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بٌع � �لبسملِة  مَع  'هَي  مكية، 

بعو2َ 1يًة 'ستُة 
كوَعا,�'

عند  كلها،  مكية  �لرعد  سو}" 
(�بن  جب<  ��بن  �عكرمة  �حلسن 
كث<). �&ما عطا¢ فاعت�ها مكية 
ما عد� قوله تعاA ﴿�يقو_ �لذين 
��لبعض  مرَسًال﴾.  لست  كفر�� 
تعاA﴿هو  قوله   Bيستثنو �آلخر 
�ما    .... �ل��  يريكم  �لذ� 
ضال_﴾.   � Cال  �لكافرين  bعا¢ 
�قد �ستثÆ قتاb" قوله تعاA﴿�ال 
�عن  كفر��...﴾.  �لذين  يز�_ 

علي &يضÕ& Úا مكية. 
�لكنها مدنية عند �لكل¸ �مقاتل 
بن  منذ}  ��لقاضي  عبا  ��بن 
سعد. �قا_ �بن عبا بأÕا مدنية 
قر£نا   B& ﴿�لو  �هللا  قو_  عد�  ما 
(�لبحر   ﴾bمليعا� Äلف  ....ال 

�ملحيط).
  فالباحثوB عامة يعت��Õا مكية، 
مدنية  �عت�ها  �لبعض   B& �يبد� 
لوجوb £ياG فيها نزلت باملدينة. 
هذ½  ضمن  يوجد  ال  &نه  ��علم 
&كابر  من  أل�  قو_   �& �آل}�¢ 
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�لذ�  علي  سيدنا  Cال  �لصحابة 
ير�ها مكية. فثبت &Õا مكية كما 
�لسو}"  مو�ضيع  �لك   AC تش< 
�بن   "bشها  B& �لعلم  مع  نفسها. 
 "bمستو{ شها AC عبا ال ترقى
عليهم،  �هللا   Bضو�{ علي  سيدنا 
ألB �بن عبا كاB طفًال � حيا" 

�لن¸ �.

 �لتر�بط 
�ل�  بالسو}  �لرعد  �عالقة سو}" 
بّين  قد   Aتعا �هللا   B& هي  قبلها 
�لنا  &نه يهد�  يونس  � سو}" 
بطريقني: �لعقا¡ ��لر$ة. �}ّكز 
� سو}" �لرعد على بياB موضو¯ 
�لعقا¡. × � سو}" يوسف &لقى 
�لقر£B �لضو¢ على موضو¯ �لر$ة. 
&ما � هذ½ �لسو}" فقد بني كيف 
�لذ�  �لرقي    � للن¸  سيحقق 
�ملاضية،  �لثال·  �لسو}   � به  نبأ 
�ما هي �لتد�ب< �ل� سيتخذها �هللا 
تعاA جلعل bينه غالبÚ على �ألمم 

�ألخر{ مبا فيها قومه � .

ملخص 6تو�ها
 BC �هللا تعاA يتخذ تد�ب< غ< مرئية 
 Bا �إلنسا�إلجنا� ما يريد ال يفطن 

 B& Bّال عند ظهو} نتائجها. تر�C
�أل}Ü ��حد" ��ملا¢ ��حد -فيما 
يبد�- �لكن �هللا يأÞ بثما} Ýتلفة 
�أللو�B ��أل���� باÈا� تد�ب< غ< 
مرئية. فال تتعجبو� من جناº هذ� 
 B& ميكن  كيف  قائلني:  �لرسو_ 
عدمي  �هو  �لشخص  هذ�  ينجح 
�ال  يقصد½؟  ما  لتحقيق  �لوسائل 
&نه  �حلق  بل  بعثته،  من  تستغربو� 
 Bلكا به  جا¢كم  مبا  يبعث  لو� 

&bعى للعجب ��الستغر�¡.
غلبة  ֲדا  َتِتمُّ  �ل�  �لطريق  بّين   ×
&خ�  �لكفا}، حيث  �لن¸ �هال� 
علية  عن  تعاA سيá¯ $ايته  &نه 
�لقوs �ك��ئهم، �سُيذهب }Çهم 
 .sإلسال�  � &�الbهم  �سُيْدخل 
�لك &B �لنو�ميس �لطبيعية تابعة هللا 
تعاA، �سو¤ يسّخرها � تأييد 
}سوله �لكرمي �، &ما £�تهم �ل� 
&� سلطة  فهي ال متلك  يعبد�Õا 
�ال قو" � �حلقيقة لذ� لن تنصرهم 
شيئC .Úنه  � قد �b�ّ هذ� �لن¸ 
بالقو{ �لر�حانية �ل� يستطيع ֲדا 
�حيًد�  كونه  }غم  عليهم  �لتغلب 
�لبص<  �لرجل   Bشأ شأنه  فريدå؛ 

�لذ� يتغلب على مائة ضرير.  
BC تعاليمهم �لوثنية ال تقو{ على 

�لصموb &ماs تعليم �لتوحيد �لذ� 
�أل$ق   B& �كما  نبينا.  به  &تى 
ميا½  على   Bملتكو� بالَزَبد  ينخد¯ 
على  يطفو  �لذ�    �&  Bلفيضا�
غلياÕما،  عند  ��لفضة  �لذهب 
فيظن خطًأ &B �لزبد هو كل شي¢، 
�ال يهتم مبا حتته من ما¢ &� �هب، 
كذلك ال ينظر &عد�¢ �لن¸ � Cال 
AC �لزبد، فرحني به، غ< مكترثني 
¹قيقة ما حتته، مع &B �لزبد ��هب 
ضائع ال >الة، �ال يبقى Cال �ملا¢ &� 
�لذهب. كذلك لن تبقى عقائدهم 
�لسطحية �لفاسد" AC &مد طويل، 
به  &تى  ملا   bخللو� سيكتب  �Cمنا 
نبينا من تعليم حقيقي مفيد نافع، 
�لفطر"  مع   s¢يتال تعليمه   Bأل
�لطبائع  تقبله  �سو¤  �إلنسانية، 
�نسجاًما  فيه  عندما جتد   تد}çًيا 
�لفا}�  تر{  �عندما  �تالèًما، 
�لشاسع بني �لعاملني بتعليمه �بني 

�لر�فضني له.
كما قد &خ� تعاA � هذ½ �لسو}" 
 Gمعجز� �لعا�  ُير�  سو¤  &نه 
�لكرمي   B£لقر� بو�سطة  عظيمة 
 Bستكو� �لقلو¡.  ֲדا  �يغز� 
هذ½ �آلياG ظاهر" �باطنة &يًضا. 
�من �آلياG �لظاهر" &B &هل مكة 
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سو¤ يطرB�b >مًد� من �طنه، 
فيتفاقم �ألمر حé ُيشهر�� �لسيو¤ 
 Gشتباكا� �لبد�ية  فتقع �  ضد½، 
صغ<"، لتتم ملحمد �لغلبة تد}çًيا، 
�سو¤ تنتهي هذ½ �حلر�¡ بفتح 
�ملطا¤.  £خر   � يد½  على  مكة 
�Lيع هذ½ �ملعجز�G ستتم ¹و_ 
�هللا �قد}ته � �ليس بقو" >مد 
يظهر  سو¤   .� �هللا  }سو_ 
bينه  �يقيم  نبيه  صد�   Aتعا �هللا 
&جل  �من  قوية،   Gֲדجما �حلق 
بالرعد،  �لسو}"  ُسميت  �لك 
 B& AC "{شاC هذ½ �لتسمية Bكأ�
�لسحا¡ �لر�حا� �ملثقل باألمطا} 
فقط،  �لرعد  هذ�  �نتظا}   �  Bكا
 Ü{أل� على   åغزير يهطل  لكي 

�جلدبا¢ .
"�ه<�"  �لقسيس  طعن  لقد 
مليئة  ÕCا  قائًال:  �لسو}"  هذ½   �
باعتذ�}�G متكر}" من >مد على 
 ،Gظها} �ملعجز�C قد}ته على sعد
سو}"  تسمى   B& �ألجد}   Bفكا
(�لرعد).  من  بدًال  (�ملعا�ير) 

(تفس< �ه<�).
قو_  Cنه  قوله:  على   åbّ{ �&قو_ 
على  حتتو�  �لسو}"   Bأل باطل 
¹يث  �إلنذ�}ية،  �ألنبا¢   éش

كانت تسميتها بالرعد &مًر� منطقًيا 
�طبيعًيا للغاية.

�صف   � جا¢  يونس  سو}"   �
 �� "�حلكيم"،  بأنه  "�لكتا¡" 
لت  "فصِّ قد  Cنه  قا_   bهو سو}" 
£ياته"، �� سو}" يوسف �صفه 
سو}"   � هنا  �&ما  "مبني"،  بأنه 
"�لكتا¡"   bرÀ �كر  فقد  �لرعد 
&نه  �لك  له.  &ية صفة  �كر   B�b
تعاA قد Lع � سو}" يونس بني 
�إلنذ�} ��لتبش<، مبينB& Ú"�حلكيم" 
يعامل �لنا مبا يتال¢s مع �ملوقف. 
�هللا  }ّكز  فقد   bهو سو}"   � &ما 
على بياB سنته � �لعقا¡ �لذلك 
"ُفّصلْت  بأنه  �لكتا¡  �صف 
 AC يش<  �لتفصيل   Bأل £ياته"، 
��لتشريد.  ��لتشتيت  �لفصل 
}ّكز  فقد  يوسف  سو}"   � �&ما 
سبحانه فيها على &مرين: �أل�_: 
�ألنبيا¢،  غلبة  لتأخر  �حلكمة   Bبيا
موضو¯  على  �لتركيز  ��لثا�: 
�صف  �لذلك  ��لصلح،  �لعفو 
 AC >لكتا¡ بكلمة "مبني" �ل� تش�
موضو¯ بياB �ألسبا¡ ��ألعذ�}. 
 � تبحث  فإÕا  �لرعد  سو}"  &ما 
�لوسائل �ل� سو¤ ُتتخذ لتحقيق 
�د¤، �لذلك �كر فيها �لكتا¡ �

�كر  �قد  �صف،   �&  B�b
Cما  بـ"�;"   Úمعرف هنا  �لكتا¡ 
فيه   �& �لكامل،  �لكتا¡  &نه  ليبّين 
�ملاضية  �لثال·  �لسو}   AC Cشا}" 
بأB �لصفاG �ملذكو}" فيها سو¤ 
 Bآل� �لسو}"  هذ½   � تنكشف 

بصو}" كاملة.

﴿ِبْسِم �هللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم (١) 

 Cلَِّذ�'َ  Eِْلِكَتا� 1َياُ,  ِتْلَك  �ملر 

�ْنِزَ; Lَِلْيَك ِمْن َ
بَِّك �ْلَحقُّ َ'َلِكنَّ ُ

 ﴾(٢) ُيْؤِمُنو2َ  َال   Rِلنَّا� �ْكَثَر َ

 (٢�١ Bآليتا�)

شرV �لكلمـا,: 
تلك 1يا, �لكتاE: (}�جع �آلية 

}قم٢ من سو}" يونس).

E: (}�جع �آلية }قم٤ من سو}" 

يونس).

:Xلتفسـ�
قوله تعاA ﴿�ملر﴾: لقد �ستهلت 
مبقطع  �لسابقة  �لثال·  �لسو} 
﴿�لر﴾، �&ما هذ½ فابتد&G مبقطع 
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على  "ميم"   "bبزيا  �& ﴿�ملر﴾ 
Cشا}"  �لك   �� �لسابق،  �ملقطع 
�لسو}"  هذ½  موضو¯   B&  AC
Äتلف بعض �لشي¢ عن موضو¯ 
 B& سبق  �قد  �لسالفة.  �لسو} 
يونس  سو}"  مستهل   � �كرنا 
 B& �لقر£نية   Gملقطعا� تفس<  عند 
 bفاملر� (&علم)،  عن  تنو¡   ﴾s﴿
 ،}{&� &علم  �هللا  &نا  ﴿�ملر﴾  من 
�كأC Bضافة "C "{" AC "sشـا}" 
B& AC موضـو¯ هذ½ �لسـو}" 
��لرèيـة  �لعـلم  حو_  يد�} 

�إل�ـيني.
 Bبالنسبة لإلنسا �لرèية   B& علم��
تع� bC}�كه بو�سطة حاسة �لنظر 
لوBَ �لشي¢  �طوَله �عرَضه. &ما 
�لعلم فهو &�سع معÆً من �لرèية، 
فإنه يع� معرفته مبا ميكن bC}�كه 
بالعني �غ<ها من �حلو� من شم 

&� Ôع &� ملس. 
 B�C bهنا ينشأ سؤ�_: ما هو �ملر��
 BC :¡ية �هللا �علمه؟ �جلو�è{ من
حاجة  �bمنا  شي¢  كل  يعلم  �هللا 
�حلو�  من  غ<ها   �& �لعني   AC
ُيدَ}�  ما  عند½  �سو�¢  �لبشرية، 
بالعني &� باحلو� �ألخر{. �Cمنا 
ترb هذ½ �لكلماG � حق �هللا على 

سبيل �ملجا�، تقريبÚ للمعb� Æاللًة 
�هللا �بني  �لشاسع بني   Bلبو� على 
 .G�{فيما يتعلق ֲדذ½ �لقد Bإلنسا�
 Úك�{bC &كثر   Aتعا �هللا   B&  bملر���
 Bإلنسا� ير�½  ملا   Bإلنسا� من 
بالبصر، �&علم منه &يضÚ مبا يد}كه 
سو�¢  �ألخر{  باحلو�   Bإلنسا�
 �& حسية   Gملد}كا� هذ½  كانت 

باطنية.
 Gيا£ ﴿تلك   Aتعا قوله  &ما 
نز_  ما   B& فمعنا½:  �لكتا¡﴾ 
 B£لقر�  �  �& �لسو}"  هذ½   �
�لكتا¡  من ضمن  هو   Gيا£ من 
�ملوعوb �لذ� � تز_ تنتظر½ عقو_ 
�لعا� كله، &� &Õا جز¢ من �لك 
سبق  قد  �لذ�  �لكامل  �لكتا¡ 
�ما  سابق.  �من  منذ  عنه  �لتنبؤ 
تستطيعو�  فلن  هكذ�  �ألمر   s�b

يعقل  �هل  �مقا�مته.  معا}ضته 
&B يهمل �هللا �ليوs ما &نبأ به على 
�لعصـو}،  مّر  على  &نبيائه   Bلسا
&� هل ميكن &B تصمـد �bعا¢�ִדم 
�لكـتا¡  هذ�   Gكمـاال  ¢��C

�>اسـنه.
  �يع� قوله تعاA ﴿��لذ� &ُنزَ_ 
 B&  �&  ﴾ �حلقُّ }بك  من  Cليك 
لو�قٌع ال  �لكتا¡  هذ�  به  ينبئ  ما 
>الة، �لن تقد} قو" على �حليلولة 

B�b �قوعه.
 Bإلنسا�  B& ككل،  �آلية  �تع� 
يصبو �bئمAC Ú �ملعرفة �لصحيحة، 
هؤال¢   B& هو  �ملؤسف  �لكن 
�لقوs عندما جا¢هم �لكتا¡ �لذ� 
�شبهة،  شك  كل  عن  يسمو 
�لشكو�  مؤِثرين  عنه،  &عرضو� 

على �ليقني.

سوف يظهر اهللا تعاo صدق نبيه ويقيم دينه احلق 
بهجمات قوية، ومن أجل ذلك ُسـميت السـورة 
بالرعد، وكأن هذه التسمية إشارة إo أن السحاب 
الروحاz املثقل باألمطار كان ! انتظار هذا الرعد 
فقط، لكي يهطل غزيـرًا على األرض اجلدباء .




