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اِلَحاالَِّذيَن آَمنُوا َو َعمِ  ِت لُوا الصَّ
ٍ   ُطوبَى لَُهْم َو ُحْسنُ  ﴾29 َمب

الرّعدسورةُ 
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ة  قَْد خَ َكٰذِلَك أَْرَسْلنَاَك فِ  لَْت ِمْن ي أُمَّ
ي أَْوَحْينَا َو َعلَْيِهُم الَّذِ قَْبِلَها أَُمٌم ِلتَتْلُ 
ْحٰمِن قُ إِلَْيَك َو ُهْم يَْكفُرُ  ْل ُهَو وَن بِالرَّ
ْلُت َو َو َعلَْيِه تََوكَّ َرب ِي الَ إِٰلهَ إِالَّ هُ 

  ٍِ ﴾30إِلَْيِه َمتَا

الرّعدسورةُ 



55

الرّعدسورةُ 

بَاُل أَْو قُط ِّ َو لَْو أَنَّ قُْرآناً ُسي َِّرْت بِّ  عَْت بِّهِّ هِّ اْلجِّ
ِ اْْلَمْ تَى اْْلَْرُض أَْو ُكل َِّم بِّهِّ اْلَموْ  ُر َجِميعاً أَ بَْل ّلِِلَّ
ُ فَلَْم يَْيأَِس الَِّذيَن آَمنُوا أَ  لََهَدى ْن لَْو يََشاُء ّللاَّ
يبُُهْم بَِما ِذيَن َكفَُروا تُِص النَّاَس َجِميعاً َو الَ يََزاُل الَّ 
تَّى ِريباً ِمْن َداِرِهْم حَ َصنَعُوا قَاِرَعةٌ أَْو تَُحلُّ قَ 
 َ ِ إِنَّ ّللاَّ ﴾31   الَ يُْخِلُ  اْلِميعَادَ يَأْتَِي َوْعُد ّللاَّ
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ْبِلَك ُرُسل  ِمْن قَ َو لَقَِد اْستُْهِزَئ بِ 
ي لَّذِّ أََخْذتُُهْم ثُمَّ َن َكفَُروا فَأَْملَْيُت لِّ

 ٍِ ﴾32  فََكْيَ  َكاَن ِعقَا

الرّعدسورةُ 
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ٍُ مَ 44: الحج  ْديََن َو أَْصحا
ٍَ ُموسى افِّريَن لَْيُت لِّْلكفَأَمْ َو ُكذ ِ
ْيَ  كاَن نَكيرِ ثُمَّ أََخْذتُُهْم فَكَ 

فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا 



88

الرّعدسورةُ 

َسبَْت َو ل ِ نَْفس  بَِما كَ أَ فََمْن ُهَو قَائٌِم َعلَى كُ 
ِ ُشَرَكاَء قُلْ  وُهْم أَْم تُنَ َجعَلُوا ّلِِلَّ ب ِئُونَهُ بَِما  َسمُّ
ْوِل بَْل  بَِظاِهر  ِمَن اْلقَ الَ يَْعلَُم فِي اْْلَْرِض أَمْ 
ِن ْكُرُهْم َو ُصدُّوا عَ ُزي َِن ِللَِّذيَن َكفَُروا مَ 

 ُ َهاد   فََما لَهُ ِمنْ السَّبِيِل َو َمْن يُْضِلِل ّللاَّ
 33﴾
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ٌٍ فِي اْلحَ  ْنيَ لَُهْم َعَذا ا َو يَاةِ الدُّ
ٍُ اْْلِخَرةِ أَشَ  ْم قُّ َو َما لَهُ لَعََذا

ِ ِمْن َواق    ﴾34ِمَن ّللاَّ

الرّعدسورةُ 
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وَن ي ُوِعَد اْلُمتَّقُ َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِ 
َها أُُكلُ ْْلَْنَهاُر تَْجِري ِمْن تَْحتَِها ا

لَُّها يَن اتَّقَْوا  ُعْقبَى الَّذِ تِْلكَ َدائٌِّم َو ظِّ
﴾35 النَّاُر  َو ُعْقبَى اْلَكافِِرينَ 

الرّعدسورةُ 
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:قيل في معناه قوالن« أُكُلُها دائِمٌ»قوله و •
-نتهااان ثمارها ال تنقطع، كما تنقطع ثمار الدنيا في غير أزم-أحددما •

.في قول الحسن
.النعيم به ال ينقطع بموت، و ال بغيره من اآلفات-الث ني•
.اي و ظل الجنة دائم ايضاً ليس لها حر الشمس« و ظلها»و قوله •
أخبار و. ثم اخبر ان ذلك عاقبة الذين اتقوا معاصي اللَّه بفعل طاعاته•

لناار، و ا-الجاحدين لتوحيد اللَّه المنكرين لنعماه-أن عاقبة الكافرين
نعوذ باللَّه منها-الكون فيها على وجه الدوام

260: ، ص6التبي ن في تفسير القرآن، ج

ظِلُّهَ أُكُلُهَ  دَائِمٌ وَ 
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ٍَ يَْفرَ َو الَِّذيَن آتَْينَاُهُم ا ُحوَن بَِما ْلِكتَا
ٍِ َمْن يُ أُْنِزَل إِلَْيَك َو ِمنَ  ْنِكُر اْْلَْحَزا
َ َو ِمْرُت أَْن أَْعبُ بَْعَضهُ قُْل إِنََّما أُ  َد ّللاَّ
ٍِ أَْدُعو َو إِلَْيهِ الَ أُْشِرَك بِِه إِلَْيهِ  َمب
 36﴾

الرّعدسورةُ 
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يَفْرَحُونَ بِاَ  أُنْزِلَ إِلَيْكَ 
اه اخبر اللَّه تعالى في هذه اآلياة ان الاذين يتينااهم الكتاا ، و معنا•

قال على محمد صلّى اللَّه عليه و سلم و« يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ»أعطاهم، 
م صلّى اللَّاه علياه و سالمم اصح ب النبي : الحسن و قتادة و مجاهد

و األحازا  هام اليهاود و النىاار  و . الذين يمناوا باه و صادقوه
.المجوس

ن ماا ، ألاليهدود و الناد ر يجوز ان يعنى بالفرح به : و قال الجبائي•
انياه و أتى به مىدق لما معهم، و أما انكار بعضهم، فهو انكار بعض مع

جمع حاز ، و ( األحزا )و . ما يدل على صدقه أو يخالف أحكامهم
زبهم األمر هم الجماعة التي تقوم بالنائبة، يقال تحز  القوم تحزباً و ح

.يحزبهم إذا نالهم بمكروهه

260: ، ص6التبي ن في تفسير القرآن، ج
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يَفْرَحُونَ بِاَ  أُنْزِلَ إِلَيْكَ 
(بيان)•
.« رَبههِلَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ ييَةٌ مِنْ»: تتمة اآليات السابقة و تعقب قولهم•
إلاى « وَ الَّذِينَ يتَيْناهُمُ الْكِتا َ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْاكَ»: قوله تعالى•

.يخر اآلية

371: ، ص11الايزان في تفسير القرآن، ج
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يَفْرَحُونَ بِاَ  أُنْزِلَ إِلَيْكَ 
أن المراد بالذين أوتاوا الكتاا  اليهاود و النىاار  أو هام و الظاهر •

المجوس فإن هذا هو المعهود من إطالقات القرين و الساورة مكياة و 
ي أوائال قد أثبت التاريخ أن اليهود ما كانوا يعاندون النبوة العربياة فا
جرة و قد البعثة و قبلها ذاك العناد الذي ساقتهم إليه حوادث ما بعد اله

ي دخل جمع منهم في اإلسالم أوائل الهجرة و شهدوا علاى نباوة النبا
 مِنْ بَنِي وَ شَهِدَ شاهِدٌ»: ص و كونه مبشرا به في كتبهم كما قال تعالى

.10: األحقاف: «مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْإِسْرائِيلَ عَلى

371: ، ص11الايزان في تفسير القرآن، ج
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يَفْرَحُونَ بِاَ  أُنْزِلَ إِلَيْكَ 
عوة أنه كان من النىار  يومئذ قوم على الحق من غير أن يعاندوا دو •

بشاة اإلسالم كقوم من نىار  الحبشة على ما نقل من قىة هجرة الح
الَّاذِينَ يتَيْنااهُمُ »: أمثاالهمفايو جمع من غيرهم، و قد قاال تعاالى 

وَ مِانْ قَاوْمِ »: و قاال52: القىا : «الْكِتا َ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ
و كاذا كانات 159: األعراف: «أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقه وَ بِهِ يَعْدِلُونَمُوسى

نوا ال المجوس ينتظرون الفرج بظهور منج ينشر الحاق و العادل و كاا
.يعاندون الحق كما يعانده المشركون

371: ، ص11الايزان في تفسير القرآن، ج
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يَفْرَحُونَ بِاَ  أُنْزِلَ إِلَيْكَ 
ار  أن يكونوا هم المعنيون باآلية و خاصة المحقون من النىفالظاهر •

ه، و و هم القائلون بكون المسيح بشارا رساوال كالنجاشاي و أصاحاب
:يؤيده ما في ذيل اآلية من قوله

فإناه أنساب« قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ ال أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا»•
.أن يخاطب به النىار 

  الالم للعهد أي و من أحزا« وَ مِنَ الْأَحْزا ِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ»: و قوله•
أهل الكتا  من ينكر بعض ما أنزل إلياك و هاو ماا دل مناه علاى 

مان التوحيد و نفي التثليث و سائر ما يخالف ما عناد أهال الكتاا 
.المعارف و األحكام المحرفة

372: ، ص11الايزان في تفسير القرآن، ج
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يَفْرَحُونَ بِاَ  أُنْزِلَ إِلَيْكَ 
دليال علاى أن« قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ ال أُشْرِكَ بِاهِ»: قولهو •

ادة أو المراد من البعض الذي ينكرونه ما يرجع إلى التوحيد فاي العبا
ا أَهْالَ قُلْ يا»: الطاعة و قد أمره اهلل أن يخاطبهم بالموافقة عليه بقوله

لَّهَ وَ ال نُشْرِكَ كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا الالْكِتا ِ تَعالَوْا إِلى
.64: رانيل عم: «بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ

372: ، ص11الايزان في تفسير القرآن، ج
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يَفْرَحُونَ بِاَ  أُنْزِلَ إِلَيْكَ 
أول أي مرجعي فكاان« إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَآ ِ»: تمم الكالم بقولهثم •

ته أي الكالم مفىحا عن بغيته في نفسه و لغياره، و يخاره عان ساير
ن أمرت ألعبد اهلل وحده في عملي و دعوتي، و على ذلاك أساير باي
ل الناس فال أدعو إال إليه و ال أرجع في أمر من أموري إال إليه فاذي

يرَةٍ أَنَا وَ بَىِقُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى»: اآلية في معنى قوله
.108: يوسف: «مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

نئاذ المعااد و يفياد حي« وَ إِلَيْهِ مَآ ِ»: و يمكن أن يكون المراد بقوله•
.فائدة التعليل أي إليه أدعوه وحده ألن مآبي إليه وحده

372: ، ص11الايزان في تفسير القرآن، ج
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