ص 1ج ) هـ1376: املتوىف (عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي : ن يف تفسري كالم املنان املؤلف تيسري الكرمي الرمح: الكتاب 17
ص 4ج ) هـ1250: املتوىف (حممد بن علي بن حممد الشوكاين : فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسري املؤلف : الكتاب 18
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وقال ) أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت(اقبيت له كقوله تعاىل قيامى عليه ومر 

أي خشي وعيدي بالعذاب، وقيل بالقرآن ) وخاف وعيد. (األخفش مقامي مبعىن عذايب

وزواجره، وقيل هو نفس العذاب املوعود للكفار، والوعيد اسم من الوعد، وهذه اآلية تدل 

ن العطف يقتضي التغاير، قاله على أن اخلوف من اهللا غري اخلوف من وعيده أل

19.الكرخي

من آذى «وقد ورد . أي أرض الظاملني وديارهم)َولَُنْسِكنَـنَُّكُم اَألْرَض ِمن بـَْعِدِهمْ (

أي )ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي(النصر على األعداء، وإيراث األرض )ذِلكَ (» جاره ورثه اهللا داره

: قيامي عليه، ومراقبيت له؛ قال تعاىلخاف قيامه بني يدي للحساب يوم القيامة أو خاف

أي خاف عذايب الذي أوعدت ) َوَخاَف َوِعيدِ )(أََفَمْن ُهَو َقآئٌِم َعَلى ُكلِّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبتْ (

20.به يف القرآن

مصدر ميمي، املقام مبعىن قيام، ) َمَقاِمي) (َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ (

اللَّه، ومعىن اخلوف من مقام اللَّه تعاىل، أو قيامه على تدبري شئونه  رقابة كل ومعىن قيام 

أمور اإلنسان بأنه َال يعمل عمال إال واللَّه تعاىل حياسبه عليه صغريا أو كبريا فيعبد اهللا كأنه 

للَّه يراه اللَّه، فإن مل يكن يراه فإن اللَّه تعاىل يراه، وإن هذه مرئية اإلحسان يف الشعور با

، أي خاف )َوَخاَف َوِعيدِ (تعاىل، كما ورد عن الرسول صلوات اللَّه تعاىل وسالمه عليه، 

وعيد اللَّه بالعذاب الشديد فهو يغلب اخلوف على الرجاء؛ ألنه يستصغر حسناته ويستكثر 

21".من آذى جاره ورثه اللَّه داره . " سيئاته، وإنه ورد يف األثر

: املتوىف(أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنَّوجي : يف مقاصد القرآن املؤلففتُح البيان: الكتاب19
95ص 7ج ) هـ1307
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)14ق (ِة َوقـَْوُم تـُبٍَّع ُكلٌّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ َوِعيِد َوَأْصَحاُب اْألَْيكَ . 5

فحق عليهم ما أوعدهم اهللا، على التكذيب من العذاب والنكال : أي)َفَحقَّ َوِعيِد (
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يكة يف سورة الشعراء، وقرىء هنا ليكة، وهي تقدم الكالم على األ) وأصحاب األيكة(

الغيضة أي الشجر امللتف بعضه على بعض، ونبيهم الذي بعثه اهللا إليهم شعيب عليه 

أهم خري أم قوم تبع، وامسه : هو تبع احلمريي، الذي تقدم ذكره يف قوله) وقوم تبع(السالم 

ُكلٌّ  . (انه قوم تبع، ومل يذمهذم اهللا سبح: أسعد، وكنيته أبو كرب، قال قتادة: سعد، وقيل

التنوين عوض عن املضاف إليه أي كل واحد من هؤالء املذكورين كذب ) َكذََّب الرُُّسلَ 

وكان بعض النحاة جييز حذف . وكذلك ما جاء به من الشرع. رسوله الذي أرسله اهللا إليه

للعهد كما سبق تنوينها، وبناءها على الضم كالغايات، كقبل وبعد، فالالم يف الرسل يكون

أو للجنس، أي كل طائفة من هذه الطوائف كذبت مجيع الرسل، ألن من كذب رسوًال 

فكأنه كذب مجيعهم، وإفراد الضمري يف كذب باعتبار لفظ كل، ويف هذا تسلية لرسول اهللا 

ال حتزن وال تكثر غمك لتكذيب هؤالء لك، فهذا شأن : صلى اهللا عليه وسلم كأنه قيل له

ن األنبياء، فإن قومهم كذبوهم ومل يصدقهم إال القليل منهم، واملراد بالكلية من تقدمك م

فحق . (فهي باعتبار األغلب) وأوتيت من كل شيء. (هنا التكثري، كما يف قوله تعاىل

وجب عليهم وعيدي، وحقت عليهم  : حذفت الياء وبقيت الكسرة دليًال عليها أي) وعيد

397ص 7ج ] هـ 774- 700[ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي : تفسري القرآن العظيم املؤلف : الكتاب 22



عليهم من اخلسف واملسخ، واإلهالك باألنواع اليت 

.23

َوقـَْوُم (جمتمع الشجر؛ وهم قوم شعيب عليه السالم : وهي الغيضة)َوَأْصَحاُب األَْيَكةِ (

اسم لكل من ملك » تبع«و . أسلم ودعا قومه لإلسالم فكذبوه: هو ملك باليمن)تـُّبَّعٍ 

)َفَحقَّ (اليت أرسلناها )َكذََّب الرُُّسلَ (من هؤالء األمم املذكورة )ُكلِّ (ابعة اليمن؛ ومسوا التب

24.)َوِعيدِ (وجب 

ْر بِاْلُقْرآِن َمْن َخيَاُف َوِعيِد . 6 )45ق (َحنُْن أَْعَلُم ِمبَا يـَُقوُلوَن َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِجبَبَّاٍر َفذَكِّ

لَّْسَت َعَلْيِهم (: أي بقهار تقهرهم على اإلميان كقوله )َوَمآ أَنَت َعَلْيِهْم ِجبَبَّاٍر (

] 22: الغاشية [ )ِمبَُصْيِطٍر 

ْر بالقرآن َمن َخيَاُف َوِعيِد (عليهم ، وهذا أظهر  َا (: كقوله )َفذَكِّ تُنِذُر الذين َخيَْشْوَن ِإمنَّ

25.ألنه ينفع التذكري إال من خياف ] 18: فاطر [ )َربـَُّهْم 

)حنن أعلم ما يقولون (

)وما أنت عليهم جببار (وقوله . قريش 

فذكر بالقرآن (ه فمهمتك ليست اِإلجبار وأنت عاجز عنه وإمنا هي التذكري االستقامة وعلي

26.وهم املؤمنون الصادقون واملسلمون الصاحلون )من خياف وعيد (إذا )

وما . (من تكذيبك فيما جئت به، ومن إنكار البعث والتوحيد) حنن أعلم مبا يقولون(

ى اإلميان واآلية منسوخة بآية السيف، أي مبسلط، جتربهم وتقهرهم عل) أنت عليهم جببار

: املتوىف(ن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنَّوجي أبو الطيب حممد صديق خان ب: فتُح البيان يف مقاصد القرآن املؤلف: الكتاب23
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وجبار صيغة مبالغة من جرب الثالثي، فإن فعاًال إمنا يبىن من الثالثي ويف املصباح أجربته 

فهو جمرب، هذه لغة عامة العرب ويف لغة لبين متيم . على كذا باأللف محلته عليه قهرًا وغلبة

األزهري، مث قال جربته لغتان وكثري من أهل احلجاز جربته جربًا من باب قتل، حكاه 

: جيدتان، وقال اخلطايب

وما أنت عليهم جببار، أن : السلطان وأجربه مبعىن ورأيت يف بعض التفاسري عند قوله تعاىل

ىن فعال إال من فعل الثالثي لغة حكاها الفراء وغريه واستشهد لصحتها مبا معناه أنه ال يب

ثالثي حنو الفتاح والعالم ومل جييء من أفعل باأللف اإلدراك، فإن محل جبار على هذا 

وقد مسعت العرب تقول جربته على األمر وأجربته وإذا ثبت : املعىن فهو وجيه، قال الفراء

أي وعيدي لعصايت) فذكِّر بالقرآن من خياف وعيد. (ذلك فال يعول على قول من ضعفها

وهم ) فذكر بالقرآن من خياف وعيد: (يا رسول اهللا لو خوفتنا فنزلت: عباسقالوا

27.املؤمنون

: املتوىف(أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنَّوجي : فتُح البيان يف مقاصد القرآن املؤلف: الكتاب27
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