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 مقدمة
 سورة يونس سورة مكية .

 : سبب تسميتها بذلك 
ذكر قصته فيها ، وما تضمنته من العظة والعربة برفع العذاب عن قومه حني آمنوا ، بعد ان كاد مسيت السورة " سورة بونس " ل

حيل هبم البالء والعذاب ، وهذا من اخلصائص اليت خص هللا هبا )قوم يونس( لصدق توبتهم وامياهنم ] فلوال كانت قرية آمنت 
 !ياة الدنيا ومتعناهم إىل حني [ !يز   ي احفنفعها إمياهنا إال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخل

 : موضوعها 
سورة يونس من السور املكية اليت تعىن بأصول العقيدة االسالمية )االميان باهلل تعاىل ، واالميان بالكتب ، والرسل ، والبعث -أ

 واجليزاء( .
، وعرفت الناس برهبم احق الذ  ينبغي ان بيان حقيقة " األلوهية " و " العبودية " واساس الصلة بني اخلالق واملخلوق -ب

 يعبدوه ، وان يسلموا وجوههم اليه ، فهو وحده اخلالق الرازق ، احملي املميت ، املدبر احكيم .
وتناولت السورة الكرمية موقف املشركني من الرسالة والقرآن ، وذكرت ان هذا القرآن هو )املعجيزة اخلالدة( الدالة على صدق -ج

 ، وأنه حيمل برهانه  ي تفرده املعجيز ، حيث حتداهم ان يأتوا بسورة من مثله فعجيزوا . النيب األمي
ار ، وذكرت قصة نيب وحتدثت السورة عن قصص بعض االنبياء ، فذكرت قصة نوح مع قومه ، وقصة موسى مع فرعون اجلب-د

 ونية  ي اهالك الظاملني ، ونصرة املؤمنني .وكل هذه القصص لبيان سنة هللا الك -" الذ  مسيت السورة بامسه  هللا " يونس
 ( (1الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْْلَِكيِم ))  

 [ . 1] يونس : 
--------- 

 أ : هذه آيات القرآن احملكم املبني .) تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْْلَِكيِم ( 
 ( أ  : القرآن الكرمي . الكتاب) 

 ومسي القرآن كتاباً:
(.ألنه مكتوب  ي َل فوو:  َلييد .  يي للو ح     اللوح احملفو:: كما قال تعاىل )بلل  هوول قرور آن  

 ي دي  سلفلرلة (وهو مكتوب  ي الصحف اليت بأيد  املالئكة: قال تعاىل )فلملن  شلاءل ذلكلرلهو.  يي صوحوف  موكلرَّملة . ملر فووعلة  موطلهَّرلة  بيأل 
 ونقرؤه من هذه الكتب. وهو مكتوب  ي الصحف اليت بأيدينا،

 ( وصف للقرآن .)اْْلَِكيِم 
( ولال قور آني اح لكييمي ( ، وقوله تعاىل ) اللر كيتلاب  1وقد وصف هللا كتابه بأنه ) حكيم (  ي عدة آيات : كقوله  تعاىل ) يس )

للت  مين لَّدون  حلكييم  خلبيري  ( .  أوح كيملت  آيلاتوهو ُثوَّ فوص ي
 َ كلم ، أو مبعىن حاكم ، كلها حتتمل .واحكيم مبعىن َو  كيم ، أو مبعىن 

 فالقرآن حاكم : ألنه جيب الرجوع إليه .
ء  فرلرودُّوهو إيىلل اَّللَّي ولالرَّسوولي ( .  قال تعاىل ) فلإين  ترلنلازلع توم   يي شلي 

 ومبعىن َكيم : ألنه متقن لألشياء .
تياللفًا كلثيريًا(ولللو  كلانل مين  عيندي غلري ي اَّللَّي للولجلدو فليس فيه تناقض وال تعارض )نه، : ألن هللا تعاىل أحكمه وأتقومبعىن َكلم  .وا  فييهي اخ 
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 وأيضاً هو مشتمل على احكمة .
 وإذا كان حكيماً فإننا نعلم أنه :

 : حكيم  ي ترتيبه . أولا 
 قل الصريح .: حكيم  ي أحكامه ، فأحكامه كلها عدل ، موافقة للفطرة وللع ثانياا 
 : حكيم  ي أسلوبه . ثالثاا 

  ) تفسري سورة يس للعثيمني (ترهيب ، وغري ذلك من احكمة .  ينتقل من أسلوب إىل آخر ، من ترغيب إىل 
 : وقد ذكر السعد  شيئاً من إحكام آيات القرآن احكيم فقال 

 ل املعاين وأحسنها.أهنا جاءت بأجل األلفا: وأفصحها، وأبينها، الدالة على أج :من إحكامها
 أهنا َفوظة من التغيري والتبديل، واليزيادة والنقص، والتحريف. :ومن إحكامها
: أن مجيع ما فيها من األخبار  السابقة والالحقة، واألمور الغيبية كلها، مطابقة للواقع، مطابق هلا الواقع، مل ومن إحكامها

 ، نيب من األنبياء .خيالفها كتاب من الكتب اإلهلية، ومل خيرب خبالفها
: أهنا ما أمرت بشيء، إال وهو خالص املصلحة، أو راجحها، وال هنت عن شيء، إال وهو خالص املفسدة أو ومن إحكامها

 راجحها، وكثريا ما جيمع بني األمر بالشيء، مع ذكر حكمته فائدته، والنهي عن الشيء، مع ذكر مضرته.
 رتهيب، والوعظ البليغ، الذ  تعتدل به النفوس اخلرية، وحتتكم، فتعمل باحيزم.: أهنا مجعت بني الرتغيب والومن إحكامها
: أنك جتد آياته املتكررة، كالقصص، واألحكام وحنوها، قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض، وال ومن إحكامها

ل لبه من التوافق والتواطؤ، وجيزم جيزما ال اختالف. فكلما ازداد هبا البصري تدبرا، وأعمل فيها العقل تفكرا، انبهر عقله، وذه
 ميرتى فيه، أنه تنيزيل من حكيم محيد.

يدعو إىل كل خلق كرمي، وينهى عن كل خلق لئيم، أكثر الناس َرومون االهتداء به، معرضون عن  -مع أنه حكيم-ولكن 
 واحملسنون إىل اخللق. اإلميان والعمل به، إال من وفقه اَّلل  تعاىل وعصمه، وهم احملسنون  ي عبادة رهبم

 : ومن صفات القران 
 اجمليد .منها : 

 قال تعاىل ) بل هو قران َيد ( .
 ومنها : الكرمي .
 آن كرمي  ي كتاب مكنون ( .قال تعاىل ) إنه لقر 
 ومنها : العزيز .

 قال تعاىل ) إنه لكتاب عيزييز ( .
 ومنها : املبارك .

 قال تعاىل ) كتاب أنيزلناه إليك مبارك ( .
 الفوائد :

 إعجاز القرآن . -1
 بيان أن هذا القرآن الذ  أعجيز البشر مل يكن بدعاً من لساهنم ، وإمنا هو من احروف اليت يتحدثون هبا . -2
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 من أمساء القرآن الكتاب .-2
 الثناء على القرآن بأنه حكيم . -4
ُهْم   َنا ِإََل رَُجٍل مِ ن ْ ِر الَِّذيَن آَمُنوْا َأنَّ ََلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َرّبِ ِْم قَاَل اْلَكاِفُروَن َأَكاَن ِللنَّاِس َعَجباا َأْن َأْوَحي ْ َأْن أَنِذِر النَّاَس َوَبشِ 

 ( (2ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر مُِّبنٌي )
 [ . 2] يونس : 

--------- 
ُهْم َأْن أَنِذرِ  َنا ِإََل رَُجٍل مِ ن ْ ىل رجل منهم هو " إحياؤنا إأ  : أكان عجباً ألهل مكة النَّاَس ... (  ) َأَكاَن ِللنَّاِس َعَجباا َأْن َأْوَحي ْ

 . ىل رسلهم ليبلغوهم رسالة هللاإ  ال عجب  ي ذلك فهي عادة هللا  ي األمم السالفة ، أوحى أ لإلنكار؛؟ واهلميزة  َمد 
 . ) دوونرلنلا  كما أخرب تعاىل عن القرون املاضية من  قوهلم: ) ألبلشلر  يرله 
ر  مين  رلب يكوم  علللى رلجول  مين كوم  ( .وقا  ب توم  ألن  جلاءلكوم  ذيك   ل هود وصاحل لقومهما ) ألولعلجي
ء  عوجلاب  ( .  ا للشلي  ًدا إينَّ هلذل ًا ولاحي  وقال تعاىل خمربا عن كفار قريش أهنم قالوا ) ألجلعللل اآلهليلةل إيهلل
  َّعل أوخلرل ألن ل تعاىل  يي ملولاضي بووا مين  ذلليكل . وقد برلنيَّ وملمي علجي  مجلييعل األ 
بووا  قلالل  يي علجلبي قرلو مي نلبيي ينلا   ( ولقلالل )بلل  علجي نر هوم  ألن  ألن ذيري النَّاسل نلا إيىلل رلجول  مي ير  ًبا ألن  ألو حل ن  جلاءلهوم  أل مين  ذلليكل )ألكلانل ليلنَّاسي علجل

نر هوم    ( .مون ذير  مي
دوونرلنلا فلكلفل ولقلالل علني   وملمي السَّابيقلةي )ذلليكل بيألنَّهو كلانلت  تلأ تييهيم  روسولوهوم  بيال برلي ينلاتي فرلقلالووا ألبلشلر  يرله  ترلغ ىنل اَّللَّو األ   ولاَّللَّو غل ي  رووا ولترلوللَّو ا ولاس 

 ( .محلييد  
ًدا نرلتَّبيعوهو ( .ولقلالل ) كلذَّبلت  َثلوودو بيالنُّذوري فرلقلالووا ألبلشلرًا مي    نَّا ولاحي
روونل ( .  ثر للكوم  إينَّكوم  إيًذا خلللاسي  ولقلالل ) ولللئين  ألطلع توم  بلشلرًا مي
ا ال علجلبل مين  إير سلالي بلشلر  ملانيع  ليلنَّاسي مينل اإل يميلاني بيقلو ليهي ) ولملا ملنلعل النَّاسل   إيذ  جلاءلهومو اهل ودلى إيالَّ ألن  قلالووا  ألن  يروؤ مينووا ولصلرَّحل بيألنَّ هلذل

 ألبرلعلثل اَّللَّو بلشلرًا رلسوواًل ( .
ل اَّللَّو  ، ولميل شوونل  طَّعلامل  يي آيلات  كلثيريلة  : ألنَّ اَّللَّل ملا ألر سللل ليبل ي آدلمل إيالَّ روسواًل مينل ال بلشلري ، ولهوم  ريجلال  يلأ كولوونل ال -جللَّ ولعلالل  -ولقلد  برلنيَّ

فلاتي ال بلشلري ؛ كلقلو ليهي هونلا ) ولملا ألر سلل نلا مين  قرلب   ولاقي ، وليرلترليزلوَّجوونل ، ولحنل ول ذلليكل مين  صي لس  أللووا أله لل  يي األ  ي إيللي هيم  فلاس  ليكل إيالَّ ريجلااًل نووحي
ري إين  كون توم  الل ترلع للموونل ( .  الذ يك 

لل  ولقرلو ليهي )  لي ال قورلى ، ولقرلو ليهي : ولملا ألر سلل نلا قرلبر  ي إيللي هيم  مين  أله  كل مينل ال مور سللينيل إيالَّ إينرَّهوم  لليلأ كولوونل ولملا ألر سلل نلا مين  قرلب ليكل إيالَّ ريجلااًل نووحي
ولاقي ( . لس   الطَّعلامل ولميل شوونل  يي األ 

 إىل البشر ملكًا لفروا من مقاربته وما أنسوا به ، ولداخلهم من الرعب واالتقاء له ما  : لو جعل هللا الرسولقال القرطيب
يكفهم من كالمه ، ومينعهم عن سؤاله ، فال تعم املصلحة ، ولو نقله عن صورة املالئكة إىل مثل صورهتم لقالوا: لست ملكاً 

 وإمنا أنت بشر فال نؤمن بك وعادوا إىل مثل حاهلم.
ري الَّذيينل آملنووا ولعلميلووا الصَّاحيلاتي ( . أ  : وعملوا الصاحات . الَِّذيَن آَمُنوْا () َوَبشِ ِر    كما قال تعاىل ) ولبلش ي

، ومبا جاء به من عند ربه ، وصدقوا إمياهنم ذلك  بإبالغ بشارته خلقه الذين آمنوا به ومبحمد  هذا أمر من هللا لنبيه َمد 
 احة ، أن له جنات جتر  من حتتها األهنار خاصة . وإقرارهم بأعماهلم الص

 . التبشري اإلخبار مبا يسر 
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 ري الَّذيينل آملنووا() قوله تعاىل ن البشارة مما تسر املسلم وتفرحه، وقد قال تعاىل ، أله استحباب تبشري املسلم مبا يسرهفي ولبلش ي
 ( .موبشروه بغالم علي)فبشرناه بغالم حليم( وقال تعاىل )

 ري الَّذيينل آملنووا(قول ، أثره على البشرة وهو ظاهر اجللد التبشري : اإلخبار مبا يسر ، ومسي بذلك ألنه يظهر ه تعاىل )ولبلش ي
 ل  ي الشر هتكماً كقوله تعاىل )فبشرهم بعذاب أليم(.موالغالب أنه يستعمل  ي التبشري باخلري، وقد يستع

 أ  : بأن هلم سابقة ومنيزلة رفيعة عند رهبم مبا قدموا من صاحل االعمال . ْم () َأنَّ ََلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َرّب ِِ  

رل ال موؤ مينينيل الَّذيينل يرلع مللوونل الصَّاحيلاتي أل  ًنا ملاكيثينيل فييهي ألبلًداوهذا كقوله تعاىل ) لييرون ذيرل بلأ ًسا شلدييًدا مين  للدون هو وليروبلش ي رًا حلسل  . ( نَّ هللوم  ألج 
وإعجاز القرآن ، قال املشركون : إن َمداً لساحر  أ  : ومع وضوح صدق الرسول ) قَاَل اْلَكاِفُروَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر مُِّبنٌي ( 

 ظاهر السحر ، مبطل فيما يدعيه .
  وفيه اعرتاف بأهنم صادفوا من الرسول يقال البيضاو :  ًة، وهو اعرتاف من إياهم عن املعارض ، معجيزةخارقة للعادة أمورا

 ، بأن ما جاء به خارج عن طوق البشر .حيث ال يشعرون
 وهكذا طريقة األمم املكذبة : اهتام الرسل والدعاء بالسحر أو اجلنون .

َل نوون . ألترلولاصلو ا بي  ر  ألو    هي بلل  هوم  قرلو م  طلاغوونل(.قال تعاىل )كلذلليكل ملا ألتلى الَّذيينل مين  قرلب ليهيم  مين  رلسوول  إيالَّ قلالووا سلاحي
 الفوائد :

 رسال رسول من البشر .إتعجب الكفار من  -1
 تعنت الكفار  ي خلق أعذار للتكذيب بالرسل . -2
 حكمة هللا  ي جعل الرسول من البشر . -3
 أن من مهمة الرسول تبشري املؤمنني بكل خري . -4
 فضل اإلميان . -5
 ؤمنني وتثبيتهم بذكر ما أعد هللا هلم من األجور الكبرية على إمياهنم .من أساليب الداعية تبشري امل -6
 بالصرب  ي األذى القويل أو الفعلي الذ  قد يواجهه من األعداء . االقتداء بالنيب  -7

 تلاهوم  نلص رونلا( .وقد قال تعاىل )ولللقلد  كوذ يبلت  روسول  م ين قرلب ليكل فلصلبرلرووا علللى ملا كوذ يبووا ولأووذووا حلَّتَّ أل 
 ذ  أنبياء هللا بالقول والفعل.و ) ولأووذووا( بالقول والفعل ، فقد أ

نون ، وكذاب.  بالقول: فقد كان يقال لكل واحد منهم: ساحر ، َو
 بالفعل: منهم من ضرب ، ومن قتل.

 ل  ي الدعوة إىل هللا.ألن من قام بدين اإلسالم ودعا الناس إليه ، فقد حتمل أمراً عظيماً ، وقام مقام الرس
، من أهوائهم وأوهامهم ومألوفاهتم ، ذلك أن أصحاب الدعوة إىل هللا يطلبون إىل الناس أن يتحررواوالدعوة إىل هللا حتتاج إىل صرب

ماالً  وأكثر الناس ال يؤمنون هبذه الدعوة اجلديدة ، فلهذا يقاوموهنا بكل قوة ، وحياربون دعاهتا بكل سالح ، مدلني بأهنم أكثر
 وأعيز نفراً ، وأقوى نفوذاً ، وأوسع سلطاناً.

 فأذية الداعية طبيعة البشر:
 .(نلاقال هللا تعاىل لنبيه )ولللقلد  كوذ يبلت  روسول  مين  قرلب ليكل فلصلبرلرووا علللى ملا كوذ يبووا ولأووذووا حلَّتَّ ألتلاهوم  نلص رو 

يزيؤوون(. والرسل أوذوا بالقول والفعل ، قال هللا )ولللقلدي  ترله  نر هوم مَّا كلانووا بيهي يلس  رووا مي يزيئل بيروسول  م ين قرلب ليكل فلحلاقل بيالَّذيينل سلخي تروه   اس 
برلر ُتو  فرلفلرييقاً   تلك  ولى ألنفوسوكومو اس  بر توم  ولفلرييقاً بل إن منهم من تعرض للقتل، قال سبحانه )ألفلكولَّملا جلاءكوم  رلسوول  مبيلا الل ترله   ترلق ترولوون(.كلذَّ
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كول ي نليبي   علدوو ًا شليلاطينيل األ ين سي ولاجل ي 
ي برلع ضوهوم  إيىلل ومن قام مبا قام به الرسل ناله ما ناهلم ، قال سبحانه )ولكلذلليكل جلعلل نلا لي ن ي يووحي

روفل ال قلو لي غورووراً(.  برلع ض  زوخ 
ووا ولترلترَّقووا الل يلضورُّكوم  كلي دوهوم  شلي ًئا إينَّ اَّلل ل مبيلا يرلع مللوونل(. وبالصرب مع التقوى ال يضر كيد العدو قال تعاىل )ولإين  تلص ربي

بَ ْعِد ِإْذنِِه  ُر اأَلْمَر َما ِمن َشِفيٍع ِإلَّ ِمن) ِإنَّ رَبَُّكُم اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض ِف ِستَِّة أَيَّاٍم ُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش يَُدب ِ  
 ( (3َذِلُكُم اَّللَُّ رَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َأَفاَل َتذَكَُّروَن )

 [ . 3] يونس : 
--------- 

 أ  : أوجدمها من العدم على وجه اإلحكام واإلتقان.) ِإنَّ رَبَُّكُم اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض ِف ِستَِّة أَيَّاٍم ( 
 خيرب تعاىل بأنه خلق هذا العامل: مساواته وأرضه، وما بني ذلك  ي ستة أيام، كما أخرب بذلك  ي غري ما آية ريقال ابن كث :

وفيه اجتمع اخللق كله، وفيه  -من القرآن ، والستة األيام هي: األحد، واالثنني، والثالثاء، واألربعاء، واخلميس، واجلمعة 
 خلق آدم، عليه السالم.

  املتصرف املعبود املدبر لشؤون خلقه املريب هلم بالنعم الظاهرة والباطنة.الرب هو املالك 
 .ومعاين الرب  ي لسان العرب ترجع إىل ثالثة أصول: السيد، املالك، املصلح للشيء القائم عليه 
 ( الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرضَ قوله تعاىل  )اخللق لغة هو التقدير ، ألن األصل أنأ : الذ  أوجدها على تقدير َكم. 

لر ضل ( . دو َّلليَّي الَّذي  خلللقل السَّملاولاتي ولاأل   وهللا حيمد على ذلك كما قال تعاىل )اح لم 
 . وإمنا ذكر السموات واألرض ، ألهنما من أعظم املخلوقات 
 . وخلقهما باحق 

لر ضل بياح ل  (قال تعاىل ) ولهوول الَّذي  خلللقل السَّملاولاتي ولاأل   ق ي
أ : وليس عبثًا ، فإن هللا منيزه عن العبث ، فكل شيء أوجده هللا أوجده حكمة ، فاحق ضد الباطل ، فاهلل خلقهما حكم 

 . باهرة ، مل خيلقهما باطالً وال عبثاً وال لعباً 
نرلهوملا بلاطياًل ذلليكل ظلنُّ  لر ضل ولملا برلير  نلا السَّملاءل ولاأل   الَّذيينل كلفلرووا فرلولي ل  ل يلَّذيينل كلفلرووا مينل النَّار(. كما قال تعاىل )ولملا خلللق 

عيبينيل ) نرلهوملا الل لر ضل ولملا برلير  نلا السَّملاءل ولاأل  نلاهو مين لَّدونَّا إين كونَّا فلاعيلينيل(.16وقال تعاىل )ولملا خلللق  َّتَّلذ  ذل هلل ًوا الَّ  ( للو  ألرلد نلا ألن نرَّتَّخي
عيبينيل )وقال تعاىل  نرلهوملا الل لر ضل ولملا برلير  نلا السَّملاولاتي ولاأل  ثرلرلهوم  الل يرلع للموون(.38)ولملا خلللق   ( ملا خلللق نلامهولا إيالَّ بياح لق ي ولللكينَّ ألك 

 وعال. على أنه الواحد املعبود وحده جل فمن احق الذ  كان خلقهما من أجله: إقامة الربهان
لر ضل فيرلاشاً  ا أليرُّهلا النَّاسو اع بودووا رلبَّكومو الَّذي  خلللقلكوم  ولالَّذيينل مين  قرلب ليكوم  للعللَّكوم  ترلترَّقوونل. الَّذي  جلعللل كما قال تعاىل )يل  للكومو األ 

رلجل بيهي مينل الثَّملرلاتي ريز قاً للكوم  فل  اداً ولألنر توم  ترلع للموونل(.ولالسَّملاءل بينلاًء ولألنر يزللل مينل السَّملاءي ملاًء فلألخ   ال جتل عللووا َّلليَّي ألن دل
ريكوونل(. لر ضل بياح لق ي ترلعلاىلل علمَّا يوش   وقال تعاىل )خلللقل السَّملاولاتي ولاأل 

 وملا بني تعاىل  ي أول سورة الفرقان ، صفات من يستحق أن يعبد ومن ال يستحق ، قال  ي صفات من يستحق العبادة )الَّذي 
ء   ذ  ولللداً ولملل  يلكون  للهو شلرييك   يي ال مول كي ولخلللقل كولَّ شلي  لر ضي ولملل  يرلتَّخي  فرلقلدَّرلهو ترلق دييراً(. للهو مول كو السَّملاولاتي ولاأل 

 اً باحق .واآليات  ي مثل ذلك كثرية تدل داللة واضحة على أنه تعاىل ما خلق السماوات واألرض وما بينهما إال خلقاً متلبس
ومن احق الذ  من أجله خلق السموات واألرض ، تعليمه خللقه أنه تعاىل على كل شيء قدير ، وأنه قد أحاط بكل شيء علماً 

نرلهونَّ ليترل  لم رو برلير  ثر للهونَّ يرلترلنرليزَّلو األ  لر ضي مي ء  قلديير  ولألنَّ ع للمووا ، كما قال تعاىل )اَّللَّو الَّذي  خلللقل سلب عل مسللاولات  ولمينل األ  ألنَّ اَّللَّل علللى كول ي شلي 
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ء  عيل ماً(.  اَّللَّل قلد  ألحلالطل بيكول ي شلي 
ومن احق الذ  خلق السماوات واألرض وما بينهما: هو تكليف اخللق، وابتالؤهم أيهم أحسن عماًل ُث جيزاؤهم على أعماهلم،  

لوولكوم  أليُّكوم  ألح سلنو علملاًل(. كما قال تعاىل )ولهوول الَّذي  خلللقل السَّملاولاتي  تَّةي أليَّام  ولكلانل علر شوهو علللى ال ملاءي لييلبر  لر ضل  يي سي  ولاأل 
وملا ظن الكفار أن هللا خلق السماوات واألرض وما بينهما باطاًل ، ال حكمة تكليف وحساب وجيزاء ، هددهم بالويل من النار 

نرلهوملا بلاطياًل ذلليكل ظلنُّ الَّذيينل كلفلرووا فرلولي ل  ليلَّذيينل كلفلرو بسبب ذلك الظن السيئ فقال تعاىل  لر ضل ولملا برلير  نلا السَّملاءل ولاأل  وا مينل )ولملا خلللق 
 النَّاري( .

ب توم  ألمنَّلا خلللق نلاكوم  علبلثًا ولألنَّ   نلا ال ترور جلعوونل. فرلترلعلاىلل اَّللَّو وقد نيزه تعاىل نفسه عن كونه خلق اخللق عبثًا ، فقال تعاىل )ألفلحلسي كوم  إيللير 
(. فقوله تعاىل )فرلترلعلاىلل اَّللَّو( أ : تنيزه وتعاظم وتقدس  عن أن يكون خلقهم ال ال ملليكو اح لقُّ ال إيللهل إيالَّ هوول رلبُّ ال علر شي ال كلريميي

 حكمة.
  ، وهذا منصوص عليه  ي القرآن  ي آيات كثرية كقوله تعاىل قوله تعاىل ) السماوات ( فيه دليل على أن السموات سبع

ترلولى لر ضي مجلييعًا ُثوَّ اس  إيىلل السَّملاءي فلسلوَّاهونَّ سلب عل  )الَّذي  خلللقل سلب عل مسللاولات  طيبلاقاً ( وقال تعاىل )هوول الَّذي  خلللقل للكوم  ملا  يي األ 
 مسللاولات  ( .

لر ضي ميثر للهونَّ ( وأما وأما األرض فهي سبع أيضًا  لظاهر القرآن وصريح السنة ، قال تعاىل )اَّللَّو الَّذي  خلللقل سلب عل مسللاولات  ولمينل األ 
 ) من ظلم قيد شرب طوقه من سبع أراضني ( متفق عليه . السنة فقوله 

  ( أوهلا يوم األحد، وآخرها يوم اجلمعة. ِف ِستَِّة أَيَّامٍ قوله تعاىل ) 
 وتظاهرت األحاديث الصحاح أن اخللق ابتدئ يوم األحد، وخلق آدم يوم اجلمعة آخر األشياء. بن عطية:قال ا 
 من يوم األحد إىل آخر يوم اجلمعة.وقال القرطيب ) تَّةي أليَّام   : قوله تعاىل ) يي سي
 وفيه اجتمع اخللق كله، وفيه -جلمعة : والستة األيام هي: األحد، واالثنني، والثالثاء، واألربعاء، واخلميس، واوقال ابن كثري

 خلق آدم، عليه السالم.
 :وقد اختلف  ي مقدار هذه األيام 

 فقيل: كأيامنا هذه.
 ألن هللا أطلقها، وإذا أطلق حيمل على املعروف املعهود وهي أيامنا هذه.

 وقيل: كل يوم مقدار مخسني ألف سنة.
 وقيل: املراد باليوم حظة.

 األول. والراجح
 أليس هللا بقادر على أن خيلقها  ي حظة؟فإن قيل : 

 فاجلواب: بلى، ألن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.
فمن املقرر عند أهل اإلميان الراسخ والتوحيد الكامل أن املوىل جل وعال قادر على كل شيء، وقدرته سبحانه ليس هلا حدود، 

ى األمر والقضاء، وإذا أراد شيئًا كان كما أراد و ي الوقت الذ  يريد، وبالكيفية فله سبحانه مطلق القدرة وكمال اإلرادة، ومنته
 اليت أرادها سبحانه وتعاىل.

 على تقرير هذا األمر وبيانه بياناً واضحاً ال لبس فيه وال غموض. وقد تواترت النصوص القطعية من كتاب ربنا وسنة نبينا 
 ى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون(.قال تعاىل )بديع السموات واألرض وإذا قض
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قال احافظ ابن كثري  ي تفسري هذه اآلية الكرمية )يبني بذلك تعاىل كمال قدرته، وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرًا وأراد كونه 
يئًا أن يقول له  فإمنا يقول له كن _ أ : مرة واحدة _ فيكون، أ  فيوجد على وفق ما أراد كما قال تعاىل: )إمنا أمره إذا أراد ش

 كن فيكون(.
 وقال تعاىل ) ... قال كذلك هللا خيلق ما يشاء، إذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون(.

 وقال تعاىل )هو الذ  حيي ومييت فإذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون(.
 وقال تعاىل )وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر(.

(: )وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته  ي خلقه، كما أخرب 261/ 4 ي تفسريه هذه اآلية ) - تعاىل رمحه هللا -قال احافظ ابن كثري 
بنفوذ قدره فيهم فقال: )وما أمرنا إال واحدة( أ  إمنا نأمر بالشيء مرة واحدة ال حنتاج إىل توكيد بثانية، فيكون ذلك الذ  نأمر 

 وما أحسن ما قال بعض الشعراء:به حاصاًل موجوداً كلمح البصر، ال يتأخر طرفة عني، 
 إذا ما أراد هللا أمراً فإمنا يقول له كن قولة فيكون( أ. هر.

 :وإمنا خلقها  ي ستة أيام حكمتني 
 : أن هذه املخلوقات يرتتب بعضها على بعض، فرتب هللا بعضها على بعض حَّت أحكمها.اْلكمة األوَل
 ين، وأن األهم إحكام الشيء ال الفراغ منه.أن هللا علم عباده التؤدة والتأ اْلكمة الثانية:

   لر فوروونل بيالَّذي  خلللقل األ  ضل  يي هذه األيام أربعة منها لألرض، ويومان للماء، كما فصل ذلك  ي سورة فصلت: )قول  ألإينَّكوم  للتلك 
ي(.  يرلو ملني 

 ظة لفعل؛ إذ هو القادر على أن يقول هلا كوين ولو أراد خلقها  ي ح -أ  ستة أيام  -: وذكر هذه املدة قال اإلمام القرطيب
 فتكون، ولكنه أراد:

o  .أن يعلم العباد الرفق والتثبت  ي األمور 
o  .... ولتظهر قدرته للمالئكة شيئاً بعد شيء 
o  ء وحكمة أخرى: خلقها  ي ستة أيام؛ ألن لكل شيء عنده أجالً، وبني  هبذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب؛ ألن لكل شي

 عنده أجاًل ... .
 فإن قيل: فهال خلقها  ي حظة، فإنه قادر؟ فعنه مخسة أجوبة:وقال ابن اجلوزي : 

 أحدها: أنه أراد أن يوقع  ي كل يوم أمراً تستعظمه املالئكة ومن يشاهده، ذكره ابن األنبار .
 عند املالئكة.والثاين: أنه التثبت  ي متهيد ما خولق آلدم وذريته قبل وجوده، أبلغ  ي تعظيمه 

والثالث: أن التعجيل أبلغ  ي القدرة، والتثبيت أبلغ  ي احكمة، فأراد إظهار حكمته  ي ذلك، كما يظهر قدرته  ي قوله )كن 
 فيكون(.

، كان ذو اليزلل أوىل بالتثبت.  والرابع: أنه عل م عباده التثبت، فإذا تثبت ملن  ال يليزيلُّ
 رهن أن ذلك وقع بالطبع أو باالتفاق( ا.بعد شيء، أبعد من أن يظ واخلامس: أن ذلك اإلمهال  ي خلق شيء

  ،وقال القاضي أبو السعود ) ... و ي خلق األشياء مدرجًا مع القدرة على إبداعها دفعة دليل على االختيار، واعتبار للنظار
 وحث على التأين  ي األمور( ا.

 ى العرش، وأما كيفية ذلك فاهلل أعلم بكيفيته.أ : عال وارتفع عل) ُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش ( 
 .والعرش: ذلك السقف احمليط باملخلوقات، وهو من أعظم املخلوقات 
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 .و ي اآلية إثبات العرش 
 . والعرش: لغة عبارة عن السرير الذ  للملك، مسي عرشاً الرتفاعه عليه

مله املالئكة وهو كالقبة على العامل، وهو سقف هذه وشرعاً: هو العرش الذ  أضافه هللا لنفسه وهو سرير عظيم ذو قوائم حت
 :وقد وصفه هللا بأوصاف عظيمةاملخلوقات، 

 وصفه بالعظمة:
 قال تعاىل )ورب العرش العظيم(.

 ووصفه بأنه كرمي:
 قال تعاىل )فتعاىل هللا امللك احق ال إله إال هو رب العرش العظيم(.

 ومدح نفسه سبحانه بأنه ذو عرش:
 ىل )رفيع الدرجات ذو العرش(.كما قال تعا

 وأخرب سبحانه أن للعرش محلة:
 قال تعاىل )الذين حيملون العرش ومن حوله ... (.
 وقال تعاىل )وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ َثانية(.

 .وأخرب سبحانه أن عرشه كان على املاء قبل أن خيلق السموات واألرض
 ة أيام وكان عرشه على املاء(.قال تعاىل )وهو الذ  خلق السموات واألرض  ي ست

 .أن العرش فوق الفردوس وأخرب النيب 
 )إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس فإنه وسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن(. قال 

 .وله قوائم
 العرش ... (.)ال َّتريوا بني األنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم  قال 
 .ي هذه اآلية إثبات أن هللا مستو على عرشه، وهذا معتقد أهل السنة واجلماعة، استواء يليق جبالله من غري تكييف  

 وقد ذكر هللا استوائه على العرش  ي سبع مواضع من القرآن.
 وقد فسر أهل التعطيل االستواء مبعىن االستيالء، واستدلوا بقول الشاعر:

 لى العراق ... من غري سيف أو درهم راققد استوى بشر ع
 لكن هذا البيت ال يعرف قائله.

أ : يدبر أمر اخلالئق ،  ي العامل العلو  والسفلي من اإلماتة واإلحياء، وإنيزال األرزاق، ومداولة األيام بني الناس،  ) يَُدبِ ُر اأَلْمَر (
 وكشف الضر عن املضرورين، وإجابة سؤال السائلني.

 دابري نازلة منه وصاعدة إليه، ومجيع اخللق مذعنون لعيزه  خاضعون لعظمته وسلطانه.فأنواع الت
ملسائل، وال يتربم كما قال تعاىل ) ال يرلع يزوبو علن هو ميثر قلالو ذلرَّة   يي السَّملاولاتي ولال  يي األر ضي ( وال يشغله شأن عن شأن، وال تغل ظه  ا

 ري عن الصغري،  ي اجلبال والبحار والعمران والقفار .بإحاح امللحني  وال يلهيه تدبري الكب
ترلو دلعلهلا كول   يي  ترلقلرَّهلا ولموس    كيتلاب  موبيني  ( .وقال تعاىل ) ولملا مين  دلابَّة   يي األر ضي إيال علللى اَّللَّي ريز قروهلا وليرلع للمو موس 

قوطو مين  ولرلقلة  إيال يرلع للموهلا  ابيس  إيال  يي كيتلاب  موبيني (ولال حلبَّة   يي ظولوملاتي األر ضي ولال رلط ب  ولال يل  وقال تعاىل )ولملا تلس 
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فال يقدم أحد منهم على الشفاعة، ولو كان أفضل اخللق، حَّت يأذن هللا وال يأذن، إال ملن  ) َما ِمن َشِفيٍع ِإلَّ ِمن بَ ْعِد ِإْذنِِه (
 يد له.ارتضى، وال يرتضي إال أهل اإلخالص والتوح

فلعو عين دلهو إيال بيإيذ نيهي ( .  كقوله تعاىل ) ملن  ذلا الَّذي  يلش 
 َّللَّو ليملن  يلشلاءو وليرلر ضلى( وكقوله تعاىل )ولكلم  مين  ملللك   يي السَّملاولاتي ال تروغ  ي شلفلاعلتروهوم  شلي ًئا إيال مين  برلع دي ألن  يلأ ذلنل ا

 اعلةو عين دلهو إيال ليملن  ألذينل للهو ( .وقوله ) ولال ترلنر فلعو الشَّفل   
 أ : أفردوه بالعبادة وحده ال شريك له . ) َذِلُكُم اَّللَُّ رَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه (

 األدلة الدالة على أنه وحده املعبود احملمود، ذو اجلالل واإلكرام.) َأَفاَل َتذَكَُّروَن ( 
 الفوائد :

 أن اخلالق لكل شيء هو هللا. - 1
 أن الذ  ال خيلق ال يستحق أن يعبد. - 2

عوونل مين  دووني اَّللَّي للن  خيل لوقوو  تلميعووا للهو إينَّ الَّذيينل تلد  تلملعووا للهو(.قال تعاىل )يلا أليرُّهلا النَّاسو ضوريبل ملثلل  فلاس   ا ذوبلاباً ولللوي اج 
ريكوونل ملا ال خيل لوقو شلي ئاً ولهوم    خيو للقوونل(. وقال تعاىل )أليوش 

 وقال تعاىل )هلذلا خلل قو اَّللَّي فلألروويني ملاذلا خلللقل الَّذيينل مين  دوونيهي بللي الظَّاليموونل  يي ضلالل  موبيني (.
 إثبات استواء هللا على عرشه استواء يليق جبالله. - 3
 إثبات علو هللا تعاىل. - 4

يعاا َوْعَد اَّللَِّ  ََّاِْلَاِت بِاْلِقْسِ  َوالَّ ) ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجَِ ِذيَن َكَفُروْا ََلُْم  َحق اا ِإنَُّه يَ ْبَدُأ اَْخَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا ال
يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم ِِبَا َكانُوْا َيْكُفُروَن )  ( ( .4َشَراٌب مِ ْن محَِ

 [ . 4]يونس : 
--------- 

يعاا () ِإلَ   .هخيرب تعاىل أن إليه مرجع اخلالئق يوم القيامة، ال يرتك منهم أحداً حَّت يعيده كما بدأ ْيِه َمْرِجُعُكْم َجَِ
 كما قال تعاىل )ولاترَّقووا يرلو ماً ترور جلعوونل فييهي إيىلل اَّللَّي ( .

على منكر  البعث حيث قالوا ) ما هي إال حياتنا الدنيا  تأكيد ، أ  : وعدًا من هللا ال يتبدل ، وفيه رد) َوْعَد اَّللَِّ َحق اا (  
 منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر ( .

ولنو علللي هي ( . ) ِإنَُّه يَ ْبَدأُ اَْخَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه ( أو اخل لل قل ُثوَّ يوعييدوهو ولهوول أله   أ  : أنه كما بدأ اخللق كذلك يعيده ) ولهوول الَّذي  يرلب دل
 ر ما يرتتب على اإلعادة :ُث ذك 
 . باهلل وصدقوا  ي إمياهنم) لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوْا (  
ََّاِْلَاِت (    أ  : وعملوا األعمال الصاحات من واجبات ومستحبات ، إخالصاً هلل ، ومتابعة للرسول .) َوَعِمُلوْا ال
 أ  : بعدله اجليزاء الطيب الذ  أعده هلم .) بِاْلِقْسِ  (  
 بآيات هللا ، وكذبوا رسله .َوالَِّذيَن َكَفُروْا (  )

يٍم (   . أ  : هلم  ي جهنم شراب من ماء شديد احرارة يشو  الوجوه ، ويقطع األمعاء) ََلُْم َشَراٌب مِ ْن محَِ
  : ا اح لمييمي  يي آيلات  أو قال الشنقيطي  خلرل .ولاح لمييمو : ال ملاءو اح لارُّ ، ولذلكلرل ألو صلافل هلذل
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علاءلهوم  ( ولقرلو     ل محلييم  آن  ( ولقرلو ليهي ) ولسوقووا ملاًء محلييًما فرلقلطَّعل ألم  نرلهلا ولبرلني  هيمو اح لمييمو كلقلو ليهي ) يلطووفوونل برلير  ليهي ) يوصلبُّ مين  فرلو قي روءووسي
وي  ال ووجووهل ( ، ولقرلو ليهي ) فلشلاريبوونل علللي هي مينل اح لمييمي يوص هلرو بيهي ملا  يي بوطووهنييم  ولاجل ولوودو ( ، ولقرلو ليهي ) ولإين   لي يلش  تلغييثووا يروغلاثووا مبيلاء  كلال موه  يلس 

 . فلشلاريبوونل شور بل اهل ييمي (
ا فرلل يلذو  قلو نل ملعل اح لمييمي ال غلسَّاقل ، كلقلو ليهي ) هلذل ع  آخلرل ألنرَّهوم  يوس  ليهي ألز ولاج  ( ، ولقرلو ليهي ) وذلكلرل  يي ملو ضي وقووهو محلييم  ولغلسَّاق  ولآخلرو مين  شلك 

لي النَّاري  نر هلا  -الل يلذووقوونل فييهلا برلر ًدا ولالل شلرلابًا إيالَّ محلييًما ولغلسَّاقًا ( ، ولال غلسَّاقو : صلدييدو أله  ليمينيل مي  ألعلاذلنلا اَّللَّو ولال موس 
 من سائر أصناف العذاب .ٌم ( ) َوَعَذاٌب أَلِي

ْل يزي  كولَّ كلفوور  )قال تعاىل ) ولالَّذيينل كلفلرووا هللوم  نلارو جلهلنَّمل ال يروق ضلى علللي هيم  فرليلمووتووا ولال خيولفَّفو علنر هوم م ين  علذلاهبيل  ( ولهوم  36ا كلذلليكل 
نلا نرلع ملل  صلاحيً  ريج  فلملا  ا غلير رل الَّذي  كونَّا نرلع مللو ألولملل  نروعلم ير كوم مَّا يرلتلذلكَّرو فييهي ملن تلذلكَّرل ولجلاءكومو النَّذييرو فلذووقووايلص طلريخوونل فييهلا رلبرَّنلا ألخ 

ري  ( .  ليلظَّاليمينيل مين نَّصي
للئي 41( ترلر هلقوهلا قرلترلرلة  )40وقال تعاىل ) ولووجووه  يرلو ملئيذ  علللير هلا غلبرلرلة  )  ( ( .42كل هومو ال كلفلرلةو ال فلجلرلةو )( أوو 

للئيكل هللوم  علذلاب  مُّهيني  ( .  وقال تعاىل ) ولالَّذيينل كلفلرووا ولكلذَّبووا بيآيلاتينلا فلأوو 
لييهيم  يرلو مل ال قييلاملةي ألال ذلليكل  رووا ألنفوسلهوم  ولأله  ريينل الَّذيينل خلسي رلانو ال موبينيو )وقال تعاىل ) قول  إينَّ اخل لاسي ( هللوم م ين فرلو قيهيم  ظوللل  15هوول اخل وس 

 م ينل النَّاري ولمين حتل تيهيم  ظوللل  ذلليكل خيولو يفو اَّللَّو بيهي عيبلادلهو يلا عيبلادي فلاترَّقووني ( .
حلَّتَّ إيذلا ملا جلاؤووهلا شلهيدل علللي هيم  مسل عوهوم  ولألب صلاروهوم  ولجولوودوهوم  مبيلا  ( 19وقال تعاىل ) وليرلو مل حيو شلرو ألع دلاء اَّللَّي إيىلل النَّاري فرلهوم  يووزلعوونل )

ء  ولهوول خلللقلكوم  20كلانووا يرلع مللوونل ) نلا قلالووا ألنطلقلنلا اَّللَّو الَّذي  ألنطلقل كولَّ شلي  ل شلهيدُتُّ  علللير 
ولإيللي هي ترور جلعوونل (  ألوَّلل ملرَّة   ( ولقلالووا جليولووديهيم  ملي

. 
هيمو اح لمييمو ) ( يوص هلرو بيهي ملا  يي بوطووهنييم  ولاجل ولوودو 19وقال تعاىل ) فلالَّذيينل كلفلرووا قوط يعلت  هللوم  ثييلاب  م ين نَّار  يوصلبُّ مين فرلو قي روؤووسي

نر هلا مين  غلم   أوعييدووا فييهلا ولذووقووا( كولَّملا ألرلادووا أل 21( ولهللوم مَّقلاميعو مين  حلدييد  )20)  علذلابل اح لرييقي ( . ن خيل روجووا مي
نر هلا أوعييدووا فييهلا ول  توم بيهي قييلل هللوم  ذووقووا علذلابل النَّاري الَّذي  كونوقال تعاىل ) ولألمَّا الَّذيينل فلسلقووا فلملأ ولاهومو النَّارو كولَّملا ألرلادووا ألن خيل روجووا مي

عوونل ( .20توكلذ يبوونل ) ربلي للعللَّهوم  يرلر جي  ( ولللنوذييقلنرَّهوم  مينل ال علذلابي األلد َنل دوونل ال علذلابي األلك 
ئيذ  بيبلنييهي ) تلدي  مين  علذلابي يرلو مي ريمو للو  يرلف  يهي 11وقال تعاىل ) يروبلصَّروونرلهوم  يرلولدُّ ال موج  بلتيهي ولألخي يللتيهي الَّيتي تروؤ ويهي )12)( ولصلاحي ( 13( ولفلصي

يهي ) عوو ملن  ألد برلرل ولترلولىلَّ )16( نرليزَّاعلًة ل يلشَّولى )15( كلالَّ إينرَّهلا للظلى )14ولملن  يي األلر ضي مجلييًعا ُثوَّ يونجي  ( ولمجللعل فلألو على ( .17( تلد 
كلانل   و فل نوص لييهيم  نلارًا كولَّملا نلضيجلت  جولوودوهوم  بلدَّل نلاهوم  جولووًدا غلير رلهلا لييلذووقووا  ال علذلابل إينَّ اَّللَّل وقال تعاىل ) إينَّ الَّذيينل كلفلرووا  بيآيلاتينلا سل 

 عليزيييزًا حلكييًما ( .
رووا ألنفوسلهوم   يي جلهلنَّمل خلاوقال تعاىل ) للئيكل الَّذيينل خلسي  ترلل فلحو ووجووهلهومو النَّارو ولهوم  فييهلا كلاحيوونل ( . .ليدوونل ولملن  خلفَّت  ملولازيينوهو فلأوو 

ريمينيل  يي ضلالل  ولسوعور  )  ( يرلو مل يوس حلبوونل  يي النَّاري علللى ووجووهيهيم  ذووقووا ملسَّ سلقلرل ( .47وقال تعاىل ) إينَّ ال موج 
يلت  ووجووهوهوم  قيطلعً وقال تعاىل ) ولالَّذيينل كلسلبووا  السَّي يئلاتي جليزل  ا م ينل اء سلي يئلة  مبييث ليهلا ولترلر هلقوهوم  ذيلَّة  مَّا هللوم م ينل اَّللَّي مين  علاصيم  كلألمنَّلا أوغ شي

للئيكل ألص حلابو النَّاري هوم  فييهلا خلاليدوونل ( .  اللَّي لي موظ ليًما أوو 
غلًة ُثوَّ يروقلالو  اَّللَّي  عن  ألنلسي ب ني ملاليك  قلالل : قلالل رلسوولو  لي النَّاري يرلو مل ال قييلاملةي فرليوص بلغو  يي النَّاري صلبر  نر يلا مين  أله   يلا ) يروؤ تلى بيألنر علمي أله لي الدُّ

رًا قلطُّ هلل  ملرَّ بيكل نلعييم  قلطُّ فرليرلقوولو الل ولاَّللَّي يلا رلب ي ، وليروؤ تل  ير  لي اجل لنَّةي اب نل آدلمل هلل  رلألي تل خل نر يلا مين  أله  ى بيألشلد ي النَّاسي بروؤ ًسا  يي الدُّ
دَّة  قلطُّ فرل  غلًة  يي اجل لنَّةي فرليروقلالو للهو يلا اب نل آدلمل هلل  رلألي تل بروؤ ًسا قلطُّ هلل  ملرَّ بيكل شي يرلقوولو الل ولاَّللَّي يلا رلب ي ملا ملرَّ يبي بروؤوس  قلطُّ فرليوص بلغو صلبر 

دًَّة قلطُّ ( رواه مسلم . ولالل   رلألي تو شي
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َّ اَّللَّي  نر هوم  ملن   وعلن  مسلورلةل ألنَّهو مسليعل نليبي يزلتيهي ولمي نر هوم  ملن  تلأ خوذوهو إيىلل حوج  نر هوم  ملن  تلأ خوذوهو النَّارو إيىلل كلع برلي هي ولمي  تلأ خوذوهو إيىلل يرلقوولو ) إينَّ مي
 عونوقيهي ( .
ري . قال : قال وعن النرُّع مل  ابًا يرلو مل ال قييلاملةي للرلجول  تووضلعو  يي ألمخ لصي قلدلملي هي مجل رلتلاني يرلغ ليى مي  انل ب نل بلشي لي النَّاري علذل ولنل أله  نر هوملا ) إينَّ أله 
 ديملاغوه ( .

لي النَّاري عل  وعلني اب ني علبَّاس  ألنَّ رلسوولل اَّللَّي  ولنو أله  نر هوملا ديملاغوه ( .قلالل ) أله  ي يرلغ ليى مي ابًا ألبوو طلاليب  ولهوول مون تلعيل  بينرلع للني   ذل
 أ  : بسبب كفرهم باهلل تعاىل .) ِبَا َكانُوْا َيْكُفُروَن (  

 الفوائد :
 أن مرجع مجيع الناس إىل هللا تعاىل .-1
 إثبات البعث واجليزاء . -2
 أن وعد هللا حق . -3
 إثبات البعث . -4
 حكمة هللا  ي بعث الناس يوم القيامة لفصل القضاء واحكم بني الناس . -5
 فضل اإلميان والعمل الصاحل .-6
 كثرياً ما يقرن هللا بني العمل وبني الصالح ، ألن العمل ال يكون مقبواًل إال إذا كان صاحاً .  -7
 أن األعمال الصاحات تصدق اإلميان .-8
 هتديد شديد للكفار . -9
 .أن الكفار هلم عذاب شديد  ي نار جهنم  -10

َِ ُل  ) ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُوراا َوَقدَّرَُه َمَناِزلَ  ِننَي َواْلَِْساَب َما َخَلَق اَّللَُّ َذِلَك ِإلَّ بِاْْلَقِ  يُ َف لِتَ ْعَلُموْا َعَدَد السِ 
 ( ( .5اآليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُموَن )

 [ . 5] يونس : 
--------- 

خيرب تعاىل عما خلق من اآليات الدالة على كمال قدرته، وعظيم سلطانه، وأنه ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُوراا ( 
عل جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نورا، هذا فن وهذا فن آخر، ففاوت بينهما لئال يشتبها، وج

 سلطان الشمس بالنهار، وسلطان القمر بالليل .
  فاَّلل  تعاىل وحده هو الذ  جعل لكم الشمس ذات ضياء ، وجعل لكم القمر ذا نور ، لكي تنتفعوا هبما  ي خمتلف

 شئونكم.
ا إذا قال اجلمل :  وخص الشمس بالضياء ألنه أقوى وأكمل من النور ، وخص القمر بالنور ألنه أضعف من الضياء وألهنم
 تساويا مل يعرف الليل من النهار ، فدل ذلك على أن الضياء املختص بالشمس أكمل وأقوى من النور املختص بالقمر .

راجاً (   .ومما يدل على التفرقة بني الشمس والقمر  ي نورمها قوله تعاىل ) ولجلعللل ال قلملرل فييهينَّ نووراً ولجلعللل الشَّم سل سي
راجاً ولقلملراً مونيرياً ( .وقوله تعاىل ) تلبا  رلكل الَّذي  جلعللل  يي السَّماءي برورووجاً ولجلعللل فييها سي
( أ  : وقدر القمر منازل، فأول ما يبدو صغريًا، ُث يتيزايد نووره وجرمه، حَّت يستوسق ويكمل إبداره، ُث يشرع  ي  ) َوَقدَّرَُه َمَناِزلَ 

 شهر .النقص حَّت يرجع إىل حاله األول  ي متام 
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ريكل ال قلملرل ولال اللَّي لو سلابيقو النرَّهلاري ولكول  كما قال تعاىل ) ولال قلملرل قلدَّر نلاهو ملنلازيلل حلَّتَّ علادل كلال عور جووني ال قلديميي ال الشَّم سو يرلن بلغيي هلللا ألن  تو  د 
بلحوونل ( .   يي فرلللك  يلس 

بلانًا ذلليكل ترلق دييرو ال عليزيييزي ال عللييمي ( .وقال تعاىل ) ولالشَّم سل ولال قلملرل    حوس 
ِننَي َواْلَِْساَب (  بيان للحكمة من اخللق والتقدير. ) لِتَ ْعَلُموْا َعَدَد السِ 

 فبالشمس تعرف األيام، وبسري القمر تعرف الشهور واألعوام.
دد السنني اليت يفيدكم علمها  ي مصاحكم الدينية أ  : جعل سبحانه الشمس ضياء ، والقمر نورًا ، وقدره منازل ، لتعلموا ع

 والدنيوية ولتعلموا احساب باألوقات من األشهر واأليام لضبط عباداتكم ومعامالتكم.
 أ : مل خيلقه عبثا بل له حكمة عظيمة  ي ذلك، وحجة بالغة . ) َما َخَلَق اَّللَُّ َذِلَك ِإلَّ بِاْْلَقِ  (

نرلهوملا بلاطيال ذلليكل ظلنُّ الَّذيينل كلفلرووا فرلولي ل  ليلَّذيينل كلفلرووا مينل النَّاكما قال تعاىل ) ولملا خللل    نلا السَّملاءل ولاألر ضل ولملا برلير   ري ( .ق 
نلا ال ترور جلعوونل فرلترلعلاىلل اَّللَّو ال مللي    ب توم  ألمنَّلا خلللق نلاكوم  علبلثًا ولألنَّكوم  إيللير   كو اح لقُّ ال إيللهل إيال هوول رلبُّ ال علر شي ال كلريميي ( .وقال تعاىل ) ألفلحلسي
َِ ُل اآليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُموَن (    استئناف مسوق لبيان املنتفعني هبذه الدالئل الدالة على قدرة اَّلل  ووحدانيته ورمحته بعباده.) يُ َف

ون احق ، فيستجيبون له ، ويكثرون من طاعة اَّلل  وشكره على أ  : يفصل سبحانه ويوضح الرباهني الدالة على قدرته لقوم يعلم
 ما خلق وأنعم.

 الفوائد :
 بيان رمحة هللا بعباده حيث خلق وأوجد ما فيه مصلحتهم . -1
 بيان شيء من آيات هللا العظيمة . -2
 أن هللا ال خيلق شيئاً إال حكمررة . -3
 س لعلهم يتقون .من حكمة هللا يفصل ويوضح وينو ع اآليات للنا -4
 فضل العلم .-5

 ( ( .6)) ِإنَّ ِف اْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َوَما َخَلَق اَّللَُّ ِف السََّماَواِت َواأَلْرِض آليَاٍت لِ َقْوٍم يَ ت َُّقوَن 
 [ . 6] يونس : 

---------- 
لفه اآلخر ويعقبه ، ال يتأخر عنه حظة )ال الشَّم سو يرلن بلغيي هلللا ألن  هذا جييء ُث يذهب وخي) ِإنَّ ِف اْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر ( 

بلحوونل ( وتارة يطرول هرذا ويقصر هذا وتارة يأخرذ  ريكل ال قلملرل ولال اللَّي لو سلابيقو النرَّهلاري ولكول   يي فرلللك  يلس  هرذا من هرذا ُث يتعاوضران  تود 
راري وليوروليجو النرَّهلرارل  يي اللَّي لي ( .        كما قال تعاىل )يوروليجو اللَّي لل   [ . 187/  1] تفسري ابن كثري :  يي النرَّهل

 وهذا الربهان ذكره هللا تعاىل  ي عدة مواضع :
لل بلا وويلي األ  يات  ألي تيالفي اللَّي لي ولالنرَّهلاري آلل لر ضي ولاخ   بي ( .قال تعاىل )إينَّ  يي خلل قي السَّملاولاتي ولاأل 

تيالفي اللَّي لي ولالنرَّهلاري ( .  وقال تعاىل ) ولاخ 
يلآء  أل  وقال تعاىل ) ملعوونل قول  ألرلألير توم  إين قول  ألرلألير توم  إين جلعللل هللا علللي كومو الليل سلر ملداً إىل يرلو مي القيامة ملن  إله غلير رو هللا يلأ تييكوم  بيضي فلالل تلس 
روونل ولمين رَّ جلعللل هللا علللي كو  كونوونل فييهي ألفالل تروب صي مح لتيهي جلعللل للكومو الليل مو النهار سلر ملداً إىل يرلو مي القيامة ملن  إله غلير رو هللا يلأ تييكوم  بيللي ل  تلس 

كوروون كونووا  فييهي ولليتلبترلغووا  مين فلض ليهي ولللعللَّكوم  تلش   ( . والنهار ليتلس 
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من أنواع االنس واجلن واحيوان والنبات والنجوم وغري ذلك من املخلوقات اليت ال تعد اَّللَُّ ِف السََّماَواِت َواأَلْرِض (  َوَما َخَلقَ ) 
 وال حتصى .

 كما قال ) ولكلألي ين  مين  آيلة   يي السَّملاولاتي ولاألر ضي ميلورُّونل علللير هلا ولهوم  علنر هلا موع ريضوونل  ( .
  ) قولي ان ظورووا ملاذلا  يي السَّملاولاتي ولاألر ضي  ولملا تروغ  ي اآليلاتو ولالنُّذورو علن  قرلو م  ال يروؤ مينوون ( .وقال  تعاىل 

ل ألي دييهيم  ولملا خلل فلهوم  مينل السَّملاءي ولاألر ضي ( .  وقال تعاىل ) ألفرلللم  يرلرلو ا إيىلل ملا برلني 
 ت وبراهني ودالئل عظيمة .أ  : لعالمات ودالال) آليَاٍت ( 

 عظيمة كثرية ، فالتنكري للتفخيم كلم اً وكيفاً . قال القامسي : 
 هللا ، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .) لِ َقْوٍم يَ ت َُّقوَن ( 

وو  يات  ألي تيالفي اللَّي لي ولالنرَّهلاري آلل لر ضي ولاخ  لل بلابي ( .و ي آل عمران )إينَّ  يي خلل قي السَّملاولاتي ولاأل   يلي األ 
 أ  : العقول التامة الذكية اليت تردرك األشياء حبقائقها على جلياهتا ، وليسوا كالصم البكم الذين ال يعقلون .

لر ضي ميلورُّونل علللير هلا ولهوم  علنر هلا موع ريضوونل( .  وقال هللا تعاىل ) ولكلألي ين  مين  آيلة   يي السَّملاولاتي ولاأل 
َل فووظاً ولهوم  علن  آيلاهتيلا موع ريضوونل ( .وقال تعا  ىل ) ولجلعلل نلا السَّملاءل سلق فاً 

ياتو ولالنُّذورو علن  قرلو م  ال يروؤ مينوونل  لر ضي ولملا تروغ  ي اآل    ( .وقال تعاىل ) قولي ان ظورووا ملاذلا  يي السَّملاولاتي ولاأل 
 وسبب تكثري األدلة أن  عقول الناس متفاوتة . 
 .وخص سبحانه املتقني بالذكر ، ألهنم هم املنتفعون بنتائج التدبر  ي هذه الدالئل 
 : الرب تبارك وتعاىل يدعو عباده  ي القرآن إىل معرفته من طريقني : قال ابن القيم 

 املسموعة .: التفكر  ي آياته وتدبرها ، فتلك آياته املشهودة ، وهذه آياته والثاين النظر  ي مفعوالته ،  أحدمها :
تيالفي اللَّي لي ولالنرَّهلاري ولال فول كي الَّيتي جتل ري  لر ضي ولاخ  ري مبيلا يرلنر فلعو  فالنوع األول كقوله )إينَّ  يي خلل قي السَّملاولاتي ولاأل    يي ال بلح 

تيالفي اللَّي لي ولال لر ضي ولاخ  ...( وقوله )إينَّ  يي خلل قي السَّملاولاتي ولاأل  لل بلابي ( وهو كثري  ي القرآن .النَّاسل وويلي األ  يات  ألي  نرَّهلاري آلل
برَّروونل ال قور آنل ( وقوله )ألفرلللم  يلدَّبرَّرووا ال قلو لل ( وقوله )كيتلاب  ألنر يزلل نلاهو إيللي    كل موبلارلك  لييلدَّبرَّرووا آيلاتيهي ( .    والثاين كقوله ) أفلال يرلتلدل

يات احث والرتغيب على التفكر  ي خملوقات هللا، والنظر فيها بعني االعتبار، فإن بذلك تنفتح و ي هذه اآل قال السعدي :
البصرية، وييزداد اإلميان والعقل، وتقوى القرحية، و ي إمهال ذلك، هتاون مبا أمر هللا به، وإغالق ليزيادة اإلميان، ومجود للذهن 

 والقرحية .
 الفوائد :

 اختالف الليل والنهار . أن من آيات هللا العظيمة -1
 أن آيات هللا  ي السماوات واألرض كثرية . -2
 عظمة هللا تعاىل . – 3
 وجوب إفراد هللا بالعبادة ، ألن اخلالق هو املستحق للعبادة . -4
 رمحة هللا بعباده ، حيث أن أراهم اآليات لكي يوحدوه ويفردوه بالعبادة . -5
 العتبار واالتعا: .فضل التقوى ، حيث أهنا سبب  ي ا -6
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نْ َيا َواْطَمأَنُّوْا ِّبَا َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتِ   ( ُأْولَِئَك َمْأَواُهُم النُّاُر ِبَا  7َنا َغاِفُلوَن )) َإنَّ الَِّذيَن َل يَ ْرُجوَن ِلَقاءنَا َوَرُضوْا بِاْْلَياِة الدُّ
 ( ( .8َكانُوْا َيْكِسُبوَن )

 [ . 8 – 7] يونس : 
------------ 

 أ  : كفروا بلقاء هللا يوم القيامررة .) َإنَّ الَِّذيَن َل يَ ْرُجوَن ِلَقاءنَا ( 
الرجوع إليه يوم القيامة للحساب واجليزاء. واملعىن : إن الذين ال يرجون وال يتوقعون لقاءنا يوم القيامة  -سبحانه  -واملراد بلقائه 

 حساهبم على أعماهلم  ي الدنيا .
نْ َيا ( ) َوَرُضو  أ  : اطمأنوا هلا ، وارتضوها بداًل من اآلخرة الباقية ، رضاء جعلهم ال يفكرون إال  ي التشبع من زينتها ْا بِاْْلَياِة الدُّ
 ومتعها .

طريق أ : ركنوا إليها، وجعلوها غاية مرامهم  وهناية قصدهم، فسعوا هلا وأكبوا على لذاهتا وشهواهتا، بأ   ) َواْطَمأَنُّوْا ِّبَا (
 حصلت حصلوها، ومن أ  وجه الحت ابتدروها، قد صرفوا إرادهتم ونياهتم وأفكارهم وأعماهلم إليها.

فكأهنم خلقوا للبقاء فيها، وكأهنا ليست دار ممر، يتيزود منها املسافرون إىل الدار الباقية اليت إليها يرحل األولون واآلخرون، وإىل 
 نعيمها ولذاهتا مشر املوفقون.

 عن آيات هللا الكونية فال يتفكرون فيها، والشرعية فال يأمترون هبا . ِذيَن ُهْم َعْن آيَاتَِنا َغاِفُلوَن () َوالَّ  
 : فأنت ترى أن اَّلل  تعاىل قد وصف هؤالء األشقياء بأربع صفات ذميمة 

 فون من عقاب ، إلنكار الدار اآلخرة.بعدم الرجاء  ي لقاء اَّلل  تعاىل بأن صاروا ال يطمعون  ي ثواب ، وال خيا -أوالً  -وصفهم 
 بأهنم رضوا باحياة الدنيا ، بأن أصبح مههم َصوراً فيها ، و ي لذائذها وشهواهتا. -ثانياً  -ووصفهم 
بأهنم اطمأنوا هبذه احياة ، اطمئنان الشخص إىل الشيء الذ  ال مالذ له سواه ، فإذا كان السعداء يطمئنون  -ثالثاً  –ووصفهم 
 ر اَّلل  ، فإن هؤالء األشقياء ماتت قلوهبم عن كل خري ، وصارت ال تطمئن إال إىل زينة احياة الدنيا.إىل ذك

 بالغفلة عن آيات اَّلل  اليت توقظ القلب ، وهتدى العقل ، وحنفيز النفس إىل التفكري والتدبري. -رابعاً  -ووصفهم 
ء األشقياء قد آثروا دنياهم على أخراهم ، واستحبوا الضاللة على وباجلملة فهذه الصفات األربع تدل داللة واضحة على أن هؤال

 اهلدى ، واستبدلوا الذ  هو أدَن بالذ  هو خري.
 . ففي هذا ذم الغفلة عن آيات هللا املتنوعة 

لر ضي ميلورُّونل علللير هلا ولهوم    علنر هلا موع ريضوونل( . قال تعاىل )قال هللا تعاىل ) ولكلألي ين  مين  آيلة   يي السَّملاولاتي ولاأل 
َل فووظاً ولهوم  علن  آيلاهتيلا موع ريضوونل ( .  وقال تعاىل ) ولجلعلل نلا السَّملاءل سلق فاً 

 وقال تعاىل مبيناً فضل التفكر :
لل بلا وويلي األ  يات  ألي تيالفي اللَّي لي ولالنرَّهلاري آلل لر ضي ولاخ  بي . الَّذيينل يلذ كوروونل اَّللَّل قييلامًا ولقروعوودًا ولعلللى جونووهبييم  ) إينَّ  يي خلل قي السَّملاولاتي ولاأل 

ا بلاطيالً سوب حلانلكل فلقينلا علذلابل النَّا لر ضي رلبرَّنلا ملا خلللق تل هلذل  ري ( .وليرلترلفلكَّروونل  يي خلل قي السَّملاولاتي ولاأل 
 ت ، حَّت يتعرف العبد على خباياه وأسراره قدر طاقته .والتفكر هو : تكرار تأمل القلب  ي الشيء مر ات ومرا 

 قال ابن القيم : الفكرة هي حتديق القلب إىل جهة املطلوب التماساً له .
 . وقد أمر هللا بالتفكر  ي آياته  ي مواضع كثرية 

لر ضي ولملا تروغ  ي  ياتو ولالنُّذورو علن  قرلو م  ال يروؤ مينوونل ( .قال تعاىل )وقال تعاىل ) قولي ان ظورووا ملاذلا  يي السَّملاولاتي ولاأل   اآل 
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 قال ابن القيم : إذا غذ  القلب بالتذكر ، وسقيل بالتفكر ، ونوقي من الدعل ، رأى العجائب وأهلم احكمة .
ملطيع والعاصي . وقال رمحه هللا : معرفة هللا سبحانه نوعان : األول : معرفة إقرار وهي اليت اشرتك فيها الناس الرب والفاجر وا

يه والثاين : معرفة توجب احياء منه واحملبة له وتعلق القلب به والشوق إىل لقائه وخشيته واإلنابة إليه واألنس به والفرار من اخللق إل
 ، وهذه هي املعرفة اخلاصة اجلارية على لسان القوم .

 : وهلذه املعرفة بابان واسعان 
 يات القرآن كلها ، والفهم اخلاص عن هللا ورسوله .الباب األول : التفكر والتأمل  ي آ

 . والباب الثاين : التفكر  ي آياته املشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط
ود بتفكره على وقال رمحه هللا : والتذكر والتفكر منيزالن يثمران أنواع املعارف ، وحقائق اإلميان واإلحسان ، والعارف ال ييزال يع

 التذكرة ، وبتذكره على تفكره ، حَّت يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم .    
 سئلت أم ذر عن عبادة أيب ذر فقالت : التفكر واالعتبار .

 وقال احسن : تفكر ساعة خري من قيام ليلة .
 ن مل يكن نظره اعتباراً فهو هلو .وقال : من مل يكن كالمه حكمة فهو لغو ، ومن مل يكن سكوته فكراً فهو سهو ، وم

 وقال الفضيل : الفكرة مرآةو تريك حسناتيك وسيئاتيك .
 وقال ابنو بلطَّال : إن اإلنسان إذا كلمول إميانه ، وكلثور تفكُّره ، كان الغاليبو عللي ه اإلشفاقل واخللو ف.

 قط إال عميل .وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امرئ  قط إال عليم ، وما عليم امرؤ 
 وقال عمر بن عبد العيزييز : الكالم بذكر هللا حسن ، والفكرةو  ي نيعم هللا أفضل العبادة .

 وقال بشر : لو تفكر الناس  ي عظمة هللا تعاىل ما عصوه قط .
 وقال ابن عباس : ركعتان مقتصدتان  ي تفكر خري من قيام ليلة والقلبو ساه  .

جلس ، ُث بكى بكاء شديدًا ، فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : تفكرت  ي ذهاب عمر  ، وقلة  بينما أبو شريح ميشي يومًا إذ
 عملي ، واقرتاب أجلي .

 وقال الشافعي : استعينوا على الكالم بالصمت ، وعلى االستنباط بالفكرة .
رف من اجلوارح ، فكان عمله أشرف قال ابن القيم معلقًا : وهذا ألن الفكرة عمل القلب ، والعبادة عمل اجلوارح ، والقلبو أش
 من عمل اجلوارح ، وأيضاً فالتفكر يوقع صاحبه من اإلميان على ما ال يوقعه العمل اجملرد .

وقال ابن اجلوز  : مهة املؤمن متعلقة  باآلخرة ، فكل ما  ي الدنيا حير كه إىل ذكر اآلخرة ، أال ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إىل 
 البيزاز ينظر إىل الفرش وحييزر قيمته، والنجار إىل السقف، والبناء إىل احيطان، واحائك إىل النسيج املخيط. دار معمورة رأيت

واملؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القرب، وإن رأى مؤملًا ذكر العقاب، وإن مسع صوتًا فظيعًا ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس 
 ذة ذكر اجلنة، فهمته متعلقة مبا ُث، وذلك يشغله عن كل ما ُت.نياماً ذكر املوتى  ي القبور، وإن رأى ل

 قال سفيان بن عيينة : الفكرةو نور  يدخل القلب .
 وقال قتادة : من تفكر  ي خلق نفسه ، علم أنه إمنا خلق ولينت  مفاصله .

ي قلبك باملواعظ ، ونو ره بالفكر ، ومو يته باليزهد ، وقو يه با ره وقال بعض احكماء : أح  ليقني ، وذهلل باملوت ، وقر ره بالفناء ، وبص ي
 فجائع الدنيا .

سئل أعرايب عن دليل على وجود هللا فقال : سبحان هللا ! مساء  ذات أبراج ، وأرض  ذات فجاج ، وحبار  ذاتو أمواج ، أال يدل 
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 ذلك على وجود اللطيف اخلبري !!
 فيما يعنيك دون ما ال يعنيك  قال ابن القيم : أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر

  ( ذم ملن رضي بالدنيا واغرت هبا واطمأن هلا . ورضوا باْلياة الدنياقوله تعاىل ) 
 قال ابن القيم : وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد ملن رضي باحياة الدنيا وأطمأن هبا وغفل عن آياته ومل يرج لقاءه .

نر يلا ولاط ملألنُّوا  هبيلا ولالَّذيينل هوم  علن  آيلاتينلا غلافيلوونل )فقال ) إلنَّ الَّذيينل الل يرلر جوونل ليقل  للئيكل ملأ ولاهومو النُّارو مبيلا كلانووا  7اءنلا ولرلضووا  بياح لياةي الدُّ ( أوو 
بوونل ( . سي  يلك 

 وعري سبحانه من رضى بالدنيا من املؤمنني .
نر يلا مينل اآلفقال ) يلا أليرُّهلا الَّذيينل آملنووا  ملا لل  يتوم بياح ليلاةي الدُّ رلةي فلملا ملتلاعو كوم  إيذلا قييلل للكومو انفيرووا   يي سلبييلي اَّللَّي اثَّاقرلل توم  إيىلل األلر ضي ألرلضي خي

رلةي إيالَّ قللييل  ( . نر يلا  يي اآلخي  اح ليلاةي الدُّ
 ن طاعة هللا وطلب اآلخرة .وعلي قدر رغبة العبد  ي الدنيا ورضاه هبا يكون تثاقله ع

 ويكفى  ي باليزهد  ي الدنيا :
نينيل . ُثوَّ جلاءهوم مَّا كلانووا يووعلدوونل . ملا ألغ ىنل علنر هوم مَّا كلانو   وا ميولترَّعوونل ( .قوله تعاىل ) ألفرلرلألي تل إين مَّترَّع نلاهوم  سي

نرلهوم  ( .وقوله ) وليرلو مل حيل شوروهوم  كلألن ملَّ  يرلل بلثووا  إي   الَّ سلاعلًة م ينل النرَّهلاري يرلترلعلارلفوونل برلير 
 وقوله ) كلألنرَّهوم  يرلو مل يرلرلو نل ملا يووعلدوونل ملل  يرلل بلثووا إيالَّ سلاعلًة م ين نرَّهلار  بلالغ  ( .

  وأهنا دار عبور ال دار قرار .فعلى املسلم أن حيذر من التشبه بالكفار بالركون إىل الدنيا والعمل هلا ، ويعرف حقيقة الدنيا ، 
نر يلا ولال يرلغورَّنَّكوم  بي  (.قال تعاىل: )يلا أليرُّهلا النَّاسو إينَّ ولع دل اَّللَّي حلق  فلال ترلغورَّنَّكومو اح ليلاةو الدُّ  اَّللَّي ال غلروورو

ال قلنلاطيريي ال موقلنطلرلةي مينل الذَّهلبي ولال فيضَّةي ولاخل لي لي ال موسلوَّملةي ولاأللنر علامي وقال تعاىل: )زوي ينل ليلنَّاسي حوبُّ الشَّهلولاتي مينل الن يسلاء ولال بلنينيل ول 
.) نو ال ملآبي نر يلا ولاَّلل و عيندلهو حوس   ولاح لر ثي ذلليكل ملتلاعو اح ليلاةي الدُّ

نر يلا للعيب  ولهلل و  ولزي  لو الدي كلملثللي غلي ث  ألع جلبل ال كوفَّارل نرلبلاتوهو وقال تعاىل )اع للمووا ألمنَّلا اح ليلاةو الدُّ لم ولالي ولاأل  اثرور   يي األ  نلكوم  ولتلكل ينلة  ولترلفلاخور  برلير 
رلةي علذلاب  شلدييد  ولملغ فيرلة  مينل اَّللَّي ولريض ول  خي نر يلا إيالَّ ملتلاعو ال غورووري(.ان  ولملا اح ل ُثوَّ يلهييجو فرلترلرلاهو موص فلر اً ُثوَّ يلكوونو حوطلاماً ول يي اآل   يلاةو الدُّ

ل  ترلللطل بيهي نرلبلاتو األ  نر يلا كلملاء  ألنر يزلل نلاهو مينل السَّملاءي فلاخ  رووهو الر ييلاحو ولكلانل اَّللَّو وقال تعاىل )ولاض ريب  هللوم  ملثللل اح ليلاةي الدُّ يماً تلذ  ر ضي فلألص بلحل هلشي
ء  مو   ق تلديراً(.علللى كول ي شلي 

رلةل هي  خي نر يلا ملتلاع  ولإينَّ اآل   يل دلارو ال قلرلاري(.وقال سبحانه وتعاىل عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه )يلا قرلو مي إيمنَّلا هلذيهي اح ليلاةو الدُّ
 وقال القرطيب: متاع: أ  يتمتع هبا قليل ُث تنقطع وتيزول. ودار اآلخرة هي دار االستقرار واخللود.

 )إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن هللا مستخلفكم فيها ...فاتقوا الدنيا ... (.  قال
 )لو كانت الدنيا تيزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء( رواه الرتمذ .  وقال 
 )الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله ... ( رواه الرتمذ . وقال 

 يستعيذ من فتنة الدنيا:  وكان النيب
لم س  وليلذ كوروهونَّ علني النَّيبي ي  ي  عن  موص علب  كلانل سلع د  يلأ مورو خبي لي ولألعووذو بيكل مينل اجل وْب  ألنَّهو كلانل يلأ مورو هبيينَّ: اللَّهومَّ إيين ي ألعووذو بيكل مينل ال بوخ 

نلةل الدَّجَّالي ولألعووذو بيكل مين  علذلابي ال قلرب ي.ولألعووذو بيكل ألن  أورلدَّ إيىلل ألر ذللي ا نر يلا يرلع  ي فيتر  نلةي الدُّ  ل عوموري ولألعووذو بيكل مين  فيتر 
 )الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر( رواه مسلم. وقال 
 )ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة ُث راح وتركها( رواه الرتمذ . وقال 
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 )ما الدنيا  ي اآلخرة إال كما جيعل أحدكم إصبعه  ي اليم فلينظر مبا يرجع( رواه مسلم نيب وقال ال
رمحه هللا: ما للدنيا بالنسبة لآلخرة  ي قصر مدهتا وفناء لذاهتا ودوام اآلخرة ودوام لذاهتا ونعيمها إال كنسبة املاء الذ   قال النووي

 يعلق باإلصبع إىل باقي البحر.
 عمر ) كن  ي الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل( رواه البخار  .البن  وقال 

 و ي رواية عند الرتمذ  ) وعد نفسك من أهل القبور (.
البن عمر، وهي  ي الواقع وصية له ولألمة من بعده رضي هللا عنه وأرضاه، كن  ي الدنيا كأنك غريب أو  هذه وصية النيب 

 عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور .
رمحه هللا  ي معىن احديث ) ال تركن إىل الدنيا وال تتخذها وطنا، وال حتد ث نفسك بطول البقاء فيها وال باالعتناء  ال النوويق 

 هبا، وال تتعلق منها إال مبا يتعلق به الغريب  ي غري وطنه (.
 :من أقوال السلف 

 : الدنيا قنطره فاعربوها وال تعمروها. قال موسى 
 صحابه: من ذا الذ  يب  على موج البحار داراً تلكم الدنيا فال تتخذوها قراراً.أل وقال عيسى 

 وقال: مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حَّت يقتله.
ا ال تسكنون، وقد خرج أبو الدرداء على أهل الشام ورآهم  ي ترف فقال هلم: مايل أراكم جتمعون ما ال تأخذون، وتبنون م

، فما هو إال قليل حَّت أصبح مجعهم بوراً، وأملهم غروراً، وبيوهتم  وتؤم لون ما ال تأخذون، لقد مجعت األقوام اليت قبلكم وأم نت 
 قبوراً، فجعل الناس يبكون حَّت مسع نشيجهم من خارج املسجد.

 د بن حنبل ذكر الدنيا.وقال أبو داود وهو من تالميذ اإلمام أمحد بن حنبل: ما رأيت اإلمام أمح
السباحة فيها   -أ  كثرية السباع  -وقال: الدنيا كامرأة بغي ال تثبت مع زوج ، والسري  ي طلبها كالسري  ي أرض مسبعة 

 كالسباحة  ي غدير التمساح.
 أ  : مصريهم ومستقرهم نار جهنم .) ُأْولَِئَك َمْأَواُهُم النُّاُر ( 
  ي دنياهم من اآلثام واخلطايا واإلجرام، مع ما هم فيه من الكفر باهلل ورسوله واليوم اآلخر.( ) ِبَا َكانُوْا َيْكِسُبوَن 

 الفوائد :
 كفر من كذب لقاء هللا وبالبعث .  -1
 وجوب اإلميان بلقاء هللا وبالبعث واحساب .-2
 ذم من رضي بالدنيا وعاش من أجلها . -3
 احذر من فتنة الدنيا وزخرفها . -4
 فات الكفار العمل للدنيا .من ص -5
 ذم من يغفل عن آيات هللا املنوعة . -6
 احث على التفكر  ي آيات هللا . -7
 أن التفكر  ي آيات هللا سبب  ي زيادة اإلميان . -8
 أن الكفار مأواهم النار بسبب ما كسبت أيديهم من كفر وتكذيب . -9
 أن هللا ال يظلم أحداً لكمال عدله . -10
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ََّاِْلَاِت يَ ْهِديِهْم رَب ُُّهْم بِِإميَاِِنِْم ََتِْري ِمن ََتِْتِهُم األَنْ َهاُر ِف َجنَّ ) ِإنَّ ا ( َدْعَواُهْم ِفيَها 9اِت النَِّعيِم )لَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا ال
 ( ( .10 َربِ  اْلَعاَلِمنَي )ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوَتَِيَّتُ ُهْم ِفيَها َساَلٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْْلَْمُد َّلِل ِ 

 [ . 10 – 9] يونس : 
------------ 

ََّاِْلَاِت يَ ْهِديِهْم رَب ُُّهْم بِِإميَاِِنِْم ( هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا باهلل وصدقوا املرسلني،  ) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا ال
 بأنه سيهديهم بإمياهنم.وامتثلوا ما أمروا، به فعملوا الصاحات، 

فهم مجعوا بني اإلميان، والقيام مبوجبه ومقتضاه من األعمال الصاحة، املشتملة على أعمال القلوب وأعمال اجلوارح، على وجه 
 اإلخالص واملتابعة.

 الدنيا يهديهم هللا يوم القيامة على ( حيتمل أن تكون "الباء" هاهنا سببية فتقديره: بسبب إمياهنم  ي ) يَ ْهِديِهْم رَب ُُّهْم بِِإميَاِِنِمْ 
 الصراط، حَّت جيوزوه وخيلصووا إىل اجلنة .

 فيعلمهم ما ينفعهم، ومين عليهم باألعمال الناشئة عن اهلداية، ويهديهم للنظر  ي آياته، ويهديهم  ي هذه  قال السعدي :
 صراط املوصل إىل جنات النعيمالدار إىل الصراط املستقيم و ي الصراط املستقيم، و ي دار اجليزاء إىل ال

أ  : جتر  من حتت قصورهم األهنار ، أو من حتت أسرهتم ، وهم مقيمون  ي  ) ََتِْري ِمن ََتِْتِهُم األَنْ َهاُر ِف َجنَّاِت النَِّعيِم (
 جنات النعيم .

 السرور، والبهجة واحبور، ورؤية : أضافها هللا إىل النعيم، الشتماهلا على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح و  قال السعدي
الرمحن ومساع كالمه، واالغتباط برضاه وقربه، ولقاء األحبة واإلخوان، والتمتع باالجتماع هبم، ومساع األصوات املطربات، 
، والنغمات املشجيات، واملناظر املفرحات. ونعيم البدن بأنواع املآكل واملشارب، واملناكح وحنو ذلك، مما ال تعلمه النفوس

 وال خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون.
أ  : دعاؤهم  ي اجلنة )سبحانك اللهم ( و ي احديث )يلهمون التسبيح والتحميد كما ) َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ ( 

 تلهمون النفس ( أ  كما يتنفس االنسان بدون تعب ، فكالمهم وذكرهم  ي اجلنة تسبيح هللا .
م  ، أل   يوسلل يمو برلع ضوهوم  علللى برلع ض  بيذلليكل ، وليوسلل ي َتَِيَّتُ ُهْم ِفيَها َساَلٌم ) وَ  لي اجل لنَّةي  يي اجل لنَّةي سلالل موونل علللى ( أ  : ألنَّ حتلييَّةل أله 

ئيكلةو بيذلليكل . ئيكلةي ، ولتوسلل يمو علللي هيمو ال ملالل  ال ملالل
ل ترلعلاىلل   خولو  ولقلد  برلنيَّ ئيكلةو يلد  م   ، ولقرلو ليهي ) ولال ملالل عل أوخلرل ، كلقلو ليهي ) حتلييَّتروهوم  يرلو مل يرلل قلو نلهو سلالل م  هلذلا  يي ملولاضي ونل علللي هيم  مين  كول ي بلاب  سلالل

يلةل ( ولقرل  ًما اآل  ملعوونل فييهلا للغ ًوا إيالَّ سلالل ًما ( . علللي كوم  ( ، ولقرلو ليهي ) الل يلس  ًما سلالل ملعوونل فييهلا للغ ًوا ولالل تلأ ثييًما إيالَّ قيياًل سلالل و ليهي ) الل يلس 
يلاتي . يم  ( إيىلل غلري ي ذلليكل مينل اآل  م  قرلو اًل مين  رلب   رلحي  ولقرلو ليهي ) سلالل

فلاتي . ملةي مينل اآل  مي : الدُّعلاءو بيالسَّالل  ولملع ىنل السَّالل
يَّ   ةو : ملص دلرو حليَّاكل اَّللَّو ، مبيلع ىنل ألطلالل حليلاتلكل .ولالتَّحي

 أ  : وآخر دعائهم أن يقولوا : احمد هلل رب العاملني .) َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْْلَْمُد َّلِلِ  َربِ  اْلَعاَلِمنَي ( 
 . ًواحمد : وصف احملمود باجلميل َبة وتعظيما 
  مالكهم ومدبرهم .رب العاملني : أ  : خالقهم و 

، املعبود على طول املدى؛ وهلذا محد نفسه عند ابتداء خلقه هذا فيه داللة على أن هللا تعاىل هو احملمود أبداً قال ابن كثري : 
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دو َّلليَّي الَّذي  ألنيزلل علللى علب ديهي ال كيتل  دو َّلليَّي الَّذي  واستمراره، و ي ابتداء كتابه، وعند ابتداء تنيزيله، حيث يقول تعاىل ) اح لم  ابل ( ) اح لم 
 خلللقل السَّملاولاتي ولاألر ضل ( إىل غري ذلك من األحوال اليت يطول بسطها، وأنه احملمود  ي األول و ي اآلخر،  ي احياة الدنيا و ي

 اآلخرة،  ي مجيع األحوال .
 وإهالك الكافرين، فإن بذلك تتبني آياته،  وهللا حيمد على كل شيء، ومن ذلك: أنه سبحانه وتعاىل حيمد على نصر الرسل

 وإكرامه ألوليائه ، وإهانته ألعدائه ، وصدق ما جاءت به املرسلون .
دو َّللي ي رلب ي ال علاللمينيل ( .  قال تعاىل ) فرلقوطيعل دلابيرو ال قلو مي الَّذيينل ظلللمووا  ولاح لم 

 ل شاكرر ويدل لذلك :قال بعض العلماء إن هذه الكلمة ) احمد هلل ( كلمة ك 
 ) احمد هلل الذ  أذهب عنا احيزن ( . قول أهل اجلنة

 ) احمد هلل الذ  ْانا من القوم الظاملني ( . وبقول نوح عليه السالم
 ) احمد هلل الذ  هدانا هلذا وما كنا لنهتد  لوال أن هدانا هللا ( . وبقول أهل اجلنة أيضاا 

 مد هلل الذ  وهب يل على الكرب إمساعيل وإسحاق ( .) اح وبقول إبراهيم عليه السالم
 ) احمد هلل الذ  فضلنا على كثري من عباده املؤمنني ( . وبقول داود وسليمان عليهما السالم

 الفوائد :
 فضل اإلميان والعمل الصاحل . -1
 يشرتط  ي العمل أن يكون مقبواًل أن يكون صاحاً . -2
 ت هداية هللا له .دازداكلما قو  إميان الشخص كلما   -3
 من نعيم اجلنة جر  األهنار من حتت قصورهم . -4
 أن  ي اجلنة كل أنواع النعيم . -5
 أن حتية أهل اجلنة سالم ، وهم  ي دار السالم . -6
 أن هللا حيمد على كل شيء . -7
 بيان استحقاق هلل تعاىل للحمد هلل .-8
 إثبات الربوبية هلل تعاىل .-9

 ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( . ) وأما الركوع فعظموا فيه الرب ( وقال  اء هللا تعاىل ، قال والرب من أمس
 ِِنِْم  يَ ْرُجوَن ِلَقاءنَا ِف طُْيَيا) َوَلْو يُ َعجِ ُل اَّللَُّ لِلنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاََلُم بِاَْخرَْيِ َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهْم فَ َنَذُر الَِّذيَن لَ  

 (( .11يَ ْعَمُهوَن)
 [ . 11] يونس : 

--------- 
قال الطرب  : املعىن لو يعجل هللا إجابة دعاء الناس  ي ) َوَلْو يُ َعجِ ُل اَّللَُّ لِلنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاََلُم بِاَْخرَْيِ َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهْم ( 

  ي اخلري باإلجابة إذا دعوه به لقضي إليهم أجلهم . الشر ، وفيما عليهم فيه مضرة ، كاستعجاله هلم
 .لو من التعجيل مبعىن طلب الشيء قبل وقته احملدد له واالستعجال : طلب التعجيل بالشيء  يروعلج ي

 واألجل : الوقت احملدد النقضاء املدة. وأجل اإلنسان هو الوقت املضروب النتهاء عمره.
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  املشركون الذ  وصفهم اَّلل  تعاىل قبل ذلك بأهنم ال يرجون لقاءه ورضوا  -سرين عند عدد من املف -واملراد بالناس هنا :
 باحياة الدنيا واطمأنوا هبا.

  ي نيزول العذاب . ولقد حكى القرآن  ي كثري من آياته ، أن املشركني قد استعجلوا الرسول 
لوونلكل بيال علذابي ، ولللو  ال ألجلل  موسل  ترلع جي لوونلكل قال تعاىل ) وليلس  ترلع جي عوروونل. يلس  اءلهومو ال علذابو ، وللليلأ تييرلنرَّهوم  برلغ تلًة ولهوم  ال يلش  مًّى جلل

يطلة  بيال كافيريينل ( .  بيال علذابي ولإينَّ جلهلنَّمل للموحي
جارلًة مينل السَّماءي ألوي ائ تينا بيعلذاب  أللييم  ( .وقال تعاىل ) ولإيذ  قالووا اللَّهومَّ إين  كانل هذا هوول اح لقَّ مين  عين ديكل فلألم طير  علللي    نا حي

يل إيللي هيم  ألجللوهو ء املشركني العقوبة اليت طلبوها: ولو يعجل اَّلل  تعاىل هلؤالواملعىن م  ، تعجياًل مثل استعجاهلم احصول على اخلري للقوضي
، ال يعجل هلم العقوبة اليت طلبوها كما يعجل هلم ، احكيم  ي أفعالهىل الرحيم خبلقه، ولكن اَّلل  تعاأ : ألميتوا وأهلكوا مجيعاً 

 .، ويتبع الرسول جلني للعقوبة من يدخل  ي اإلسالمطلب اخلري حكمة هو يعلمها فقد يكون من بني هؤالء املتع
لونًا من ألوان لطف اَّلل  بعباده ومن العلماء من يرى أن املراد بالناس هنا ما يشمل املشركني وغريهم ، وأن اآلية الكرمية حتكى 

 ورمحته هبم.
 ومن املفسرين الذين اقتصروا على هذا االجتاه  ي تفسريهم ابن كثري .

 خيرب تعاىل عن حلمه ولطفه بعباده: أنه ال يستجيب هلم  إذا دعوا على أنفسهم أو أمواهلم أو أوالدهم   ي  قال ابن كثري :
لطفاً ورمحة،   -واحالة هذه -عدم القصد إىل إرادة ذلك، فلهذا ال يستجيب  هلم حال ضجرهم وغضبهم ، وأنه يعلم منهم 

لو اَّللَّو ليلنَّاسي الشَّرَّ ري والربكة والنماء؛ وهلذا قال )كما يستجيب هلم إذا دعوا ألنفسهم أو ألمواهلم وأوالدهم باخل ولللو  يروعلج ي
تيع جلاهللوم  بياخل لري ي  يل إيللي هيم  أل  اس  ( أ : لو استجاب هلم كل ما دعوه به  ي ذلك، ألهلكهم، ولكن ال ينبغي اإلكثار جللوهوم  للقوضي

 من ذلك .
 يل إيللي هيم  ألجللوهوم  ( أ : حملقتهم العقوبة، ولكنه تعاىل ميهلهم وال يهملهم، ويعفو عن كثري  قال السعدي : قوله تعاىل ) للقوضي

 ترك على ظهرها من دابة. من حقوقه، فلو يؤاخذ هللا الناس بظلمهم ما
ويدخل  ي هذا، أن العبد إذا غضب على أوالده أو أهله أو ماله، رمبا دعا عليهم دعوة لو قبلت منه هللكوا، وألضره ذلك غاية 

 الضرر، ولكنه تعاىل حليم حكيم.
 تيع جلاهللو  قال املاوردي لو اَّللَّو ليلنَّاسي الشَّرَّ اس   م  بياخل لري ي للقوضييل إيللي هيم  ألجللوهوم  ( فيه وجهان :: قوله عيز وجل ) ولللو  يروعلج ي

: ولو يعجل هللا للكافر العذاب على كفره كما عجل له خري الدنيا من املال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب  أحدمها
 اآلخرة ، قاله ابن إسحاق.

فيدعو بالشر فيقول : ال بارك هللا فيه وأهلكه هللا ، فلو استجيب معناه أن الرجل إذا غضب على نفسه أو ماله أو ولده  الثاين :
 ذلك منه كما يستجاب منه اخلري لقضي إليهم أجلهم أ  هللكوا.

 فيكون تأوياًل على الوجه األول خاصاً  ي الكافر ، وعلى الوجه الثاين عاماً  ي املسلم والكافر.
 ي بعض الناس يدعون  ي اخلري فرييدون تعجيل اإلجابة ُث حيملهم أحياناً : فاآلية نيزلت ذام ة خلولق ذميم هو  قال القرطيب 

 سوء اخللق على الدعاء  ي الشر ؛ فلو عج ل هلم هللكوا.
 أنه تعاىل مسى العذاب شراً  ي هذه اآلية ، ألنه أذى  ي حق املعاقب ومكروه عنده كما أنه مساه سيئة  ي  قال الرازي ... :

لو  ترلع جي  ونلكل بالسيئة قرلب لل احسنة ( و ي قوله ) ولجليزلاء سلي ئلة  سلي ئلة  م ثر لوهلا ( .قوله : ) وليلس 
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أ  : ال نعجل للناس ما طلبوه من عقوبات ، وإمنا نرتك الذين ال يرجون ) فَ َنَذُر الَِّذيَن َل يَ ْرُجوَن ِلَقاءنَا ِف طُْيَياِِنِْم يَ ْعَمُهوَن ( 
بيل اإلمهال واالستدراج  ي الدنيا  ي طغياهنم يتحريون ويرتددون ، حبيث تلتبس عليهم األمور فال لقاءنا إىل يوم القيامة ، على س

 يعرفون اخلري من الشر.
أ : ال يؤمنون باآلخرة، فلذلك ال يستعدون هلا، وال يعلمون ما ينجيهم من عذاب هللا، )  يي طوغ يلاهنييم  ( أ : باطلهم، الذ   

 جاوزوا به احق واحد.
 ( يرتددون حائرين، ال يهتدون السبيل، وال يوفقون ألقوم دليل، وذلك عقوبة هلم  على ظلمهم، وكفرهم بآيات هللا. يَ ْعَمُهونَ  )

 الفوائد :
 رمحة هللا ولطفه تعاىل بعباده . -1
 أن هللا ال يعجل العذاب على الناس حكمة . -2
 أن هللا لو يؤاخذ الناس بأعماهلم ألهلكهم . -3
 من أسباب الطغيان عدم اإلميان بلقاء هللا . أن -4
 أن اإلميان بلقاء هللا سبب لالطمئنان . -5
َك زُيِ َن َأن َّلَّْ َيْدُعَنا ِإََل ُضرٍ  مَّسَُّه َكَذلِ ) َوِإَذا َمسَّ اإِلنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا جِلَنِبِه َأْو قَاِعداا َأْو قَآئِماا فَ َلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ كَ  

 ( ( .12ِلْلُمْسرِِفنَي َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن )
 [ . 12] يونس : 

---------- 
 أ  : وإذا أصاب اإلنسان الضر من مرض أو فقر أو حنو ذلك .) َوِإَذا َمسَّ اإِلنَساَن الضُّرُّ ( 

 بإحاح وتضرع لكي نكشفه عنه . ) َدَعانَا (
ا َأْو قَ   أ  : دعانا  ي مجيع احاالت : مضطجعاً او قاعداً او قائماً ، لكشف ذلك الضر عنه .آئِماا ( ) جِلَنِبِه َأْو قَاِعدا

 والالم  ي قوله ) جلنبه ( مبعىن "على". قال ابن اجلوزي : 
 ومها  ي معىن خيرب تعاىل عن اإلنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضر، كقوله ) ولإيذلا ملسَّهو الشَّرُّ فلذوو دوعلاء  علرييض  ( أ : كثري ،

واحد؛ وذلك ألنه إذا أصابته شدة قلق هلا وجيزع منها، وأكثر الدعاء عند ذلك، فدعا هللا  ي كشفها وزواهلا عنه  ي حال 
اضطجاعه وقعوده وقيامه، و ي مجيع أحواله، فإذا فرج هللا شدته وكشف كربته، أعرض ونأى جبانبه، وذهب كأنه ما كان به 

عونلا إيىلل ضور   ملسَّهو ( .من ذاك شيء ) ملرَّ كل   ألن  ملل  يلد 
 قوله تعاىل )  دلعلانلا جليلنبيهي ألو  قلاعيدًا ألو  قلآئيمًا ( وإمنا أراد مجيع حاالته ؛ ألن اإلنسان ال يعدو إحدى هذه  قال القرطيب :

 احاالت الثالثة.
 قال : دعانا  ي مجيع األحوال املذكورة وغريها ، وخص  املذكورة  : قوله تعاىل ) ألو  قلاعيًدا ألو  قلائيًما ( وكأنه وقال الشوكاين

بالذكر؛ ألهنا الغالب على اإلنسان ، وما عداها نادر كالركوع والسجود ، وجيوز أن يراد أنه يدعو هللا حال كونه مضطجعاً 
 األو ل : أوىل .غري قادر على القعود ، وقاعداً غري قادر على القيام ، وقائماً غري قادر على املشي ، و 

 فإن قالوا : فما فائدة ذكر هذه األحوال ؟ قال الرازي : 
 قلنا : معناه : إن املضرور ال ييزال داعياً ال يفرت عن الدعاء إىل أن ييزول عنه الضر ، سواء كان مضطجعاً أو قاعداً أو قائماً.
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ستمر على عصيانه ، ونسي ما كان فيه من اجلهد والبالء أو تناساه ، أ  : فلما أزلنا ما به من ضر ا) فَ َلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه ( 
 وهو عتاب ملن يدعو هللا عند الشدة ، ويغفل عنه عند العافية .

ح مضى واستمر  ي غفلته األوىل حَّت لكأنه مل تنيزل به كروب ، ومل يسبق له أن دعانا بإحا ) َمرَّ َكَأن َّلَّْ َيْدُعَنا ِإََل ُضرٍ  مَّسَُّه ( 
 لكشفها.

 نلا علن هو ضورَّهو ملرَّ ( أ  : استمر على كفره ومل يشكر ومل يت عظ. قال القرطيب  : قوله تعاىل ) فرلللمَّا كلشلف 
 قلت: وهذه صفة كثري من املخلطني املوحدين، إذا أصابته العافية مر  على ما كان عليه من املعاصي؛ فاآلية تعم  الكافر وغريه .

 : ه احالة اليت ذكرها هللا سبحانه للداعي ال َّتتص بأهل الكفر ، بل تتفق لكثري من املسلمني ، تلني وهذ قال الشوكاين
ألسنهم بالدعاء وقلبهم باخلشوع والتذلل عند نيزول ما يكرهون هبم . فإذا كشفه هللا عنهم غفلوا عن الدعاء والتضر ع ، 

عليهم ، من إجابة دعائهم ورفع ما نيزل هبم من الضر  ، ودفع ما  وذهلوا عما جيب عليهم من شكر النعمة اليت أنعم هللا هبا
أصاهبم من املكروه . وهذا مما يدل  على أن اآلية تعم  املسلم والكافر ، كما يشعر به لفظ الناس ، ولفظ اإلنسان ، اللهم 

من الشكر الذ  ال نطيق سواه ، أوزعنا شكر نعمك ، وأذكرنا األحوال اليت مننت علينا فيها بإجابة الدعاء ، حَّت نستكثر 
 وال نقدر على غريه ، وما أغناك عنه وأحوجنا إليه ) للئين شلكلر ُتو  أللزييدلنَّكوم  ( .

 املقصود من هذه اآلية ، بيان أن اإلنسان قليل الصرب عند نيزول البالء ، قليل الشكر عند وجدان النعماء  قال الرازي :
ى التضرع والدعاء مضطجعًا أو قائمًا أو قاعدًا َتهدًا  ي ذلك الدعاء طالبًا من هللا تعاىل واآلالء ، فإذا مسه الضر أقبل عل

إزالة تلك احملنة ، وتبديلها بالنعمة واملنحة ، فإذا كشف تعاىل عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر ، ومل يتذكر ذلك الضر 
لكشف ضره ، وذلك يدل على ضعف طبيعة اإلنسان وشدة  ومل يعرف قدر اإلنعام ، وصار مبنيزلة من مل يدع هللا تعاىل

استيالء الغفلة والشهوة عليه ، وإمنا ذكر هللا تعاىل ذلك تنبيهًا على أن هذه الطريقة مذمومة ، بل الواجب على اإلنسان 
والتضرع  ي أوقات العاقل أن يكون صابرًا عند نيزول البالء شاكرًا عند الفوز بالنعماء ، ومن شأنه أن يكون كثري الدعاء 

 الراحة والرفاهية.
 حَّت يكون َاب الدعوة  ي وقت احملن

أ  : كما زين لذلك اإلنسان الدعاء عند الضر واإلعراض عند الرخاء كذلك زين )  َكَذِلَك زُيِ َن لِْلُمْسرِِفنَي َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن ( 
 ه من اإلعراض عن اهلدى ، ومتابعة الشهوات .للمسرفني املتجاوزين احد  ي اإلجرام ، ما كانوا يعملون

 فأما من رزقه هللا اهلداية والسداد والتوفيق والرشاد، فإنه مستثىن من ذلك، كما قال تعاىل ) إيال الَّذيينل صلبرلرووا  قال ابن كثري :
إال كان خريا له: إن أصابته ضراء ) عجبا ألمر املؤمن  ال يقضي هللا له قضاء  ولعلميلووا الصَّاحيلاتي (  وكقول رسول هللا 

 صرب فكان خريا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خريا له"، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ( .
 الفوائد :

 ذم من يرتك الدعاء  ي الرخاء ويهرع إليه  ي الشدة .-1
ففي احديث ) تعرف إىل هللا  ي الرخاء  أن الالئق حبال الكامل التضرع إىل مواله  ي السراء والضراء فإن ذلك أرجى لإلجابة -2

 يعرفك  ي الشدة ( .
 وجوب الرجوع اىل هللا  ي الضراء والسراء . -3
 أنه ال يكشف الضر إال هللا . -4
 شدة طغيان ابن آدم حيث ينسى ربه وقت السراء . -5
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ُرُسُلُهم بِاْلبَ يِ َناِت َوَم     ا َكانُوْا لِيُ ْؤِمنُ       وْا َكَذِلَك ََنِْزي اْلَق       ْوَم اْلُمْجرِِمنَي  ) َوَلَقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلمَّا َظَلُموْا َوَجاءتْ ُهمْ 
(13. ) ) 

 [ . 13]يونس : 
--------- 

ملشركون ملا كفروا وأشركوا ومتادوا  ي الغى أ  ولقد أهلكنا األمم من قبلكم أيها ا ) َوَلَقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلمَّا َظَلُموْا (
 والضالل .

 فاملراد بالظلم هنا الشرك .
 نلا ال قوروونل  قال اآللوسي للك  مثل قوم نوح. وعاد ، وَثود ، وهو مجع قرن بفتح القاف أهل كل زمان (  : قوله تعاىل )ولللقلد  أله 

م وأحواهلم ، وقيل : القرن أربعون سنة وقيل : َثانون وقيل مائة مأخوذ من االقرتان كأن أهل ذلك اليزمان اقرتنوا  ي أعماهل
: " خري القرون قرين ُث الذين يلوهنم " وقوله :إذا ذهب  وقيل هو مطلق اليزمان ، واملراد هنا املعىن األول وكذا  ي قوله 

 القرن الذ  أنت فيهم...
 كما فعل هؤالء فعلكم فكذلك يفعل بكم ما فعل هبم .: هذه اآلية وعيد للكفار وضرب أمثال هلم ، أ    قال ابن عطية 
  : وهذه اآلية هتديد وموعظة مبا حل بأمثاهلموقال ابن عاشور. 

 الواضحات اليت تدل على صدقهم .) َوَجاءتْ ُهْم ُرُسُلُهم بِاْلبَ يِ َناِت ( 
م ظلموا وما آمنوا فكان سبب اهالكهم شيئان : ظلمهم ، أ  : وما آمنوا مبا جاءهتم به الرسل ، أ  : أهن ) َوَما َكانُوْا لِيُ ْؤِمُنوْا (

 وعدم امياهنم .
ْيز  كل َرم ، وهو وعيد ألهل مكة على  -يع  االهالك  -أ  : مثل ذلك اجليزاء )  َكَذِلَك ََنِْزي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمنَي ( 

 . تكذيبهم رسول هللا  
 الفوائد :

 أهلك كثرياً من القرى بسبب ظلمهم وشركهم بعدما قامت عليهم احجة .  ي هذه اآلية خيرب هللا تعاىل أنه -1
 : وما ذكره هللا تعاَل هنا من أنه أهلك كثرياا من القرى أخرب به ِف آيات كثرية

نلا مينل ال قورووني مين  برلع دي نووح  ... (. للك   قال تعاىل )ولكلم  أله 
للهوم  مي  نلا قرلبر  للك  يزاً(.وقال تعاىل )ولكلم  أله  ملعو هللوم  ريك   ن  قرلر ن  هلل  حتويسُّ مينر هوم  مين  ألحلد  ألو  تلس 

.) نلا مينل ال قورووني مين برلع دي نووح  للك   قال تعاىل )ولكلم  أله 
 قال تعاىل )وكم من قرية أهلكناها ... ( .

 : وأخرب هللا أن هالك القرى واألمم بسبب ذنوّبم وكفرهم
 ابي آلي فير علو نل ولالَّذيينل مين  قرلب ليهيم  كلذَّبووا بيآيلاتينلا فلألخلذلهومو اَّللَّو بيذونووهبييم  ولاَّللَّو شلدييدو ال عيقل  كما قال تعاىل )كلدلأ بي 

ًة رلابييلًة(. ذل  وقال تعاىل )فرلعلصلو ا رلسوولل رلهب ييم  فلألخلذلهوم  ألخ 
نر هوم   ن بيهي فلمي نلا بيذل ً ألخلذ  نر هوم   وقال تعاىل )فلكوال  لر ضل ولمي نلا بيهي األ  نر هوم  ملن  خلسلف  ت هو الصَّي حلةو ولمي باً ولمينر هوم  ملن  ألخلذل ملن   ملن  ألر سلل نلا علللي هي حلاصي

 ألغ رلقر نلا ولملا كلانل اَّللَّو لييلظ ليملهوم  ولللكين  كلانووا ألنر فوسلهوم  يلظ ليموونل(.
ذلاقرلهلا اَّللَّو ليبلاسل اجل ووعي اًل قرلر يلًة كلانلت  آمينلًة موط ملئينًَّة يلأ تييهلا ريز قروهلا رلغلداً مين  كول ي ملكلان  فلكلفلرلت  بيألنر عومي اَّللَّي فلأل وقال تعاىل )ولضلرلبل اَّللَّو ملثل 
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نرلعوونل(.  ولاخل لو في مبيلا كلانووا يلص 
كلنيهيم  آيلة   . وقال تعاىل )للقلد  كلانل ليسلبلأ   يي ملس  لال  كولووا مين  ريز قي رلب يكوم  ولاش كورووا للهو برلل دلة  طلي يبلة  ولرلب  غلفوور 

جلنَّتلاني علن  ميليني  ولمشي
ي ذلولاَتل  أوكول  مخل ط  ول  لنَّترلي هيم  جلنَّترلني   ولبلدَّل نلاهوم  جبي

ء  فلألع رلضووا فلألر سلل نلا علللي هيم  سلي لل ال علريمي . ذلليكل جليزلير نلاهوم  مبيلا كلفلرووا  ألث ل  ولشلي  ر  قللييل  د  مين  سي
.) ْولازي  إيالَّ ال كلفوورل  ولهلل  

 : وأخرب تعاَل أنه ل يهلك القرى حىت يرسل إليهم الرسل
 قال تعاىل )وملا كونَّا موعلذ يبينيل حلَّتَّ نرلبر علثل رلسووالً(.

نلا مين قرلر يلة  إي  للك   الَّ هلللا مونذيروونل(.وقال تعاىل )ولملا أله 
لوو علللي هيم  آيلاتينلا(. ليكل ال قورلى حلَّتَّ يرلبر علثل  يي أوم يهلا رلسوواًل يرلتر   وقال تعاىل )وملا كلانل رلبُّكل موه 

 : وأخرب سبحانه أنه يقص خرب األمم السابقة للعربة والتعاظ
يل 
نلاهلا ولهي للك  لر ضي  قال تعاىل )فلكلألي ين م ين قرلر يلة  أله  ريووا  يي األ  يد . ألفرلللم  يلسي هلا ولبيئ ر  مُّعلطَّللة  ولقلص ر  مَّشي ملة  فلهييل خلاوييلة  علللى عورووشي

ظلالي
لب صلارو ولللكين ترلع ملى  ملعوونل هبيلا فلإينرَّهلا الل ترلع ملى األ   لَّيتي  يي الصُّدووري(.ال قولووبو افرلتلكوونل هللوم  قرولووب  يرلع قيلوونل هبيلا ألو  آذلان  يلس 

 وقال تعاىل )فلاق صوصي ال قلصلصل للعللَّهوم  يرلترلفلكَّروونل(.
عوونل(. يلاتي للعللَّهوم  يرلر جي نلا ملا حلو للكوم م ينل ال قورلى ولصلرَّفر نلا اآل  للك   وقال تعاىل )ولللقلد  أله 

لر ضي فرليلنظورووا كلي   ريووا  يي األ  ثرلرل مميَّ وقال تعاىل )ألولملل  يلسي لر ضل ولعلملرووهلا ألك  نر هوم  قرووًَّة ولألثلارووا األ  ا فل كلانل علاقيبلةو الَّذيينل مين قرلب ليهيم  كلانووا ألشلدَّ مي
 علملرووهلا(.

 ( ( .14) ُثَّ َجَعْلَناُكْم َخالَِئَف ِف األَْرِض ِمن بَ ْعِدِهم لَِننظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن )
 [ . 14]يونس : 

--------- 
أ  : ُث استخلفناكم  ي األرض يا أهل مكة ، من بعد إهالك أولئك القرون ، ) ُثَّ َجَعْلَناُكْم َخالَِئَف ِف األَْرِض ِمن بَ ْعِدِهم ( 

 اليت تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها .
عملكم ، قال القرطيب : واملعىن : يعاملكم  ( أ  لننظر أتعملون خريًا ام شرًا فنجازيكم على حسب ) لَِننظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلونَ 

 معاملة املخترب اظهاراً للعدل .
 خلطاب للذين بعث إليهم َمد عليه الصالة والسالم، أ  استخلفناكم  ي األرض بعد القرون اليت أهلكناهم،  قال الرازي :

 لننظر كيف تعملون، خرياً أو شراً، فنعاملكم على حسب عملكم.
  معناه ليظهر  ي الوجود عملكم فتقوم عليكم به احجة والغرض ان هللا تعاىل عامل بأعماهلم من قبل  :وقال ِف التسهيل

 ذلك ، ولكن خيتربهم ليتبني  ي الوجود ، ما علمه تعاىل أزال .
لر ضي ولرلفلعل برلع ضلكوم  فرلو قل برلع ض  دلرلجلات   ئيفل األ  لوولكوم   يي ملا آتلاكوم  إينَّ رلبَّكل سلرييعو كما قال تعاىل )ولهوول الَّذي  جلعلللكوم  خلالل ل ييلبر 

يم(.  ال عيقلابي ولإينَّهو للغلفوور  رَّحي
 وقال تعاىل  )إيين ي جلاعيل   يي األر ضي خللييفلًة(.

ليفلكوم   يي األر ضي فرليرلن ظورل كلي فل ترلع مل  تلخ  ليكل علدووَّكوم  وليلس   لوونل(.وقال تعاىل )علسلى رلبُّكوم  ألن  يروه 
ليفكم فيها لينظر كيف  قال: قال رسول هللا  وقد روى مسلم عن أيب سعيد اخلدر   تلخ  رلة وإن هللا موس  )إن الدنيا حول ولة خلضي

 تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة ب  إسرائيل كانت  ي النساء(.
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 الفوائد :
 نيا لالختبار واالبتالء .أن هللا قد استخلف الناس  ي هذه الد -1

 فعبادة هللا وإحسان العمل هو الغاية اليت من أجلها خلق اخللق ، وأنه سبحانه خيترب عباده  ي إحساهنم للعمل . 
تَّرةي أليَّام  ولكلانل علر شوهو علللى ا لر ضل  يي سي ملاءي ( ُث بني  احكمة فقال ل  كما قال تعاىل  ي أول سورة هود )ولهوول الَّذي  خلللقل السَّملاولاتي ولاأل 

لوولكوم  أليُّكوم  ألح سلنو علملاًل ( . ومل يقل أيكم أكثر عماًل .  )  لييلبر 
لوولهوم  أليرُّ  لر ضي زيينلًة هلللا ( ُث بني  احكمة بقوله ) لينلبر   هوم  ألح سلنو علملاًل ( .وقال تعاىل  ي أول سورة الكهف )إينَّا جلعلل نلا ملا علللى األ 
لوولكوم  أليُّكوم  ألح سلنو   علملاًل ( . وقال تعاىل  ي أول سورة امللك )الَّذي  خلللقل ال ملو تل ولاح ليلاةل ( ُث بني  احكمة فقال ) لييلبر 

 فاإلحسان : أن يأَت بالعمل حسناً متقناً ال نقص فيه وال وصم .
 احكمة من هذه الدنيا االبتالء واالختبار . -2
 عاد عن الفنت وأسباهبا ، وقد جاء  ي احديث ) إن السعيد ملن جنب الفنت ( رواه أبو داود .وجوب االبت -3
 احرص على اجلد واالجتهاد  ي هذه الدار الفانية بالعمل الصاحل . -4

َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا بَ يِ َناٍت قَاَل الَِّذيَن َل يَ ْرُجوَن ِلَقاءنَا اْئِت ِبُقْرآنٍ  لَُه ِمن  ) َوِإَذا تُ ت ْ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِل َأْن أَُبدِ  َغرْيِ َهَذا َأْو َبدِ 
ََْيُت َرّبِ  َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم ) ( ُقل لَّْو َشاء اَّللَُّ َما تَ َلْوتُُه َعَلْيُكْم 15تِْلَقاء نَ ْفِسي ِإْن أَتَِّبُع ِإلَّ َما يُوَحى ِإَِلَّ ِإين ِ َأَخاُف ِإْن َع

 ( ( .16م ِبِه فَ َقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمراا مِ ن قَ ْبِلِه َأَفاَل تَ ْعِقُلوَن )َوَل َأْدرَاكُ 
 [ . 16 -15] يونس : 

------------- 
َلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا بَ يِ َناٍت  قَاَل الَِّذيَن َل يَ ْرُجوَن ِلَقاءنَا اْئِت ِبُقْرآٍن َغرْيِ َهَذا َأْو  ْلُه () َوِإَذا تُ ت ْ : وإذا قورئل على موشريكي أ  َبدِ 

، وال خيافونل عيقابلنا، وال يلطمعونل  ي ثلوا ، قال الذين يكلذ يبونل بالبلعثي ت  على احلق ي ر  قوريش  آياتو القورآني واضحات  داالَّ  -بينا: أحضي
، وعليبي  -يا َمَّدو  ركي رلهو مين التَّوحيدي، والنَّهيي عن الش ي آهللتينا، وذيكري البلعثي والنُّشوري، أو غري ي  هذا القورآنل قورآنًا آخلرل ليس فيه ما نلك 

ك على الولجهي الذ  حنويب .  بنلفسي
 قوله تعاىل ) إئت بقرآن غري هذا ( أ  بأن يكون خاليًا من عيب آهلتنا وانتقاصها . أو أبقه ولكن بدل   قال اجلزائري :

 رى ال إساءة فيها لنا .كلماته مبا يسونا فاجعل مكان آية فيها ما يسوءنا آية أخ
يأَت به من  وقوهلم هذا إما أن يكون من باب التحد  ، أو االستهيزاء والسخرية ، وإما أن يكون من باب تومههم أن الرسول 

 تلقاء نفسه إال أن هذا االحتمال ضعيف .
 : و ي قوهلم ذلك ثالثة أوجه : قال املاوردي 

 د وعداً ، واحالل حراماً ، واحرام حالاًل ، قاله ابن جرير الطرب .: أهنم سألوه الوعد وعيداً ، والوعي أحدها
 أهنم سألوه أن يسقط ما  ي القرآن من عيب آهلتهم وتسفيه أحالمهم ، قاله ابن عيسى. الثاين :
 أنه سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور ، قاله اليزجاج. الثالث :

 هي الترَّعلنُّتي ولالتَّحلكُّمي ؛ إذ  ملل  جيليدووا سلبلًبا آخلرل يرلترلعللَّقوونل بيهي ، ولملل  جيلويز  ألن  يل : ولكلانل سوؤلاهلووم  لي  وقال اجلَاص كوونل ذلليكل علللى ولج 
لنرَّهوم  غلير رو علاليمينيل بيال ملصلاليحي ، ولللو  جلازل ألن   تييلاريهيم  ولحتللكُّميهيم  ؛ ألي لم رو ملو قووفًا علللى اخ  ل بيغلري يهي ، ألو  يروبلد يللهو بيقلو هلييم  للقلالووا  يي  األ  يلأ َتي
ئيلو اَّللَّي ترلعلاىلل تلابيعلةً  ثر للهو  يي الثَّايني فلكلانل يلصيريو دلالل لوَّلي ول يي الثَّاليثي مي ثر للهو  يي األ  د السُّفلهلاءي ، ولقلد  قلاملت  اح وجَّةو الثَّايني مي  ليملقلاصي
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ثر لوهو. علللي هيم   يزيهيم  فلالثَّايني ولالثَّاليثو مي ا ال قور آني ، فلإين  ملل  يلكون  يروق نيعوهوم  ذلليكل ملعل علج   هبيلذل
 : تيانو بغريه قد جيوز أن يكون معه. قال ابن اجلوزي تيان بغريه، أن تبديله ال جيوز أن يكون معه، واإلي  والفرق بني تبديله واإلي
َلُه ِمن تِْلَقاء نَ ْفِسي( ُقْل َما َيُكوُن ِل )   أ : قل هلم يا َمد: ما ينبغي وال يصح يل أن أغري او أبدل شيئاً من قبل نفسي.َأْن أَُبدِ 

مَّدو  -أ : قول  ) ِإْن أَتَِّبُع ِإلَّ َما يُوَحى ِإَِلَّ (  َو ، ليس يل إالَّ أن أتَّبيعل ما يو  -يا  ا أنا عبد  مأمور  وحيه اَّللَّو إيلَّ هلؤالءي الكوفَّاري: إمنَّ
ريف   ، وال تبديل  وال حتل   ويأموروين به، مين غلريي زيادة  وال نوقصان 

ََْيُت َرّبِ  (   بتبديل كالمه .) ِإين ِ َأَخاُف ِإْن َع
 مةي العظيمي األهوال .عذابل يومي القيا -إن خاللف تو أم رل هللاي، وبدَّل تو شليًئا مين كيتابيه -أ : إين ي أخشى) َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم ( 

 . يوم القيامة يوم رهيب عظيم 
ء  علظييم  ) علة  علمَّا ألر ضلعلت  ولتلضلعو  1كما قال تعاىل ) يلا أليرُّهلا النَّاسو اترَّقووا رلبَّكوم  إينَّ زلل يزلللةل السَّاعلةي شلي  هللو كولُّ مور ضي نرلهلا تلذ  ( يرلو مل ترلرلو 

 ترلرلى النَّاسل سوكلارلى ولملا هوم بيسوكلارلى ولللكينَّ علذلابل اَّللَّي شلدييد  ( .كولُّ ذلاتي محل ل  محل للهلا ول 
 ونل ( .وقال تعاىل ) ولاترَّقووا  يرلو ًما ترور جلعوونل فييهي إيىلل اَّللَّي ُثوَّ تروولَّفَّ كولُّ نرلف س  مَّا كلسلبلت  ولهوم  الل يوظ للمو 

 . وهذا كالتعليل ملا سبق 
دله هو  -يا َمَّدو  -قول  اء اَّللَُّ َما تَ َلْوتُُه َعَلْيُكْم( أي : ) ُقل لَّْو شَ  هلؤالءي الكوفَّاري: لو أراد اَّللَّو ما ترلللوتو عليكم القورآنل؛ فاهللو ولح 

، وأملرلين بتيالولتيه عليكم، فهو ليس من قيبللي، وال أقديرو على ذلك، وال أقديرو على اإلتياني بقرآ  ن  غلرييه .الذ  أنيزللله عليَّ
، وال أخبرلرلكم به، لكينَّه أد راكم به بعد أن  مل تكونوا كذلك، فلو كان  أ) َوَل َأْدرَاُكم ِبِه (    : ولو أراد هللاو للملا أعللملكم بالقرآني

هلتيه؛ ألنَّ الكلذيبل ال روا كلذيبًا وافرتاًء كما تقولونل، ألمكلنل ليغلري  أن يلتلوله عليكم، وتلدرونل به مين جي ، وأنتم مل تلد  يزو عنه البشلرو  يلعجي
 هبذا مين قرلب لو، ومل تلسملعوه مين بشلر  غلري  .

 -أربعنيل سنةً  -حيًنا طوياًل مين عومور  -يا أهلل ملكَّةل  -أ : فقد أقم تو فيكم) فَ َقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمراا مِ ن قَ ْبِلِه َأَفاَل تَ ْعِقُلوَن ( 
ئتوكم قبلل أن يووحلى إيلَّ  ، ُثَّ جي هذا القرآنو، ما جرَّبتوم عليَّ كذبًا قطُّ، تلعريفونل صدقي وأمانيت، وأين ي لستو ممَّن يقرأو أو يكتبو

، أفال تلعقيلونل بذلك أنَّه وحي  مين عندي هللا تعاىل .  بالقورآني
 الفوائد :

 مشروعية تالوة كتاب هللا على الناس . -1
 سبب للتكذيب والتعنت .أن عدم اإلميان بلقاء هللا  -2
 وجوب اإلميان بلقاء هللا . -3
 أن القرآن وحي من هللا لرسوله . -4
 ال يستطيع أن يغري شيئاً من القرآن ، ألنه مبلغ عن هللا . أن الرسول  -5
 َّتويف العصاة بيوم القيامة وما فيه من شدائد وأهوال .-6
 أن يوم القيامة يوم عظيم . -7
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 ( ( .17ُم ِمَِّن افْ تَ َرى َعَلى اَّللَِّ َكِذباا َأْو َكذََّب بِآيَاتِِه ِإنَُّه لَ يُ ْفِلُح اْلُمْجرُِموَن )) َفَمْن َأْظلَ 
 [ . 17] يونس : 

--------- 
فر ترلرلى علللى اَّللَّي كلذيبًا ( يقول تعاىل: ال أحد أظلم وال أعَّت وال أشد إجراما ) مميَّني ا) َفَمْن َأْظَلُم ِمَِّن افْ تَ َرى َعَلى اَّللَِّ َكِذباا ( 

 وترلقلو ل  على هللا، وزعم أن هللا أرسله، ومل يكن كذلك، فليس أحد أكرب جرًما وال أعظم ظولما من هذا .
ومثل هذا ال خيفى أمره على األغبياء، فكيف يشتبه حال هذا باألنبياء! فإن من قال هذه املقالة صادقا أو كاذبًا ، فال بد أن  

وبني مسيلمة الكذاب لعنة هللا  صب عليه من األدلة على بر يه أو فوجووره ما  وأظهر من الشمس، فإن الفرق بني َمد هللا يلن
ملن شاهدمها أظهر من الفرق بني وقت الضحى ووقت نصف الليل  ي حن دس الظلماء، فلمين  سيما كل منهما وكالمه وفعاله 

 مسيلمة الكذاب، وسلجلاح، واألسود العلن سي.  وكذب يلستد ل من له بصرية على صدق َمد 
ْ لفلل الناس، فكنت فيمن اْفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه  قال عبد هللا بن سالم ) ملا قدم رسول هللا  املدينة ا

لوا بالليل والناس نيام، رجل كذاب، فكان أول ما مسعته يقول : يا أيها الناس أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام وص
 تدخلون اجلنة بسالم ( .

 ي قومه ب  سعد بن بكر قال لرسول هللا فيما قال له  من رفع هذه السماء؟ قال:  وملا قلدم ضمام بن ثعلبة على رسول هللا 
رفع هذه السماء،  "هللا". قال: ومن نصب هذه اجلبال؟ قال: "هللا". قال: ومن سطح هذه األرض؟ قال: "هللا". قال: فبالذ 

ونصب هذه اجلبال، وسلطلح هذه األرض: هللا أرسلك إىل الناس كلهم؟ قال: "اللهم نعم" ُث  سأله عن الصالة، واليزكاة، واحج، 
، فقال له: صدقت، والذ  بعثك باحق ال أزيد على ذلك  والصيام، وحيلف عند كل واحدة  هذه اليمني، وحيلف رسول هللا 

 وال أنقص. 
 فى هذا الرجل مبجرد هذا، وقد أيقن بصدقه، صلوات هللا وسالمه عليه، مبا رأى وشاهد من الدالئل الدالة عليه .فاكت

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذلو  البصائر، علم أمره ال َالة، بأقواله الركيكة اليت ليست بفصيحة، وأفعاله غري احسنة بل 
 وم احسرة  والفضيحة.القبيحة، وقرآنه الذ  خيلد به  ي النار ي

وكذلك من كذ ب باحق الذ  جاءت به الرسل، وقامت عليه احجج، ال أحد أظلم منه كما جاء  ي  َأْو َكذََّب بِآيَاتِِه ()  
 احديث : أعَّت الناس على هللا رجل  قتل نبياً، أو قتله نيب .

 فالتكذيب بآيات هللا عدم تصديقها .
خولوونل اجل لنَّةل حلَّتَّ يل قال تعاىل  )إينَّ الَّذيينل   برلرووا علنر هلا الل تروفلتَّحو هللوم  ألبر ولابو السَّملاء ولالل يلد  تلك  ليجل اجل لمللو  يي سلم ي اخل ييلاطي كلذَّبووا بيآيلاتينلا ولاس 

ريمينيل ) ْل يزي  ال موج  ْل يزي  الظَّاليمينيل ( .( هللوم م ين جلهلنَّمل ميهلاد  ولمين فرلو قيهيم  غلولاش  ول 40ولكلذلليكل   كلذلليكل 
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 :واآلية تطلق  ي القرآن على معنيني 
 آيات كونية : ) وهي مما نشاهده مما ال يستطيع البشر أن خيلقوا مثلها ( . األول :

ا ، ليدل به خلقه على أنه الواحد األحد املستحق للعبادة ، كالشمس والسماء واألرض  وحنوه -جل وعال  -وهي ما نصبه هللا 
 وكل ما  ي الكون من خملوقات هللا شاهد بكمال هللا وقدرته وعيزته وأنه املستحق للعبادة .

تيالفي اللَّي لي ولالنرَّهلاري ولال فول كي الَّيتي جتل ري   يي ال بل  لر ضي ولاخ  ري مبيلا يرلنر فلعو النَّاسل ولملا ألنر يزللل قال تعاىل ) إنَّ  يي خلل قي السَّملاولاتي ولاأل  اَّللَّو مينل  ح 
لر ضل برلع دل ملو هتيلا ولبلثَّ فييهلا مين  كول ي دلابَّة  ولتلص رييفي الر ييلاحي ولا يلا بيهي األ  لر ضي السَّملاءي مين  ملاء  فلألح  ل السَّملاءي ولاأل  لسَّحلابي ال موسلخَّري برلني 

يات  ليقلو م  يرلع قيلوونل ( أ  : لعالمات واضحة جازمة قاطعة ب  أن من خلقها هو رب هذا الكون ، وهو املعبود وحده .آلل
 آيات شرعية ) وهي الوحي املنيزل ( . القسم الثاين :

وم يي ينيل رلسووالً مي  لوو علللي كوم  آيلاتي اَّللَّي ( وقوله تعاىل )هوول الَّذي  برلعلثل  يي األ  لوو علللي هيم  آيلاتي ومنه قوله تعاىل ) رلسووالً يرلتر   . هي (نر هوم  يرلتر 
 والتكذيب هبا بعدم تصديقها .

 ( أ  : ال يفوز بالسعادة من ارتكب اإلجرام ، وكذب الرسل الكرام . ) ِإنَُّه لَ يُ ْفِلُح اْلُمْجرُِمونَ  
، واجملرمو مرتكبو اجلرميةي، واجلرميةو: الذنبو الذ  يستحقُّ صاحبوه العذابل والنكالل . 

 واجملرمون مجعو اجملرمي
 الفوائد :

 أنه ال أظلم ممن كذب هللا . -1
 شدة ذنب من كذب على هللا . -2
 أن الكذب درجات ، فأعظمه الكذب على هللا ، ُث الكذب على رسوله . -3
 ومن أعظم الظلم أيضاً الكذب  ي آيات هللا . -4
 وجوب اإلميان بآيات هللا . -5
َفُعُهْم َويَ ُقوُلوَن َهُؤلِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اَّللَِّ ُقْل أَتُ َنبِ ُئوَن اَّللََّ ِبَا ل يَ ْعَلُم ِف  ) َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما ل َيُضرُُّهْم َول  يَ ن ْ

 ( ( .18السََّماَواِت َول ِف األْرِض ُسْبَحانَُه َوتَ َعاََل َعمَّا ُيْشرُِكوَن )
 [ . 18] يونس : 

--------- 
َفُعُهْم (  ) َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  وشريكونل مين دووني هللا آهلًة مين األصنامي وغلرييها، ال تلضورُّهم إن أ  : َما ل َيُضرُُّهْم َول يَ ن ْ

ويلعبودو امل
ا، وال تنفلعوهم  ي الدُّنيا وال  ي اآلخرةي إن  علبلدوها ،  ألهنا مجادات ال قدرة هلا على ذلك. تركوا عيبادهتل

 تضر وال تنفع : بطالن عبادهتا ، ألن من شأن املعبود أن ميلك الضر والنفع ، وأن يكون مثيباً  واملقصود بوصفها بأهنا ال
 على الطاعة ومعاقباً على املعصية.

تلطييكما قال تعاىل ) و  لر ضي شلي ًئا ولالل يلس   عوون ( .يرلع بودوونل مين  دووني اَّللَّي ملا الل ميل ليكو هللوم  ريز قًا مينل السَّملاولاتي ولاأل 
ًعا ولاَّللَّو هوول السَّمييعو ال عل   لييم ( .وقال تعاىل ) قول  ألترلع بودوونل مين دووني اَّللَّي ملا الل ميل ليكو للكوم  ضلرًّا ولالل نرلف 

يبو للهو إيىلل يرلو مي ال قييلا وقال سوبحانه ) تلجي عوو مين  دووني اَّللَّي ملن  الل يلس  رل ولملن  ألضللُّ مميَّن  يلد  ملةي ولهوم  علن  دوعلائيهيم  غلافيلوونل * ولإيذلا حوشي
اًء ولكلانووا بيعيبلادلهتييم  كلافيريين ( .  النَّاسو كلانووا هللوم  ألع دل

 هذه اآلية تبني أنه ال أحد أضل ممن يدعو من دون هللا ، ووصف املدعو من دون هللا بأربع أوصاف :
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 م القيامة .عدم استجابتهم هلم إىل يو األوَل :  
أهنم غافلون عن دعائهم ، إما ألهنم أموات ، أو مجاد ال إحساس هلم ، أو حي مشغول ، أو ملك ال علم له مبن دعاه الثانية :  

 أهنم يكونون أعداًء ملن عبدوهم يوم القيامة. الثالثة: 
 . أهنم يربؤون من عبادهتم وينكروهناالرابعة : 

نكار أن يكون أحد  أضل من املشركني ، حيث تركوا عبادة السميع البصري اجمليب القادر اخلبري إىل قال البيضاو  رمحه هللا : هذا إل 
 . عبادة من ال يستجيب هلم ، فضاًل أن يعلم سرائرهم ، ويراعي مصاحهم

عووهوم  ال يل  عوونل مين دوونيهي ملا ميل ليكوونل مين قيط ميري   إين تلد  تلجلابووا للكوم  وليرلو مل وقال تعاىل ) ولالَّذيينل تلد  ملعووا دوعلاءكوم  ولللو  مسليعووا ملا اس  س 
ر كيكوم  ولال يرونلب يئوكل ميث لو خلبيري ( . فوروونل بيشي  ال قييلاملةي يلك 

 فوقه ، وهللا تعاىل له امللك كله .والقطمري : هو اللفافة اليت تكون على نواة التمر ، فنفى هللا عنهم ميلكل شيء حقري ، وهو القطمري ، فأَن  هلم مولك ما 
ففي هذه اآليات خيرب تعاىل عن حال املدعوين من دونه ر من املالئكة واألنبياء واألصنام وغريها ر مما يدل على عجيزهم وضعفهم، 

 وهي : وأهنم قد انتفت عنهم األسباب اليت تكون  ي املدعو، 
 امللك ، ومساع الدعاء ، والقدرة على االستجابة .

 مَّت مل توجد هذه الشروط تام ة بطلت دعوته ، فكيف إذا عدمت بالكلية .ف
 القطمري : اللفافة اليت تكون على نواة التمر [ . ] امللك بقوله ) ما ميلكون من قطمري ( فنفى عنهم

 أ  ال ميلكون من السموات واألرض شيئاً ، وال مبقدار هذا القطمري .
 ) إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ( يع  اآلهلة اليت تدعوهنا ال يسمعون دعاءكم ألهنم مساع الدعاء بقوله تعاىل ونفى عنهم

 أموات ، أو مالئكة مشغولون بأحواهلم مسخرون ملا خلقوا له ، أو مجاد .
 وألنه قد يقول املشرك : هذا  ي األصنام ، أما املالئكة واألنبياء والصاحون فيسمعون ويستجيبون .

 بقوله ) ولو مسعوا ما استجابوا لكم ( أ  : ال يقدرون على ما تطلبونه منكم  فنفى سبحانه ذلك
 وقوله ) ويوم القيامة يكفرون بشرككم ( قال ابن كثري : يتربؤون منكم .

ريكوونل ملا الل خيل لوقو شلي ئاً ولهوم  خيو للقوونل ) تلطييعوونل هللوم  نلص رًا ولالل 191وقال تعاىل ) أليوش    ألنفوسلهوم  يلنصوروون ( .( ولالل يلس 
  ، وهي أربعة :بني هللا تعاىل  ي هذه اآلية صفات هؤالء املعبودين من دون هللا 
 أهنم ال خيلقون شيئاً . .1
 أهنم خملوقون مربوبون . .2
 أهنم ال يستطيعون هلم نصراً . .3
 أهنم ال ينصرون أنفسهم . .4

توم م ين دو  ر ك  ولملا وقال تعاىل ) قولي اد عووا الَّذيينل زلعلم  ثر قلالل ذلرَّة   يي السَّملاولاتي ولال  يي األلر ضي ولملا هللوم  فييهيملا مين شي وني اَّللَّي ال ميل ليكوونل مي
نر هوم م ين ظلهيري  ( .  للهو مي

  يأمر هللا سبحانه وتعاىل نبيه  تكشف أن يقول للمشركني على وجه التحد  : اطلبوا من آهلتكم اليت زعمتم أهنا تنفعكم و
 الضر عنكم ، فإهنم ال يقدرون على ذلك .

 وهم :ألنه ال بد من توفر أربعة شروط  ي املدعو حَّت يقدر على إجابة من دعاه ، 
 . امللكالشرط األول : 
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 بقوله ) ل ميلكون مثقال ذرة ِف السموات ول األرض ( .وقد نفاه هللا 
 . الكإذا مل يكن مالكاً فيكون شريكاً للمالشرط الثاين : 
 بقوله ) وماَلم فيهما من شرك ( .وقد نفاه هللا 

 إذا مل يكن مالكاً وال شريكاً للمالك ، فيكون عوناً ووزيراً .الشرط الثالث : 
 بقوله ) وماله منهم من ظهري ( .وقد نفاه هللا 

 إذا مل يكن مالكاً وال شريكاً وال عوناً ، فيكون شفيعاً .الشرط الرابع : 
 الشفاعة عنده إال بإذنه .وقد نفى هللا 

 فبنفي هذه األمور بطلت دعوة غري هللا ، إذ ليس عند غريه من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة .
كما قال تعاىل ) واَّتذوا من دون هللا آهلة ال خيلقون شيئًا وهم خيلقون . وال ميلكون ألنفسهم ضراً وال نفعًا وال ميلكون موتًا وال   

 وال نشوراً ( . حياتاً 
وشريكونل: هؤالء الذين نعبودوهم يلشفلعونل لنا عند هللا .َويَ ُقوُلوَن َهُؤلِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اَّللَِّ ( ) 

 أ : ويقولو امل
 والشفعاء : مجع شفيع ، وهو من يشفع لغريه  ي دفع ضرر أو جلب نفع.

بادهتا ، وال تنفعهم إن عبدوها ، فإذا ما طلب منهم أن جيعلوا عبادهتم َّلل  أ  : أهنم يدينون بالعبادة ألصنام ال تضرهم إن تركوا ع
وحده قالوا : إننا نعبد هذه األصنام لتكون شفيعة لنا عند اَّلل   ي دنيانا ، بأن نتوسل إليه هبا  ي إصالح معاشنا ، و ي آخرتنا إن  

 كان هناك ثواب وعقاب يوم القيامة.
أ  : قل يا َمد هلؤالء املشركني : أَّتربون هللا تعاىل بشريك أو  ِبَا ل يَ ْعَلُم ِف السََّماَواِت َول ِف األْرِض ( ) ُقْل أَتُ َنبِ ُئوَن اَّللََّ 

شفيع ، كائن  ي السموات أو االرض ، ال يعلمه جل وعال ؟ وهو عالم الغيوب الذ  أحاط علمه جبميع الكائنات ؟ 
 واالستفهام للتهكم واهليزء هبم .

 يزه نفسه عن شركهم وكفرهم فقال :ُث ن
 أ : تقدَّس هللاو وتنيزَّهل عن أن يكونل له شريك .) ُسْبَحانَُه َوتَ َعاََل َعمَّا ُيْشرُِكوَن ( 

 الفوائد :
 حترمي عبادة غري هللا من األصنام وغريها . -1
 بطالن عبادة األصنام ، حيث أهنا ال تنفع وال تضر . -2
 من ينفع ويضر وقادر ، وهذا ال يكون إال هلل تعاىل .أن املستحق للعبادة هو  -3
 ادعاء الكفار أن األصنام إمنا يعبدوهنا لتكون هلم شفعاء . -4
 الشفاعة هلل مجيعاً . -5
 تنيزيه هللا عن كل شرك أو نقص أو عيب . -6

نَ ُهْم ِفيَما ِفيِه خَيَْتِلُفوَن )) َوَما َكاَن النَّاُس ِإل ُأمَّةا َواِحَدةا فَاْختَ َلُفوا َوَلْول َكِلَمٌة َسبَ قَ   ( ( .19ْت ِمْن رَبِ َك َلُقِضَي بَ ي ْ
 [ . 19] يونس : 

---------- 
املراد بالناس : اجلنس البشرى كله  ي مجلته ، فإهنم كانوا أمة واحدة. ُث كثروا وتفرقوا وصاروا ) َوَما َكاَن النَّاُس ِإل ُأمَّةا َواِحَدةا ( 
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 شعوبا وقبائل.
ى بعض املفسرين أن املراد بالناس هنا : العرب خاصة ، فإهنم كانوا حنفاء على ملة إبراهيم ، إىل أن ظهر فيهم عمرو بن حى وير 

 الذ  ابتدع هلم عبادة األصنام.
دين ، فاختلفوا  213شرحنا هذا  ي سورة ] البقرة :   قال ابن اجلوزي : [ وأحسن األقوال أهنم كانوا على دين واحد موح ي

 . وعبدوا األصنام ، فكان أول من بعث إيليهم نوح 
ريينل ولمون ذيريينل ولألنر يزللل  ًة فرلبرلعلثل اَّللَّو النَّبيي ينيل موبلش ي دل   ملعلهومو ال كيتلابل ( .قال تعاىل  ي سورة البقرة ) كان النَّاسو أومًَّة ولاحي

ًة ( أ  : كان الناس  دل  على اإلميان والفطرة ، وهذا بني آدم ونوح .قوله ) كلانل النَّاسو أومًَّة ولاحي
  ، فاملراد بالناس هنا : الذين هم بني آدم ونوح ، فسار هؤالء على التوحيد من عهد آدم إىل أن انتشر الشرك  ي عهد نوح

 وهذا قول أكثر احملققني .
 بعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين .قال ابن عباس : كان بني نوح وآدم عشرون قرون كلهم على شريعة من احق ، فاختلفوا ف

  هاهنا ثالثة أقوال :« الناس»قال ابن اجلوز  : قوله تعاىل ) كان الناس أمًة واحدًة (  ي املراد ب 
 أحدها : مجيع ب  آدم ، وهو قول اجلمهور . 

 قال ابن عاشور : والناس : اسم مجع للبشر ، وتعريفه لالستغراق.
 ليت هلا حال واحد  ي شيء مَّا.واألمة : اجلماعة العظيمة ا

 واملراد هنا أمة واحدة  ي الدين.
والسياق يدل على أن املراد أهنا واحدة  ي الدين احق وهو التوحيد ألن احق هو الذ  ميكن اتفاق البشر عليه ألنه ناشئ عن 

ريف ، واإلنسان ملا أنشئ أنشئ على فطرة كاملة بعيد  ة عن التكلف.سالمة االعتقاد من الضالل والتح 
أ  : ما بني ضال ومهتد ، فبعث اَّلل  إليهم رسله ، ليبشروا املهتدين جبيزيل الثواب ، ولينذروا الضالني بسوء  ) فَاْختَ َلُفوا (

 العقاب.
نَ ُهْم ِفيَما ِفيِه خَيَْتِلُفوَن (  ربك بتأخري القضاء بني الطائعني أ  : ولوال كلمة سبقت من ) َوَلْول َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمْن رَبِ َك َلُقِضَي بَ ي ْ

والعاصني إىل يوم القيامة ، لقضى بينهم سبحانه  ي هذه الدنيا. فيما كانوا خيتلفون فيه وذلك بأن يعجل للكافرين والعصاة 
دار العقوبة  ي الدنيا قبل اآلخرة ، ولكنه سبحانه اقتضت حكمته عدم تعجيل العقوبة  ي الدنيا ، وأن جيعل الدار اآلخرة هي 

 اجليزاء والثواب والعقاب.
نرلهوم  ...( ما قضاه اَّلل  تعاىل وأراده من تأخ يل برلير  ن  رلب يكل للقوضي

ري احكم بني املؤمنني واملراد بالكلمة  ي قوله ) ولللو  ال كلليملة  سلبرلقلت  مي
 وغريهم إىل يوم القيامة.

 الفوائد :
 أن الناس كانوا على الفطرة والتوحيد . -1
 هللا  ي وجود االختالف بني الناس . حكمة -2
 إثبات احكمة هلل تعاىل  ي كل شيء . -3
 حكمة هللا  ي تأخري العقوبات عن العاصني . -4
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َا اْلَيْيُب َّلِلِ  فَانْ َتِظُروْا ِإين ِ َمَعُكم م ِ   ( ( .20ِظرِيَن )َن اْلُمنتَ ) َويَ ُقوُلوَن َلْوَل أُنِزَل َعَلْيِه آيٌَة مِ ن رَّبِ ِه فَ ُقْل ِإَّنَّ
 [ . 20] يونس : 

--------- 
أ : ويقول هؤالء الكفرة  املكذبون املعاندون: "لوال أنيزل على َمد آية من ربه"، ) َويَ ُقوُلوَن َلْوَل أُنِزَل َعَلْيِه آيٌَة مِ ن رَّب ِِه ( 

بال مكة وجيعل مكاهنا بساتني وأهنارا، وحنو ذلك يعنون كما أعطى هللا َثود الناقة، أو أن حيول هلم الصفا ذهبا، أو ييزيح عنهم ج
 مما هللا عليه قادر ، ولكنه حكيم  ي أفعاله وأقواله .

واليت تدل على عنادهم  املطالب املتعنتة اليت طلبها املشركون من النيب  - ي آيات أخرى كثرية  -ولقد حكى القرآن 
 وجحودهم .

لهن  ومن ذلك قوله تعاىل ) ولقالووا للن  نروؤ    رل األ  لر ضي يرلن بووعاً. ألو  تلكوونل للكل جلنَّة  مين  َنلييل  ولعينلب  فرلتروفلج ي ارل مينل للكل حلَّتَّ ترلف جورل للنا مينل األ 
ل بياَّللَّي ولال ملالئيكلةي قلبيياًل  قيطل السَّماءل كلما زلعلم تل علللي نا كيسلفاً ألو  تلأ َتي رياً. ألو  توس  ا ترلف جي الهلل روف  ألو  ترلر قى  ،خي ألو  يلكوونل للكل برلي ت  مين  زوخ 
  بلشلراً رلسوواًل ( . يي السَّماءي ولللن  نروؤ مينل ليروقيي يكل حلَّتَّ ترونرليز يلل علللي نا كيتاباً نرلق رلؤوهو. قول  سوب حانل رليب ي هلل  كون تو إيالَّ 

ا ، ألهنم معاندون جاحدون فقال تعاىل إينَّ الَّذيينل حلقَّت  علللي هيم   كما حكى أيضًا سبحانه أنه لو أجاهبم إىل مطالبهم ملا آمنو 
للييم ( .  كلليملتو رلب يكل ال يروؤ مينوونل. ولللو  جاءلتر هوم  كولُّ آيلة  حلَّتَّ يرلرلووا ال علذابل األ 

ر  موبيني  ( .وقال سبحانه : )ولللو  نرليزَّل نا علللي كل كيتاباً  يي قير طاس  فرلللملسووهو بيألي ديي ح   هيم  للقالل الَّذيينل كلفلرووا إين  هذا إيالَّ سي
بني أن   يقول تعاىل: إن سنيت  ي خلقي أين إذا آتيتهم ما سألوا، فإن آمنوا وإال عاجلتهم بالعقوبة. وهلذا ملا خريَّ رسول هللا

 تار إنظارهم، كما حلم عنهم غري مرة، صلوات هللا عليه .يوعطى ما سألوا، فإن أجابوا وإال عووجلوا، وبني أن يرتكهم ويرون ظرهم، اخ
  ومرادهم باآلية اليت طلبوها : آية كونية سوى القرآن الكرمي ، بأن تكون معه  ناقة كناقة صاحل  أو تكون معه عصا

 . وكأهنم ال يعتربون القرآن آية كربى ، ومعجيزة عظمى على صدقه  كعصا موسى 
 حَّت يروا ذلك بأعينهم. : ظهورها على يديه ومرادهم بإنيزاهلا عليه 

مو ال ملالئيكلةل ومطالبهم هذه إمنا طلبوها على سبيل العناد والتعنت ال على سبيل االسرتشاد والثبت ، قال تعاىل ) ولللو  ألنَّنا نرليزَّل نا إيللي هي 
ء  قروبواًل ما كا  نووا لييروؤ مينووا إيالَّ ألن  يلشاءل اَّللَّ ( .ولكللَّملهومو ال ملو تى ولحلشلر نا علللي هيم  كولَّ شلي 

 : قال تعاىل إرشادا لنبيه إىل اجلواب عما سألوا 
َا اْلَيْيُب َّلِلِ  (   أ : األمر كله هلل، وهو يعلم العواقب  ي األمور .) فَ ُقْل ِإَّنَّ

 حَّت تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم هللا  يَّ وفيكم.  أ  : إن كنتم ال تؤمنون) فَانْ َتِظُروْا ِإين ِ َمَعُكم مِ َن اْلُمنَتِظرِين ( 
هذا مع أهنم قد شاهدوا من معجيزاته، عليه السالم أعظم مما سألوا حني أشار حبضرهتم إىل القمر ليلة إبداره، فانشق باثنتني فرقة 

 ألوا .من وراء اجلبل، وفرقة من دونه ، وهذا أعظم من سائر اآليات األرضية مما سألوا وما مل يس
ولو علم هللا منهم أهنم سألوا ذلك اسرتشادا وتثب تا ألجاهبم، ولكن علم أهنم إمنا يسألون عنادا وتعنتا، فرتكهم فيما راهبم، وعلم 

 أهنم ال يؤمن منهم أحد .
 كولُّ آيلة  حلَّتَّ يرلرلووا ال علذلابل األلييمل ( .  كما قال تعاىل ) إينَّ الَّذيينل حلقَّت  علللي هيم  كلليملةو رلب يكل ال يروؤ مينوونل ولللو  جلاءلتر هوم    

ء  قرو  بوال ملا كلانووا لييروؤ مينووا إيال ألن  يلشلاءل اَّللَّو ولللكينَّ وقال تعاىل ) ولللو  ألنرَّنلا نيزل نلا إيللي هيمو ال ملالئيكلةل ولكللَّملهومو ال ملو تلى ولحلشلر نلا علللي هيم  كولَّ شلي 
ثرلرلهوم    جيل هللوونل ( .ألك 

  واجلملة الكرمية هتديد هلم على تعنتهم وجهلهم، وهتوينهم من شأن القرآن الكرمي، مع أنه أصدق معجيزة للرسول 
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 وأعظمها.
 الفوائد :

 شدة تعنت الكفار وطغياهنم . -1
 عبد يؤمر وينهى . أن النيب  -2
 ال يعلم الغيب . أن الرسول  -3
 عاىل .وجوب رد علم الغيب هلل ت -4
 هتديد الكفار بوعيد هللا هلم . -5

ُهْم ِإَذا ََلُم مَّْكٌر ِف آ)َوِإَذا َأَذقْ َنا النَّاَس َرمْحَةا مِ ن بَ ْعِد ضَ   (.(21)ََتُْكُرونَ  َما ونَ ا ِإنَّ ُرُسَلَنا َيْكُتبُ َرُع َمْكرا يَاتَِنا ُقِل اَّللَُّ َأسْ رَّاء َمسَّت ْ
 [ . 21] يونس : 

---------- 
ُهْم ( ) َوإِ  خيرب تعاىل أنه إذا أذاق الناس رمحة من بعد ضراء مستهم، كالرخاء بعد َذا َأَذقْ َنا النَّاَس َرمْحَةا مِ ن بَ ْع      ِد َضرَّاء َمسَّت ْ

 الشدة، واخلصب  بعد اجلدب، واملطر بعد القحط وحنو ذلك .
 : اخلوف، نسوا ما أصاهبم من الضراء، ومل يشكروا ... كالصحة بعد املرض، والغىن بعد الفقر، واألمن بعد  قال السعدي

 هللا على الرخاء والرمحة، بل استمروا  ي طغياهنم ومكرهم.
  أسند إذاقته الرمحة إىل ضمري اجلاللة، وأسند املساس إىل الضراء، رعاية لألدب مع اَّلل  تعاىل، ألنه وإن كان كل شيء من

فينيي و ي عنده، إال أن األدب معه سبحانه يقتضى إسناد اخل ري إليه والشر إىل غريه كما  ي قوله تعاىل: ولإيذا ملريض تو فرلهوول يلش 
 اللهم إن اخلري بيديك والشر ليس إليك ( .» احديث : 

 أ  : يسعون بالباطل، ليبطلوا به احق. ) ِإَذا ََلُم مَّْكٌر ِف آيَاتَِنا (
عونلا إيىلل ضور   ملسَّهو ( كما قال ) ولإيذلا ملسَّ اإلن سلانل الضُّرُّ دلعلانل  نلا علن هو ضورَّهو ملرَّ كلألن  ملل  يلد   .ا جليلن بيهي ألو  قلاعيًدا ألو  قلائيًما فرلللمَّا كلشلف 

أصاهبم من الليل ُث قال: "هل تدرون ماذا قال ربكم  -مطر-صلى هبم الصبح على  أثر مساء  و ي الصحيح أن رسول هللا  
ورسوله أعلم. قال: "قال: أصبح من عباد  مؤمن يب وكافر، فأما من قال: موطرنا بفضل هللا ورمحته، فذلك  الليلة؟" قالوا هللا

 مؤمن يب كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر يب مؤمن بالكوكب .
 عون سرا ، ليتشاوروا  ي املؤامرات اليت يعرقلون ومسى سبحانه إنكارهم آلياته واستهيزاءهم هبا مكراً ، ألهنم كانوا كثريا ما يتجم

 . هبا سري الدعوة اإلسالمية ، و ي الشبهات اليت يوجهوهنا إىل النيب 
أ : أشد استدراجًا وإمهاال حَّت يظن الظان من اجملرمني أنه ليس مبعذب، وإمنا هو  ي مهلة، ُث يؤخذ  ) ُقِل اَّللَُّ َأْسَرُع َمْكراا (

 على غرة منه .
 ملكر السيئ ال حييق إال بأهله، فمقصودهم منعكس عليهم، ومل يسلموا من التبعة .فا
أ  : والكاتبون الكرام يكتبون عليه مجيع ما يفعله ، وحيصونه عليه، ُث يعرضون على عامل ِإنَّ ُرُسَلَنا َيْكُتبُ     وَن َما ََتُْكُروَن ( ) 

 النقري والقيط مري .الغيب والشهادة، فيجازيه على احقري واجلليل  و 
 الفوائد :

 حكمة هللا بعباده حيث يصيبهم مرة بالضراء ومرة بالسراء . -1
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 طغيان ابن آدم وقلة شكره .-2
 وجوب القيام بشكر هللا على نعمه وخاصة إذا كانت بعد الضراء . -3
 ذم من ال يشكر نعم هللا . -4
 هتديد من ال يشكر نعم هللا ، ويقومون حبرب هللا . -5
 إثبات املالئكة . -6
 أن من أعمال املالئكة كتابة األعمال . -7
 ال خيفى شيء على هللا . -8

اءُهُم َفرُِحوْا ِّبَا َجاءتْ َها رِيٌح َعاِصٌف َوجَ ) ُهَو الَِّذي ُيَسريِ ُُكْم ِف اْلبَ رِ  َواْلَبْحِر َحىتَّ ِإَذا ُكنُتْم ِف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِّبِم ِبرِيٍح طَيِ َبٍة وَ 
يَن لَِئْن َأََنْيتَ نَ  نَي َلُه الدِ  َِ ( 22ا ِمْن َهِذِه لََنُكوَننِ  ِمَن الشَّاِكرِيَن )اْلَمْوُج ِمن ُكلِ  َمَكاٍن َوظَنُّوْا أَن َُّهْم ُأِحيَ  ِّبِْم َدَعُوْا اَّللََّ ُُمِْل

ُيوَن ِف اأَلْرِض ِبَيرْيِ اْْلَقِ   نْ َيا ُثَّ ِإلَيَنا َمْرِجُعُكْم فَ َلمَّا َأََناُهْم ِإَذا ُهْم يَ ب ْ َا بَ ْيُيُكْم َعَلى أَنُفِسُكم مََّتاَع اْْلََياِة الدُّ يَا أَي َُّها النَّاُس ِإَّنَّ
 ( ( .23فَ نُ َنبِ ُئُكم ِبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن )

 [ . 23 -22] يونس : 
------------- 

أ : هو سبحانه الذ  يسريكم بقدرته ورمحته  ي الرب والبحر، بواسطة ما وهبكم من قدرة ( ) ُهَو الَِّذي ُيَسريِ ُُكْم ِف اْلبَ رِ  َواْلَبْحِر 
 على السري، أو ما سخر لكم من دواب وسفن وغريمها مما تستعملونه  ي سفركم، وكل ذلك من أجل مصلحتكم ومنفعتكم.

 أ  : السفن البحرية .) َحىتَّ ِإَذا ُكنُتْم ِف اْلُفْلِك ( 
 موافقة ملا يهوونه، من غري انيزعاج وال مشقة.ِّبِم ِبرِيٍح طَيِ َبٍة َوَفرُِحوْا ِّبَا (  ) َوَجَرْينَ 

 .املراد بالريح الطيبة : الريح املناسبة لسري السفن ، واملوافقة ال جتاهها 
 أ  : تلك السفن .) َجاءتْ َها (  

 أ  : شديدة .) رِيٌح َعاِصٌف ( 
 أ  : اغتلم البحر عليهم .َمَكاٍن (  ) َوَجاءُهُم اْلَمْوُج ِمن ُكل ِ 

أ  : هلكوا ، أ : عرفوا أنه اهلالك، فانقطع حينئذ تعلقهم باملخلوقني، وعرفوا أنه ال ينجيهم من ) َوظَنُّوْا أَن َُّهْم ُأِحيَ  ِّبِْم ( 
 هذه الشدة إال هللا وحده، فدلعلووه خمو ليصينيل للهو الد يينل .

  يطل هبييم  ، أ  : أحاط  هبم البالء من كل ناحية. يقال ملن وقع  ي بلية : قد أحيط به.أوحي
يَن (  نَي لَُه الدِ  َِ بيان ملا قالوه بعد أن دامهتهم الرياح العاصفة، واألمواج العالية وبعد أن أيقنوا أهنم على حافة ) َدَعُوْا اَّللََّ ُُمِْل

 املوت.
إىل اَّلل  وحده قائلني: نقسم لك يا ربنا، ويا من ال يعجيزك شيء،  أ   ي تلك الساعات العصيبة ، واللحظات احرجة، توجهوا

 لئن أْيتنا من تلك األهوال اليت حنن فيها، لنكونن من الشاكرين لك ، املطيعني ألمرك ، املتبعني لشرعك.
 أ  : ال يدعون معه صنماً وال وثناً، بل يفردونه بالدعاء واالبتهال .

 أ  : هذه احالة .ِذِه ( ) لَِئْن َأََنْيتَ َنا ِمْن هَ  
 أ  : ال نشرك بك أحداً ، ولنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ههنا .) لََنُكوَننِ  ِمَن الشَّاِكرِيَن (  
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 أ  : من تلك املصيبة واألزمة .) فَ َلمَّا َأََناُهم (  
من كرب الدنيا وشدائدها فإذا ركبوا  ي الفلك دعوا هللا  التوحيد مفيزع أعدائه وأوليائه؛ فأما اعداؤه فينجيهمقال ابن القيم : 

خملصني له الدين فلما ْاهم إىل الرب إذا هم يشركون، وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا واآلخرة وشدائدها ولذلك فيزع 
كون  ي الدنيا وما أعد هلم  ي اآلخرة، اليه يونس فنجاه هللا من تلك الظلمات، وفيزع اليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به املشر 

وملا فيزع اليه فرعون عند معاينة اهلالك وإدراك الغرق له مل ينفعه، ألن اإلميان عند املعاينة ال يقبل، هذه سنة هللا  ي عباده، فما 
روب اال فرج هللا كربه دفعت شدائد الدنيا مبثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذ  النون اليت ما دعا هبا مك

بالتوحيد فال يلقى  ي الكرب العظام اال الشرك وال ينجى منها اال التوحيد، فهو مفيزع اخلليقة وملجؤها وحصنها وغياثها وباهلل 
 التوفيق .

 . الخالص سبب لقبول الدعاء وتفريج الكرب 
هلل تعاىل خبالص أعماهلم ، فكان كل واحد منهم  كما  ي حديث الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ، فسبب ْاهتم دعوهتم

هيكل فافر روج  علنَّا ملا حنل نو فييهي ... ( .يقول )  اللَّهومَّ إين  كون تو فرلعلل تو ذلليكل اب تغلاءل ولج 
 . وهو سبب  يَرف الفتنة عن القلب 

 كان دين العبد كل ه هلل عيز وجل.( : فال تيزول الفتنة عن القلب إال إذا  1/60قال اإلمام ابن تيميه  ي الفتاوى )
شلاءل إينَّهو مين  عيبل  ويوسف  ادينلا ما ْى من فتنة املرأة إال باإلخالص هلل تعاىل قال تعاىل ) كلذلليكل لينلص ريفل علن هو السُّوءل ولال فلح 

للصينيل ( .  ال موخ 
ن هللا عيز وجل كان أقوى من مجال امرأة وخشيته م ( : فإن قوة إخالص يوسف 261/ 10) قال ابن تيمية  ي الفتاوى
 العيزييز وحسنها وحبه هلا .

   أنه سبب لستيناء القلب عن الناس .وهو 
قال اإلمام ابن تيميه  ي الفتاوى : ال يستغ  القلب عن مجيع املخلوقات إال بأن يكون هللا هو مواله الذ  ال يعبد إال إياه ، وال 

 ال يبغض إال له .يستعني إال به ، وال حيب إال له و 
 . وهو سبب للنجاة من النار 

 ) فإن هللا حرم على النار يبتغي بذلك وجه هللا ( . قال 
 ومن لطائف اقرتان الفرج بالكرب واليوسر بالعسر : أن الكربل إذا اشتد وعظومل وتناهى ، حصل  قال ابن رجب رمحه هللا :

به باهلل وحده ، وهذا هو حقيقة التوكل على هللا ، وهو من أعظرم للعبد اإلياس من كشفه من جهة املخلوقني ، وتعلق قل
 بوهو ( .األسباب اليت توطلبو هبا احروائج ، فإن هللا يكفي من تروكل عليه ، كما قال تعاىل )  ولملن  يرلترلولكَّل  علللى اَّللَّي فرلهوول حلس  

 ك موالك كل ما تريد .  ) جامع العلوم واحكم ( .قال الفضيل : لو يئست من اخللق حَّت ال تريد منهم شيئاً ، ألعطا
ُيوَن ِف اأَلْرِض ِبَيرْيِ اْْلَقِ  (   أ  : كأن مل يكن من ذلك شيء .) ِإَذا ُهْم يَ ب ْ

 كما قال تعاىل ) كأن مل يدعنا إىل ضر مسه ( .
 ذا هم يسعون  ي األرض فساداً. أ  : فحني أْاهم اَّلل  تعاىل بفضله ورمحته من هذا الكرب العظيم الذ  كانوا فيه ، إ

 ويرتكبون البغي الفاضح الذ  ال خيفى قبحه على أحد.
 : بغى اجلرح إذا جتاوز حده  ي الفساد.معناه: جتاوز احق، يقال ، ألنه ال يكون إال كذلك، إذا البغيوقيد البغي بكونه بغري احق
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 والظلم ، فهو بغى ظاهر سافر ال خيفى قبحه على أحد. فقوله : بيغلري ي اح لق ي تأكيد ملا يفيده البغي من التعد 
َا بَ ْيُيُكْم َعَلى أَنُفِسُكم (   أ : إمنا يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم وال تضرون  به أحداً غريكم .) يَا أَي َُّها النَّاُس ِإَّنَّ

دخر هللا لصاحبه  ي اآلخرة، من البغي وقطيعة كما جاء  ي احديث: "ما من ذنب أجدر أن يعجل هللا عقوبته  ي الدنيا، مع ما يل 
 . "الرحم

نْ َيا (  أ : إمنا لكم متاع  ي احياة الدنيا الدنيئة احقرية . ) مََّتاَع اْْلََياِة الدُّ
 أ  : واعلموا أن هذا البغي إمنا تتمتعون به متاع احياة الدنيا اليت ال بقاء هلا ، وإمنا هي إىل زوال وفناء.

 أ  : مصريكم ومآلكم .يَنا َمْرِجُعُكْم ( ) ُثَّ ِإلَ 
أ  : اعلموا كذلك أن مردكم إلينا بعد هذا التمتع الفاين. فنخربكم يوم الدين بكل أعمالكم ، وسنجازيكم عليها باجليزاء الذ  

 تستحقونه.
من وجد خريا فليحمد هللا، ومن وجد غري ذلك أ : فنخربكم جبميع أعمالكم، ونوفيكم  إياها، ف) فَ نُ َنبِ ُئُكم ِبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلون ( 

 فال يلومن إال نفسه.
 الفوائد :

 نعمة هللا العظيمة بتيسري السري  ي الرب والبحر . -1
 فضل اإلخالص هلل ، وأنه سبب للنجاة من الشدائد .-2
 أن اإلله احق هو هللا . -3
 وجوب عبادة هللا وحده ، ألنه هو النافع الضار . -4
 اس جبلوا على الرجوع إىل اَّلل  وحده عند املصائب واحملن .أن الن -5
 ذم من يدعو هللا عند الضراء وينساه عند الرخاء . -6
 فضل الشكر هلل تعاىل .-7
 أن عدم الشكر هلل من صفات الكفار . -8
 إميان الكفار بوجود هللا . -9
 ون وال يشكرون .شدة طغيان هؤالء الكفار ، حيث أْاهم هللا ُث بعد ذلك يتكرب -10
 أن بغي اإلنسان راجع على نفسه . -11
 أن الدنيا متاع زائل . -12
 إثبات الرجوع إىل هللا والبعث واحساب . -13
 أن هللا ال َّتفى عليه خافية . -14
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نْ َيا َكَماء أَنَزْلَناُه ِمَن السََّماء فَاْختَ َلَ  بِِه نَ َبا)  َا َمَثُل اْْلََياِة الدُّ ُت اأَلْرِض ِمَّا يَْأُكُل النَّاُس َواألَنْ َعاُم َحىتََّ ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض ِإَّنَّ
َهآ أَتَاَها َأْمُرنَا لَْيالا َأْو نَ َهاراا َفَجَعْلنَ  يداا َكَأن َّلَّْ تَ ْيَن بِاأَلْمِس َكذَ زُْخُرفَ َها َوازَّي ََّنْت َوَظنَّ َأْهُلَها أَن َُّهْم قَاِدُروَن َعَلي ْ َِ ِلَك اَها َح

َِ ُل اآليَاِت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن )  ( ( .24نُ َف
 [ . 24] يونس : 

--------- 
نْ َيا  ()  َا َمَثُل اْْلََياِة الدُّ  أ  : صفة احياة الدنيا ، وحاهلا العجيبة  ي فنائها وزواهلا ، وذهاب نعيمها واغرتار الناس هبا . ِإَّنَّ
 لدنيا الفانية .: هذا مثل ضربه هللا ل قال ابن اجلوزي 
 هذا املثل من أحسن األمثلة، وهو مطابق حالة الدنيا، فإن لذاهتا وشهواهتا وجاهها وحنو ذلك ييزهو لصاحبه  قال السعدي :

إن زها وقًتا قصريًا، فإذا استكمل وُت اضمحل، وزال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ 
 حسرهتا.القلب من مهها وحيزهنا و 

كمثل مطر نيزل من السماء فنبت به أنواع من النبات ، خمتلط بعضها َكَماء أَنَزْلَناُه ِمَن السََّماء فَاْختَ َلَ  بِِه نَ َباُت اأَلْرِض ( ) 
 ببعض ، قال ابن عباس : اختلط فنبت باملاء كل لون .

 ن احبوب والثمار والبقول ، واالنعام من الكأل والتْب والشعري .أ  : مما يأكله الناس م) ِمَّا يَْأُكُل النَّاُس َواألَنْ َعاُم ( 
 أ  : أخذت حسنها وهبجتها . ) َحىتََّ ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض زُْخُرفَ َها (

 أ  : تيزينت باحبوب والثمار واالزهار ، وهو متثيل هلا بالعروس اذا تيزينت باحلي والثياب . ) َوازَّي ََّنْت (
 تيزخرفت  ي منظرها، واكتست  ي زينتها، فصارت هبجة للناظرين، ونيزهة للمتفرجني، وآية للمتبصرين، : أ  قال السعدي :

 فصرت ترى هلا منظرًا عجيًبا ما بني أخضر، وأصفر، وأبيض وغريه.
َهآ (   لون لثمرهتا وغلتها .أ  : وظن أصحاهبا اهنم متمكنون من االنتفاع هبا ، َص) َوَظنَّ َأْهُلَها أَن َُّهْم قَاِدُروَن َعَلي ْ

 أ  : جاءها قضاؤنا هبالك ما عليها من النبات ، إما ليالً وإما هناراً .) أَتَاَها َأْمُرنَا لَْيالا َأْو نَ َهاراا ( 
ا ( يدا َِ  أ  : َصودة مقطوعة ال شيء فيها ، كالذ  حصد باملناجل . ) َفَجَعْلَناَها َح

ْ تَ ْيَن بِاأَلْمِس (   كأهنا مل تكن عامرة قائمة على ظهر االرض قبل ذلك .  أ  :)  َكَأن َّلَّ
َِ ُل اآليَاِت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن (  أ  : مثل ما بينا هذا املثل الرائع للحياة الدنيا ، نبني اآليات ونضرب األمثال لقوم ) َكَذِلَك نُ َف

 يتفكرون فيعتربون هبذه األمثال . 
 املنتفعون باملواعظ .: وَّتصيصهم بالذكر الهنم  قال اللوسي 

 مباحث :
 هذا مثل ضربه هللا تعاىل للدنيا وزينتها وسرعة انقضائها . أولا :

 شبه سبحانه احياة الدنيا  ي أهنا تتيزين  ي عني الناظر فرتوقه بيزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغرتارًا منه  قال ابن القيم :
سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها فشبهها باألرض اليت ينيزل الغيث هبا حَّت إذا ظن أنه مالك هلا قادر عليها 

عليها فتعشب وحيسن نباهتا ويروق منظرها للناظر فيغرت به ويظن أنه قادر عليها مالك هلا فيأتيها أمر هللا فتدرك نباهتا اآلفة 
ا حال الدنيا والواثق هبا سواء، وهذا من أبلغ التشبيه بغتة فتصبح كأن مل تكن قبل فيخيب ظنه وتصبح يداه صفراً منها فكذ

 والقياس .



 للش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                      سورة يونستفسري 

38 

 

 شبهت حالة احياة  ي سرعة تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتيزايد نضارهتا حبال نبات األرض  ي  وقال ابن عاشور :
 ذهابه حطاماً ومصريه حصيداً.

 شرت  الضياع ويب  البنيان ، فيظن أنه قد نال مقصده ، : ... فكذلك الدنيا واإلنسان جيمع املال وي وقال السمرقندي
 فيأتيه املوت فيصري كأنه مل يكن أو رجل ولد له مولود ، فإذا بلغ فظن أنه قد نال مقصوده ، فيموت ويصري كأنه مل يكن.

 هذه األرض  : ومعىن اآلية التحذير من االغرتار بالدنيا ، إذ هي معرضة للتلف وأن يصيبها ما أصاب قال ابن عطية
 املذكورة مبوت أو غريه من رزايا الدنيا ، وخص " املتفكرين " بالذكر تشريفاً للمنيزلة وليقع التسابق إىل هذه الرتبة.

 وقد ذكر هللا تعاىل  ي سورة الكهف : ثانياا :
نر يلا كلملاء ألنيزلل نلاهو مينل السَّمل  رووهو الر ييلاحو ولكلانل اَّللَّو قال تعاىل ) ولاض ريب  هللوم مَّثللل اح ليلاةي الدُّ يًما تلذ  ترلللطل بيهي نرلبلاتو األلر ضي فلألص بلحل هلشي اء فلاخ 

ء  مُّق تلديرًا ( .  علللى كول ي شلي 
اثرور   يي األلم   نلكوم  ولتلكل نر يلا للعيب  ولهلل و  ولزيينلة  ولترلفلاخور  برلير  الي ولاأللو الدي كلملثللي غلي ث  ألع جلبل ال كوفَّارل نرلبلاتوهو ول وقال تعاىل ) اع للمووا ألمنَّلا اح ليلاةو الدُّ
رلةي علذلاب  شلدييد  ولملغ فيرلة  م ينل اَّللَّي ولريض ول  نر يلا إيالَّ ملتلاعو ال غورووري ( .ُثوَّ يلهييجو فرلترلرلاهو موص فلرًّا ُثوَّ يلكوونو حوطلاًما ول يي اآلخي  ان  ولملا اح ليلاةو الدُّ

   ألنلسي ب ني ملاليك  قلالل : قلالل رلسوولو اَّللَّي  علن  َّغلًة ُثو لي النَّاري يرلو مل ال قييلاملةي فرليوص بلغو  يي النَّاري صلبر  نر يلا مين  أله  لي الدُّ ) يروؤ تلى بيألنر علمي أله 
رًا قلطُّ هلل  ملرَّ بيكل نلعييم  قلطُّ فرل  ير  نر يلا مين  يروقلالو يلا اب نل آدلمل هلل  رلألي تل خل يرلقوولو الل ولاَّللَّي يلا رلب ي ، وليروؤ تلى بيألشلد ي النَّاسي بروؤ ًسا  يي الدُّ

غلًة  يي اجل لنَّةي فرليروقلالو للهو يلا اب نل آدلمل هلل  رلألي تل بروؤ ًسا قلطُّ هلل  ملرَّ بي  لي اجل لنَّةي فرليوص بلغو صلبر  دَّة  قلطُّ فرليرلقوولو الل ولاَّللَّي أله  يلا رلب ي ملا ملرَّ  كل شي
دًَّة قلطُّ ( رواه مسلم .  يبي بروؤوس  قلطُّ ولالل رلألي تو شي

 )ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة ُث راح وتركها( رواه الرتمذ . وقال 
 . )ما الدنيا  ي اآلخرة إال كما جيعل أحدكم إصبعه  ي اليم فلينظر مبا يرجع( رواه مسلم وقال النيب 

ذ  قال النوو  رمحه هللا: ما للدنيا بالنسبة لآلخرة  ي قصر مدهتا وفناء لذاهتا ودوام اآلخرة ودوام لذاهتا ونعيمها إال كنسبة املاء ال
 يعلق باإلصبع إىل باقي البحر.

نر يلا يل دلارو ال قلرلاري(. وقال سبحانه وتعاىل عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه )يلا قرلو مي إيمنَّلا هلذيهي اح ليلاةو الدُّ
رلةل هي خي  ملتلاع  ولإينَّ اآل 
 وقال القرطيب: متاع: أ  يتمتع هبا قليل ُث تنقطع وتيزول. ودار اآلخرة هي دار االستقرار واخللود.

 قال موسى عليه الصالة والسالم: الدنيا قنطره فاعربوها وال تعمروها.
 على موج البحار داراً تلكم الدنيا فال تتخذوها قراراً.وقال عيسى عليه السالم ألصحابه: من ذا الذ  يب  

 وقال: مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حَّت يقتله.
 :الدنيا باملاء لطيفة  ي تشبيه ثالثاا :

 .ألن املاء ال يستقر  ي موضع، وكذلك الدنيا
 .ف ىنوألن املاء ال يبقى ويذهب، كذلك الدنيا ترل 

لم أحد  دلخللها من فيتنتها وآفتها  .وألن املاء ال يرلق دير أحد  أن  يدخلله وال يرلب تل، كذلك الدنيا ال يلس 
ليًكا، وكذلك الدنيا: الكلفاف منها ينفع، و   .فضوهلوا يلضرُّ وألن املاء إذا كان بقلدر  كان نافًعا مون بيًتا، وإذا جاولزل املقدار، كان ضارًّا موه 

ملا حرصتل عليها وتشبَّث تل هبا، فال بد أن تفوتلك وألن ملا حاولتل أن  متسكه بكف يك، تفلَّتل منك، وكذلك الدنيا مله   .املاء مله 
  ذكر فريق من أهل العلم بعض احيكلم من تشبيه احياة الدنيا باليزرع:  رابعاا :

ها، كعاقبة النبات؛ حيث علق صاحبه على ج  َصوله أمالً  أن عاقبة االغرتار بالدنيا، وما يبذله املرء ألجل حتصيلأحدها: 



 للش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                      سورة يونستفسري 

39 

 

كبريًا، لكن سرعان ما خاب أمله، ملا نيزل مبحصوله من اهلالك؛ وهذا الغالب على املتمسك بالدنيا، والالهث وراء مكاسبها، أن 
 ة فإذا هم مبلسون ( .حَّت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغت يأتيه املوت من حيث ال حيتسب. وهو معىن قوله تعاىل )

: أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه ) وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً (  أ : كما صار سعي هذا ثانيها
  اليزارع هشيًما تذروه الرياح، بسبب حدوث اآلفات املهلكة، فكذلك سعي املغرت بالدنيا، ال جدوى منه وال فائدة . 

ليزارع ملا أتعب جسمه، وكد نفسه، وعلق قلبه؛ أماًل  ي االنتفاع بيزرعه، وطمًعا  ي ج  َصوله؛ فإذا حدث ما أهلك أن ا ثالثها:
زرعه، وذهب به، حصل له من الشقاء واحسرة الكثري؛ فكذلك حال من أسلم قلبه للدنيا، وأتعب نفسه  ي حتصيلها، إذا مات، 

 حتمله  ي حتصيل أسباب الدنيا، سبًبا حصول الشقاء العظيم له  ي اآلخرة .وفاته كل ما ناله منها، صار العناء الذ  
 وقد تضمن هذا املثل القرآين بعض اللطائف : خامساا :

منها : أن التمتع  ي هذا احياة الدنيا، إمنا هو لفرتة قصرية َدودة، ُث هو صائر إىل زوال؛ وعلى العاقل أن ال يغرت مبا هو زائل 
 ى لتحصيل ما هو دائم وباق .وفان، وأن يسع

ومنها : أن انقضاء الدنيا سريع ومفاجئ ويكون من غري سابق إنذار، فإن اإلنسان ال يدر ، مَّت ينقضي أجله  ي هذه احياة، 
ريًا، وال ومَّت يصبح  ي عداد املوتى، بعد أن كان يشكل رقًما فوقها؛ وهكذا سنة احياة، ال تعرف كبريًا وال صغريًا، وال غنًيا وال فق

ا وال جاهاًل، فالكل  ي قانون املوت سواء ) فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون ( 
ً
 حاكًما وال َكوًما، وال عامل

لسبب اغرتار كثري من الناس هبذه احياة الدنيا، حَّت تصبح   ي قوله تعاىل ) حَّت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت ( بيان  سادساا :
مههم الوحيد؛ فشبهها سبحانه األرض بالعروس اليت تويزفُّ إىل زوجها ليلة العرس، بعد أن تكون  -مبغرياهتا ولذاهتا وشهواهتا  -الدنيا  احياة

قد تيزينت له أمجل زينة، وهتيأت له أفضل ما يكون التهيؤ؛ وهكذا الدنيا تتيزين ألهلها وطالبيها غاية التيزين؛ حبيث تكون أشد إغراء 
 وأكثر إغواء لطالبيها، فيتهافتون على النيل من زخرفها، ويتسابقون إىل األخذ من نعيمها ما أمكنهم .ألهلها، 
 الفوائد :

 حتقري هللا للدنيا . -1
 سرعة زوال الدنيا وانقضائها . -2
 من أكرب عيوب الدنيا سرعة انقضائها . -3
 أنه على العاقل أن يعمل بالدنيا لآلخرة الباقية . -4
 ذر من فتنة الدنيا .اح -5
 على العاقل أن يتأمل ويتدبر آيات القرآن الكرمي اليت تبني حقيقة الدنيا وأهنا دار عبور ال دار مستقر . -6

 ( ( .25) َواَّللَُّ َيْدُعو ِإََل َداِر السَّاَلِم َويَ ْهِدي َمن َيَشاء ِإََل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم )
 [ . 25] يونس : 

--------- 
 ( معطوف على َذوف يدل عليه السياق.  َيْدُعو ِإََل َداِر السَّاَلمِ َواَّللَُّ ) 

والتقدير : الشيطان يدعوكم إىل إيثار متاع احياة الدنيا وزخرفها ، واَّلل  تعاىل يدعو الناس مجيعا إىل اإلميان احق الذ  يوصلهم 
 إىل دار كرامته.

، ألهنا الدار اليت سلم أهلها من كل أمل وآفة. أو اىل لعباده املؤمنني، ومسيت بذلكعواملقصود بدار السالم: اجلنة اليت أعدها اَّلل  ت
ألن حتيتهم فيها سالم، أو ألن السالم من أمساء اَّلل  تعاىل فأضيفت إليه تعظيما لشأهنا، وتشريفا لقدرها، كما يقال للكعبة: بيت 
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.  اَّلل 
 ومكروه وكدر وهم وغم. مسيت بذلك: ألهنا الدار اليت سلمت من كل آفة وبلية

 و ي تسميتها بذلك أربعة أقوال:قال ابن اجلوزي : 
 أحدها: أن السالم ، هو هللا ، وهي داره ، قاله ابن عباس ، واحسن ، وقتادة ، والسد .

 والثاين: أهنا دار السالمة اليت ال تنقطع ، قاله اليزجاج.
 ن الدمشقي.والثالث: أن حتية أهلها فيها السالم ، ذكره أبو سليما

والرابع: أن مجيع حاالهتا مقرونة بالسالم، ففي ابتداء دخوهلم )ادخلوها بسالم( وبعد استقرارهم )واملالئكة يدخلون عليهم من  
كل باب سالم عليكم( وقوله )إال قياًل سالمًا سالماً( وعند لقاء هللا )سالم قواًل من رب رحيم( وقوله )حتيتهم يوم يلقونه 

 سالم(.
بن القيم: ... فإهنا دار السالمة من كل بلية وآفة ومكروه ، وهي دار هللا ، وامسه سبحانه وتعاىل السالم ، الذ  سلمها وقال ا

وسلم أهلها ، وحتيتهم فيها سالم ، واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صربُت ، والرب تعاىل يسلم عليكم 
 فاكهة وهلم ما يدعون سالم قواًل من رب رحيم(. من فوقهم كما قال تعاىل )هلم فيها

 :وللجنة أمساء 
 أواًل: اجلنة.

 وهو االسم العام املتناول لتلك الدار ، وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور.
لوهوم  جلنَّات  جتل ري  مين حتل تيهلا األلنر هلارو خلاليديينل فييهلا أل  خي  بلداً(.قال تعاىل )سلنود 

.) ري الَّذيين آملنووا ولعلميلووا الصَّاحيلاتي ألنَّ هللوم  جلنَّات  جتل ري  مين حتل تيهلا األلنر هلارو  وقال تعاىل )ولبلش ي
 ثانياً: دار السالم.

 فهي الساملة من كل بلية وآفة ومكروه.
 مبيلا كلانووا يرلع مللوون(.قال تعاىل )هللوم  دلارو السَّاللمي عيندل رلهب ييم  ولهوول وللييرُّهوم  

.) تلقييم  رلاط  مُّس  دي  ملن يلشلاءو إيىلل صي عوو إيىلل دلاري السَّاللمي وليرله   وقال تعاىل )ولاَّلل و يلد 
 ثالثاً: دار اخللد.

 ومسيت بذلك ألن أهلها ال يظعنون عنها أبداً كما قال تعاىل )عطاء غري َذوذ(.
ير ر  أل   م  جلنَّةو اخل ول دي الَّيتي ووعيدل ال موترَّقوونل كلانلت  هللوم  جليزلاء ومصرياً(.قال تعاىل )قول  ألذلليكل خل

 رابعاً: دار املقامة.
 ألهنم مقيمون هبا أبداً ، ال ميوتون وال يتحولون منها أبداً.

(.قال تعاىل حكاية عن أهلها )الَّذي  ألحللَّنلا دلارل ال موقلاملةي مين فلض ليهي الل ميللسُّنلا في   يهلا نلصلب  ولالل ميللسُّنلا فييهلا لوغووب 
 خامساً: جنة املأوى.

 قال تعاىل )ألمَّا الَّذيينل آملنووا ولعلميلووا الصَّاحيلاتي فرلللهوم  جلنَّاتو ال ملأ ولى نرويزواًل مبيلا كلانووا يرلع مللوونل(.
يل ال ملأ ولى(.

 وقال تعاىل )فلإينَّ اجل لنَّةل هي
 دن.سادساً: جنات ع

 أ  جنات إقامة ، يقال علدلنل باملكان أ  أقام به.
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ن  الَّيتي ولعلدل الرَّمح لنو عيبلادلهو بيال غلي بي إينَّهو كلانل ولع دوهو ملأ تيي اً(.  قال تعاىل )جلنَّاتي علد 
ن  ذلليكل ال فلو زو ال علظييمو(.  وقال تعاىل )ولملسلاكينل طلي يبلًة  يي جلنَّاتي علد 

 دار احيوان.سابعاً: 
 أ  هي الدار اليت ال تنغيص فيها وال نفاد ، وال تفىن وال تنقطع.

يل اح ليرلولانو للو  كلا
رلةل هللي خي نر يلا إيالَّ هلل و  ولللعيب  ولإينَّ الدَّارل اآل   نووا يرلع للموونل(.قال تعاىل )ولملا هلذيهي اح ليلاةو الدُّ

 ثامناً: الفردوس.
 اء اجلنة ومعناه: البستان الذ  جيمع كل ما فيه البساتني.والفردوس: اسم من أمس

سي نرويزواًل(.  قال تعاىل )إينَّ الَّذيينل آملنووا ولعلميلووا الصَّاحيلاتي كلانلت  هللوم  جلنَّاتو ال فير دلو 
املستقيم وهو دين اإلسالم عم  أ  : وهللا يهد  من يشاء من خلقه إىل صراطه) َويَ ْهِدي َمن َيَشاء ِإََل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ( 

 بالدعوة أواًل إظهاراً للحجة وخص بالدعوة ثانياً استغناء عن اخللق وإظهاراً للقدرة فحصلت املغايرة بني الدعوتني .
 والصراط املستقيم هو اإلسالم .

 لقه.: واعلم أن هللا عمَّ بالدعوة ، وخصَّ باهلداية من شاء ، ألن احكم له  ي خ قال ابن اجلوزي 
  قوله تعاىل ) من يشاء ( فيه إثبات املشيئة هلل ، وليعلم أن كل شيء عل قه هللا باملشيئة فإنه مقرون باحكمة ، أ  : أنه

ليست مشيئة هللا َردة هكذا تأَت عفوًا ، ال ، هي مشيئة مقرونه باحكمة ، والدليل على ذلك ، قوله تعاىل )ولملا تلشلاءوونل 
 اَّللَّو إينَّ اَّللَّل كلانل عللييماً حلكييماً ( فلما بني  أن مشيئتهم مبشيئة هللا ، بني  أن ذلك مب  عن علم وحكمة . إيالَّ ألن  يلشلاءل 

 الفوائد :
 أن اهلداية بيد هللا . -1
 استحباب طلب اهلداية من هللا و ي احديث القدسي ) فاستهدوين أهدكم ( . -2
 إثبات مشيئة هللا . -3

 ا ( .َأْحَسُنوْا اْْلُْسََن َوزِيَاَدٌة َوَل يَ ْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَ تَ ٌر َوَل ِذلٌَّة ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهْم ِفيهَ  ) لِ لَِّذينَ 
 [ . 26] يونس : 

---------- 
 أ  : أحسنوا  ي عبادة رهبم ، وأحسنوا إىل اخللق بكل أنواع اإلحسان .) لِ لَِّذيَن َأْحَسُنوْا ( 

 حسان نوعان:اإل
 إحسان  ي عبادة اخلالق، إحسان إىل املخلوق.

ن ( وقال  ي عبادة هللا، إخالصًا هلل تعاىل، ومتابعة للرسول  َو سي هلهو َّلليَّي ولهوول  للمل ولج  ، كما قال تعاىل )ولملن  ألح سلنو ديينًا مميَّن  ألس 
َو   هلهو َّلليَّي ولهوول  للمل ولج  روهو عين دل رلب يهي(.تعاىل )برلللى ملن  ألس  ن  فرلللهو ألج   سي

 فاإلحسان  ي عبادة هللا: أن تقوم بالعمل متقناً فيه إخالصاً ومتابعة.
 واإلحسان إىل املخلوق: بأداء حقوقهم الواجبة واملستحبة، وأن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك.

 :واإلحسان نوعان: قال السعدي 
 إىل املخلوق. اإلحسان  ي عبادة اخلالق، واإلحسان

 بقوله )أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك(. فاإلحسان  ي عبادة اخلالق: فسرها النيب 
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وأما اإلحسان إىل املخلوق: فهو إيصال النفع الدي  والدنيو  إليهم، ودفع الشر الدي  والدنيو  عنهم، فيدخل  ي ذلك أمرهم 
وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي  ي مجع كلمتهم، وإيصال  باملعروف، وهنيهم عن املنكر،

الصدقات والنفقات الواجبة واملستحبة إليهم، على اختالف أحواهلم وتباين أوصافهم، فيدخل  ي ذلك بذل الندى وكف األذى، 
 )تفسري السعد (هبذه األمور، فقد قام حبق هللا وحق عبيده.  واحتمال األذى، كما وصف هللا به املتقني  ي هذه اآليات، فمن قام

 وهي اجلنة .) اْْلُْسََن ( 
 النظر إىل وجه هللا الكرمي .) َوزِيَاَدٌة ( 

لو اجل لنَّةي اجل لنَّةل  علن  صوهلي ب  علني النَّيبي ي  تورييدوونل شلي ًئا ألزييدوكوم  فرليرلقوولوونل ألملل   يرلقوولو اَّللَّو ترلبلارلكل ولترلعلاىلل  -قلالل  -قلالل ) إيذلا دلخللل أله 
نلا مينل النَّاري  ل نلا اجل لنَّةل ولترونلج ي خي فو اح يجلابل فلملا أوع طووا شلي ًئا ألحلبَّ إيللي هيم  مينل النَّظلري إيىلل رلهب ييم  عليزَّ  -قلالل  -تروبرلي يض  ووجووهلنلا ألملل  تود  فرليلك شي

سلنووا اح وس ىنل ولزييلادلة ( ولجللَّ ، ُثوَّ   تلالل هلذيهي اآليلةل )ليلَّذيينل ألح 
 سلنووا اح وس ىنل ولزييلادلة  ( ، وقد ثبت  ي " صحيح مسلم "  عني النَّيب ي  قال ابن رجب ينل ألح 

تفسريو اليز ييرادةي  : قوله تعاىل ) ليلَّذي
جلعليه جيزاًء  ألهلي اإلحس اني ؛ ألنَّ اإلحسانل هو أن  يلعبودل املؤمنو رب ه  ي  بالن ظري إىل وجهي هللا عيز وجل  ي اجلنة ، وهذا مناسب  

وراقبةي، كأن ه يراهو بقلبيهي وينظرو إليه  ي حال عبادتيهي ، فكانل جيزاءو ذلك النَّظرل إىل هللا ع
ياناً  ي اآلخرة، الدُّنيا على وجهي احوضوري وامل

ررم  علررن  رلهب ييررم  يرلو ملئيررذ  للملح جووبوررونل ( ، وجعررلل ذلررك جرريزاًء وعكررس هررذا مررا أخررربل هللا تعرراىل برره علرر رريزاءي الكوفَّررار  ي اآلخرررةي ) إينرَّهو ن  جل
بلرت  عرن معرفتيرهي وموراقبتره  ي الردُّنيا ، فكران جريزاؤوهم علرى ذلر م ، حرَّت  حوجي ك أن  حاهلم  ي الدُّنيا ، وهو تراكوم الرَّاني علرى قولروهبي

بوا عن روؤيته  ي   اآلخرة .حوجي
 . أ  : قتام وسواد  ي عرصات احملشر كما يعرت  وجوه الكفرة الفجرة من القرتة والغربةَوَل يَ ْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَ تَ ٌر ( ) 

 أ  : هوان وصغار ، أ  ال حيصل هلم إهانة  ي الباطن ، وال  ي الظاهر .) َوَل ِذلٌَّة ( 
 شلرَّ ذلليكل ال يرلو مي ولللقَّاهوم  نلض رلًة ولسوروورًا ( أ  : نضرة  ي وجوههم ، وسروراً  ي قلوهبم . كما قال تعاىل  ي حقهم ) فرلولقلاهومو اَّللَّو   
 أ : ال يناهلم مكروه، بوجه من الوجوه، ألن املكروه، إذا وقع باإلنسان، تبني ذلك  ي وجهه، وتغري وتكدر. قال السعدي : 

  يي ووجووهيهيم  نلض رلةل النَّعييم ( . وأما هؤالء فهم كما قال هللا عنهم ) ترلع ريفو 
 واعلم أنه تعاىل ملا شرح ما حيصل ألهل اجلنة من السعادات ، شرح بعد ذلك اآلفات اليت صاهنم هللا بفضله  قال الرازي :

سواد ) ولالل ذيلَّة  ( وال أثر هوان وال عنها ، فقال ) ولالل يرلر هلقو ووجووهلهوم  قرلترلر  ولالل ذيلَّة  ( واملعىن : ال يغشاها قرت ، وهي غربة فيها 
 كسوف.

 فالصفة األوىل : هي قوله تعاىل ) ووجووه  يرلو ملئيذ  علللير هلا غلبرلرلة  ترلر هلقوهلا قرلترلرلة  ( .
بلة  (  والغرض من نفي هاتني الصفتني ، نفي أسباب اخلوف  والصفة الثانية : هي قوله تعاىل ) ووجووه  يرلو ملئيذ  خاشعة علاميللة  نَّاصي

واحيزن والذل عنهم ، ليعلم أن نعيمهم الذ  ذكره هللا تعاىل خالص غري مشوب باملكروهات ، وإنه ال جيوز عليهم ما إذا حصل 
 غري صفحة الوجه ، وييزيل ما فيها من النضارة والطالقة ، ُث بني أهنم خالدون  ي اجلنة ال خيافون االنقطاع.

 ( املالزمون هلا . ةِ ُأولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنَّ ) 
 ( ال حيولون وال ييزولون، وال يتغريون. ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ) 

 الفوائد :
 فضل اإلحسان وعلو منيزلته ، وأن من فضائله دخول اجلنة ، ورؤية وجهه الكرمي . -1
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  وأعظم دافع لإلحسان مراقبة هللا تعاىل، ولذلك قال النيب  تراه، فإن مل تكن تره فإنه يراك(. ي تعريفه )أن تعبد هللا كأنك 
معىن اإلحسان، وأن إحسان العمل إمنا يكون ملن راقب هللا وعلم يقينياً أن هللا مطلع  وسؤال جربيل هذا ليعلم أصحاب النيب 

 عليه.
 ألن اإلحسان هو الغاية اليت من أجلها خلق اخللق، وأنه سبحانه خيترب عباده  ي إحساهنم للعمل.

تَّةي أليَّام  ولكلانل علر شوهو علللى ال ملاءي( ُث بكما قال تعاىل لر ضل  يي سي ني  احكمة فقال   ي أول سورة هود )ولهوول الَّذي  خلللقل السَّملاولاتي ولاأل 
لوولكوم  أليُّكوم  ألح سلنو علملاًل(. ومل يقل أيكم أكثر عماًل.  )لييلبر 

لوولهوم  أليرُّهوم  ألح سلنو علملاًل(.وقال تعاىل  ي أول سورة الكهف )إينَّا جلعلل نل  لر ضي زيينلًة هلللا( ُث بني  احكمة بقوله )لينلبر   ا ملا علللى األ 
لوولكوم  أليُّكوم  ألح سلنو عل   ملاًل(.وقال تعاىل  ي أول سورة امللك )الَّذي  خلللقل ال ملو تل ولاح ليلاةل( ُث بني  احكمة فقال )لييلبر 

 العمل حسناً متقناً ال نقص فيه وال وصم، وإحسان العمل ال ميكن إال مبراقبة خالق هذا الكونفاإلحسان: أن يأَت ب
 :فضائل اإلحسان 

 أواًل: أن من أحسن إىل الناس أحسن هللا إليه.

 قال تعاىل )هل جيزاء اإلحسان إال اإلحسان(.
 ثانياً: هلم  ي الدنيا حسنة.

 ة(.قال تعاىل )للذين أحسنوا  ي هذه الدنيا حسن
 ثالثاً: رمحة هللا قريبة من احملسنني.

 قال تعاىل )إن رمحت هللا قريب من احملسنني(.
 رابعاً: هلم اجلنة ونعيمها.

 قال تعاىل )للذين أحسنوا احسىن وزيادة(.
 خامساً: تبشري احملسنني.

 قال تعاىل )وبشر احملسنني(.
 سادساً: أن هللا معهم.

 (.قال تعاىل )وإن هللا ملع احملسنني
 سابعاً: إن هللا حيب احملسنني.

 قال تعاىل: )وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني(.
 ثامناً: إن هللا ال يضيع أجر احملسنني.

 قال تعاىل )إن هللا ال يضيع أجر احملسنني ( .
 من فضائل اإلحسان دخول اجلنة . -2
 إثبات رؤية هللا تبارك وتعاىل يوم القيامة . -3
 اجلنة أنه ال يصيبهم أ  أذى أو مكروه . من متام نعيم أهل -4
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َ ا ُأْغِش َيْت ُوُج وُهُهْم ِقَطعا ا مِ  َن اللَّْي ِل ) َوالَِّذيَن َكَسُبوْا السَّيِ َئاِت َجَزاء َسيِ َئٍة ِبِْثِلَها َوتَ ْرَهُقُهْم ِذلٌَّة مَّا ََلُم مِ َن اَّللَِّ ِمْن َعاصِ   ٍم َكَأَّنَّ
 ( ( .27اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن )ُمْظِلماا ُأْولَِئَك َأْصحَ 

 [ . 27] يونس : 
--------- 

أ  : والرذين عملروا السريئات مرن الكفرر واملعاصري هلرم جريزاء السريئة الريت عملوهرا ) َوالَِّذيَن َكَسُبوْا السَّ يِ َئاِت َج َزاء َس يِ َئٍة ِبِْثِلَه ا ( 
 مبثلها من عقاب هللا  ي اآلخرة .

 ملرا أخررب تعراىل عرن حرال السرعداء الرذين يوضراعف هلرم احسرنات، ويريزدادون  علرى ذلرك، عطرف برذكر حرال :  قال ابن كث ري
 األشقياء، فذكر عدله تعاىل فيهم، وأنه جيازيهم على السيئة مبثلها، ال ييزيدهم على ذلك .   ) انتهى ( .

ثلاهليلا ول  رو ألم  ثر للهلا ولهوم  الل يوظ للموون ( .كما قال تعاىل )ملن جلاء بياح لسلنلةي فرلللهو علش   ملن جلاء بيالسَّي يئلةي فلالل جيو يزلى إيالَّ مي
روهو علللى اَّللَّي إينَّهو ال حيويبُّ الظَّ  ثر لوهلا فلملن  علفلا ولألص للحل فلألج   اليمينيل ( .وقال تعاىل ) ولجليزلاءو سلي يئلة  سلي يئلة  مي

يل هللاو عنهما، عن رلسوول هللا  و ي الصحيحني: عن عبدي هللاي بني عباسي  ، فيمرا يررو  عرن ربرهي، تبراركل وتعراىل، بني عبد املطلب رضي
، فلملن  هلمَّ حبلسلنلة  فرلللم  يرلع ملل هلا كلتلبلها هللاو  ل ذليكل رنلًة كقلالل )إنَّ هللال كلتلبل احلسلنلاتي والسَّي يئلاتي ُثوَّ برلنيَّ اميللرًة، ولإن   ترلبلرارلكل وترلعلراىل عين ردلهو حلسل

ري يئلة  فرل  رمَّ بيسل ع ف  إيىل ألضعلاف  كلثرية ، وإن  هل رل حلسلنات  إيىل سلب عمئةي ضي را هللاو ترلعلراىلل عين ردلهو هلمَّ هبلا فرلعلميللهلا كلتلبرلهلا هللاو علش  را كلتلبرلهل للرم  يرلع ملل هل
ًة ( .حلسلنلًة كلاميلًة، ولإن  هلمَّ هبيلا فرلعلميللهلا كلتلبرلهلا هللاو  دل  سلي يئلًة ولاحي

  فائدة: قوله   رنلًة كلاميللرًة( أ : مرن هرم  بسريئة  ي حديث ابن عباس السابق )ولإين  هلمَّ بيسلي يئلة  فرلللم  يرلع ملل هلا كلتلبرلهلا اَّللَّو عين ردلهو حلسل
 ا من أجلي أو من جرائي(.فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة إذا كان تركها من خشية هلل كما  ي رواية ملسلم )إمنا تركه
 ومثل قصة الذ  هم  بابنة عمه بسوء فرتكها هلل، فأجاب هللا دعاءه وفرج مهه فانفرجت الصخرة.

 .فإن تركها بسبب عدم القدرة عليها مع االشتغال بتحصيل أسباهبا، فهذا يعاقب كمن عميل، فتكتب عليه سيئة 
صيلها لكن عجيز عنهرا، فهرذا يكترب عليره وزر السريئة كراماًل، دليرل ذلرك، : من هم  بالسيئة وسعى  ي حتقال الشيخ ابن عثيمني

)إذا التقرى املسرلمان بسريفيهما فالقاترل واملقترول  ي النرار، قرالوا: يرا رسرول هللا! هرذا القاترل، فمرا برال املقترول؟ قرال:  قرول النريب 
 ألنه كان حريصاً على قتل صاحبه(.

 ة ألهنا تسوء صاحبها  ي الدنيا و ي اآلخرة ،  ي الدنيا بظهور آثارها عليره مرن اهلرم  وقوله ) السيئات ( مجع سيئة ، مسيت سيئ
دي  يلهو والضيق  ي الصدر واخللق والرزق ، فيفقد من السعادة  ي احياة بقدر ما عمل من السوء ، قال تعاىل )فلملن  يوريدي اَّللَّو ألن  يرله 

رلهو ليإليس المي ولملن  يوريد  أل  رلح  صلد  ررلحل اَّللَّو صلرد  يلش  رلهو ضلي يقاً حلرلجاً كلألمنَّلا يلصَّعَّدو  يي السَّملاءي( وقال تعراىل )ألفلملرن  شل لَّهو جيل علل  صلد  رلهو ن  يوضي
ري اَّللَّي(. وتسوؤه آجاًل بعد موته  يلةي قرولووبروهوم  مين  ذيك  ملعاقبته عليها إن مل يتب منها أو ليإل يس المي فرلهوول علللى نوور  مين  رلب يهي فرلولي ل  ليل قلاسي

 يتداركه هللا بعفوه.
ورمبا تسوء غريه بأن يتعدى ضررها إىل الغري مباشررة، أو برأن يكرون هلرا أثرهرا السريء علرى الربالد والعبراد عامرة مبحرق الربكرات وقلرة 

ربلت  أل  رري مبيلرا كلسل عورونل( وقرال اخلريات، كما قال تعاىل )ظلهلرل ال فلسلادو  يي ال برلر ي ولال بلح  ي ردي  النَّراسي لييورذييقلهوم  برلع رضل الَّرذي  علميلوروا للعللَّهورم  يرلر جي
 . ما منع قوم زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء( رواه ابن ماجه( 
 إين  جتل تلنيبوروا والسيئات  ي األصل تطلق على الكبائر والصغائر ، قد يرراد هبرا الصرغائر إذا قرنرت مرع الكبرائر كمرا  ي قولره تعراىل( 

خلاًل كلريمياً(. ل كوم  مود  خي  كلبلائيرل ملا ترونر هلو نل علن هو نوكلف ير  علن كوم  سلي يئلاتيكوم  ولنود 
 أ : تعرتيهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها .) َوتَ ْرَهُقُهْم ِذلٌَّة ( 
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عي    ي   ( .كما قال تعاىل ) ولترلرلاهوم  يروع رلضوونل علللير هلا خلاشي
 نيل مينل الذُّل ي يرلن ظوروونل مين  طلر ف  خلفي

رخلصو فييرهي ا  روهوم  لييرلرو م  تلش  َّ اَّللَّل غلرافياًل علمَّرا يرلع ملرلو الظَّراليموونل إيمنَّلرا يرورؤلخ ي رهيم  ال وقال تعاىل ) ولال حتل سلرْبل طيعيرنيل موق نيعيري روءووسي ألب صلرارو * موه 
تروهوم  هلولاء  * ولألن ذيري النَّاسل يرلو مل يلأ تييهيمو ال علذلاب ( .يرلر تلدُّ إيللي هيم  طلر فرو   هوم  ولألف ئيدل

 أ : من مانع وال واق يقيهم العذاب .مَّا ََلُم مِ َن اَّللَِّ ِمْن َعاِصٍم ( ) 
ترلقلرُّ ( .كما قال تعاىل ) يرلقوولو اإلن سلانو يرلو ملئيذ  ألي نل ال ملفلرُّ * كلال ال ولزلرل * إيىلل رلب ي     كل يرلو ملئيذ  ال موس 

َا ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطعاا مِ َن اللَّْيِل ُمْظِلماا (   إخبار عن سواد وجوههم  ي الدار اآلخرة .)  َكَأَّنَّ
ولدَّت  ووجووهوهوم  ألكلفل  ولدُّ ووجووه  فلألمَّا الَّذيينل اس  فورروونل كما قال تعاىل ) يرلو مل ترلبر يلضُّ ووجووه  ولتلس  ر ُتو  برلع دل إيميلانيكوم  فلذووقووا ال علذلابل مبيلا كون توم  تلك 

 * ولألمَّا الَّذيينل ابر يلضَّت  ووجووهوهوم  فلفيي رلمح لةي اَّللَّي هوم  فييهلا خلاليدوونل ( .
رلة  ولووجووه  يرلو    تلب شي كلة  موس  فيرلة  ضلاحي  ملئيذ  علللير هلا غلبرلرلة  ترلر هلقوهلا قرلترلرلة  أووللئيكل هومو ال كلفلرلةو ال فلجلرلة ( .وكما قال تعاىل ) ووجووه  يرلو ملئيذ  موس 
 . بني  ي هذه اآلية الكرمية أن من أسباب اسوداد الوجوه يوم القيامة كسب السيئات 

 وبني  ي موضع آخر أن من أسباب ذلك  الكفر بعد اإلميان .
فلر ُتو  برلع دل إيميلانيكوم  (  اآلية. وذلك  ي قوله ) فلألمَّا الذين اسودت   ووجووهوهوم  ألك 

 وبني  ي موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على هللا :
ولدَّة  ( . بووا  علللى هللا ووجووهوهوم مُّس   وهو قوله تعاىل ) وليرلو مل القيامة ترلرلى الذين كلذل

 وبني  ي موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور :
 له تعاىل ) ولووجووه  يرلو ملئيذ  علللير هلا غلبرلرلة  ترلر هلقوهلا قرلترلرلة  أولئك هومو الكفرة الفجرة ( . وهو قو 

وهذه األسباب  ي احقيقة شيء واحد عرب عنه بعبارات خمتلفة ، وهو الكفر باهلل تعاىل ، وبني  ي موضع آخر شدة تشويه 
 رمني يرلو ميئيذ  زور قاً ( وأقبح صورة أن تكون الوجوه مسوداً والعيون زرقاً .وجوههم بيزرقة العيون وهو قوله ) ولحنل شورو اجمل
 تقرير ملصريهم والعياذ باهلل وهو مالزمة النار وعدم اخلروج منها خبلودهم فيها .) ُأْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ( 

 الفوائد :
 وهوان وحسرة . بيان عاقبة السيئة وما تورثه من ذل -1
 بتها سيئة من غري مضاعفة .و قبعباده ، حيث أن من عمل سيئة فع بيان عدل هللا-2
 أن الكفر سبب للذل . -3
 هتديد للكفار ، وأنه ال عاصم وال منقذ من أمر هللا . -4
 من صفات الكفار يوم القيامة اسوداد الوجه . -5
يعاا ُثَّ نَ قُ   انَ ا تَ ْعبُ ُدوَن وُل ِللَِّذيَن َأْشرَُكوْا َمَكاَنُكْم أَنُتْم َوُشرََكآؤُُكْم فَ َزي َّْلَنا بَ ي ْ نَ ُهْم َوقَ اَل ُش رََكآُؤُهم مَّ ا ُكن ُتْم ِإيَّ )  َويَ ْوَم ََنُْشُرُهْم َجَِ
َنُكْم ِإن ُكنَّا َعْن ِعَباَدِتُكْم َلَياِفِلنَي )28) نَ َنا َوبَ ي ْ ا بَ ي ْ ُلو ُكلُّ نَ ْف ٍس مَّ ا َأْس َلَفْت َورُدُّوْا ِإََل اَّللَِّ ( ُهَناِلَك 29( َفَكَفى بِاَّللَِّ َشِهيدا تَ ب ْ

ُهم مَّا َكانُوْا يَ ْفتَ ُروَن )  ( ( .30َمْوَلُهُم اْْلَقِ  َوَضلَّ َعن ْ
 [ . 30 -28] يونس : 

----------- 
يعاا (   أ : أهل األرض كلهم، من إنس وجن  وبر وفاجر .)  َويَ ْوَم ََنُْشُرُهْم َجَِ

نر هوم  ألحلًدا  ( .كما قال )   ولحلشلر نلاهوم  فرلللم  نروغلادير  مي
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 .ي هذا إثبات احشر واجلمع يوم القيامة  
 واحشر ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع.

.) مووعوونل إيىلل مييقلاتي يرلو م  ملع لووم  ريينل. للملج  خي لوَّلينيل ولاآل   قال تعاىل )قول  إينَّ األ 
  ولاع للمووا ألنَّكوم  إيللي هي حتو شلروونل(.وقال تعاىل )ولاترَّقووا اَّللَّل 

.) رلت   وقال تعاىل )ولإيذلا ال ووحووشو حوشي
 وقال تعاىل )ولألن  ألقييمووا الصَّالةل ولاترَّقووهو ولهوول الَّذي  إيللي هي حتو شلروونل(.

لر ضي ولإيللي هي حتو شلروونل   (.وقال تعاىل )ولهوول الَّذي  ذلرلألكوم   يي األ 
ء  ُثوَّ إيىلل رلهب ييم  حيو شلروونل(.  وقال تعاىل )ملا فرلرَّط نلا  يي ال كيتلابي مين  شلي 

 )حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عف راء كقرصة النقي ليس فيها علم ألحد( متفق عليه. وقال 
 :وحيشر كل شيء حَّت البهائم ، ودل على حشر البهائم عدة أدلة 
(.قوله تعاىل -أ رلت    )ولإيذلا ال ووحووشو حوشي
ثلررالوكوم  ملررا فرلرَّط نلررا  يي  -ب ي ررهي إيالَّ أوملررم  ألم  لنلاحل لر ضي ولال طلررائير  يلطيررريو جبي ررن  دلابَّررة   يي األ  ء  ُثوَّ إيىلل رلهب ييررم  قولرره تعرراىل )ولملررا مي رري  ررن  شل  ال كيتلررابي مي

 حيو شلروونل(.
اتني ينتطحان فقال: يا أبرا ذر أتردر  فيمرا ينتطحران؟ قرال: قلرت: ال ، قرال: لكرن هللا رأى ش ج_ وحديث أيب ذر )أن النيب 

 يدر  وسيقضي بينهما( رواه أمحد.
وحررديث )مررانع صرردقة اإلبررل والبقررر والغررنم وأهنررا جترريء يرروم القيامررة أعظررم مررا كانررت وأمسنرره تنطحرره بقروهنررا وتطررأوه بأظالفهررا(.  -د

 متفق عليه
قوله تعاىل )يوم ينظر املرء ما قدمت يرداه ويقرول الكرافر يرا ليتر  كنرت ترابراً( وأن هللا تعراىل جيمرع الوحروش ُث اآلثار الواردة  ي  -هر

 يقتص من بعضها لبعض ، ُث يقول هلا: كوين تراباً ، فتكون تراباً ، فعندها يقول الكافر )يا ليت  كنت تراباً(.
 كيف حيشر الناس؟ 

 حيشرون حفاة عراة غراًل.
: )حيشررر النرراس يرروم القيامررة حفرراة عررراة غررراًل ، قالررت: يررا رسررول هللا! الرجررال والنسرراء  ائشررة. قالررت: قررال رسررول هللا حررديث ع

 ينظر بعضهم إىل بعض؟ قال: يا عائشة األمر أشد من أن ينظر بعضهم إىل بعض( متفق عليه.
شرون حفاة عراة غوراًل ، ُث قرأ  وعن ابن عباس عن النيب  )كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنرا كنرا فراعلني( قال )إنكم حتو

 وأول من يوكسلى يوم القيامة إبراهيم( متفق عليه.
 حفاة: مجع حاف وهو من ليس عليه نعال.
 عراة: مجع عار وهو من ليس عليه ثياب.

 غراًل: أ  غري خمتونني.
 .أول من يكسى إبراهيم 

 م(.)وأول من يكسى إبراهيم عليه السال لقوله 
 واحكمة  ي ذلك:

 قيل: مل يكن  ي األولني واآلخرين هلل عيز وجل عبد أخوف من إبراهيم فتعجل له كسوته أماناً له ليطمئن قلبه.
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 وقيل: ألنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة  ي التسرت.
ا صررب واحتسرب وتوكرل علرى هللا جرازاه علرى ذلرك وقيل: أن الذين ألقروه  ي النرار جرردوه ونيزعروا عنره ثيابره علرى أعرني النراس ، فلمر

 بأن جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة ، وهذا أحسنها.
 .أرض احملشر الشام 

: )حيشر الناس يروم القيامرة علرى أرض بيضراء عفرراء كقرصرة النقري ، لريس فيهرا معلرم عن سهل بن سعد. قال: قال رسول هللا 
 ألحد( رواه البخار .

 ليس بياضها ناصع. ... كقرصة النقي: الدقيق اخلالص من الغش. عفراء: أ 
 ليس فيها معلم ألحد: أ : شيء من العالمات اليت يهتدى هبا  ي الطرقات كاجلبل والصخرة والبناء.

ذا اليروم العصريب ، اليزمروا مكرانكم أنرتم أ  : ُث نقول للمشركني منهم  ي ه) ُثَّ نَ ُقوُل ِللَِّذيَن َأْشرَُكوْا َمَكاَنُكْم أَنُتْم َوُشرََكآؤُُكْم ( 
 وشركاؤكم فال تربحوه حَّت يقضى اَّلل  قضاءه فيكم .

  : رررلكووا  ( أ  نقررول للمشررركني مررن بيررنهم وألن ترروبيخلهم وهتديرردلهم علررى ق  ال أب  و الس  عود قولرره تعرراىل )  ُثوَّ نرلقوررولو ليلَّررذيينل ألش 
ويل اليومي أدخل ، وَّتصيصو وصفي إشراكهم بالرذكر  ي حيريز الصرلةي مرن برني رؤوس األشهادي أفظعو واإلخبارو حبشر الكل ي  ي هت

م . م وعمدةل سيئاهتي  سائر ما اكتسبوه من السيئات البتناء التوبيخي والتقريعي عليه مع ما فيه من اإليذان بكونه معظمل جناياهتي
نَ ُهْم (   ل  ي الدنيا .أ  : ففرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواص) فَ َزي َّْلَنا بَ ي ْ

ريموونل ( . تلازووا ال يرلو مل أليرُّهلا ال موج   كما قال تعاىل ) ولام 
 وقال ) وليرلو مل ترلقوومو السَّاعلةو يرلو ملئيذ  يرلترلفلرَّقوونل ( . 
وهلذا قيرل: ذلرك  و ي اآلية األخرى ) يرلو ملئيذ  يلصَّدَّعوونل ( أ : يصريون صيدعني، وهذا يكون إذا جاء الرب تعاىل لفصل القضاء ،  

ررو م  يستشررفع املؤمنررون إىل هللا تعرراىل أن يررأَت لفصررل القضرراء ويرحينررا مررن مقامنررا هررذا، و ي احررديث اآلخررر: "حنررن يرروم القيامررة علررى كل
 فوق الناس .

  : خرالص أ : فرقنا بينهم، بالبعد البدين والقليب، وحصلت بينهم العداوة الشديدة، بعد أن بذلوا هلم  ي الدنيا قال السعدي
 احملبة وصفو الوداد، فانقلبت تلك احملبة والوالية بغًضا وعداوة.

  بر نلا فيزيلنا : من التيزييل مبعىن التميييز والتفريرق ، يقرال : زيلرت الشريء أزيلره إذا حنيتره وأبعدتره ، ومنره قولره تعراىل: )للرو  ترليزليرَّلوروا لل علرذَّ
نر هوم  علذاباً أللييماً( أ  : ل  و متييزوا وتفرقوا.الَّذيينل كلفلرووا مي

 ( املراد بالشركاء كل ما عبد من دون اَّلل  من إنس وجن وأوثان وغري ذلك.) َوقَاَل ُشرََكآُؤُهم مَّا ُكنُتْم ِإيَّانَا تَ ْعُبُدوَن  
وإمنررا كنررتم  أ  : وقررال شررركاؤهم الررذين أشررركوهم  ي العبررادة مررع اَّلل  تعرراىل: إنكررم أيهررا املشررركون مل تكونرروا لنررا عابرردين  ي الرردنيا ،

 تعبدون أشياء أخرى زينها الشيطان لكم فانقدُت له بدون تدبر أو تعقل.
 واملقصود بقوهلم هذا ؛ الترب  من املشركني ، وتوبيخهم على أفكارهم الفاسدة.

 : ا عبردُت واملعىن : وقرد قرال شرركاؤهم الرذين عبردوهم وجعلروهم شرركاء هلل سربحانه مرا كنرتم إيانرا تعبردون، وإمنر قال الشوكاين
هواكم وضاللكم، وشياطينكم الذين أغووكم، وإمنا أضاف الشركاء إليهم مع أهنم جعلوهم شركاء هلل سبحانه، لكوهنم جعلوا 
هلم نصيباً من أمواهلم، فهم شركاؤهم  ي أمواهلم من هذه احيثية. وقيل: لكروهنم شرركاؤهم  ي هرذا اخلطراب، وهرذا اجلحرد مرن 

 ا قد وقع من املشركني من عبادهتم، فمعناه إنكار عبادهتم إياهم عن أمرهم هلم بالعبادة.الشركاء وإن كان خمالفاً مل
 .اختلفوا  ي املراد هبؤالء الشركاء 
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 فقال بعضهم : هم املالئكة .
 بودوونل ( .واستشهدوا بقوله تعاىل ) يرلو م  حنل شوروهوم  مجلييعاً ُثوَّ يرلقوولو للمالئكة ألهلؤواللء إييَّاكوم  كلانووا  يرلع   
ومررنهم مررن قررال : بررل هرري األصررنام ، والرردليل عليرره : أن هررذا اخلطرراب مشررتمل علررى التهديررد والوعيررد ، وذلررك ال يليررق باملالئكررة  

 املقربني ، ُث اختلفوا  ي أن هذه األصنام كيف ذكرت هذا الكالم.
 ت على ذكر هذا الكالم.فقال بعضهم : إن هللا تعاىل خيلق احياة والعقل والنطق فيها ، فال جرم قدر 

وقال آخرون إنه تعاىل خيلق فيها الكالم مرن غرري أن خيلرق فيهرا احيراة حرَّت يسرمع منهرا ذلرك الكرالم ، وهرو ضرعيف ، ألن ظراهر 
 قوله : )ولقلالل شورلكلاؤوهوم ( يقتضي أن يكون فاعل ذلك القول هم الشركاء.

 بد من دون هللا تعاىل ، من صنم ومشس وقمر وأنسي وج  وملك.والقول الثالث : إن املراد هبؤالء الشركاء ، كل من ع
 واملراد بالشركاء هنا : املالئكة . وقيل الشياطني ، وقيل األصنام ، وإن هللا سبحانه ينطقهرا  ي هرذا الوقرت .  قال الشوكاين :

 وقيل : املسيح ، وعيزير ، والظاهر أنه كل معبود للمشركني كائناً ما كان .
قوله )وقال شركاؤهم( يع  األصرنام الريت كرانوا يعبردوهنا مرن دون هللا وإمنرا مسراهم شرركاءهم، ألهنرم جعلروا هلرم نصريباً  :قال اَخازن 

مرن أمرواهلم أو ألنرره سربحانه وتعراىل ملررا خاطرب العابرردين واملعبرودين بقولره: مكررانكم فقرد صرراروا شرركاء  ي هرذا اخلطرراب )مرا كنررتم 
 ن العابدين.إيانا تعبدون( تربأ املعبودون م

 فإن قلت : كيف صدر هذا الكالم من األصنام وهي مجاد ال روح فيها وال عقل هلا؟
 قلت : حيتمل أن هللا تعاىل خلق هلا  ي ذلك اليوم من احياة والعقل والنطق حَّت قدرت على هذا الكالم .

 : ا يعبردوهنا وهررم املعنيرون بررأكثر هرذه اآليررات ، واملرراد هبرؤالء الشررركاء قيرل : األصررنام فرإن أهررل مكرة إمنرا كررانو  وق ال اآللوس  ي
ونسبة القول هلا غرري بعيرد مرن قدرتره سربحانه فينطقهرا هللا الرذ  أنطرق كرل شريء  ي ذلرك املوقرف فتقرول هلرم ) مَّرا كونرتوم  إييَّانلرا 

م ومرا أعظرم هرذا مكران الشرفاعة ترلع بودوونل ( واملراد من ذلك تربيهم من عبادهتم وأهنم إمنا عبدوا  ي احقيقة أهواءهم الداعية هل
 اليت كانوا يتوقعوهنا منهم.

 وقيل : املراد هبم املالئكة واملسيح عليهم السالم .
ا عييسلرى اب رنل ملرر ميلل : )ولإيذ  قلرالل اَّللَّو يلرلقوله تعاىل )وليرلو مل حيل شوروهوم  مجلييعاً ُثوَّ نرَّقوولو للمالئكة ألهلؤواللء إييَّاكوم  كلانووا  يرلع بودوونل( وقوله سربحانه 

ي مين  دووني اَّللَّي( . يل إيهلللني 
 ألألن تل قرول تل ليلنَّاسي اَّتَّيذوويني ولأوم ي

 إمنا أضاف الشركاء إليهم لوجوه :(  ولقلالل شورلكلآؤوهوم) : قوله تعاىل  قال الرازي 
نفسررهم  ي تلررك األمرروال ، فلهررذا قررال تعرراىل : )ولقلررالل األول : أهنررم جعلرروا نصرريباً مررن أمررواهلم لتلررك األصررنام ، فصررريوها شررركاء أل 

 شورلكلاؤوهوم  ( .
 الثاين : أنه يكفي  ي اإلضافة أدَن تعلق ، فلما كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه الشركة ، ال جرم حسنت إضافة الشركاء إليهم. 

 ( صاروا شركاء  ي هذا اخلطاب.الثالث : أنه تعاىل ملا خاطب العابدين واملعبودين بقوله : )ملكلانلكوم  
َنُكْم (   نَ َنا َوبَ ي ْ ا بَ ي ْ أ  : تقول الشركاء للمشركني يوم القيامة : حسبنا هللا شاهداً بيننا وبينكم ، فهو سربحانه ) َفَكَفى بِاَّللَِّ َشِهيدا

 .رضينا هبا يعلم حالنا وحالكم ، ويعلم أننا كنا  ي غفلة عن عبادتكم لنا ، حبيث إننا ما فكرنا فيها وال
أ  : ما كنا عن عبادتكم لنا إال غافلني ، ال نسمع وال نبصر وال نعقل ، ألنا كنا مجراداً ال روح ِإن ُكنَّا َعْن ِعَباَدِتُكْم َلَياِفِلنَي (  

 فينا .
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 عرائهم إيراهم إىل : فاملالئكة الكرام واألنبياء واألولياء وحنروهم يترربؤون ممرن عبردهم يروم القيامرة ويتنصرلون مرن د قال السعدي
عبررادهتم وهررم الصررادقون البررارون  ي ذلررك، فحينئررذ يتحسررر املشررركون حسرررة ال ميكررن وصررفها، ويعلمررون مقرردار مررا قرردموا مررن 
األعمرال، ومرا أسرلفوا مرن رد ء اخلصررال، ويتبرني هلرم يومئرذ أهنررم كرانوا كراذبني، وأهنرم مفرررتون علرى هللا، قرد ضرلت عبررادهتم، 

 ت هبم األسباب والوسائل.واضمحلت معبوداهتم، وتقطع
 . املعبودون يتربؤون من عابديهم 

ربل  لس  ررًَّة فرلنلتلبرلررَّأل قال تعراىل ) إيذ  ترلبرلررَّأل الَّرذيينل اتُّبيعوروا ميرنل الَّرذيينل اترَّبرلعوروا ولرلألووا ال علرذلابل ولترلقلطَّعلرت  هبييرمو األ  اب . ولقلرالل الَّرذيينل اترَّبرلعوروا للرو  ألنَّ للنلرا كل
نر   نيل مينل النَّ مي لاريجي  اري ( .هوم  كلملا ترلبرلرَّأووا مينَّا كلذلليكل يورييهيمو اَّللَّو ألع ملاهللوم  حلسلرلات  علللي هيم  ولملا هوم  خبي

فكرل مرن عوبيرد  مرن دون هللا يترربأ مرن ،  يه عليه السالم( تربأ الذين عوبدوا من دون هللا كاألوثان واملالئكة واجلن والشيطان والرؤساء وعل إيذ  ترلبرلرَّأل الَّذيينل اتُّبيعووا) أ  : 
 أ  : من أتباعهم . عابديه )مينل الَّذيينل اترَّبرلعووا (

رانووا يرل  نلكل ألن رتل وللييرُّنلرا ميرن  ع بوردوونل قلرالووا سورب حلافاملالئكة تتربأ : كما قال تعاىل )وليرلو مل حيل شوروهوم  مجلييعاً ُثوَّ يرلقوولو ليل ملالئيكلةي ألهلؤوالءي إييَّاكوم  كل
ثرلروهوم  هبييم  موؤ مينوونل ( .  دووهنييم  بلل  كلانووا يرلع بودوونل اجل ينَّ ألك 

رررو إينَّ اَّللَّل ولعلرردلكوم  ول  لم  رريل األ  ررا قوضي رري طلانو للمَّ تو وكررذلك الشرريطان يتررربأ مررن تابعيرره : : كمررا قررال تعرراىل عنرره )ولقلررالل الشَّ كوم  ع رردل اح لررق ي ولولعلررد 
رتلجلب توم  يلي فلرال ترللوومورويني وللو  ل علللري كوم  ميرن  سورل طلان  إيالَّ ألن  دلعلرو توكوم  فلاس  توكوم  ولملا كلانل يلي للف  كوم  ولملرا ألنر رتوم  فلألخ  رريخي وموروا ألنر فوسلركوم  ملرا ألنلرا مبيوص 

تومووني مين  قرلب لو إي  رلك  يَّ إيين ي كلفلر تو مبيلا ألش   نَّ الظَّاليمينيل هللوم  علذلاب  أللييم  ( .مبيوص ريخي
ثلاناً ملولدَّةل برلي نيكوم   ُتو  مين  دووني اَّللَّي ألو  فورو وكذلك األوثان تتربأ من عابديها : قال تعاىل )ولقلالل إيمنَّلا اَّتَّلذ  نر يلا ُثوَّ يرلو مل ال قييلاملةي يلك   يي اح ليلاةي الدُّ

ريينل ( .برلع ضوكوم  بيبرلع ض  وليرل   ل علنو برلع ضوكوم  برلع ضاً ولملأ ولاكومو النَّارو ولملا للكوم  مين  نلاصي
ي ررتلجي ررن  دووني اَّللَّي ملررن  ال يلس  عوو مي بو للررهو إيىلل يرلررو مي واجلررن تتررربأ مررنهم وينتصررلون مررن عبررادهتم هلررم : كمررا قررال تعرراىل )ولملررن  ألضلررلُّ مميَّررن  يلررد 

رافيريينل ( . ] بعرض العلمراء ال قييلاملةي ولهوم  علن  دوعلر رانووا بيعيبلرادلهتييم  كل اًء ولكل رانووا هللورم  ألع ردل ررل النَّراسو كل محرل هرذه اآليرة ائيهيم  غلرافيلوونل . ولإيذلا حوشي
 على أن املعبودين من دون هللا هم اجلن [ .

د اً( أ  : سيخونوهنم أحوج ما وقال تعاىل )ولاَّتَّلذووا مين  دووني اَّللَّي آهليلًة لييلكوونووا هللوم  عييز   فورروونل بيعيبلادلهتييم  وليلكوونروونل علللي هيم  ضي اً . كلالَّ سليلك 
 يكونون إليهم .

نر يلا  ثلانراً ملرولدَّةل برلي رنيكوم   يي اح ليلراةي الردُّ ُتو  ميرن  دووني اَّللَّي ألو  فوررو برلع ضوركوم  بيربرلع ض  وليرلل علرنو ُثوَّ يرلرو مل ال   وقال اخلليل لقومه )ولقلالل إيمنَّلا اَّتَّلذ  قييلاملرةي يلك 
ريينل ( .  برلع ضوكوم  برلع ضاً ولملأ ولاكومو النَّارو ولملا للكوم  مين  نلاصي

رعو برل  هوم  إيىلل برلع رض  ال قلرو لل ع ضوروكذلك اجلبابرة والرؤساء والظلمرة يترربأون : قرال تعراىل )ولللرو  ترلررلى إيذي الظَّراليموونل ملو قووفورونل عين ردل رلهب ييرم  يرلر جي
برلرووا رتلك  برلرووا للو ال ألنر توم  للكونَّا موؤ مينينيل . قلالل الَّرذيينل اس  تلك  توض عيفووا ليلَّذيينل اس  رعيفووا ألحنل رنو صلردلد نلاكوم  علرني اهل وردلى  يرلقوولو الَّذيينل اس  توض  ليلَّرذيينل اس 

َو    ريمينيل ( .برلع دل إيذ  جلاءلكوم  بلل  كون توم  
ُلو ُكلُّ نَ ْفٍس مَّ ا َأْس َلَفْت (  أ :  ي موقرف احسراب يروم القيامرة َّتتررب كرل نفرس وتعلرم مرا أسرلفت مرن ]عملهرا مرن[  ) ُهَناِلَك تَ ب ْ

 خري وشر .
للى السَّرلائيرو ( .    كما قال تعاىل ) يرلو مل تروبر 
 ولألخَّرل ( .وقال تعاىل ) يرونلبَّأو اإلن سلانو يرلو ملئيذ  مبيلا قلدَّمل  
كل ال يرلو مل عل   يًبا ( .وقال تعاىل ) ولَنو ريجو للهو يرلو مل ال قييلاملةي كيتلابًا يرلل قلاهو ملن شوورًا اقر رلأ  كيتلابلكل كلفلى بينرلف سي  للي كل حلسي
 : لوو»ولألمَّا علللى قيرلاءلةي  قال الشنقيطي هلاني « ترلتر  يلةي ولج   :بيتلاءلي ني فلفيي ملع ىنل اآل 



 للش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                      سورة يونستفسري 

50 

 

ووىلل  عو إيىلل األ  لوو مبيلع ىنل ترلق رلأو  يي كيتلابي ألع ملاهليلا مجلييعل ملا قلدَّملت  ، فرليرلر جي  . ألحلدومهولا : ألنرَّهلا ترلتر 
 اح لدييثل .« عو ملن  كلانل يرلع بودو الشَّم سل الشَّم سل ) للتلت بلعو كولُّ أومَّة  ملا كلانلت  ترلع بودوهو فرليلت بل  ولالثَّايني : ألنَّ كولَّ أومَّة  ترلت بلعو علملللهلا ، ليقلو ليهي 

 )  أ : رد خلالئق كلهم إىل يوم القيامة فيحكم بينهم بعدله .) َورُدُّوْا ِإََل اَّللَِّ
  . ) مووعوونل إيىلل مييقلاتي يرلو م  ملع لووم  ريينل. للملج  خي لوَّلينيل ولاآل   كما قال تعاىل )قول  إينَّ األ 
نر هوم  ألحلداً(.وقال تعاىل    )ولحلشلر نلاهوم  فرلللم  نروغلادير  مي

( أ : خالقهم وراقهم وباعثهم ومالكم )احق( الذ  ال شك فيه ، فرال شرك  ي وجروده ، وال يسرع أحرداً إنكراره  ) َمْوَلُهُم اْْلَق ِ 
 أفعالره ، كامررل الصررفات والنعرروت ، لظهرور دالئررل إثباترره ، فهرو سرربحانه حررق  ي ذاتره ، حررق   ي صررفاته ، حرق  ي أقوالرره ، حررق  ي

 فهو الذ  مل ييزل وال ييزال باجلالل والكمال واجلمال موصوفاً.
عوونل مين  دوونيهي ال بلاطيلو ولألنَّ اَّللَّل هوول ال عل   لييُّ ال كلبيريو(.وهلذا قال تعاىل )ذلليكل بيألنَّ اَّللَّل هوول اح لقُّ ولألنَّ ملا يلد 

إذا قررام مررن الليررل يتهجررد قررال )اللهررم لررك احمررد ، ... أنررت احررق ، ووعرردك احررق ، ولقرراؤك حررق ،   و ي احررديث كرران النرريب
 وقولك حق ، واجلنة حق ، والنار حق ... ( متفق عليه.

 :واملراد بالوالية هنا العامة ، ألن الوالية تنقسم إىل قسمني 
 ني.والية عامة: مبعىن أن يتوىل شؤون عباده ، وهذا للكفار واملؤمن

. )  ودليلها قوله تعاىل  ي سورة األنعام )  ُثوَّ رودُّوا إيىلل اَّللَّي ملو الهومو اح لق ي
ترلروونل(.  وقوله تعاىل كما  ي هذه اآلية )ورودُّوا إيىلل اَّللَّي ملو الهومو اح لق ي ولضللَّ علنر هوم  ملا كلانووا يرلف 

 والية خاصة ، وهذه للمؤمنني.
ُّ الَّذيينل آملنووا خيو ريجوهوم  مينل الظُّلوملاتي إيىلل النُّوري( .كما قال تعاىل )اَّللَّو    وليلي

 وقال تعاىل )ذلليكل بيألنَّ اَّللَّل ملو ىلل الَّذيينل آملنووا ولألنَّ ال كلافيريينل ال ملو ىلل هللوم (.
 مقتضى النوع األول: أن هلل تعاىل كمال السلطان ، والتدبري  ي مجيع خلقه.

 ضى النوع الثاين: الرأفة ، والرمحة ، والتوفيق.ومقت
ُهْم (   أ : ذهب عن املشركني .) َوَضلَّ َعن ْ

 أ : ما كانوا يعبدون من دون هللا افرتاء عليه.) َما َكانُوا يَ ْفتَ ُروَن ( 
 الفوائد :

 إثبات احشر يوم القيامة . -1
 أن احشر جلميع اخلالئق . -2
 ون هللا من عابديه .بيان تربؤا ما عوبيد من د -3
 يوم القيامة تعلم كل نفس ما أسلفت وما قدمت من خري أو شر . -4
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ََاَر َوَمن خُيِْرُج اْْلَيَّ ِمَن اْلَمي ِ  ِت َوخُيِْرُج اْلَميََّت ِمَن اْْلَيِ  َوَمن ) ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِ َن السََّماء َواأَلْرِض َأمَّن مَيِْلُك السَّْمَع واألَْب
َرُفوَن )31ُر اأَلْمَر َفَسيَ ُقوُلوَن اَّللَُّ فَ ُقْل َأَفاَل تَ ت َُّقوَن )يَُدب ِ  َْ (  32( َفَذِلُكُم اَّللَُّ رَبُُّكُم اْْلَقُّ َفَماَذا بَ ْعَد اْْلَقِ  ِإلَّ الضَّاَلُل فََأَّنَّ ُت

 ( ( .33وَن )َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُة رَبِ َك َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوْا أَن َُّهْم َل يُ ْؤِمنُ 
 [ . 33 – 31] يونس : 

------------- 
ََاَر (  حيتج تعاىل على املشركني باعرتافهم بوحدانيته وربوبيته ) ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِ َن السََّماء َواأَلْرِض َأمَّن مَيِْلُك السَّْمَع واألَْب

 على وحدانية اإلله فقال :
يرزقكم من السماء، مبا يونيزله من املطر، ومن األرض مبا ينبته فيها من أنواع النبات هلؤالء املشركني: ملن  -أيها الرسول-قل 

 والشجر تأكلون منه أنتم وأنعامكم؟
 تذكري بأحوال الرزق ؛ ليكون أقوى حضورًا  ي الذهن ، فالرزق من السماء املطر ، والرزق من األرض قال ابن عاشور :

 النبات كله من حب وَثر وكأل.
 أ : من ذا الذ  ينيزل من السماء ماء املطر، فيشق  األرض شًقا بقدرته ومشيئته، فيخرج منها ) حلبًّا ولعينلًبا  ثري :قال ابن ك

ا الَّ  ائيقل غول ًبا ولفلاكيهلًة ولألبًّا ( ، أإله مع هللا؟ فسيقولون: هللا ) ألمَّن  هلذل ًبا ولزلير توونًا ولَنل ال ولحلدل  ألم سلكل ريز قلهو ( ؟ ذي  يرلر زوقوكوم  إين  ولقلض 
ََارَ )  (  أ : الذ  وهبكم هذه القوة السامعة، والقوة الباصرة، ولو شاء لذهب هبا ولسلبكم إياها،   َأمَّْن مَيِْلُك السَّْمَع َواألْب

عل ولاألب صلارل ولاألف ئيدلةل قلليي كوروونل ( .كما قال تعاىل ) قول  هوول الَّذي  ألن شلألكوم  ولجلعللل للكومو السَّم   ال ملا تلش 
 يلأ تييكوم  بيهي ( . وقال ) قول  ألرلألير توم  إين  ألخلذل اَّللَّو مسل علكوم  ولألب صلارلكوم  ولخلتلمل علللى قرولووبيكوم  ملن  إيلله  غلير رو اَّللَّي  
 ء ، والبصر الذ  يرى : ُث ذكر ملكه هلاتني احاستني الشريفتني : السمع الذ  هو سبب مدارك األشيا قال أبو حيان

 ملكوت السموات واألرض ، ومعىن ملكهما أنه متصرف فيهما مبا يشاء تعاىل من إبقاء وحفظ وإذهاب.
  ،وخص هاتني احاستني بالذكر، ألن هلما أعظم األثر  ي حياة اإلنسان، وألهنما قد اشتملتا  ي تركيبهما على ما هبر العقول

 خلقه .ويشهد بقدرته تعاىل وعجيب صنعه  ي 
 رلةي ال بلاهيرلةي ال علظيي قال الشوكاين يبلةي، ولال قود  علةي ال علجي ري ليملا فييهيملا مينل الصَّنر  عو ولال بلصلرو بيالذ يك  تلطييعو : ولخوص ي السَّم  : ملن  يلس  ملةي، أل  

يبلةي، ولاخل يل قلةي ا فلةي ال علجي وييرلترلهوملا علللى هلذيهي الص ي لوونل هبييملا مينل ملل كلهوملا ولتلس  ن تيفلاعل ال علظييمل، ولحي لص ي ا االي ل غلرييبلةي حلَّتَّ يرلن تلفيعووا هبييملا هلذل
ريينل  خولو حتل تل حلص ري اح لاصي  ال فلولائيدي ملا الل يلد 

 ، ومنته العميمة .أ : بقدرته العظيمة َوَمن خُيِْرُج اْْلَيَّ ِمَن اْلَميِ ِت َوخُيِْرُج اْلَميََّت ِمَن اْْلَيِ  () 
 وهذا دليل ثالث على قدرة هللا ووحدانيته.

ميلك إخراج النبات وهو كائن حي من األرض امليتة، وإخراج اإلنسان وهو كائن حي  -تعاىل -أ : وقل هلم كذلك من سوى هللا
 من النطفة وبالعكس، وإخراج الطري من البيضة وبالعكس.

  واإلنسان من النطفة ، والسُّن بروللةل من احب ة ، والطريل من البيضة ، واملؤمنل من الكافر.: أ  النباتل من األرض ، قال القرطيب 
 قوله تعاىل ) ولملن خيو ريجو احى مينل امليت ولخيو ريجو امليت مينل احي ( وفيه وجهان :  قال الرازي : 

 ت مينل احي ( أ  خيرج النطفة والبيضة من اإلنسان والطائر.األول : أنه خيرج اإلنسان والطائر من النطفة والبيضة ) ولخيو ريجو املي
 أن املراد منه أنه خيرج املؤمن من الكافر ، والكافر من املؤمن ، واألكثرون على القول األول ، وهو إىل احقيقة أقرب ، والثاين :
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ن سلانل مينل النُّط فلةي، ولالطَّير رل مينل ال برلي ضلةي، ولالنَّبلاتل مينل اح لبَّةي، ألوي اإل ي  : قوله تعاىل ) ولملن خيو ريجو اح ليَّ مينل ال ملي يتي ( وقال الشوكاين
، ألوي ال كلافيرل مينل  ن سلاني : النُّط فلةل مينل اإل ي ري ) ولخيو ريجو ال ملي يتل مينل اح لي ي ( أل ي

ا االي  ال موؤ مينل مينل ال كلافي : علمَّن  ال موؤ ميني، ولال مورلادو مين  هلذل تيف هلامي س 
 حيو ييي ولميوييتو .

 قوله تعاىل) ولملن  خيو ريجو اح ليَّ مينل ال ملي يتي ( كإخراج أنواع األشجار والنبات من احبوب والنوى، وإخراج  وقال السعدي :
 هذه املذكورات .املؤمن من الكافر، والطائر من البيضة، وحنو ذلك ) ولخيو ريجو ال ملي يتل مينل اح لي ي ( عكس 

 أ  : وملن يدب ير أمر السماء واألرض وما فيهن، وأمركم وأمر اخلليقة مجيًعا؟) َوَمن يَُدبِ ُر اأَلْمَر (  
 من الذ  يتوىل تدبري أمر هذا الكون من إحياء وإماتة،  -أيضا -وهذا دليل رابع على قدرة هللا ووحدانيته أ : وقل هلم

وم ...وصحة ومرض، وغىن وفقر، وليل و   هنار، ومشس وقمر ْو
 هذه اجلملة الكرمية من باب التعميم بعد التخصيص، ألن كل ما سبق من نعم يندرج فيها.

 أ  من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه، وهو املتصرف احاكم الذ  ال معقب حكمه، وال  قال ابن كثري :
أللوهو مل  ألوون ) يلس  ن   يي السَّملاولاتي ولاألر ضي كولَّ يرلو م  هوول  يي شلأ ن  ( فامللك كله العلو  والسفلي، وما يوسأل عما يفعل وهم يوس 

 فيهما من مالئكة وإنس وجان، فقريون إليه، عبيد له، خاضعون لديه .
 فون به .أ  : فسوف جييبونك بأن الذ  يفعل ذلك كله هو هللا ، أ : هم يعلمون ذلك ويعرت  ) َفَسيَ ُقوُلوَن اَّللَُّ (

 أ : أفال َّتافون منه أن تعبدوا معه غريه بآرائكم وجهلكم؟.) فَ ُقْل َأَفال تَ ت َُّقوَن ( 
أ : أتعلمون وتعرتفون بأن هللا تعاىل هو اخلالق لكل ما سبق، ومع ذلك تشركون معه آهلة  ي العبادة، دون أن تتقوا عذابه يوم 

 القيامة .
 تفكري، وانطماس  ي العقول، وجهالة ليس بعدها جهالة.إن مسلكك هذا إمنا يدل على ضعف  ي ال

يلةي ال كلريميلةي ، بيألنَّ ال كلفَّارل يوقيرُّونل بيألنَّهو جللَّ ولعل  ومووري قال الشنقيطي : صرَّحل اَّللَّو ترلعلاىلل  يي هلذيهي اآل  ب يرو ليأل  الل ، هوول رلبرُّهومو الرَّزَّاقو ال مودل
رلكووا بيهي جللَّ ولعلالل .ال موتلصلر يفو  يي مول   ا ألش  لافيهيم  بيروبووبييَّتيهي ، ولملعل هلذل  كيهي مبيلا يلشلاءو ، ولهوول صلرييح   يي اع رتي

فلع هوم  ذلليكل إلييش   ريكينيل موقيرُّونل بيروبووبييَّتيهي جللَّ ولعلالل ولملل  يرلنر  يلاتو الدَّالَّةو علللى ألنَّ ال موش  كلثيريلة  ،    -علهو غلير رلهو  يي حوقووقيهي جللَّ ولعلالل رلاكيهيم  مل ولاآل 
 كلقلو ليهي ) ولللئين  سلألل ترلهوم  ملن  خلللقلهوم  لليرلقوولونَّ اَّللَّو ( .

لر ضل لليرلقوولونَّ خلللقلهونَّ ال عليزيييزو ال عللييمو (    .ولقرلو ليهي ) ولللئين  سلألل ترلهوم  ملن  خلللقل السَّملاولاتي ولاأل 
يرلقوولوونل َّلليَّي  إيىلل قرلو ليهي : فلألَنَّ تو   لر ضو ولملن  فييهلا إين  كون توم  ترلع للموونل سل يلاتي .ولقرلو ليهي ) قول  ليملني األ   س حلروونل ( إيىلل غلري ي ذلليكل مينل اآل 
ثرلروهوم  بياَّللَّي إيالَّ ولهوم  مو   ا قلالل ترلعلاىلل ) ولملا يروؤ مينو ألك  ريكوونل ( .ولليذل  ش 

فيي  يي الدُّخوولي  يي دي  ع رتيلافل بيروبووبييَّتيهي جللَّ ولعلالل الل يلك  يلاتو ال ملذ كوورلةو صلريحيلة   يي ألنَّ االي قييقي ملع ىنل الل إيللهل إيالَّ اَّللَّو ولاآل  مي إيالَّ بيتلح  يني اإل يس الل
ًيا ولإيثر بلاتًا .  نرلف 

ل  -للعلنلهو اَّللَّو  -و نل وألمَّا جتللاهولو فير عل  نَّهو علب د  ليروبووبييَّتيهي جللَّ ولعلالل ،  يي قرلو ليهي ) قلالل فير علو نو ولملا رلبُّ ال علاللمينيل ( فلإينَّهو جتللاهولو علاريف  ؛ ألي
لر ضي بلصلائيرل ( ولقرلو ليهي ) ولجلحلدووا هبيلا ملر بووب  ، كلملا دللَّ علللي هي قرلو لوهو ترلعلاىلل ) قلالل للقلد  علليم تل ملا ألنر يزللل هل  ءي إيالَّ رلبُّ السَّملاولاتي ولاأل  ؤوالل

قلنلتر هلا ألنر فوسوهوم  ظول ًما ولعولووًّا ( . ترلير   ولاس 
حق أن يفرد بالعبادة، أ : فهذا الذ  اعرتفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإهلكم احق الذ  يست) َفَذِلُكُم اَّللَُّ رَبُُّكُم اْْلَقُّ (  

 وغريه من اآلهلة باطل ليس بشيء.
 ُّ دو ألن تل نوورو السَّملاولاتي  وقد جاء  ي احديث : علني اب ني علبَّاس   قال ) كلانل النَّيبي إيذلا قلامل مينل اللَّي لي يرلترلهلجَّدو قلالل اللَّهومَّ للكل اح لم 
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دو ألن تل اح لقُّ ولولع دوكل حلق  ولقرلو لوكل حل ولاأللر ضي ، ولملن  فييهينَّ ولللكل اح ل  ق  م دو ألن تل قرلي يمو السَّملاولاتي ولاأللر ضي ، ولملن  فييهينَّ ولللكل اح لم 
َولمَّد  حلق  ... ( .  ولليقلاؤوكل حلق  ولاجل لنَّةو حلق  ولالنَّارو حلق  ولالسَّاعلةو حلق  ولالنَّبييُّونل حلق  ول

تَّصيفو بيالووجوودي الدَّائيمي ولاحليلاةي ولالقليُّومييَّةي ولالبرلقلاءي، فلالل يرلل حلقوهو واحل 
و
م  هللي سوب حلانلهو هوول امل  زلولال  ألو  فرلنلاء ، ولكولُّ ألو صلافي احلق ي كلاميللة  قُّ اس 

، قلالل سبحانه وتعاىل لي ، ولالعلظلملةي ولاجللالل عوونل مين  دوونيهي هوول ال بلاطيلو ولألنَّ اَّللَّل  ) :ليل كلملالي ولاجللملالي ذلليكل بيألنَّ اَّللَّل هوول اح لقُّ ولألنَّ ملا يلد 
 ء  قلديير ( .ذلليكل بيألنَّ اَّللَّل هوول اح لقُّ ولألنَّهو حيو يي ال ملو تلى ولألنَّهو علللى كول ي شلي   ) :[، ولكلقلو ليهي 62( ]احج:  هوول ال عللييُّ ال كلبيريو 

بو الووجو  فلاتيهي، فرلهوول ولاجي : "احلقُّ"  يي ذلاتيهي ولصي ، ووجوودوهو يرلقوولو الشَّي خو علب دو الرَّمح لني السَّع دي ُّ رمحه هللا ترلعلاىلل فلاتي ولالنرُّعووتي ودي، كلاميلو الص ي
يلاءي إيالَّ   ذلاتيهي، ولالل ووجوودل ليشليء  مينل األلش 

لي ولاجللملالي ولالكلملالي ملو صووفًا، ولملل  يرليزلل  ولالل مين  للولازيمي ال يرليزلالو بياجللالل لل  بيهي، فرلهوول الذي  ملل  يرليزلل  ول
سلاني ملع رووفًا  .يرليزلالو بياإليح 

، ولكولُّ شليء  فرلقلو لوهو حلق ، ولفيع لوهو حلق ، ولليقلاؤوهو حلق ، ولروسولوهو حلق ، ولكوتوبوهو حلق ، ولديينوهو هوول ا يل احلقُّ
دلهو الل شلرييكل للهو هي حلق ، ولعيبلادلتوهو ولح 

 .يرون سلبو إيللي هي فرلهوول حلق  
 أ : فكل معبود سواه باطل، ال إله إال هو، واحد ال شريك له.) َفَماَذا بَ ْعَد اْْلَقِ  ِإل الضَّالُل ( 

مركم، هو هللا املرىب لكم بنعمه، وهو الذ  ال حتق العبودية واأللوهية إال له أ  : فذلكم الذ  فعل ما فعل من رزقكم ومن تدبري أ
 وحده.

؛ أ  ال يوجد غري احق شيء يتبع سوى الضالل، فمن ترك احق وهو عبادة هللا  إذا كان األمر كذلك فلماذا برلع دل اح لق ي إيالَّ الضَّاللو
 من اآلهلة األخرى.وحده، فقد وقع  ي الباطل والضالل وهو عبادة غريه 

َرُفوَن (  َْ أ : فكيف تصرفون عن عبادته إىل عبادة ما سواه، وأنتم تعلمون أنه الرب الذ  خلق كل شيء، واملتصرف ) فََأَّنَّ ُت
  ي كل شيء؟

 ك لنفسه : ) فلألَنَّ توص رلفوونل ( عن عبادة من هذا وصفه، إىل عبادة الذ  ليس له من وجوده إال العدم، وال ميل قال السعدي
 نفًعا وال ضرًا، وال موتًا وال حياة وال نشورًا.

فليس له من امللك مثقال ذرة، وال شركة له بوجه من الوجوه، وال يشفع عند هللا إال بإذنه، فتبا ملن أشرك به، ووحًيا ملن كفر به، 
 لقد عدموا عقوهلم، بعد أن عدموا أدياهنم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم.

 الكاف للتشبيه مبعىن مثل. وحقت مبعىن وجبت وثبتت.ْت َكِلَمُة رَبِ َك َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوْا أَن َُّهْم لَ يُ ْؤِمُنوَن ( ) َكَذِلَك َحقَّ 
 واملراد بالكلمة هنا: حكمه وقضاؤه سبحانه .

كم والقضاء منه سبحانه على واملعىن: مثل ما ثبت أن هللا تعاىل هو الرب احق، وأنه ليس بعد احق إال الضالل، ثبت أيضًا اح
الذين فسقوا عن أمره، وعموا وصموا عن احق، أهنم ال يؤمنون به، ألهنم إن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبياًل، وإن يروا سبيل 

 الغي يتخذوه سبياًل.
 فاملراد بالفسق هنا: التمرد  ي الكفر، والسري فيه إىل أقصى حدوده.

 : هؤالء املشركون واستمروا على شركهم وعبادهتم مع هللا غريه، مع أهنم يعرتفون بأنه اخلالق أ : كما كفر  قال ابن كثري
الرازق املتصرف  ي امللك وحده، الذ  بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة هللا أهنم أشقياء من ساك  النار،  

 ال كلافيريينل ( . كقوله ) قلالووا برلللى ولللكين  حلقَّت  كلليملةو ال علذلابي علللى
 الفوائد :

 أن الرازق هو هللا . -1
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 أنه ينبغي طلب الرزق ممن ميلكه وهو هللا . -2
 أن طلب الرزق من هللا يكون بأمرين : -3

 : بسؤال هللا ذلك . األول
 : فعل األسباب اليت جتلب األرزاق . والثاين

 والتوكل على هللا . –وتقوى هللا  –كصلة األرحام 
 عرفة نعمة السمع والبصر .جيب م -4
 أن شكر نعمة السمع والبصر يكون بطاعة هللا هبما وعدم معصيته . -5
 آية من آيات هللا العظيمة وهي إخراج احي من امليت ، وإخراج امليت من احي . -6
 أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية ، لكن ال يكفي ذلك حَّت يقروا بتوحيد األلوهية . -7
 ه احق هو هللا .أن اإلل -8
 أن كل آلة غري هللا فهو باطل . -9
 كل شيء وكل عمل لغري هللا فهو باطل .  -10
ُكم مَّن ( ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآئِ 34تُ ْؤَفُكوَن ) ) ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكم مَّن يَ ْبَدُأ اَْخَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه ُقِل اَّللَُّ يَ ْبَدُأ اَْخَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه فََأَّنَّ  

َي ِإلَّ َأن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف يَ ْهِدي ِإََل اْْلَقِ  ُقِل اَّللَُّ يَ ْهِدي لِْلَحقِ  َأَفَمن يَ ْهِدي ِإََل اْْلَقِ  َأَحقُّ َأن يُ تََّبَع َأمَّن لَّ يَِهد ِ 
 ( ( .36يُ ْيِِن ِمَن اْْلَقِ  َشْيئاا ِإنَّ اَّللََّ َعَليٌم ِبَا يَ ْفَعُلوَن ) ( َوَما يَ تَِّبُع َأْكثَ ُرُهْم ِإلَّ ظَن اا َإنَّ الظَّنَّ لَ 35ََتُْكُموَن )
 [ . 36 -34] يونس : 

------------- 
ة يقول تعاىل مبيًنا عجيز آهلة املشركني، وعدم اتصافها مبا يوجب اَّتاذها آهل) ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يَ ْبَدُأ اَْخَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه ( 

أو اخل لل قل ُثوَّ يوعييدوهو ( أ  : قل هلم يا َمد على جهة التوبيخ والتقريع : هل من ا) مع هللا  ألوثان قول  هلل  مين  شورلكلائيكوم  ملن  يرلب دل
 واألصنام من ينشىء اخللق من العدم ُث يفنيه ، ُث يعيده وحيييه ؟

 ( هو الذ  يفعل هذا ويستقل به، وحده ال شريك له .  يُِعيُدهُ ُقِل اَّللَُّ يَ ْبَدُأ اَْخَْلَق ُثَّ  ُقِل اَّللَُّ ) 
 قل هلم يا َمد: هللا وحده هو الذ  يبدأ اخللق ُث يعيده، أما شركاؤكم فهم أعجيز من أن خيلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ...

 أو اخل لل قل ُثوَّ يوعييدوهو ( من غري مشارك و  قال السعدي  ال معاون له على ذلك.: ) قولي اَّللَّو يرلب دل
يلاتي حلجلرًا ، بيألنَّ الشُّرلكلاءل الَّيتي يرلع بودوو  ريكينيل  يي هلذيهي اآل  رلةل هلللا علللى فيع لي قال الشنقيطي : ألل قلمل اَّللَّو ترلعلاىلل ال موش  نرلهلا مين  دوونيهي الل قود 

دلهو جللَّ ولعلالل الَّذي  يرلب   ء  ، ولألنَّهو هوول ولح  دي  ملن  يلشلاءو .شلي  رلى ، ولألنَّهو يرله  يلاءي ملرًَّة أوخ  أو اخل لل قل ُثوَّ يوعييدوهو بياإل يح   دل
 ولصلرَّحل مبييث لي هلذلا  يي آيلات  كلثيريلة   :

هي ) اَّللَّو الَّذي  خلللقلكوم  ُثوَّ رلزلقلكوم  ُثوَّ ميوييتوكوم  ُثوَّ حيو يييكوم  هلل  مين  شورلكلا
ء  سوب حلانلهو ولترلعلاىلل علمَّا كلقلو لي ئيكوم  ملن  يرلف عللو مين  ذلليكوم  مين  شلي 

ريكوونل ( .  يوش 
لنر فو   ًعا ولالل ميل  ولقرلو ليهي ترلعلاىلل ) ولاَّتَّلذووا مين  دوونيهي آهليلًة الل خيل لوقوونل شلي ًئا ولهوم  خيو للقوونل ولالل ميل ليكوونل ألي هيم  ضلرًّا ولالل نرلف  ليكوونل ملو تًا ولالل حليلاًة ولالل سي

 نوشوورًا ( .
لر ضي ( .ولقرلو ليهي ) يلا أليرُّهلا النَّاسو اذ كورووا نيع ملةل اَّللَّي علللي كوم  هلل  مين  خلاليق  غلير رو اَّللَّي يرلر زوقوكوم  مينل ا   لسَّملاءي ولاأل 
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 .ولقرلو ليهي ) ألفلملن  خيل لوقو كلملن  الل خيل لوقو (  
فلاتو ضور ي  ل اَّللَّو بيضور   هلل  هونَّ كلاشي عوونل مين  دووني اَّللَّي إين  ألرلادليني  هي ( .ولقرلو ليهي ) قول  ألفرلرلألير توم  ملا تلد 

ا الَّذي  يرلر زوقوكوم  إين  ألم سلكل ريز قلهو ( .   ولقرلو ليهي ) ألمَّن  هلذل
 دووني اَّللَّي الل ميل ليكوونل للكوم  ريز قًا فلابر ترلغووا عين دل اَّللَّي الر يز قل ( . ولقرلو ليهي ) إينَّ الَّذيينل ترلع بودوونل مين   

وييلةل ملا الل يلضورُّ ، ولالل يرلنر فلعو ، ولالل يرلق ديرو عللل  يلاتو  يي ميث لي ذلليكل كلثيريلة  ، ولملع لووم  ألنَّ تلس  ء  ملعل ملن  بييلديهي اخل لير رو كولُّ ولاآل  هو ال موتلصلر يفي ى شلي 
َّن  الل علق لل للهو ، كلملا قلالل ترلعلاىلل علن  ألص حلابي ذلليكل ) ولقلالووا للو  

ملعو ألو  نرلع قيلو ملا كونَّا  يي   بيكول ي ملا شلاءل ، الل تلص دورو إيالَّ ممي كونَّا نلس 
 ألص حلابي السَّعيريي ( .

 ا ال قلو لو الذ  قاله ا قال الشوكاين ريكينيل  يي اجل لولابي : لنيب : هلذل  علن  ألم ري اَّللَّي سوب حلانلهو للهو هوول نييلابلة  علني ال موش 
 إيمَّا: علللى طلرييقي الترَّل قينيي هللوم ، ولترلع رييفيهيم  كلي فل جيوييبوونل، ولإير شلاديهيم  إيىلل ملا يرلقوولوونل .

ا ال ملع ىنل قلد  برل  ي هي .ولإيمَّا: ليكلو ني هلذل ، ولملع ريفلةي ملا للدل  للغل  يي ال ووضووحي إيىلل غلايلة  الل حيو تلاجو ملعلهلا إيىلل إيقر رلاري اخل لص مي
نر هوم  علن  ألن  ترلل   ا اجل لولابي فيرلارًا مي ريكينيل الل يرلن طيقوونل مبيلا هوول الصَّولابو  يي هلذل ألو  ألن  يوسلجَّلل علللي هيم  بيال عينلادي  يزلملهومو اح وجَّةو،ولإيمَّا: ليكلو ني ال موش 

ابرلرلةي إين  حلادووا علني اح لق ي .  ولال موكل
 الباطل؟! ( أ : فكيف تصرفون عن طريق الرشد إىل فََأَّنَّ تُ ْؤَفُكونَ ) 

. يقال: أفكه عن الشيء واملعىن : وإذا كان األمر كذلك من الوضوح والظهور فلألَنَّ تروؤ فلكوونل واإلفك الصرف والقلب عن الشيء
 يأفكه أفكاً، إذا قلبه عنه وصرفه.

 أ  فكيف ساغ لكم أن تصرفوا عقولكم عن عبادة اإلله احق، إىل عبادة أصنام ال تنفع وال تضر؟!.
  ،وجعل سبحانه إعادة املخلوقات بعد موهتا حجة عليهم  ي التدليل على قدرته مع عدم اعرتافهم هبا، لإليذان بسطوع أدلتها

ولنو   علللي ه( .ألن القادر على البدء يكون أقدر على اإلعادة كما قال تعاىل) ولهوول الَّذي  يرلب دلؤوا اخل لل قل ُثوَّ يوعييدوهو ولهوول أله 
 فلما كان إنكارهم هلذه احقيقة الواضحة من باب العناد أو املكابرة، نيزل إنكارهم هلا منيزلة العدم

توبيخ آخر  ي صورة استفهام أ  قل هلؤالء املشركني : هل من هذه اآلهلة اليت ْم َمْن يَ ْهِدي ِإََل اْْلَقِ  ( ) ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئكُ 
تعبدوهنا من يرشد ضااًل ؟ أو يهد  حائرا ؟ أو يدل على طريق احق وسبيل االستقامة ؟ فينيزل كتابًا ، أو يرسل رسواًل ، أو 

 ذا الكون. أو حيث العقول على التدبر والتفكر  ي ملكوت السموات واألرض ... ؟يشرع شريعة، أو يضع نظاماً دقيقاً هل
قل هلم يا َمد: هللا وحده هو الذ  يفعل كل ذلك، أما شركاؤكم فال يستطيعون أن يفعلوا شيئاً ) ُقِل اَّللَُّ يَ ْهِدي ِلْلَحقِ  ( أي : 

 من ذلك أو من غريه.
  : كاءكم ال تقدر على هداية ضال، وإمنا يهد  احيارى والضالل، ويقلب القلوب من أ : أنتم تعلمون أن شر قال ابن كثري

 الغي إىل الرشد هللا، الذ  ال إله إال هو.
 : ول  قال الشوكاين ، لووقلاتي يلاتي  يي ال ملخ  : مبيلا نلصلبلهو هللوم  مينل اآل  يل

ايلةو اَّللَّي سوب حلانلهو ليعيبلاديهي إيىلل اح لق ي هي ، ولإينر يزلاليهي إي ولهيدل ر سلاليهي ليلرُّسولي
لب   لمس لاعي ولاأل  لفر هلامي ولاأل  ، ولخلل قيهي ليملا يرلترلولصَّلو بيهي ال عيبلادو إيىلل ذلليكل مينل ال عوقوولي ولاأل   صلاري.ليل كوتوبي

 دي  ليل حلق ي ( باألدلة والرباهني، وباإلهلام و  وقال السعدي  التوفيق، واإلعانة إىل سلوك أقوم طريق.: ) قولي اَّللَّو ( وحده ) يرله 
( أ  : أفمن يرشد اىل احق وهو هللا سبحانه وتعاىل أحق  ) َأَفَمْن يَ ْهِدي ِإََل اْْلَقِ  َأَحقُّ َأْن يُ تََّبَع َأمَّْن ل يَِهدِ ي ِإل َأْن يُ ْهَدى

 فضال عن هداية غريها ؟باإلتباع ، أم هذه األصنام اليت ال هتد  أحداً ؟ وال تستطيع هداية نفسها 
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رو ولال يروغ  ي علن كل شلي ًئا ملعو ولال يروب صي  ( . كما قال تعاىل إخبارًا عن إبراهيم أنه قال ) يلا ألبلتي مليل ترلع بودو ملا ال يلس 
توونل ولاَّللَّو خلللقلكوم  ولملا ترلع مللوون ( إىل غري ذلك من اآليا   ت.وقال لقومه ) ألترلع بودوونل ملا ترلن حي
 : دلى؟. قال البيوي تلدي ل ولالل ألن  يروه  دلى"، ولالصَّنلمو الل يروتلصلوَّرو ألن  يرله  : "إيالَّ ألن  يروه   إين  قييلل: كلي فل قلالل

: ألنرَّهلا الل ترلن تلقيلو مين  ملكلان  إيىلل ملكلان  إي  ، أل   ن تيقلالو نلامي االي لص  ايلةي  يي حلق ي األ  .الَّ قييلل: ملع ىنل اهل يدل نلامي لص  يزو األ  و بيهي علج    ألن  حتو مللل ولترونر قللل، يرلتلبرلنيَّ
ل  ريكينيل للمَّا اَّتَّلذووا األ  هي ال ملجلازي، ولذلليكل ألنَّ ال موش  ايلةي علللى ولج  رل اهل يدل : ألنَّ ذيك  ملعو ولجلولاب  آخلرو ولهوول ص نلامل آهليلًة ولألنر يزللووهلا ملن يزيللةل ملن  يلس 

فلةي ملن  يرلع قيلو.وليرل  فلت  بيصي  ع قيلو علبرَّرل علنر هلا مبيلا يروعلبرَّرو علمَّن  يرلع للمو وليرلع قيلو، ولووصي
هلبو بعقولكم، كيف سويتم بني هللا وبني خللقه، وعدلتم هذا هبذا، وعبدُت هذا  َفَما َلُكْم َكْيَف ََتُْكُمونَ )  ( أ : فما بالكم يوذ 

 جالله املالك احاكم اهلاد  من الضاللة بالعبادة وحده، وأخلصتم إليه الدعوة واإلنابة.وهذا؟ وهال أفردُت الرب جل 
  ( استفهام قصد به التعجيب من أحواهلم اليت تدعو إىل الدهشة والغرابة. ) َفَما َلُكْم َكْيَف ََتُْكُمونَ قوله تعاىل 

ن  ي العبادة مع هللا اخلالق اهلاد ، خملوقات ال هتدى أ : ما الذ  وقع لكم، وما الذ  أصابكم  ي عقولكم حَّت صرُت تشركو 
 بنفسها وإمنا هي  ي حاجة إىل من خيلقها ويهديها.

 واعلم أن االستدالل على وجود الصانع باخللق أوال ُث باهلداية ثانيًا ، عادة مطردة  ي القرآن، فقد حكى  قال الرازي :
 للقل ي فرلهوول يرله دييني ( .سبحانه عن إبراهيم أنه ذكر ذلك فقال ) الَّذي  خل 

ء  خلل قلهو ُثوَّ هلدى ( .  وعن موسى أنه قال ) رلبرُّنلا الَّذي  ألع طى كولَّ شلي 
لع للى. الَّذي  خلللقل فلسلوَّى، ولالَّذي  قلدَّرل فرلهلدى ( . وأمر َمداً   مل رلب يكل األ   بذلك فقال ) سلب يحي اس 
اإلنسان له جسد وله روح، فاالستدالل على وجود الصانع بأحوال اجلسد هو اخللق، وهو  ي احقيقة دليل شريف، ألن  

يوعييدوهو ( أتبعه واالستدالل بأحوال الروح هو اهلداية، فهاهنا أيضا ملا ذكر دليل اخللق  ي اآلية األوىل وهو قوله ) ملن  يرلب دلؤوا اخل لل قل ُثوَّ 
 بدليل اهلداية  ي هذه اآلية .

 لي بياخل لل قي ولقلعل كلثيريًا  يي ال قور آني كلقلو ليهي: )الَّذي  خللل  اينوقال الشوك الل تيد  س  ايلةي برلع دل االي لو بياهل يدل الل تيد  س  دييني( ولقرلو ليهي: : ولاالي قل ي فرلهوول يرله 
ء  خلل قلهو ُثوَّ هلدى( ولقرلو ليهي: )الَّذي  خلللقل فلسلوَّى . ول   الَّذي  قلدَّرل فرلهلدى( .)الَّذي  ألع طى كولَّ شلي 

 عما أصابه منهم من إساءات. توبيخ آخر هلم على انقيادهم لألوهام والظنون، وتسلية للرسول ) َوَما يَ تَِّبُع َأْكثَ ُرُهْم ِإلَّ ظَن اا ( 
واألوهام اليت  أ : إن هؤالء الذين أعرضوا عن دعوتك يا َمد، ال يتبعون  ي عقائدهم وعبادهتم لغري خالقهم سوى الظنون

 ورثها األبناء عن اآلباء.
 فلعو هللوم   يي )  : قال البيوي نلامل آهليلة ، ولإينرَّهلا تلش  لص  ثرلروهوم  إيالَّ ظلنًّا ( منر هوم ، يرلقوولوونل: إينَّ األ  نر هوم ، ملل  يلريد  ولملا يرلتَّبيعو ألك  رلةي ظلنًّا مي خي اآل 

، ولألرلادل  ثلري: مجلييعل ملن  يرلقوولو ذلليكل . بيهي كيتلاب  ولالل رلسوول  لك   بياأل 
    ، وخص أكثرهم بالذكر، ألن هناك قلة منهم يعرفون احق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم ال يتبعونه عنادًا وجحودًا وحسدًا

 ( .كما قال تعاىل ) فلإينرَّهوم  ال يوكلذ يبوونلكل وللكينَّ الظَّاليمينيل بيآياتي اَّللَّي جيل حلدوونل 
وجيوز أن يكون سبحانه خص أكثرهم بالذكر، لإلشارة إىل أن هناك قلة منهم تعرف احق، وستتبعه  ي الوقت الذ  يريده هللا 

 تعاىل.
فلعو علنر هوم  مين  علذلابي اَّللَّي شلي ًئا. ولقييلل: الل يرلقوومو مل  ( ) َإنَّ الظَّنَّ َل يُ ْيِِن ِمَن اْْلَقِ  َشْيئاا : الل يلد   قلامل ال عيل مي .أ  

 ( هتديد هلم، ووعيد شديد؛ ألنه تعاىل أخرب أنه سيجازيهم على ذلك أُت اجليزاء. ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم ِبَا يَ ْفَعُلونَ ) 
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 الفوائد :
 آية من آيات هللا وهو اخللق واإلماتة والبعث . -1
 إثبات البعث . -2
 أن املستحق للعبادة هو من خيلق ويهد  . -3
 من ال يتامل ويتفكر  ي اآليات واملعجيزات .ذم  -4
 عموم علم هللا تعاىل . -5
 هتديد الكفار بأن عليم هبم وسيجازيهم على عملهم . -6

يَل اْلِكَتا َِ ِديَق الَِّذي بَ نْيَ َيَدْيِه َوتَ ْف َْ ِفيِه ِم    ن رَّبِ  ِب َل رَْيَب ) َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأن يُ ْفتَ َرى ِمن ُدوِن اَّللَِّ َوَلِكن َت
 ( (37اْلَعاَلِمنَي )
 [ . 37] يونس : 

---------- 
( وما كان يتهيَّأ ألحد أن يأَت هبذا القرآن مين عند غري هللا، ألنه ال يقدر على  ) َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأن يُ ْفتَ َرى ِمن ُدوِن اَّللَِّ 

 ذلك أحد من اخللق .
جيز، أن خيرتعه أو خيتلقه أحد من اإلنس أو اجلن أو غريمها ألن ما اشتمل عليه من إعجاز وبالغة فليس من شأن هذا القرآن املع

 وتشريعات حكيمة، وآداب قومية، وهدايات جامعة ... يشهد بأنه من كالم خالق القوى والقدر.
 ر سور وال بسورة من مثله ألنه : هذا بيان إلعجاز القرآن، وأنه ال يستطيع البشر أن يأتوا مبثله، وال بعش قال ابن كثري

بفصاحته وبالغته ووجازته وحالوته واشتماله على املعاين الغيزيرة النافعة  ي الدنيا واآلخرة، ال يكون إال من عند هللا تعاىل 
تعاىل:  الذ  ال يشبهه شيء  ي ذاته وال  ي صفاته، وال  ي أفعاله وال  ي أقواله، فكالمه ال يشبه كالم املخلوقني، وهلذا قال

ى مين  دووني اَّللَّ . ا ال قور آنو ألن  يروف رتل  ولما كانل هذل
 تلميلو علللى اح وجلجي ال برلي ينلةي، ولال برلرلاهينيي  قال الشوكاين ا ال قور آنو ال موش  ترلقلامل ألن  يلكوونل هلذل : ولملا صلحَّ ولملا اس  ترلرلى مينل : أل   حلةي يروف   ال ولاضي

ترلًرى، ولقلد  علجليزل علني اإل ي  اخل لل قي مين  دووني  تر يلاني بيسوورلة  مين هو ال قلو مو اَّللَّي، ولإيمنَّلا هوول مين  عين دي اَّللَّي عليزَّ ولجللَّ، ولكلي فل يلصيحُّ ألن  يلكوونل موف 
انًا . انًا ولألدلقرُّهوم  ألذ هل  الَّذيينل هوم  ألف صلحو ال علرلبي ليسل

ِديَق الَّذِ  َْ  ( أ  : ولكن هللا أنيزله مصد يقا للكتب اليت أنيزهلا على أنبيائه؛ ألن دين هللا واحد . ي بَ نْيَ َيَدْيهِ ) َوَلِكن َت
 ومراد بالذ  بني يديه: الكتب السابقة على القرآن كالتوراة واإلْيل واليزبور.

ي هي ( فيه نوع َاز ألن ما بني يد  الشيء يكون أمامه، فوصف سبحا ل يلدل نه ما مضى من الكتب بأهنا بني يد  وقوله ) برلني 
 القرآن لشدة ظهورها واشتهارها .

عند  ومعىن تصديق القرآن للكتب السابقة: تأييده ملا اشتملت عليه من دعوة إىل وحدانية هللا تعاىل، ومن أمر باتباع الرسول  
 ظهوره.

 : وتصديق القرآن للكتب السابقة  من وجهني 
 بالصدق، أ : حكم بأهنا صدق من عند هللا عيز وجل. الوجه األول: أنه حاكماً هلا

الوجه الثاين: أنه صدقها ألهنا أخربت به فوقع مصدقًا هلا، فإن الكتب السابقة أخربت هبذا القرآن، وأن سينيزل، ووصفت النيب 
 .الذ  سينيزل عليه بأوصافه اليت كانوا يعرفونه هبا كما يعرفون أبناءهم 
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 :كما أخربت به مما زادها صدقاً عند حامليها من ذو  البصائر الذين انقادوا ألمر هللا واتبعوا شرائع   وكان نيزوله قال ابن كثري
 هللا.

  : ي هي ( وتقرير هذه احجة من وجوه :قال الرازي ل يلدل  قوله ) ولكن تلص دييقل الذى برلني 
ا كانت مكة بلدة العلماء ، وما كان فيها شيء من  كان رجاًل أمياً ما سافر إىل بلدة ألجل التعلم ، وم  أن َمداً  أحدها : 

أتى هبذا القرآن ، فكان هذا القرآن مشتماًل على أقاصيص األولني ، والقوم كانوا  ي غاية العداوة له ،  كتب العلم ، ُث إنه 
قالوا له إنك جئت هبذه فلو مل تكن هذه األقاصيص موافقة ملا  ي التوراة واإلْيل لقدحوا فيه ولبالغوا  ي الطعن فيه ، ول

األقاصيص ال كما ينبغي ، فلما مل يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم على الطعن فيه ، وعلى تقبيح صورته ، علمنا أنه أتى بتلك 
إمنا أخرب عن  األقاصيص مطابقة ملا  ي التوراة واإلْيل ، مع أنه ما طالعهما وال تلمذ ألحد فيهما ، وذلك يدل على أنه 

 اء بوحي من قبل هللا تعاىل.هذه األشي
: أن كتب هللا املنيزلة دلت على مقدم َمد عليه السالم ، على ما استقصينا  ي تقريره  ي سورة البقرة  ي تفسري قوله  اْلجة الثانية

ديكوم  ( وإذا كان األمر كذلك كان َيء َمد  دي  أووفي بيعله  الكتب ، من البشارة تصديقًا ملا  ي تلك  تعاىل ) ولألو فووا  بيعله 
 ، فكان هذا عبارة عن تصديق الذ  بني يديه. مبجيئه 

أخرب  ي القرآن عن الغيوب الكثرية  ي املستقبل، ووقعت مطابقة لذلك اخلرب، كقوله تعاىل: )امل غوليبلتي  أنه  اْلجة الثالثة :
ليفلنرَّهوم  الروم( اآلية، وكقوله تعاىل )لَّقلد  صلدلقل هللا رلسووللهو الرؤيا با تلخ  حق( وكقوله )ولعلدل هللا الذين ءاملنووا  مين كوم  ولعلميلووا  الصاحات لليلس 

 يي االرض(  وذلك يدل على أن اإلخبار عن هذه الغيوب املستقبلة ، إمنا حصل بالوحي من هللا تعاىل، فكان ذلك عبارة عن 
موعها تصديق الذ  بني يديه ، فالوجهان األوالن : إخبار عن ال غيوب املاضية والوجه الثالث : إخبار عن الغيوب املستقبلة ، َو

 عبارة عن تصديق الذ  بني يديه.
يصلهو موولافيقلة  ليملا  يي ال كوتوبي ال موترلقلد يملةي  قال الشوكاين لنَّ ألقلاصي تلقيلَّة ، ألي يزلة  موس  ا التَّص دييقي موع جي َّ  : ولنرلف سو هلذل ملل  يلطَّليع   ملعل ألنَّ النَّيبي

،  علللى ذلليكل ولالل ترلعللَّملهو ولالل سلأللل علن هو ولالل اتَّصللل مبيلن  للهو عيل م  بيذلليكل
يَل اْلِكَتاِب (  َِ ، ال شك  ي أن هذا القرآن موحًى من رب أ  : و ي هذا القرآن بيان وتفصيل ملا شرعه هللا ألمة َمد َوتَ ْف

 العاملني.
 وموضحاً ملا اشتملت عليه هذه الكتب من تشريعات وآداب وأحكام.أن يكون مفصالً 

   ل  يي ال قور و ملا  يي كوتوبي اَّللَّي املتقد مة، والكتاب: للجنس ، وقيل: أراد ملا بروني ي : يروبرلني ي ، فرليلكوونو والت فصيل: التَّب يينيو أل   كلامي لح  آني مينل األ 
: ال قور آنل .  ال مورلادو بيال كيتلابي

 والظاهر أن تعريف الكتاب تعريف اجلنس فيستغرق الكتب كلها. ال ابن عاشورق : 
ومعىن كون القرآن تفصياًل هلا أنه مبني ملا جاء َماًل  ي الكتب السالفة ، وناسخ ملا ال مصلحة للناس  ي دوام حكمه، ودافع 

معىن قوله تعاىل )ومهيمنًا عليه(  ي سورة   للمتشاهبات اليت ضل هبا أهل الكتاب، فكل ذلك داخل  ي معىن التفصيل، وهو
 العقود .

من هللا تعاىل رب  أ : هذا الكتاب ال ريب وال شك  ي كونه منيزال على رسوله َمد ) َل رَْيَب ِفيِه ِم    ن رَّبِ  اْلَعاَلِمنَي ( 
 العاملني .

 الريب هو الشك مع القلق فهو أخص من الشك .
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 موحى من عند هللا ، كما قال تعاىل ) تنيزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني ( . ال شك وال ريب أنه فالقرآن 
 ال شك أنه يبعث على عدم الريب والشك . والقرآن
 ال شك وال ريب أنه واقع موقعره . والقرآن
 ال يتضمن أموراً تبعث على الريب والشك . والقرآن
 ال يوجد فيه متناقضرات . والقرآن
 ب فيه وإن ارتاب فيه املرتابون .ال ري والقرآن

 ال ريب فيه : ونفي الريب عنه يستليزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقني، فهذا الكتاب مشتمل  قال الشيخ السعدي :
على علم اليقني، امليزيل للشك والريب، وهذه قاعدة مفيدة : أن النفي املقصود به املدح، ال بد أن يكون متضمنًا لضده، 

 ألن النفي عدم، والعدم احملض ال مدح فيه .                            وهو الكمال،
  فيه دليل على أنه ال ينبغي للمسلم أن يرتاب  ي هذا الكتاب ، ألن كل ما فيه من منهج هللا َفو: منذ حظة نيزوله إىل قيام

 الساعرة .
 تعاىل ) احمد هلل الذ  أنيزل على عبده الكتاب ومل جيعل  هذا التنويه هبذا القرآن  ي كماله وعدم تناقضاته يستوجب محد هللا

 له عوجاً ( .
 الرب هو املالك املتصرف املعبود املدبر لشؤون خلقه املريب هلم بالنعم الظاهرة والباطنة .(  ( ) َربِ  اْلَعاَلِمنيَ 
الدينية والدنيوية، املشتمل على مكارم ومن أعظم أنواع تربيته أن أنيزل عليهم هذا الكتاب الذ  فيه مصاحهم قال السعدي : 

اسن األعمال.  األخالق َو
 وتربيته تعاىل خللقه نوعان : عامة وخاصة : قال الشيخ السعدي رمحه هللا : 

 هي خلقه للمخلوقني ، ورزقهم ، وهدايتهم ملا فيه مصاحهم اليت فيها بقاؤهم  ي الدنيا . فالعامة :
يهم باإلميان ، ويوفقرهم له ، ويكملهم ، ويدفع عنهم الصوارف ، والعوائق احائلة بينهم وبينه ، تربيته ألوليائه ، فريب واَخاصة :

 وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خري ، والعصمة من كل شر .
 : اختلف ما املراد بالعاملني على أقوال : العاملني 
 ري . : كل موجود سوى هللا ، وهذا قول قتادة ورجحه القرطيب وابن كث قيل

 : أهل كل زمان عامل لقوله تعاىل ) أتأتون الذكران من العاملني ( أ  من الناس . وقيل
 : اجلن واإلنس ، لقوله تعاىل ) ليكون للعاملني نذيراً ( . وقيل
 : العاملل عبارة عما يعقل وهم اإلنس واجلن واملالئكة والشياطني . وقيل

ود ، ودليله قوله تعاىل ) قال فرعون وما رب العاملني . قال رب السموات ، ألنه شامل لكل خملوق وموج والَحيح األول
 واألرض وما بينهما ( .

 : العاملني : َجع عاََّل 
 مأخوذ من العلالمة ، ألهنم عللم  على خالقهيم وصانعهم ، وهذا هو الصحيح  قيل : 

  وعلى عظمتة وعلى انفراده بامللك .فإن هذا اخللق  ي كل فرد منه ، و ي جيزء منه ، آية تدل على وحردانية هللا
 قال الشاعر :
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 فوا عجباً كيف يوعصى اإللهو      أم كيف جيحده اجلاحدو 
 و ي كرررررررررررررررل شيء  لررررررره آيرررررررررررررة        ترررررررررردل عرررررررلى أنررره واحدو 

لر ضي  لل بلابي ( .قال تعاىل )إينَّ  يي خلل قي السَّملاولاتي ولاأل  وويلي األ  يات  ألي تيالفي اللَّي لي ولالنرَّهلاري آلل  ولاخ 
وسئل بعض األعراب عن وجود هللا فقال : إن البعر ليدل على البعري ، وإن أثر األقدام ليدل على املسري ، فسماء ذات أبراج ، 

 وأرض ذات فجاج ، وحبار ذات أمواج أال يدل على وجود اللطيف اخلبري .
 روحك فيه من اآليات ما يبهر العقول .جسمك و 
 مأخوذ من العيلم ، ألن هذا اخللق ال يصدر إال عن علم ومعرفة بأحواهلم . وقيل :

 : تطلق أحياناً ويراد به اإلنس واجلن : العاملني 
 كما قال تعاىل ) تبارك الذ  نيزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً ( .

 : وأحياناً تطلق على البشر
 كقوله تعاىل ) أتأتون الذكران من العاملني ( .

 : قال بعض العلماء : واعلم أن تربيته تعاىل خمالفة لرتبية غريه ، وبيانه من وجوه 
 أنه تعاىل يريب عبيده ال لغرض نفسه ، وغريه يربون لغرض أنفسهم ال لغرض غريهم .األول : 
ر النقصان  ي خيزائنه و ي ماله وهو متعال عن النقصان والضرر ، كما قال تعاىل : أن غريه إذا رىب فبقدر تلك الرتبية يظهالثاين : 

. ) نلا خليزلائينوهو ولملا نرونرليز يلوهو إيالَّ بيقلدلر  ملع لووم  ء  إيالَّ عين دل  )ولإين  مين  شلي 
: ) إن هللا  ف ذلك ، كما قال أن غريه من احملسنني إذا أحل الفقري عليه أبغضه وحرمه ومنعه ، واحق تعاىل خبالالثالث : 

 تعاىل حيب امللحني  ي الدعاء ( .
أن غريه من احملسنني ما مل يطلب منه اإلحسان مل يعط ، أما احق تعاىل فإنه يعطي قبل السؤال ، أال ترى أنه رباك حال  الرابع : 

، ووقاك وأحسن إليك مع أنك ما سألته  كنت جنينًا  ي رحم األم ، وحال ما كنت جاهاًل غري عاقل ، ال حتسن أن تسأل منه
 وما كان لك عقل وال هداية .

 أن غريه من احملسنني ينقطع إحسانه إما بسبب الفقر أو الغ يبة أو املوت ، واحق تعاىل ال ينقطع إحسانه البتة .اَخامس : 
احق تعاىل فقد وصل تربيته وإحسانه إىل أن غريه من احملسنني خيتص إحسانه بقوم دون قوم وال ميكنه التعميم ، أما السادس : 

ء  ( . علت  كولَّ شلي   الكل ، كما قال : ) ولرلمح ليتي ولسي
 الفوائد :

 أنه ال ميكن هلذا القرآن أن يكون من بشر . -1
 وجوب اإلميان بأن هذا القرآن كالم رب البشر . -2
 ال أحد يستطيع أن يأَت مبثل هذا القرآن .-3
 للكتب السابقة .أن القرآن مصدق  -4
 أن هذا القرآن ال ريب فيه أنه من رب العاملني . -5
 أن التمسك بالقرآن يدعو إىل الثبات والبصرية واالطمئنان . -6
 إثبات ربوبية هللا تعاىل . -7
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( َبْل َكذَّبُوْا ِبَا َّلَْ ُيُِيُطوْا 38اَّللَِّ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ) ) َأْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ َراُه ُقْل فَْأُتوْا ِبُسورٍَة مِ ْثِلِه َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِ ن ُدونِ  
 ( ( .39ِمنَي )ِبِعْلِمِه َوَلمَّا يَْأِِتِْم تَْأِويُلُه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّالِ 

 [ . 39 -38] يونس : 
------------- 

 بل أيقولون: إن هذا القرآن افرتاه َمد من عند نفسه؟ فإهنم يعلمون أنه بشر مثلهم . يَ ُقوُلوَن افْ تَ َراُه ( ) َأمْ 
أ  : قل هلم: يا َمد على سبيل التبكيت ) ُقْل فَْأُتوْا ِبُسورٍَة مِ ْثِلِه َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِ ن ُدوِن اَّللَِّ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ( 

تحد : إن كان األمر كما زعمتم من أَن أنا الذ  اختلقت هذا القرآن، فأتوا أنتم يا فصحاء العرب بسورة مثل سوره  ي وال
البالغة واهلداية وقوة التأثري، وقد أحبت لكم مع ذلك أن تدعوا ملعاونتكم ومساعدتكم  ي بلوغ غايتكم كل من تستطيعون دعوته 

 سوى هللا تعاىل .
رة ( منكرة، لإلشارة إىل أنه ال يطالبهم بسورة معينة، وإمنا أباح هلم أن يأتوا بأية سورة من مثل سور القرآن، وجاءت كلمة ) سو 

 حَّت ولو كانت كأصغر سورة منه.
وة والضمري  ي ) ميث ليهي ( يعود إىل القرآن الكرمي، واملراد مبثله هنا: ما يشاهبه  ي حسن النظم، ومجال األسلوب، وسداد املعىن، وق

 التأثري.
تلطلع توم  ( تشمل آهلتهم وبلغاءهم وشعراءهم وكل من يتومسون فيه العون واملساعدة.  وكلمة ملني  ي قوله ) ملني اس 

 : وقد وقع التحد  بالقرآن على أوجه 
 َتداهم أن يأتوا بقرآن ِبثل هذا القرآن : 
لدييث  ميث ليهي إين  كلانووا صلادي  ا ال قور آني ال قال تعاىل )فرلل يلأ تووا حبي ن سو ولاجل ينُّ علللى ألن  يلأ تووا مبييث لي هلذل تلملعلتي اإل ي قينيل( وقال تعاىل )قول  للئيني اج 
 يلأ توونل مبييث ليهي ولللو  كلانل برلع ضوهوم  ليبرلع ض  ظلهيرياً( .

 وَتداهم أن يأتوا بعشر سور مثله : 
تلطلع توم  مين  دووني اَّللَّي إين  كون توم  صلاديقينيل ( .قال تعاىل ) أم  يرلقوولوونل افر ترلرلاهو قول   ترلرليلات  ولاد عووا ملني اس  ث ليهي موف   فلأ تووا بيعلش ري سوولر  مي

 وَتداهم أن يأتوا بسورة من مثله : 
 . كما  ي هذه اآلية

ردلاءلكوم  مين  دووني اَّللَّي إين  كون توم  صلاديقينيل (و ي قوله تعاىل ) ولإين  كون توم   يي رلي ب  مميَّا نرليزَّل نلا علللى علب دينلا   فلأ تووا بيسوورلة  م ين  ميث ليهي ولاد عووا شوهل
ردلاءلكوم  مين  دووني اَّللَّي ( قيل : أعوانكم ونصراءكم ، وقيل : آهلتكم ، وقيل : ائتوا بشهداء يشهدون لكم أن ما  وقوله ) ولاد عووا شوهل

 آن أو يقاربه .أتيتم به يعادل القر 
يز املتحد  ملن عانده وحتداه : اذهب وائت مبن تستطيع من أصحابك وأعوانك  وهذا غاية التحد  هلم . وهذا كما يقول املعجي

 وأوليائك لتستعني هبم .
 ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه اإلعجاز فنونًا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة املعىن ، ... قال ابن كثري : 

فكل  من لفظه ومعناه فصيح ال حياذى وال يداَن ، فقد أخرب عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخرب سواء بسواء ، وأمر 
بكل خري ، وهنى عن كل شر كما قال تعاىل ) ومتت كلمة ربك صدقاً وعداًل ( أ  صدقاً  ي األخبار وعداًل  ي األحكام ، فكله 

 لق عن كثرة الرد ، وال ميل منه العلماء .حق وصدق وعدل وهدى ، ... ال خي

  فال أحد يستطيع أن يأَت بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاونره ، كما قال تعاىل ) ال يأتون مبثله ولو كان
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 بعضهم لبعض ظهرياً ( أ  معيناً .
الء املشركون بالقرآن العظيم ، وسارعوا إىل الطعن به قبل أن يفقهوه ويتدبروا أ  : بل كذب هؤ ) َبْل َكذَّبُوْا ِبَا ََّلْ ُيُِيُطوْا ِبِعْلِمِه ( 

 ما فيه .
ن صل  قال الشوكاين ، بلل  يرلرودُّهو : ولهلكلذلا صلنلعل ملن  تلصللَّبل  ي التقليد ومل يبال ملا جلاءل بيهي ملن  دلعلا إيىلل اح لق ي ولمتللسَّكل بيذويوولي اإل ي افي

نلاهو،كلملا مبيوجلرَّدي كل  لو و نيهي ملل  يروولافيق  هلولاهو، ولالل جلاءل علللى طلبلقي دلع ولاهو قرلب لل ألن  يرلع ريفل ملع نلاهو، وليرلع للمل ملبر  انًا. ولاح لاصي دل ترلرلاهو عليلانًا، ولترلع للموهو ووج 
حي قرلب   لةي ولال برور هلاني ال ولاضي َولرَّدل كلو نيهي جلاهياًل ألنَّ ملن  كلذَّبل بياح وجَّةي النرَّري ي ذييبي إيالَّ  ء   يي هلذلا التَّك  لل ألن  حيوييطل بيعيل ميهي، فرلهوول ملل  يرلتلملسَّك  بيشلي 

 ، لي بيألع للى صلو ت  هي بياجل له  ذييبي مونلادييًا علللى نرلف سي ا التَّك  اًل ليملا كلذَّبل بيهي غلير رو علاملي  بيهي، فلكلانل هبيلذل بيقوصووريهي علن  ترلعلقُّلي اح وجلجي  ولموسلج ي
ء : ذييبيهي شلي  ، ولللي سل علللى اح وجَّةي ولالل علللى ملن  جلاءل هبيلا مين  تلك  يل   بيألبر للغي تلس جي

هي . لوغو اجل لاهيلو مين  نرلف سي اءو مين  جلاهيل  ... ملا يرلبر  لع دل لوغو األ   ملا يرلبر 
 وا إىل التكذيب بالقرآن  ي بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره وقبل أن : واملعىن أهنم سارع قال ابن عاشور

 يتدبروه.
 وإمنا يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة ال عن اعتقاد كونيه مكذوباً.

 أ  : واحال مل يأهتم بعد عاقبة ما فيه من الوعيد .) َوَلمَّا يَْأِِتِْم تَْأِويُلُه ( 
 قوله تعاىل ) ولللمَّا يلأ هتييم  تلأ وييلوهو ( فيه وجهان :ي : قال املاورد 

 أحدمها : علم ما فيه من الربهان.
  الثاين : ما يؤول إليه أمرهم من العقاب.

نر هوم  ولقلعل قرلب لل اإلحاطة بعلمه، وقبل أن يعرفوا ما يؤول إيللي هي مين  قال الشوكاين  ذييبل مي : ألنَّ التَّك  تلمللل علللي هي مين   : ولال ملع ىنل قي ملا اش  د  صي
كلايلاتي ملا سليلح دوثو مي  وملمي السَّابيقينيل، ولمين  حي بلاري الرُّسولي ال موترلقلد يمينيل ولاأل  كلايلةي ملا سلللفل مين  ألخ  برلرل علنر هلا حي برلللةي الَّيتي ألخ  ترلق  ومووري ال موس  نل األ 

بُّري للفلهيمووهو كلمل قرلب لل كلو هنيلا، ألو  قرلب لل ألن  يرل  برَّرووهو كول ييَّةل التَّدل مي ولترلترلعلقَّللهو عوقووهلووم ، فلإينرَّهوم  للو  تلدل تلمللل ف هلمووهو حلقَّ ال فله  ا يرلن بلغيي، ولعلرلفووا ملا اش 
مو هللا وعلى هذا: للًة علللى ألنَّهو كلالل ومووري الدَّالَّةي ألبر للغل دلالل يقلةي  علللي هي مينل األ  برَّرلهو مينل ال ملعلايني الرَّشي فمعىن: تأويله، ما يؤول إيللي هي ليملن  تلدل

لنييقلةي .  ولاللَّطلائيفي األ 
  وقيل للحسني بن الفضل : هل جتد  ي القرآن ) من جهل شيئًا عاداه ( قال نعم ،  ي موضعني : "بلل  كلذَّبووا مبلا ملل  حيوييطووا

يرلقوولوونل هذآ إيف ك  قلديمي  ( .                      ) تفسري القرطيب ( .بيعيل ميهي" وقوله ) ولإي  تلدووا  بيهي فلسل  ذ  ملل  يرله 
 أ  : مثل تكذيب هؤالء كذبت األمم اخلالية قبلهم ) َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم ( 

من قبلهم أنبياءهم، كقوم نوح وعاد وَثود، فكانت  عن جهل وجحود: كذب الذين أ : كما كذب املشركون نبيهم َمدا 
 نتيجة هذا التكذيب أن أخذهم هللا تعاىل أخذ عيزييز مقتدر.

ت هو الصَّي حلةو  نر هوم  ملن  ألخلذل باً، ولمي نر هوم  ملن  ألر سلل نا علللي هي حاصي ن بيهي، فلمي نا بيذل نا بيهي قال تعاىل: )فلكوالًّ ألخلذ  نر هوم  ملن  خلسلف  ،  ، ولمي لر ضل األ 
نر هوم  ملن  ألغ رلق نا ولما كانل اَّللَّو لييلظ ليملهوم  وللكين  كانووا ألنر فوسلهوم  يلظ ليموونل ( .  ولمي

  : وجلجي وقال الشوكاين وملمي عين دل ألن  جلاءلتر هومو الرُّسولو حبي ذييبي كلذَّبل الَّذيينل مين  قرلب ليهيم  مينل األ  : ميث لل ذلليكل التَّك  اَّللَّي ولبرلرلاهيينيهي،  أل  
وملمي السَّاليفلةي مين  سووءي فلإينرَّهوم  كلذَّبووا بيهي قرلب لل ألن  حيوييطووا بيعيل ميهي، ولقرلب لل ألن  يلأ تييرلهوم  تلأ وييلوهو فلان ظور  كلي فل كانل عاقي  بلةو الظَّاليمينيل مينل األ 

، ولحنل وي  ، ولال ملس خي تلملللت  علللي هي كوتوبو  ال علاقيبلةي بياخل لس في ذلليكل مينل ال عوقووبلاتي الَّيتي حللَّت  هبييم ، كلملا حلكلى ذلليكل ال قور آنو علنر هوم ، ولاش 
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 اَّللَّي ال مونرليزَّللةو علللي هيم .
  ومما يقصد من هذا التشبيه أمور:قال ابن عاشور : 

 ن أهنم مماثلون لألمم اليت كذبت الرسل فيعتربوا بذلك.أحدها : أن هذه عادة املعاندين الكافرين ليعلم املشركو 
 الثاين : التعريض بالنذارة هلم حبلول العذاب هبم كما حل بأولئك األمم اليت عرف السامعون مصريها وشاهدوا ديارها.

 بأنه ما لقي من قومه إال مثل ما لقي الرسل السابقون من أقوامهم. الثالث : تسلية النيب 
أ : فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلًما وعلوا، وكفرا وعناًدا وجهال فاحذروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمنَي (   ) فَانظُرْ  

 أيها املكذبون أن يصيبكم ما أصاهبم.
 الفوائد :

 إعجاز هذا القرآن . -1
 عظمة القرآن حيث حتدى هللا كفار قريش أن يأتوا مبثله . -2
 ة بالقرآن حفظاً وتدبراً وفهماً .وجوب العناي -3
 هذا القرآن العظيم . أن من أعظم آيات النيب  -4
 ال يستطيع أحد أن يأَت مبثل هذا القرآن . -5
 ذم من ال يتأمل ويتثبت . -6
 أن كثرياً من األمم كذبت رسلها . -7
 على املسلم أن ينظر بعينه وبقلبه ما وقع لألمم املكذبة من عقاب هللا . -8
 فضل االعتبار والتفكر  ي آيات هللا املتنوعة .-9

ُهم مَّن لَّ يُ ْؤِمُن ِبِه َورَبَُّك َأْعَلُم بِاْلُمْفِسِديَن )  ( (40) َوِمنُهم مَّن يُ ْؤِمُن ِبِه َوِمن ْ
 [ . 40] يونس : 

--------- 
من هبذا القرآن، ويتبعك وينتفع مبا أرسلت به، ومنهم ( أ  : ومن هؤالء الذين بعثت إليهم يا َمد من يؤ  ) َوِمنُهم مَّن يُ ْؤِمُن بِه

 من ال يؤمن به أبداً الستحبابه العمى على اهلدى.
 وعليه يكون املراد مبن يؤمن به، أولئك الذين وفقهم هللا ال تباع احق عن يقني وإذعان.

آن من عند هللا، ولكنهم يكذبونك جحوداً : إن املعىن ، ومن قومك يا َمد أناس يؤمنون  ي قرارة نفوسهم بأن هذا القر  وقيل
 وعناداً ، ومنهم من ال يؤمن به أصاًل ، النطماس بصريته، وإيثاره الغي على الرشد.

وعلى هذا التفسري يكون املراد مبن يؤمن به: أولئك الذين يعرفون احق كما يعرفون أبناءهم، ولكن الغرور واجلهل واحسد حال 
 بينهم وبني اتباعه.

( أ  : وربك أعلم باملفسدين  ي األرض بالشرك والظلم والفجور، وسيحاسبهم على ذلك يوم الدين  بَُّك َأْعَلُم بِاْلُمْفِسِدينَ ) َورَ 
 حساباً عسرياً ، ويذيقهم العذاب الذ  يستحقونه، فاملراد بالعلم هنا الزمه وهو احساب والعقاب.

 نر هوم  : أ : ومن هؤالء الذين بوعثتل إلي قال ابن كثري هم يا َمد من يؤمن هبذا القرآن، ويتبعك وينتفع مبا أرسلت به، )ولمي
ديينل( أ : وهو أعلم مبن يستحق اهلداية فيهديه ، ومن ملن  ال يروؤ مينو بيهي( بل ميوت على ذلك ويبعث عليه )ولرلبُّكل ألع للمو بيال موف سي

 كاًل ما يستحقه، تبارك وتعاىل وتقدس وتنيزه، ال إله إال هو.  يستحق الضاللة فيضله، وهو العادل الذ  ال جيور، بل يعطي
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 الفوائد :
 حكمة هللا  ي انقسام الناس إىل مؤمن وكافر . -1
 الناس إذا جاءهم الرسول يدعوهم انقسموا إىل فريقني ، مصدق ومكذب .-2
 هتديد لكل مفسد .-3
 علم هللا الكامل باملفسدين ، وسيجازيهم على ذلك . -4
 ( ( .41ن َكذَّبُوَك فَ ُقل ِلِ  َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم أَنُتْم بَرِيُئوَن ِمَّا َأْعَمُل َوأَنَْا بَِريٌء ِمِ َّا تَ ْعَمُلوَن )) َوإِ  

 [ . 41] يونس : 
--------- 

 غياهنم.إذا ما استمر أعداؤه  ي ط إرشاد من هللا تعاىل لنبيه ) َوِإن َكذَّبُوَك فَ ُقل ِلِ  َعَمِلي ... ( 
أ  : وإن متادى هؤالء األشرار  ي طغياهنم و ي تكذيبهم لك يا َمد، فقل هلم: أنا مسئول عن عملي أمام هللا، وأنتم مسئولون 
 عن أعمالكم أمامه سبحانه، وأنتم بريئون مما أعمله فال تؤاخذوين عليه، وأنا بر ء كذلك من أعمالكم فال يؤاخذين هللا عليها.

 عما أصابه من قومه. وإعالم له بأن وظيفته البالغ، أما حساهبم على أعماهلم فعلى هللا تعاىل .  تسلية للرسول فاآلية الكرمية 
 يقول تعاىل لنبيه  قال ابن كثري : ،  وإن كذبك  هؤالء املشركون، فتربأ منهم ومن عملهم فرلقول  يلي علملليي ولللكوم  علمللوكوم 

ُتو  * ول كقوله تعاىل ) قول  يلا أليرُّهل  ال ألنر توم  علابيدوونل ا ال كلافيروونل * ال ألع بودو ملا ترلع بودوونل * ولال ألنر توم  علابيدوونل ملا ألع بودو * ولال ألنلا علابيد  ملا علبلد 
ل ديين ( .  ملا ألع بودو * للكوم  ديينوكوم  وليلي

نلكومو ال علدلاولةو وقال إبراهيم اخلليل وأتباعه لقومهم املشركني ) إينَّا برورل   نرلنلا ولبرلير  ا برلير  آءو مين كوم  ولمميَّا ترلع بودوونل مين  دووني اَّللَّي كلفلر نلا بيكوم  ولبلدل
دلهو ( .  ولال برلغ ضلاءو ألبلًدا حلَّتَّ تروؤ مينووا بياَّللَّي ولح 

 : ألملرل اَّللَّو ترلعلاىلل نلبييَّهو  قال الشنقيطي  ، يلةي ال كلريميلةي ، ألن  يوظ هيرل ال برلرلاءلةل مين  ألع ملالي ال كوفَّاري ال قلبييحلةي إين كلارًا هلللا  يي هلذيهي اآل 
 ولإيظ هلارًا ليووجووبي التَّبلاعودي علنر هلا .

ا ال ملع ىنل  يي قرلو ليهي ) قول  يلا أليرُّهلا ال كلافيروون   ل هلذل ل ديين ( . ولنلظيريو ذلليكل قرلو لو إيبر رلاهييمل اخل للييلي ولألتر بلاعيهي ليقلو ميهي ) إينَّا إيىلل قرلو لي  -ولبرلنيَّ هي : وليلي
 برورلآءو مين كوم  ولمميَّا ترلع بودوونل مين  دووني اَّللَّي ( .

لو ثلاني ، ولال برل  ع  آخلرل ألنَّ اع تييزلالل ال كوفَّاري ، ولاأل  ل ترلعلاىلل  يي ملو ضي نر هوم  مين  فرلولائيديهي ترلفلضُّلو اَّللَّي ترلعلاىلل بيالذُّر ييَّةي الطَّي يبلةي الصَّاحيلةي ، ولهوول ولبرلنيَّ رلاءلةل مي
ً جلعلل نلا نل « ملر ميلل »قرلو لوهو  يي  نلا للهو إيس حلاقل وليرلع قووبل ولكوال  بر  نلا هللوم  مين  رلمح لتينلا ولجلعلل نلا )فرلللمَّا اع ترليزلهللوم  ولملا يرلع بودوونل مين  دووني اَّللَّي ولهل بر  بيي اً. ولولهل

ق  علليي اً(. د   هللوم  ليسلانل صي
 الفوائد :

 . تسلية للرسول -1
 الرد على هؤالء املكذبني . تعليم هللا لنبيه  -2
 تسلية لكل داعية إىل احق إذا كذ ب من قيبل الناس ، فإن الرسل قبله قد كذبوا . -3
 اءة من املشركني .وجوب الرب  -4
  ي الصدع باحق . قوة النيب  -5
 أن الرسول مهمته التبليغ ، واهلداية بيد هللا . -6
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َُّمَّ َوَلْو َكانُوْا َل يَ ْعِقُلوَن )  ُهم مَّن َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيَك َأفَأَنَت ُتْسِمُع ال اْلُعْمَي ( َوِمنُهم مَّن يَنُظُر ِإلَْيَك َأفَأَنَت تَ ْهِدي 42) َوِمن ْ
ُروَن ) َِ  ( ( .44( ِإنَّ اَّللََّ َل َيْظِلُم النَّاَس َشْيئاا َوَلِكنَّ النَّاَس أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن )43َوَلْو َكانُوْا َل يُ ْب

 [ . 44 -42] يونس : 
------------- 

ُهم مَّن َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيَك  ظيم، واألحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة  ي ( أ : يسمعون  كالمك احسن، والقرآن الع ) َوِمن ْ
 القلوب واألبدان واألديان، و ي هذا كفاية عظيمة ، ولكنهم ال يهتدون.

َُّمَّ َوَلْو َكانُوْا َل يَ ْعِقُلونَ  ( أفأنت ترلق در على إمساع الصم؟ فكذلك ال تقدر على هداية هؤالء إال أن يشاء  ) َأفَأَنَت ُتْسِمُع ال
 ألهنم صم  عن مساع احق، ال يعقلونه. هللا هدايتهم؛

 : فإذا كان من احملال إمساع األصم الذ  ال يعقل للكالم، فهؤالء املكذبون، كذلك ممتنع إمساعك إياهم،  قال السعدي
 إمساًعا ينتفعون به.

د انسد عليهم، وهو طريق وأما مساع احجة، فقد مسعوا ما تقوم عليهم به حجة هللا البالغة، فهذا طريق عظيم من طرق العلم ق
 املسموعات املتعلقة باخلري .

ُهْم َمْن يَ ْنُظُر ِإلَْيكَ )   ( أ : ينظرون إليك وإىل ما أعطاك هللا من التؤدة، والسمت احسن، واخللق العظيم، والداللة  َوِمن ْ
 الظاهرة، على نبوءتك ألويل البصائر  والنهى، وهؤالء ينظرون كما ينظر غريهم .

  نل الكفار ملن ينظر إليك وإىل أدلة نبوتك الصادقة، ولكنه ال يبصر ما آتاك هللا من نور اإلميان .أ  : ومي 
ُرونَ  َِ تقدر على أن َّتلق للعمي أبصارًا يهتدون هبا؟ فكذلك  -أيها الرسول-( أفأنت  ) َأفَأَنَت تَ ْهِدي اْلُعْمَي َوَلْو َكانُوْا َل يُ ْب

 فاقد  البصرية، وإمنا ذلك كلُّه هلل وحده.ال تقدر على هدايتهم إذا كانوا 
 وال حيصل هلم من اهلداية شيء مما  حيصل لغريهم، بل املؤمنون ينظرون إليك بعني الوقار، والكافرون ينظرون  قال ابن كثري :

ا الَّذي  برلعلثل اَّللَّو  ذوونلكل إيال هويزوًوا ألهلذل لُّنلا علن  آهليلتينلا للو ال ألن  صلبرلر نلا  إليك بعني االحتقار ) ولإيذلا رلألو كل إين  يرلتَّخي رلسووال * إين  كلادل لليوضي
نيل يرلرلو نل ال علذلابل ملن  ألضللُّ سلبيياًل ( .  علللير هلا ولسلو فل يرلع للموونل حي

  فاآلية الكرمية تسلية للرسول م فعلى هللا عما أصابه من قومه. وإعالم له بأن وظيفته البالغ، أما حساهبم على أعماهل
 تعاىل .

 نر هوم  ملن  يرلن ظورو إيللي كل ( اآلية، أن النظر إىل حالة النيب  قال السعدي وهديه وأخالقه وأعماله وما يدعو  : ودل قوله ) ولمي
 إليه من أعظم األدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصري عن غريه من األدلة.

وذلك لكمال عدله ، فال ينقصون من حسناهتم ، وال ييزاد عليهم  ي السيئات، وال يعاقبون نَّاَس َشْيئاا ( ) ِإنَّ اَّللََّ َل َيْظِلُم ال
 بظلم غريهم .

)وال هضماً( أ   قال تعاىل )ولملن  يرلع ملل  مينل الصَّاحيلاتي ولهوول موؤ مين  فلال خيللافو ظول مًا ولال هلض ماً(. ظلماً: أ : زيادة  ي السيئات
  ي احسنات. نقصاً 

راً علظيي ثر قلالل ذلرَّة  ولإين  تلكو حلسلنلًة يوضلاعيف هلا وليروؤ تي مين  للدون هو ألج   ماً(.قال تعاىل )إينَّ اَّللَّل ال يلظ ليمو مي
م  ليل علبييدي( فال ينقص من ثو  اهبم شيئاً، وال ييزاد  ي عذاهبم، وال يعاقبون كما قال تعاىل )ذلليكل مبيلا قلدَّملت  ألي دييكوم  ولألنَّ اَّللَّل للي سل بيظلالَّ

 جبريرة غريهم.
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)وال هضماً( أ   وقال تعاىل )ولملن  يرلع ملل  مينل الصَّاحيلاتي ولهوول موؤ مين  فلال خيللافو ظول مًا ولال هلض ماً( ظلماً: أ : زيادة  ي السيئات
 نقصاً  ي احسنات.

(.وقال تعاىل )ال يرلو مل جتو يزلى كولُّ نرلف    س  مبيلا كلسلبلت  الل ظول مل ال يرلو مل إينَّ اَّللَّل سلرييعو اح يسلابي
 وقال تعاىل )ولال توظ للموونل فلتيياًل( أ : من أعمالكم، بل توفوهنا أُت اجليزاء، والفتيل: هو اخليط الذ  يكون  ي بطن النواة.

 قال تعاىل )ولال يلظ ليمو رلبُّكل ألحلداً(.
 يرلع ملل  مينل الصَّاحيلاتي ولهوول موؤ مين  فلال خيللافو ظول ماً ولال هلض ماً(. وقال تعاىل )ولملن  

 .فاهلل عيز وجل ال يظلم أحداً لكمال عدله ال لعجيزه عن الظلم 
 . بالكفر واملعاصي والتكذيب وخمالفة أمر هللا تعاىل) َوَلِكنَّ النَّاَس أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن (  

 الفوائد :
 داية بيد هللا .أن اهل -1
 أن من مل يرد هللا هدايته ، فلن يهتد  ولو رأى من اآليات الشيء الكثري . -2
 ومساع حديثه من أعظم اآليات اليت تدل على صدقه . أن  ي النظر إىل النيب  -3
 أن العمى عمى البصرية ال البصر . -4
 تنيزيه هللا عن الظلم لكمال عدلرره .-5
 ظلم العبد نفسه باملعاصي والتكذيب .أن من أنواع الظلم  -6

نَ ُهْم َقْد َخِسَر الَِّذي  َن َكذَّبُوْا ِبِلَقاء اَّللَِّ َوَما َكانُوْا ) َويَ ْوَم َُيُْشُرُهْم َكَأن َّلَّْ يَ ْلَبُثوْا ِإلَّ َساَعةا مِ َن الن ََّهاِر يَ تَ َعارَُفوَن بَ ي ْ
 ( (.45ُمْهَتِديَن )
 [ . 45] يونس : 

--------- 
نَ ُهْم ( ) وَ  شر هللا هؤالء املشركني يوم البعث واحساب،  يَ ْوَم َُيُْشُرُهْم َكَأن َّلَّْ يَ ْلَبُثوْا ِإلَّ َساَعةا مِ َن الن ََّهاِر يَ تَ َعارَُفوَن بَ ي ْ ويوم حيل

 كأهنم قبل ذلك مل ميكثوا  ي احياة الدنيا إال قدر ساعة من النهار، يعرف بعضهم بعًضا كحاهلم  ي الدنيا .
  يقول تعاىل موذك يرًا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إىل علرلصات القيامة: كأهنم يوم يوافوهنا مل يلبثوا قال ابن كثري :

  ي الدنيا ) إيال سلاعلًة مينل النرَّهلاري ( .
ار  .... ( .كما قال تعاىل ) كلألنرَّهوم  يرلو مل يرلرلو نل ما يووعلدوونل ملل  يرلل بلثووا إيالَّ ساعلًة مي   ن  هنل

يًَّة ألو  ضوحلاهلا ( . نرلهلا ملل  يرلل بلثووا إيال علشي  كما قال تعاىل ) كلألنرَّهوم  يرلو مل يرلرلو 
نرلهوم  إين  للبيث    افرلتوونل برلير  ريمينيل يرلو ملئيذ  زور قًا * يرلتلخل رًا * حنل نو ألع للمو مبيلا يرلقوولوونل إيذ  توم  إيال علش  وقال تعاىل ) يرلو مل يرونر فلخو  يي الصُّوري ولحنل شورو ال موج 

ثرللوهوم  طلرييقلًة إين  للبيث توم  إيال يرلو ًما ( .  يرلقوولو ألم 
ريموونل ملا للبيثووا غلير رل سلاعلة  كلذلليكل كلانووا يروؤ فلكوونل * ول  مو ال موج  وا ال عيل مل ولاإلميلانل للقلد  قلالل الَّذيينل أووتو وقال تعاىل ) وليرلو مل ترلقوومو السَّاعلةو يروق سي

ا يرلو مو ال برلع ثي ولللكينَّكوم  كون توم  ال ترلع للموونل ( .  للبيث توم   يي كيتلابي اَّللَّي إيىلل يرلو مي ال برلع ثي فرلهلذل
نينيل * قلالووا للبيثر نلا يرلو ًما ألو  وهذا كله دليل على استقصار احياة الدنيا  ي الدار اآلخرة كما قال ) قلالل كلم  للبيث توم   يي األر ضي علدل  دل سي

أللي ال علاد يينل * قلالل إين  للبيث توم  إيال قللييال للو  ألنَّكوم  كون توم  ترلع للموونل ( .  برلع ضل يرلو م  فلاس 
نرلهوم  ( أ : يعرف األبناء اآلباء  والقرابات بعضهم لبعض، كما كانوا  ي   الدنيا، ولكن كل مشغول بنفسه .وقوله: ) يرلترلعلارلفوونل برلير 
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نرلهوم  يرلو ملئيذ  ولال يرلتلسلاءللوونل ( .  ) فلإيذلا نوفيخل  يي الصُّوري فلال ألن سلابل برلير 
تلدي  مين  علذلابي يرلو ميئيذ  بيبل   ريمو للو  يرلف  أللو محلييم  محلييًما * يروبلصَّروونرلهوم  يرلولدُّ ال موج  يللتيهي الَّيتي نييهي ول وقال تعاىل ) ولال يلس  يهي * ولفلصي بلتيهي ولألخي صلاحي

يهي * كلال ( .  تروؤ وييهي * ولملن   يي األر ضي مجلييًعا ُثوَّ يرون جي
 ويكفى  ي باليزهد  ي الدنيا : قال ابن القيم : 

 قوله تعاىل ) أفرأيت ان متعناهم سنني ُث جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغىن عنهم ما كانوا يتمتعون ( .
 ه ) ويوم حنشرهم كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم ( .وقول

 وقوله ) كأهنم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من هنار بالغ فهل يهلك إال القوم الفاسقون ( .
 وقوله تعاىل ) كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا اال عشية أو ضحاها ( .

 م اجملرمون ما لبثوا غري ساعة ( .وقوله ) ويوم تقوم الساعة يقس
ألل  ال علاد يي نينيل . قلالووا للبيثر نلا يرلو ًما ألو  برلع ضل يرلو م  فلاس  نل . قلالل إين لَّبيث توم  إيالَّ قلليياًل لَّو  ألنَّكوم  كونتوم  وقوله ) قلالل كلم  للبيث توم   يي األلر ضي علدلدل سي

 ترلع للموونل ( .
 نرلهوم  : قو قال القرطيب هذا التعارف توبيخ وافتضاح، يقول بعضهم لبعض: أنت أضللت  وأغويت  (  له تعاىل )يرلترلعلارلفوونل برلير 

ومحلت  على الكفر، وليس تعارف شفقة ورمحة وعطف ... والصحيح أنه ال ينقطع هذا التعارف التوبيخي عند مشاهدة 
عو برلع ضوهوم  إيىل برلع ض  ال قلو لل ...( ، فأما قوله ) ولال أهوال القيامة، لقوله تعاىل ) ولللو  تلرى إيذي الظَّ  اليموونل ملو قووفوونل عين دل رلهب ييم  يرلر جي

ئللو محلييم  محلييماً ) وأشباهه فمعناه: ال يسأله سؤال رمحة وشفقة...  يلس 
عل أوخلرل ألنَّ هلذيهي ال مو  قال الشنقيطي ل  يي ملولاضي أللو : ... ولللكينَّهو برلنيَّ أللو برلع ضوهوم  برلع ًضا شلي ًئا ، كلقلو ليهي ) ولالل يلس  علارلفلةل الل ألثرلرل هلللا ، فلالل يلس 

نرلهوم  يرلو ملئيذ  ولالل يرلتل   سلاءللوون ( .محلييم  محلييًما يروبلصَّروونرلهوم  ( ولقرلو ليهي ) فلإيذلا نوفيخل  يي الصُّوري فلالل ألن سلابل برلير 
ك بعض اآليات ذكرت أهنم عند ما يسألون حيسبون بأهنم لبثوا  ي الدنيا يومًا أو بعض يوم، أو عشية أو فإن قيل: إن هنا 

نينيل، قالووا للبيث نا يرلو ماً ألو  برلع ضل يرلو م  ( . لر ضي علدلدل سي  ضحاها كما  ي قوله تعاىل ) قالل كلم  للبيث توم   يي األ 
يًَّة ألو  ضوحاها ( .وكما  ي قوله تعاىل ) كلألنرَّهوم  يرلو    ا ملل  يرلل بلثووا إيالَّ علشي  مل يرلرلو هنل
 فكيف ْمع بني هذه اآليات اليت اختلفت إجابتهم فيها؟. 

فاجلواب: أن أهل املوقف خيتلفون  ي تقدير اليزمن الذ  لبثوه  ي الدنيا على حسب اختالف أحواهلم، وعلى حسب أهوال كل 
 متعددة بعضها أشد من بعض. موقف، فإن  ي يوم القيامة مواقف

( قد خسر الذين كفروا وكذَّبوا بلقاء هللا وثوابه وعقابه، وما كانوا موفَّقني  ) َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوْا ِبِلَقاء اَّللَِّ َوَما َكانُوْا ُمْهَتِدينَ 
 إلصابة الرشد فيما فعلوا.

 رلانل الل يرلن جوو مين هو إين سلان  إيالَّ بيألر برلعلةي أوموور  : : ولقلد  ألق سلمل ترلعلاىلل علللى ألنَّ  قال الشنقيطي ا اخل وس   هلذل
لوَّلو : اإل يميلانو .  األ 

 الثَّايني : ال علمللو الصَّاليحو .
ي بياح لق ي .  الثَّاليثو : الترَّولاصي
ي بيالصَّرب ي .  الرَّابيعو : الترَّولاصي
ن سلانل ... .ولذلليكل  يي قرلو ليهي : ولال علص ري إي   نَّ اإل ي

رلانو هوول ألنر فوسوهوم ، كلقلو ليهي   ذووفل ال ولاقيعل علللي هي اخل وس  عل أوخلرل ألنَّ ال ملف عوولل ال ملح  ل  يي ملولاضي لع رلافي » يي  ولبرلنيَّ )ولملن  خلفَّت  ملولازيينوهو « األ 
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رووا ألنر فوسلهوم  مبيلا كلانووا   بيآيلاتينلا يلظ ليموونل( .فلأووللئيكل الَّذيينل خلسي
رووا ألنر فوسلهوم   يي جلهلنَّمل خلاليدوونل ( .« ) ال موؤ مينوونل »ولقرلو ليهي  يي   ولملن  خلفَّت  ملولازيينوهو فلأووللئيكل الَّذيينل خلسي

رووا ألنر فوسلهوم  ولضللَّ علنر هوم  ملا كلانو « ) هوود  »ولقرلو ليهي  يي   ترلروونل ( .أووللئيكل الَّذيينل خلسي  وا يرلف 
لي ملعل النرَّف سي ، كلقلو ليهي  يي  له  رلانل األ  عل أوخلرل خوس  رووا ألنر فوسلهوم  « اليزُّملري »ولزلادل  يي ملولاضي ريينل الَّذيينل خلسي :كقوله تعاىل ) قول  إينَّ اخل لاسي

رلانو ال موبي  لييهيم  يرلو مل ال قييلاملةي ألالل ذلليكل هوول اخل وس   نيو ( .ولأله 
لييهيم  يرلو مل ال قييلاملةي ألالل إينَّ « الشُّورلى»ولقرلو ليهي  يي   رووا ألنر فوسلهوم  ولأله  ريينل الَّذيينل خلسي (.)ولقلالل الَّذيينل آملنووا إينَّ اخل لاسي  الظَّاليمينيل  يي علذلاب  موقييم 

ريينل  رلانل اخل لاسي ع  آخلرل ألنَّ خوس  ل  يي ملو ضي رلةل :ولبرلنيَّ خي نر يلا ولاآل  مللو الدُّ  قلد  يلش 
نر يلا ولهوول قرلو لوهو ) ولمينل النَّاسي ملن  يرلع بودو اَّللَّل علللى حلر ف  فلإين  ألصلابلهو خلير ر  اط ملألنَّ بيهي ولإين  ألصلابرلت    رل الدُّ هيهي خلسي نلة  انر قلللبل علللى ولج  هو فيتر 

رلا رلةل ذلليكل هوول اخل وس  خي  نو ال موبينيو ( .ولاآل 
 الفوائد :

 إثبات احشر .-1
 أن الكفار يوم القيامة يظنون أهنم مل يلبثوا  ي الدنيا إال حظات . -2
 شدة ندم الكفار على تضييع احياة الدنيا . -3
 خطر التكذيب باحشر واملعاد .-4
 احث على التيزود  ي هذه الدنيا باألعمال الصاحة ، فهي قصرية زائلة . -5
 شدة خسارة من كذب بلقاء هللا . -6
 وجوب اإلميان باليوم اآلخر . -7

َنا َمْرِجُعُهْم ُثَّ اَّللَُّ َشِهيٌد َعَلى مَ   ( (46ا يَ ْفَعُلوَن )) َوِإمَّا نُرِيَ نََّك بَ ْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم َأْو نَ تَ َوف َّيَ نََّك فَِإلَي ْ
 [ . 46] يونس : 

--------- 
  ي حياتك بعض الذ  نلعيدوهم من العقاب  ي الدنيا . -أيها الرسول-( أ  : إمَّا نرينَّك َك بَ ْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم ) َوِإمَّا نُرِيَ نَّ 

 ( أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم . ) َأْو نَ تَ َوف َّيَ نَّكَ 
َنا َمْرِجُعُهمْ   ( فإلينا وحدنا يرجع أمرهم  ي احالتني . ) فَِإلَي ْ

 واملقصود إن مل ننتقم منهم عاجاًل انتقمنا منهم آجاًل.:  قال القرطيب 
( أ  : ُث هللا شهيد على أفعاهلم اليت كانوا يفعلوهنا  ي الدنيا، ال خيفى عليه شيء منها، ُثَّ اَّللَُّ َشِهيٌد َعَلى َما يَ ْفَعُلوَن ) 

 فيجازيهم هبا جيزاءهم الذ  يستحقونه.
 م ( لإلشارة إىل أن ما ينيزل هبم من عذاب دنيو ، هو جيزء من العذاب املدخر هلم  ي اآلخرة.وقوله سبحانه )برلع ضل الَّذي  نلعيدوهو 

  وقد أْيز هللا تعاىل وعده لنبيه  فسلط عليهم القحط واجملاعة، حَّت كانوا لشدة جوعهم يرون كأن بينهم وبني السماء
 . حياة النيب  دخانا. ونصر املسلمني عليهم  ي غيزوَت بدر والفتح، وكل ذلك حدث  ي

 هذا، و ي معىن هذه اآلية وردت آيات أخرى منها :
نلا  ا علللي كل ال بلالغو ولعلللير  ، فلإيمنَّ  اح يساب ( .قوله تعاىل ) ولإين  ما نورييرلنَّكل برلع ضل الَّذي  نلعيدوهوم  ألو  نرلترلولفرَّيرلنَّكل

 مَّا نورييرلنَّكل برلع ضل الَّذي  نلعيدوهوم  ألو  نرلترلولفرَّيرلنَّكل فلإيللي نا يرور جلعوون ( .وقوله تعاىل ) فلاص ربي  إينَّ ولع دل اَّللَّي حلق ، فلإي 
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 الفوائد :
 ، بأنه سيعاقب أعداءه . تسلية هللا لرسوله  -1
 تسلية لكل داعية صادق ، بأن هللا سينتصر له ولدعوته . -2
 أن الرسول ميوت كما ميوت البشر .-3
  .أن املرجع إىل هللا -4
 هتديد لكل مكذب وظامل أن املرجع إىل هللا . -5
 أن هللا ال خيفى عليه شيء . -6

نَ ُهم بِاْلِقْسِ  َوُهْم َل يُْظَلُموَن )  ( (47) َوِلُكلِ  ُأمٍَّة رَُّسوٌل فَِإَذا َجاء َرُسوَُلُْم ُقِضَي بَ ي ْ
 [ . 47] يونس : 

--------- 
رسول أرسلتوه إليهم، كما أرسلت َمًدا إليكم يدعو إىل دين  -أيها الناس-كل أمة خلللت  قبلكم ( أ  : ول ) َوِلُكلِ  ُأمٍَّة رَُّسولٌ 

 هللا وطاعته .
 عل أوخلرل : قال الشنقيطي ل هلذلا  يي ملولاضي يلةي ال كلريميلةي : ألنَّ ليكول ي أومَّة  رلسوواًل ، ولبرلنيَّ  : صلرَّحل ترلعلاىلل  يي هلذيهي اآل 
 اىل ) ولللقلد  برلعلثر نلا  يي كول ي أومَّة  رلسوواًل ( .كلقلو ليهي تع  
 ولقرلو ليهي ) ولإين  مين  أومَّة  إيالَّ خلالل فييهلا نلذيير  ( . 

يلاتي .  ولقرلو ليهي ) ولليكول ي قرلو م  هلاد  ( إيىلل غلري ي ذلليكل مينل اآل 
ل  عوونل أومًَّة  يي  ولقلد  برلنيَّ بر  وملمي سل يل اَّللَّو علن هو ألنَّ علدلدل األ  يثي موعلاوييلةل ب ني حلي دلةل ال قوشلري ي  ي ، رلضي

ير روهلا » حلدي ألنر توم  تووفوونل سلب عينيل أومًَّة ألنر توم  خل
رلموهلا علللى اَّللَّي ( .  ولألك 

نَ ُهم بِاْلِقْسِ  َوُهْم َل يُْظَلُمونَ  يل حينئذ بينهم بالعدل، وهم ( أ  : فإذا ج ) فَِإَذا َجاء َرُسوَُلُْم ُقِضَي بَ ي ْ اء رسوهلم  ي اآلخرة قوضي
 ال يوظلمون مين جيزاء أعماهلم شيًئا.

 : فكل أمة تعرض على هللا تعاىل حبضرة رسوهلا، وكتاب أعماهلا من خري أو شر شاهد عليهم، وحفظتهم من  قال ابن كثري
األمم  ي اخللق، إال أهنا أول األمم يوم القيامة، يفصل  املالئكة شهود أيضا أمة بعد أمة، وهذه األمة الشريفة وإن كانت آخر

حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة، املقضي هلم »أنه قال:  بينهم ويقضى هلم كما جاء  ي الصحيحني عن رسول هللا 
 .صلوات هللا وسالمه عليه دائماً إىل يوم الدين  -قبل اخلالئق، فأمته إمنا حازت قصب السبق بشرف رسوهلا

 الفوائد :
 إثبات الرسل . -1
 إثبات أن لكل أمة رسول أرسله هللا إليها . -2
 رمحة هللا بعباده بإرسال الرسل . -3
 حكمة هللا  ي إرسال الرسل للناس . -4
 أن هللا ال يعذب أحداً إال بعد قيام احجة عليه ، وذلك بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين . -5
 . هم َمد أن أول الرسل نوح ، وآخر  -6
 إثبات احساب واجليزاء يوم القيامة . -7
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 أن كل رسول شاهد على قومه يوم القيامة . -8
 أن هللا يقضي بني الناس يوم القيامة بالقسط . -9
 نفي الظلم عن هللا تعاىل لكمال عدله . – 10

 فائدة :
 أطلقت األمة  ي القرآن على عدة معان :

 مبعىن الطائفة.-أ
 )ولللقلد  برلعلثر نلا  يي كول ي أومَّة  رلسووالً ... (. كما قال تعاىل

 مبعىن اإلمام.-ب
 كما قال تعاىل )إينَّ إيبر رلاهييمل كلانل أومًَّة قلانيتاً َّلليَّي حلنييفاً(.

 مبعىن امللة.-ج
نلا آبلاءلنلا علللى أومَّة  ... (.  كقوله تعاىل عن املشركني )إينَّا ولجلد 

 مبعىن اليزمن.-د
 ل تعاىل )ولادَّكلرل برلع دل أومَّة  ... (.كما قا

 ( ( .48) َويَ ُقوُلوَن َمىَت َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي )
 [ . 48] يونس : 

--------- 
 ( حكاية ألقواهلم الدالة على طغياهنم وفجورهم.َويَ ُقوُلوَن َمىَت َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقني ) 

الذ  حذرهم من عذاب هللا إذا ما استمروا  ي كفرهم:   يكتفوا باإلعراض عن دعوة احق، بل قالوا لرسوهلم أ  : أن هؤالء مل
مَّت يقع علينا هذا العذاب األليم الذ  هتددنا؟ إننا نتعجله فأت به إن كنت أنت وأصحابك من الصادقني  ي دعواكم أن هناك 

 عذابا ينتظرنا.
 . هم  ي الكفر واجلحود، وعدم اكرتاثهم مبا خيربهم به الرسول وهذا القول منهم يدل على توغل

 :ودائماً الكفار يستعجلون العذاب استبعاداً منهم له 
لوونلكل بيال علذلابي ولللن  خيو ليفل اَّللَّو ولع دلهو(. ترلع جي  كما قال تعاىل )وليلس 

لوونلكل بيال علذلابي ولللو ال ألجلل  مو  ترلع جي (.وقال تعاىل )وليلس   سلم ًى جلللاءلهومو ال علذلابو
.) لوونلكل بيالسَّي يئلةي قرلب لل اح لسلنلةي ولقلد  خلللت  مين  قرلب ليهيمو ال ملثوالتو ترلع جي  وقال تعاىل )وليلس 

يطلة  بيال كلافيريينل(. لوونلكل بيال علذلابي ولإينَّ جلهلنَّمل للموحي ترلع جي  وقال تعاىل )يلس 
(.وقال تعاىل )ولقلالووا رل  ل  للنلا قيطَّنلا قرلب لل يرلو مي اح يسلابي  برَّنلا علج ي

دلهو ولنلذلرل ملا كلانل يرلع بودو آبلاؤونلا فلأ تينلا مبيلا  ئ ترلنلا لينرلع بودل اَّللَّل ولح   تلعيدونلا إين  كون تل مينل الصَّاديقينيل(.وقال تعاىل عن قوم هود )قلالووا ألجي
 الفوائد :

 ومتردهم باستعجاهلم العذاب .شدة طغيان الكفار  -1
 حكمة هللا  ي تأخري العذاب عن الكفار إىل أجل معلوم عنده سبحانه .-2
 حلم هللا عن الكفار حيث ال يعاجلهم بالعقوبة . -3
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   ٌل ِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َفاَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعةا َولَ ) ُقل لَّ َأْمِلُك لِنَ ْفِسي ض    َر اا َوَل نَ ْفعاا ِإلَّ َما َش        اء اَّللَُّ ِلُكلِ  ُأمٍَّة َأَج       
 ( ( .49َيْستَ ْقِدُموَن )
 [ . 49] يونس : 

--------- 
ال أقول إال ما علَّم ، وال أقدر على -أيها الرسول  –( أ  : قل هلم  ) ُقل لَّ َأْمِلُك لِنَ ْفِسي َضر اا َوَل نَ ْفعاا ِإلَّ َما َشاء اَّللَُّ 

 شيء مما استأثر به إال أن يوطلع  عليه، فأنا عبده ورسوله إليكم، وقد أخربتكم مبجيء الساعة وأهنا كائنة، ومل يطلع  على وقتها،
 ال أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرًا، وال أجلب هلا نفًعا، إال ما شاء -أيها الرسول-: أ  : قل هلم  وقال بعض العلماء :

 أو جيلب يل من نفع. هللا أن يدفع ع  مين ضر   
 ( أ  : لكل قوم وقت النقضاء مدهتم وأجلهم . ) ِلُكلِ  ُأمٍَّة َأَجلٌ  
 : ليكول ي أومَّة  ألجلل  ( أ : لكل قرن مدَّة من العمر مقدَّرة فإذا انقضى أجلهم . قال ابن كثري ( 

للة. وه 
 واألجل، هو الوقت املوقت املضروب النقضاء امل

 اد باألم ة هنا اجلماعة اليت اشرتكت  ي عقيدة اإلشراك أو  ي تكذيب الر سل، كما يدل  عليه الس ياق : واملر قال ابن عاشور
من قوله تعاىل )وأن تشركوا باهلل( إخل وليس املراد باألم ة، اجلماعةل اليت جيمعها نسب أو لغة إذ ال يتصو ر انقراضها عن بكرة 

 أبيها.
 و ي هذه اآلية قوالن:

ن املعىن أن هللا تعاىل أمهل كل أمة كذبت رسوهلا إىل وقت معني، وهو تعاىل ال يعذهبم إىل أن ينظروا ذلك الوقت أ القول األول:
 الذ  يصريون فيه مستحقني لعذاب االستئصال، فإذا جاء ذلك الوقت نيزل ذلك العذاب ال َالة.

 وهو قول ابن عباس، واحسن، ومقاتل.
جل العمر، فإذا انقطع ذلك األجل وكمل امتنع وقوع التقدمي والتأخري فيه، والقول األول: أوىل، أن املراد هبذا األ والقول الثاين:

 ألنه تعاىل قال )ولليكول  أومَّة ( ومل يقل: ولكل أحد أجل.
 قوله تعاىل )ولكل أمة أجل( يتضمن الوعيد والتهديد، واملعىن ولكل أمة أ  فرقة ومجاعة، وهي لفظة قال ابن عطية :

مل  ي الكثري من الناس، أجل مؤقت جمليء العذاب إذا كفروا وخالفوا أمر رهبم، فأنتم أيتها األمة ، كذلك قاله الطرب  تستع
 وغريه.

إذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم، فال يستأخرون  أ  :) ِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َفاَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعةا َوَل َيْستَ ْقِدُمون ( 
هلون، وال يتقدم أجلهم عن الوقت املعلوم.عنه   ساعة فيوم 

ًسا إيذلا جلاءل ألجللوهلا ( . رل اَّللَّو نرلف   كما قال تعاىل ) ولللن  يروؤلخ ي
روونل ( . تلأ خي بيقو مين  أومَّة  ألجلللهلا ولملا يلس   وقال تعاىل ) ملا تلس 

 خَّرو للو  كون توم  ترلع للموون ( .ولقلال تعاىل ) إينَّ ألجللل اَّللَّي إيذلا جلاءل الل يروؤل  
واملراد أنه ال يتأخر عن ذلك األجل املعني ال بساعة وال مبا هو أقل من ساعة إال أنه تعاىل ذكر الساعة ألن هذا اللفظ أقل أمساء 

 األوقات.
 لذ  هو  ي غاية القلة.وليس املراد بالساعة هنا ما اصطلح عليه الناس من كوهنا ستني دقيقة، وإمنا املراد هبا الوقت ا
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 الفوائد :
 هتديد األمم الكافرة. - 1
 أن تأخري العذاب عن األمم الطاغية حكمة . - 2
 أن أفعال هللا صادرة عن حكمة. - 3
 أن عذاب هللا إذا جل وحل  ال يتأخر وال يتقدم. - 4
 إمهال هللا األمم الكافرة. - 5
 تسلية ألهل اإلميان وطمأنينة هلم. - 6

( َأُثَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمْنُتم ِبِه آآلَن َوَقْد ُكنُتم بِِه 50َأرَأَيْ ُتْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذابُُه بَ َياتاا َأْو نَ َهاراا مَّاَذا َيْستَ ْعِجُل ِمْنُه اْلُمْجرُِموَن ) ) ُقلْ 
 ( ( .52َهْل َُتَْزْوَن ِإلَّ ِبَا ُكنُتْم َتْكِسُبوَن )( ُثَّ ِقيَل لِلَِّذيَن َظَلُموْا ُذوُقوْا َعَذاَب اَْخُْلِد 51َتْستَ ْعِجُلوَن )
 [ . 52 -50] يونس : 

------------ 
هلؤالء املشركني: أخربوين  -أيها الرسول-( أ  : قل ) ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإْن أَتَاُكْم َعَذابُُه بَ َياتاا َأْو نَ َهاراا مَّاَذا َيْستَ ْعِجُل ِمْنُه اْلُمْجرُِموَن 

 اكم عذاب هللا لياًل أو هنارًا، فأ  شيء تستعجلون أيها اجملرمون بنيزول العذاب؟إن أت
آمنتم  ي وقت  -أيها املشركون-أبعد ما وقع عذاب هللا بكم ) َأُثَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمْنُتم ِبِه آآلَن َوَقْد ُكنُتم بِِه َتْستَ ْعِجُلوَن ( أي : 

 ذ: آآلن تؤمنون به، وقد كنتم من قبل تستعجلون به؟ال ينفعكم فيه اإلميان؟ وقيل لكم حينئ
 ع نلا  : قوله تعاىل ) ألُثوَّ إيذلا ملا ولقلعل آملن توم بيهي (  يع : أهنم إذا جاءهم العذاب قالوا ) رلبرَّنلا ألب صلر نلا ولمسليع نلا قال ابن كثري فلار جي

ًا إينَّا مووقينوونل ( .  نرلع ملل  صلاحي
ريكينيل فرلللم  يلكو يرلنر فلعوهوم  وقال تعاىل ) فرل   دلهو ولكلفلر نلا مبيلا كونَّا بيهي موش   إيميلانروهوم  للمَّا رلألو ا بلأ سلنلا سونَّةل اَّللَّي الَّيتي للمَّا رلألو ا بلأ سلنلا قلالووا آملنَّا بياَّللَّي ولح 

رل هونلاليكل ال كلافيروونل ( .  قلد  خلللت   يي عيبلاديهي ولخلسي
 أ : ُث قيل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم باهلل: جترَّعوا عذاب هللا الدائم لكم أبًدا.ِقيَل ِللَِّذيَن َظَلُموْا ُذوُقوْا َعَذاَب اَْخُْلِد(  )ُثَّ 
 هلذيهي النَّارو الَّيتي كون توم  : أ  يوم القيامة يقال هلم هذا، تبكيتًا وتقريًعا، كقوله ) يرلو مل يودلعُّونل إيىلل نلاري جلهلنَّمل دلعًّا  قال ابن كثري *

ووا سلولاء  علللي   ووا ألو  ال تلص ربي روونل * اص للو هلا فلاص ربي ا ألم  ألنر توم  ال تروب صي ر  هلذل ح   كوم  إيمنَّلا جتو يزلو نل ملا كون توم  ترلع مللوونل ( .هبيلا توكلذ يبوونل * ألفلسي
 فهل توعاقلبون إال مبا كنتم تعملون  ي حياتكم من معاصي هللا؟ِسُبوَن ( َهْل َُتَْزْوَن ِإلَّ ِبَا ُكنُتْم َتكْ ) 

 الفوائد :
 هتديد هؤالء الذين يستعجلون نيزول العذاب . -1
 أن الكافر إذا وقع العذاب ورأى احق آمن ، لكن ال ينفعه اإلميان اآلن . -2
 أن اإلميان االضطرار  ال يقبله هللا . -3

 وع الشمس من مغرهبا ، وعند الغرغرة ال تقبل .كما أن التوبة بعد طل
عر  ي  يءو النرَّهلاري ،  ، عن النَّيب   وعن أيب موسلى عبدي هللاي بني قليس  األش  ،قلالل : )إنَّ هللا ترلعلاىلل يرلب سوطو يلدلهو بالليلي لييلتووبل موسي
يءو اللَّيلي ، حلَّتَّ  ا (  ويرلب سوطو يلدلهو بالنرَّهلاري لييلتووبل موسي   رواه مسلمتلط لوعل الشَّم سو مين  ملغ ريهبي

: قلالل رلسوولو هللاي  وعن أيب هوريرةل  ا تلابل هللاو عللليهي(  قلالل  رواه مسلم : )ملن  تلابل قرلب لل أن  تلط لوعل الشَّم سو مين  ملغ ريهبي
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يرلق بللو تلوبلةل العلب دي ملا ملل   ، قلالل : )إينَّ هللا ، عن النَّيب وعن أيب عبد الرمحان عبد هللا بني عملرل بني اخلطابي رضيل هللاو عنهما 
 )  رواه الرتمذ  .يروغلر غير 

 األول : إذا طلعت الشمس .
 وإمنا مل ينفع اإلميان والعمل الصاحل حينئذ لظهور اآلية اليت تضطرهم إىل اإلميان . : قال ابن اجلوز 
ا عند طلوعها من مغرهبا ؛ ألنه خلص إىل قلوهبم من الفيزع ما َّتو ملدو معه   قال العلماء : وإمناوقال القرطيب :  ال ينفع نفسًا إمياهنو

كل  شهوة من شهوات النفس ، وترلف رتو كل  قو ة من قوى البدن ؛ فيصري الناس كلهم إليقاهنم بدونوو القيامة  ي حال من حضره 
وبطالهنا من أبداهنم؛ فمن تاب  ي مثل هذه احال مل توقبل توبته، كما ال املوت  ي انقطاع الد واعي إىل أنواع املعاصي عنهم، 

 توقبل توبة من حضره املوت.
وقال السعد  : واحكمة  ي هذا ظاهرة ، فإنه إمنا كان اإلميان ينفع إذا كان إميانًا بالغيب، وكان اختيارًا من العبد، فأما إذا 

ميان فائدة ، ألنه يشبه اإلميان الضرور  ، كإميان الغريق واحريق وحنومها، ممن إذا وجدت اآليات صار األمر شهادة ، ومل يبق لإل
دلهو ولكلفلر نلا مبيلا كو  ريكينيل . فرلللم  يلكو يرلنر فلعوهوم  رأى املوت، أقلع عما هو فيه كما قال تعاىل )  فرلللمَّا رلألو ا بلأ سلنلا قلالووا آملنَّا بياَّللَّي ولح  نَّا بيهي موش 

 إيميلانروهوم  للمَّا رلألو ا بلأ سلنلا سونَّةل اَّللَّي الَّيتي قلد  خلللت   يي عيبلاديهي ( .
أن املراد ببعض آيات هللا طلوع الشمس من مغرهبا وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم  وقد تكاثرت األحاديث الصحيحة عن النيب 

 ينفعهم إمياهنم ويوغلق حينئذ بابو التوبة.
 عند اليرغرة . الثاين :

الَّ الَّذي  آملنلت  بيهي برلنوو ألن توبتهم توبة اضطرار ال اختيار كما قال تعاىل عن فرعون )حلَّتَّ إيذلا ألد رلكلهو ال غلرلقو قلالل آملن تو ألنَّهو ال إيللهل إي 
نل ولقلد  علصلي تل قرلب لو ولكون تل مينل ا ليمينيل آآل  رائيلل ولألنلا مينل ال موس  دلهو ولكلفلر نلا إيس  ديينل( وقال تعاىل )فرلللمَّا رلألو ا بلأ سلنلا قلالووا آملنَّا بياَّللَّي ولح  ل موف سي

ريكينيل . فرلللم  يلكو يرلنر فلعوهوم  إيميلانروهوم  للمَّا رلألو ا بلأ سلنلا سونَّتل اَّللَّي الَّيتي قلد  خل  رل هو مبيلا كونَّا بيهي موش   نلاليكل ال كلافيروونل( .للت   يي عيبلاديهي ولخلسي
 ( ( .53) َوَيْسَتنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَرّبِ  ِإنَُّه َْلَقٌّ َوَما أَنُتْم ِبُْعِجزِيَن )

 [ . 53] يونس : 
--------- 
 ( يقول تعاىل: ويستخربونك . ) َوَيْسَتنِبُئوَنكَ 

 صريورة األجسام تراباً . ( أ : املعاد والقيامة من األجداث بعد َأَحقٌّ ُهوَ ) 
 نعم وريب إنه حق ال شك فيه . -أيها الرسول-قل هلم ُقْل ِإي َوَرّبِ  ِإنَُّه َْلَقٌّ ( ) 

يرلقوولل  ( أ : ليس صريورتكم ترابًا مبعجيز هللا عن إعادتكم كما بدأكم من العدم ) إيمنَّلا ألم روهو إيذلا ألرلادل شلي ًئا ألن   ) َوَما أَنْ ُتْم ِبُْعِجزِينَ 
 للهو كون  فرليلكوونو ( .
يزيينل ( أ  : فائتني العذاب باهلرب والتحيل الذ  ال ينفع ، واملكابرة اليت ال تدفع من  قال الشوكاين : قوله تعاىل ) ولملا ألنتوم مبيوع جي

 قضاء هللا شيئاً .
 تعاىل رسوله أن يقسم به على من أنكر املعاد.: وهذه اآلية ليس هلا نظري  ي القرآن إال آيتان أخريان، يأمر هللاقال ابن كثري  

  ي سورة سبأ ) ولقلالل الَّذيينل كلفلرووا ال تلأ تيينلا السَّاعلةو قول  برلللى ولرليب ي للتلأ تييرلنَّكوم  ( .
علثونَّ ُثوَّ   علثووا قول  برلللى ولرليب ي للتوبر  ري  ( . و ي التغابن ) زلعلمل الَّذيينل كلفلرووا ألن  للن  يروبر   للترونلبرَّؤونَّ مبيلا علميل توم  ولذلليكل علللى اَّللَّي يلسي
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 الفوائد :
 إثبات البعث . -1
 إنكار الكفار للبعث . -2
 أمر هللا لنبيه أن يقسم على إثبات البعث . -3
نَ ُهم بِاْلِقْسِ  َوُهْم َل ) َوَلْو َأنَّ ِلُكلِ  نَ ْفٍس َظَلَمْت َما ِف اأَلْرِض َلفْ َتَدْت بِِه َوَأَسرُّوْا النَّدَ   اَمَة َلمَّا رََأُوْا اْلَعَذاَب َوُقِضَي بَ ي ْ

 ( ( .54يُْظَلُموَن )
 [ . 54] يونس : 

--------- 
أ  : ولو أن لكل نفس أشركت وكفرت باهلل مجيع ما  ي األرض، ) َوَلْو َأنَّ ِلُكلِ  نَ ْفٍس َظَلَمْت َما ِف اأَلْرِض َلفْ َتَدْت بِِه ( 

 مكنها أن جتعله فداء هلا من ذلك العذاب الفتدت به .وأ
  هي ( قال القرطيب :قوله تعاىل ) ولللو  ألنَّ ليكول ي نرلف س  ظلللملت  ( أ  أشركت وكفرت.) ملا  يي األرض ( أ  ملكًا . ) اللفر تلدلت  بي

ملاتووا  ولهوم  كوفَّار  فرلللن يروق بللل مين  ألحلديهيم م يل ءو األرض أ  من عذاب هللا ، يع  وال يقبل منها ؛ كما قال ) إينَّ الَّذيينل كلفلرووا  ول 
 ذلهلباً ولللوي افتدى بيهي ( .
 . والظلم هنا الشرك والكفر

 وأخفى الذين ظلموا حسرهتم حني أبصروا عذاب هللا واقعاً هبم مجيًعا . ) َوَأَسرُّوْا النََّداَمَة َلمَّا رََأُوْا اْلَعَذاَب (
الذين أسروا الرؤساء ، أ  : وأخفى هؤالء الظلمة الندم ، ملا عاينوا العذاب ، قال اإلمام اجلالل : أ  ض العلماء : وقال بع

 أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم خمافة التعيري .
 : السبب  ي هذا اإلخفاء وجوه 
يطيقوا عنده بكاء وال صراخًا سوى إسرار الندم كاحال  : أهنم ملا رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتني متحريين ، فلم األول 

 فيمن يذهب به ليصلب فإنه يبقى مبهوتاً متحرياً ال ينطق بكلمة.
 : أهنم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم وخوفاً من توبيخهم.الثاين 
ن أخلص  ي الدعاء أسره ، وفيه هتكم هبم وبإخالصهم : أهنم أسروا تلك الندامة ألهنم أخلصوا هلل  ي تلك الندامة ، ومالثالث 

 يع  أهنم ملا أتوا هبذا اإلخالص  ي غري وقته مل ينفعهم ، بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا به  ي دار الدنيا وقت التكليف .
 تهم النار عن التصنع ؛ بدل قال القرطيب نلا : وهذا قبل اإلحراق بالنار ، فإذا وقعوا  ي النار أهل  يل قوهلم ) رلبرَّنلا غلللبلت  علللير 

ق ولترونلا ( .  شي
 قوله تعاىل ) ولألسلرُّوا  الندامة ( جاء على لفظ املاضي ، والقيامة من األمور املستقبلة إال أهنا ملا كانت واجبة  قال الرازي :

 الوقوع ، جعل هللا مستقبلها كاملاضي .
  من األضداد ، أما ورود هذه اللفظة مبعىن اإلخفاء فظاهر وأما ورودها مبعىن واعلم أن اإلسرار هو اإلخفاء واإلظهار وهو

 اإلظهار فهو من قوهلم سر الشيء وأسره إذا أظهره.
نَ ُهم بِاْلِقْسِ  (  وقضى هللا عيز وجل بينهم بالعدل .  ) َوُقِضَي بَ ي ْ

  .لكمال عدل هللا ، فإنه سبحانه ال يظلم أحداً ) َوُهْم َل يُْظَلُموَن ( 
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 الفوائد :
 شدة عذاب يوم القيامة . -1
 أن من شدة عذاب يوم القيامة يتمىن الكافر لو يفتد  منه بكل شيء . -2
 أن أعظم الظلم الشرك باهلل . -3
 ندامة الكفار يوم القيامة . -4
 فضيحة الكفار يوم القيامة زيادة  ي عذاهبم . -5
 دل .أن هللا يقضي بني الناس يوم القيامررة بالع -6
 نفي الظلم عن هللا لكمال عدله . -7
 ( ( .55)) َأل ِإنَّ َّلِلِ  َما ِف السََّماَواِت َواأَلْرِض َأَل ِإنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم لَ يَ ْعَلُموَن  

 [ . 55] يونس : 
--------- 

 خيرب تعاىل أنه مالك السموات واألرض . ) َأل ِإنَّ َّلِلِ  َما ِف السََّماَواِت َواأَلْرِض ( 
 أ  : كل ما  ي السماوات واألرض له سبحانه وتعاىل خلقاً وملكاً وتدبرياً .

 خلقاً وملكاً وتصرفاً . قال أبو بكر اجلزائري : 
 وقد جاءت آيات كثرية  ي القرآن الكرمي تدل على هذا العموم :

َّلليَّي ملا  يي السَّملاولاتي ول  ( .قال تعاىل )ول وموورو لر ضي ولإيىلل اَّللَّي ترور جلعو األ   ملا  يي األ 
َوييطاً( . ء   لر ضي ولكلانل اَّللَّو بيكول ي شلي  َّلليَّي ملا  يي السَّملاولاتي ولملا  يي األ   وقال تعاىل )ول

لر ضي ولهوول ال عللييُّ ال علظييمو( .  وقال تعاىل )للهو ملا  يي السَّملاولاتي ولملا  يي األ 
 : وهذه اجلملة تؤيد تفرده سبحانه باأللوهية ، وذلك من جانبني 

حيث إن اجلميع عبيد له جل جالله ، وليس للعبد أن يعبد غري مالكه ، أو يوشريك غريه معه  ي العبادة ، وقد هناه عن  األول :
 ذلك .
املالك ، أو يوشرلك مملوك  ي العبادة مع املالك، ويورتك  -كائنًا من كان   -وحيث إن اجلميع عبيد له، فكيف يوعبد مملوك  الثاين :

 وقد هنى عن ذلك . 
 : والفائدة من إمياننا بأن هلل ملك السموات واألرض يفيد 

الرضا بقضاء هللا ، وأن هللا لو قضى عليك مرضًا فال تعرتض ، ولو قضى عليك فقرًا فال تعرتض ، ألنك ملكه يتصرف  أولا :
 فيك كما يشاء ..

يبلة  قلالووا إينَّا َّلليَّي ولإينَّا إيللي هي رلاجي  يدل لذلك  عوونل ( .ما أمرنا هللا به أن نقول عند املصيبة ) الَّذيينل إيذلا ألصلابرلتر هوم  موصي
 البنته اليت أشرف ابنها على املوت، حينما أرسلت إليه ليأَت ، فأرسل يقرأ السالم ويقول: )إن ويدل لذلك أيضاً ما بين ه النيب 

 هلل ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصرب ولتحتسب( .
 الرضا بشرعه وقبوله والقيام به ، ألنك ملكه . ثانياا : 
أن كل ما  ي الكون ملك هلل األحد سبحانه وتعاىل من غري شريك ، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً لنا بل هو  ثالثاا :
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للفي ملك هلل ، وإمنا  تلخ  نيل فييهي حنن مستخلفون فيه لالبتالء واالختبار ، كما قال تعاىل )آمينووا بياَّللَّي ولرلسووليهي ولألن فيقووا مميَّا جلعلللكوم  موس 
ر  كلبيري  ( .  فلالَّذيينل آملنووا مين كوم  ولألنر فلقووا هللوم  ألج 

 ا فينظر كيف تعملون .. ( رواه مسلم .) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن هللا مستخلفكم فيه وقال 
 أ  : إن وعده بالبعث واجليزاء حق كائن ال َالة . ) َأَل ِإنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ ( 

أ  : ولكن أكثر الناس لقصور عقوهلم ، واستيالء الغفلة عليهم ، ال يعلمون ذلك فيقولون ما ) َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم َل يَ ْعَلُمون ( 
 يقولون .
 الفوائد :

 تقرير ملك هللا عيز وجل للسماوات واألرض . -1
عوونل مين  دوونيهي ملا ميل ليكوونل -2 اختصاص ملك السماوات واألرض هلل عيز وجل ال ميلكهما أحد سواه ، قال تعاىل : ) ولالَّذيينل تلد 

عووهوم  ال يلس ملعووا دوعلاءلكوم  ولللو  مسليعووا ر كيكوم  ولال يرونلب يئوكل ميث لو خلبيري ( . مين  قيط ميري  . إين  تلد  فوروونل بيشي تلجلابووا للكوم  وليرلو مل ال قييلاملةي يلك   ملا اس 
 عموم ملك هللا لكل شيء . -3
 أن وعد هللا حق . -4
 أن من أيقن بأن وعد هللا حق قو  إميانه ويقينه وكرمه وشجاعته . -5
 أن أكثر الناس على غري احق . -6
 العلم الذ  يقود إىل معرفة هللا والثقة به وخشيته . فضل -7

 ( ( .56) ُهَو ُُيِْيي َومُيِيُت َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن )
 [ . 56] يونس : 

---------- 
د وال أ : بيده اخللق وإليه يرجع األمر، وال حييا أحد وال ميوت إال مبشيئته وقدره، وال يويزاد  ي عمور أح) ُهَو ُُيِْيي َومُيِيُت ( 

 يونقص منه إال بقضائه وقدره.
 ل املوتل ملن يشاء من حيث يشاء، واملميت من يشاء  قال الطربي : يع  جل ثناؤه بقوله: )وهللا حييي ومييت( وهللا املعج ي

 كلما شاء، دون غريه من سائر خلقه.
إخراج هيبتهم من صدورهم، وإن قل عددهم وهذا من هللا عيز وجل ترغيب  لعباده املؤمنني على جهاد عدوه والصرب على قتاهلم، و 

وكثر عدد أعدائهم وأعداء هللا وإعالم  منه هلم أن اإلماتة واإلحياء بيده، وأنه لن ميوت أحد  وال يقتل إال بعد فناء أجله الذ   
 أ هركتب له وهني  منه هلم، إذ كان كذلك، أن جييزعوا ملوت من مات منهم أو قتل من قتل منهم  ي حرب املشركني. 

 بعد املوت ، فيجازيكم على أعمالكم . ) َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن (
 الفوائد :

 الذ  بيده احياة واملوت هو هللا . -1
 الشجاعة واإلقدام وعدم اخلوف ، ألن أمر احياة واملوت بيد هللا ال بيد املخلوق . -2
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َُُّدوِر َوُهداى َوَرمْحٌَة ل ِْلُمْؤِمِننَي )) يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِ ن رَّ   ( ُقْل ِبَفْضِل اَّللَِّ َوِبَرمْحَِتِه 57بِ ُكْم َوِشَفاء لِ َما ِف ال
ٌر ِمِ َّا ََيَْمُعوَن )  ( ( .58فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا ُهَو َخي ْ

 [ . 58 -57] يونس : 
------------- 

يقول تعاىل ممتنا على خلقه مبا أنيزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكرمي: م مَّْوِعَظٌة مِ ن رَّبِ ُكْم ( ) يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءْتكُ 
 ) يلا أليرُّهلا النَّاسو قلد  جلاءلت كوم  ملو عيظلة  مين  رلب يكوم  ( أ : زاجر عن الفواحش .

 . أنه موعظة والوعظ هو التذكري بالعواقب لرتق القلوب، فمن أوصاف القرآن
 هذه آية خوطب هبا مجيع العامل، واملوعظة: القرآن؛ ألن الوعظ إمنا هو بقول يأمر باملعروف وييزجر ويرقق  قال ابن عطية :

 فما  ي القرآن من األوامر والنواهي داع إىل كل مرغوب وزاجر عن كل مرهوب.  ويوعد ويعد، وهذه صفة الكتاب العيزييز.
  ) .. هذا لبيان قيمتها وأمهيتها، وحث البشر على االحتفاء هبا.و ي قوله ) من ربكم 

ا برليلان  ليلنَّاسي ولهوًدى ولملو عيظلة  ليل موتَّقينيل ( . وقد بني  سبحانه أن القرآن وما فيه من قصص وأحكام موعظة  ) هلذل
 ملثلاًل مينل الَّذيينل خلللو ا مين  قرلب ليكوم  ولملو عيظلًة ليل موتَّقينيل ( .و ي آية ثانية قال تعاىل ) ولللقلد  ألنر يزلل نلا إيللي كوم  آليلات  موبرلي ينلات  ول 

ملةي يلعيظورررركوم   و ي آية ثالثة أكد سبحانه على أنه إمنا يعظنا بالقرآن )ولاذ كورووا نيع ملةل هللا علللي كوم  ولملا ألنر يزللل علللي كوم  مينل الكيتلابي ولاحيك 
 بيهي(.

 وء مبا يتعظ القارئ به إذا تدبره وفهم معناه، وأرعى له مسعه، وفرغ له قلبه.والقرآن ممل
َُُّدوِر (  أ : من الشوبله والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودلنلس . ) َوِشَفاء لِ َما ِف ال

 لقد مسى هللا القرآن العظيم شفاء  ي ثالثة مواضع :
  ي هذه اآلية .

للئيكل يرونلادلو نل وقال تعاىل )قول  هوول ليلَّ  فلاء ولالَّذيينل الل يروؤ مينوونل  يي آذلاهنييم  ولقر ر  ولهوول علللي هيم  علًمى أوو   مين مَّكلان  بلعييد ( ذيينل آملنووا هوًدى ولشي
فلاء ولرلمح لة  ل يل موؤ مينينيل ولالل يليزييدو الظَّاليمي   نيل إلالَّ خلسلارًا(.وقال تعاىل )ولنرونرليز يلو مينل ال قور آني ملا هوول شي

 أ : بيان وداللة، أ : أ  هاد ملن اتبعه وعمل مبا فيه لكل خري وسعادة  ي الدنيا واآلخرة.) َوُهداى ( 
  فالقرآن العظيم يوطلق هداه على اهلدى العام، ويطلق هداه على اهلدى اخلاص، فاهلدى العام معناه بيان الطريق وإيضاح

ير نلاهوم ( أ : بينا احق على لسان نبينا صاحل، احملجة البيضاء، وبيان احق  من الباطل، والنافع من الضار، ومنه )ولألمَّا َثلوودو فرلهلدل
ير نلاهو السَّبييلل(. وأما اهلدى اخلاص فمعناه توفيق هللا لعبده حَّت يهتد  إىل ما يرضي ربه، ويكون سب ب ومنه قوله تعاىل )إينَّا هلدل

تلدي (.دخوله اجلنة، ومنه قوله )مل   ن  يرله دي اَّللَّو فرلهوول ال موه 
  وكون اهلدى يوطلق إطالقًا عامًّا وإطالقًا خاصًّا إذا فهم اإلنسان ذلك زالت عنه إشكاالت  ي كتاب هللا، ومناقضات يظنها

( مع قوله فيه )ولإي  اجلاهل ببعض آيات هللا، كقوله تعاىل  ي نبينا  بلب تل دي  ملن  ألح  رلاط  )إينَّكل الل ترله  دي  إيىلل صي نَّكل للترله 
تلقيي رلاط  مُّس  دي  إيىلل صي وثبت له  ي قوله )ولإينَّكل للترله 

( فنفى عنه اهلدى  ي آية وأثبته له  ي آية، فاهلدى امل تلقييم  ( هو اهلدى مُّس  م 
أما  ها ال ييزيغ عنها إال هالك هذه احمللجَّة البيضاء حَّت تركها ليلها كنهار  مبعناه العام، وهو البيان واإليضاح. وقد بني 

( فهو التفضل بالتوفيق وسعادة املرء؛ ألن هذا بيد هللا وحده )ولملن  بلب تل دي  ملن  ألح  يوريدي اهلدى املنفي عنه  ي قوله )إينَّكل ال ترله 
للئيكل الَّذيينل ملل  يوريدي اَّللَّو  نلتلهو فرلللن متل ليكل للهو مينل اَّللَّي شيًئا أوو  دي  ملن اَّللَّو فيتر   ألن يوطله يرل قرولووبرلهوم ( )إين حتل ريص  علللى هودلاهوم  فلإينَّ اَّللَّل الل يرله 

لُّ(.      يوضي
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 فاملراد باهلدى هنا اهلدى اخلاص، وهو التوفيق والتيسري لألعمال اليت حيبها هللا.
فلاء ولالَّذيينل الل   يروؤ مينوونل  يي آذلاهنييم  ولقر ر  ولهوول علللي هيم  علًمى أوو للئيكل يرونلادلو نل مين مَّكلان  بلعييد ( قال تعاىل )قول  هوول ليلَّذيينل آملنووا هوًدى ولشي

فلاء ولرلمح لة  ل يل موؤ مينينيل ولالل يليزييدو الظَّاليمينيل إلالَّ خلسلارًا(.  وقوله )ولنرونرليز يلو مينل ال قور آني ملا هوول شي
نر هوم مَّن يرلقوولو أليُّكوم  زلادلت هو هلذيهي إيميلانًا فلألمَّا الَّذيينل آملنووا فرليزلادلتر هوم  إيميلانًا ولهو وقوله )ولإيذلا ملا أونيزيلل  روونل )ت  سوورلة  فلمي تلب شي ( ولألمَّا 124م  يلس 

هيم  ولملاتووا ولهوم  كلافيرو  ًسا إيىلل ريج سي  ونل(.الَّذيينل  يي قرولووهبييم مَّرلض  فرليزلادلتر هوم  ريج 
 فإن العمل بكتاب هللا رمحة وهداية ونور للبشرية، وهبا حتصل السعادة واخلري الكثري. ) َوَرمْحٌَة لِ ْلُمْؤِمِننَي (

فلاء  ولرلمح لة  ليل موؤ مينينيل ولال يليزييدو الظَّاليمينيل إيال خلسلارً   ا ( .كما قال تعاىل: ) ولنونيزلو مينل ال قور آني ملا هوول شي
فلاء  ولالَّذيينل ال يروؤ مينوونل  يي آذلاهنييم  ولقر ر  ولهوول علللي هيم  علًمى أو وقال ت   وللئيكل يرونلادلو نل مين  ملكلان  بلعييد (.عاىل )قول  هوول ليلَّذيينل آملنووا هوًدى ولشي
 على التوحيد ، ودواء : املعىن قد جاءكم كتاب جامع هلذه الفوائد العظيمة من املوعظة ، والتنبيه  قال صاحب الكشاف

 الصدور من العقائد الفاسدة ، ودعاء إىل احق ، ورمحة ملن آمن به منكم .
قال ابن عباس : فضل هللا القرآن ، ورمحته االيسالم واملعىن : ليفرحوا هبذا الذ  ) ُقْل ِبَفْضِل اَّللَِّ َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا ( 

 رآن وااليسالم ، فإنه أوىل ما يفرحون به .جاءهم من هللا ، من الق
 وقيل : الفضل القرآن ، والرمحة أن جعلهم من أهله.

 : املراد بالفضل من هللا سبحانه : هو تفضله على عباده  ي اآلجل والعاجل مبا ال حييط به احصر ، والرمحة :  قال الشوكاين
 رمحته هلم.

 رآن ، ورمحته : اإلسالم.ورو  عن ابن عباس أنه قال : فضل هللا : الق
اهد وقتادة ، أن فضل هللا : اإلميان ، ورمحته : القرآن.  ورو  عن احسن والضحاك ، َو

 محل الفضل والرمحة على العموم ، ويدخل  ي ذلك ما  ي القرآن منهما دخواًل أو لياً  واألوَل :
ٌر ِمِ َّا ََيَْمُعوَن (  من اليزهرة الفانية الذاهبة ال َالة . أ : من حطام الدنيا وما فيها ) ُهَو َخي ْ

 الفوائد :
 الثناء العظيم على القرآن العظيم . -1
 أن القرآن شفاء لكل األمراض اجلسدية والنفسية . -2
 احث على تالوة القرآن وتدبره . -3
 أن القرآن أعظم موعظة ملن أراد أن يتعظ . -4
 على كل داعية أن يعظ الناس بالقرآن . -5
 هذا القرآن هدى لكل طريق خري وسعادة .أن  -6
 ينبغي على املسلم أن يفرح باإلسالم واإلميان والقرآن . -7
 ذم مجع الدنيا واالعتناء هبا . -8
 أن حطام الدنيا زائل ، فما يبقى خري مما ييزول . -9
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( َوَما َظنُّ 59َحَراماا َوَحاَللا ُقْل آَّللَُّ َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اَّللَِّ تَ ْفتَ ُروَن )) ُقْل َأرَأَيْ ُتم مَّا أَنَزَل اَّللَُّ َلُكم مِ ن رِ ْزٍق َفَجَعْلُتم مِ ْنُه 
 ( ( .60ُهْم لَ َيْشُكُروَن )الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اَّللََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَ رَ 

 [ . 60 -59س : ] يون
------------- 

، عما خلقه هللا لكم من الرزق خطاب لكفار العرب، واملعىن: أخربوين أيها املشركون(  َزَل اَّللَُّ َلُكم مِ ن رِ ْزقٍ ُقْل َأرَأَيْ ُتم مَّا أَن )
 احالل .

 ة ، والسائبة ، وامليتة .أ  : فحرمتم بعضه وحللتم بعضه كالبحري ) َفَجَعْلُتم مِ ْنُه َحَراماا َوَحاَللا ( 
 قال ابن عباس : نيزلت إنكاراً على املشركني فيما كانوا حيل ون وحيرمون من البحائر والسوائب ، واحرث واألنعام . 

والتحرمي ، فأنتم  أ  قل هلم يا َمد أخربوين : هل حلصلل لكم إذن من هللا بالتحليل) ُقْل آَّللَُّ َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى اَّللَِّ تَ ْفتَ ُروَن ( 
 فيه ممتثلون ألمره ، أم هو َرد افرتاء وهبتان على ذ  العيزة واجلالل ؟

 ( أ : ما ظنهم أن يوصنلع هبم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة.) َوَما َظنُّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة 
 قال ابن جرير:  ي تركه معاجلتهم بالعقوبة  ي الدنيا. ى النَّاِس () ِإنَّ اَّللََّ َلُذو َفْضٍل َعلَ 

 : قلت: وحيتمل أن يكون املراد لذو فضل على الناس فيما أباح هلم مما خلقه من املنافع  ي الدنيا، ومل حيرم  قال ابن كثري
 عليهم إال ما هو ضار هلم  ي دنياهم أو دينهم.

 . أ  : ال يشكرون النعم بل جيحدون ويكفرون ُكُروَن () َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم لَ َيشْ 
 بل حيرمون ما أنعم هللا به عليهم، ويضيقون على أنفسهم، فيجعلون بعضًا حالاًل وبعضًا حراماً. وهذا قد  قال ابن كثري :

 وقع فيه املشركون فيما شرعوه ألنفسهم، وأهل الكتاب فيما ابتدعوه  ي دينهم.
 : أكثر الناس ال يشكرون، إما أن ال يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا هبا على معاصيه، وإما أن حيرموا منها،  ولللكينَّ  قال السعدي

 ويردوا ما منَّ هللا به على عباده، وقليل منهم الشاكر الذ  يعرتف بالنعمة، ويث  هبا على هللا، ويستعني هبا على طاعته.
األطعمة احل، إال ما ورد الشرع بتحرميه، ألن هللا أنكر على من حرم الرزق الذ   ويستدل هبذه اآلية على أن األصل  ي مجيع

 أنيزله لعباده.
 الفوائد :

 . تقرير الوحي وإثباته للنيب  -1
 أن التحرمي والتحليل حق هلل تعاىل دون سائر خلقه . -2
 حترمي الكذب على هللا  ي التحليل والتحرمي .-3
 مة احل إال ما دل الدليل على حترميه .أن األصل  ي مجيع األطع -4
 إثبات علو هللا تعاىل على خلقه .-5
 هتديد للذين يكذبون على هللا يوم القيامة . -6
 عظم فضل هللا على عباده حيث مل يعاجلهم بالعقوبة . -7
 ما أعظم نعم هللا على عباده ومع ذلك قليل من يشكر . -8
 نعمه . علو منيزلة من يقوم بشكر هللا على -9
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ُلو ِمْنُه ِمن قُ ْرآٍن َوَل تَ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإلَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوداا إِ  ْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَ ْعُزُب َعن ) َوَما َتُكوُن ِف َشْأٍن َوَما تَ ت ْ
 ( (61ن َذِلَك َول َأْكبَ َر ِإلَّ ِف ِكَتاٍب مُِّبنٍي )رَّبِ َك ِمن مِ ثْ َقاِل َذرٍَّة ِف اأَلْرِض َوَل ِف السََّماء َوَل َأْصَيَر مِ 

 [ . 61] يونس : 
--------- 

خيرب تعاىل، عن عموم مشاهدته، واطالعه على مجيع أحوال العباد  ي حركاهتم، وسكناهتم، و ي ضمن هذا، الدعوة ملراقبته على 
 الدوام .فقال: 

 الك الدينية والدنيوية. ( أ : حال من أحو َوَما َتُكوُن ِف َشْأٍن ) 
ُلو ِمْنُه ِمْن قُ ْرآٍن )   ( أ : وما تتلو من القرآن الذ  أوحاه هللا إليك.َوَما تَ ت ْ
 ( صغري أو كبري  .َول تَ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ) 
 ه.( أ : وقت شروعكم فيه، واستمراركم على العمل ب ِإل ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوداا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيهِ ) 

فراقبوا هللا  ي أعمالكم، وأدوها على وجه النصيحة، واالجتهاد فيها، وإياكم، وما يكره هللا تعاىل، فإنه مطلع عليكم، عامل 
 بظواهركم وبواطنكم.

 ( أ : ما يغيب  عن علمه، ومسعه، وبصره ومشاهدته . َوَما يَ ْعُزُب َعْن رَبِ كَ ) 
من زنة منلة صغرية  ي األرض وال  -أيها الرسول-( أ  : وما يغيب عن علم ربك ل ِف السََّماِء ِمْن ِمثْ َقاِل َذرٍَّة ِف األْرِض وَ  ) 

  ي السماء .
 والذرة النملة الصغرية .

 ( أ  : وسواء كانت أصغر من النملة أو أكرب منها.َول َأْصَيَر ِمْن َذِلَك َول َأْكبَ َر ) 
 عند ربك ، واملراد به اللوح احملفو: . ( أ  :  ي كتابِإل ِف ِكَتاٍب ُمِبنٍي ) 
  اللوح احملفو: الذ  كتب هللا فيه مقادير اخلالئق: مساه القرآن بالكتاب كما  ي هذه اآلية و ي قوله تعاىل )ألملل  ترلع للم  ألنَّ اَّللَّل 

لر ضي إينَّ ذلليكل  يي كيتلاب  إينَّ ذلليكل علللى اَّللَّي  ري (.يرلع للمو ملا  يي السَّملاءي ولاأل    يلسي
نلاهو  يي إيملام  موبيني (. صلير  ء  ألح   وباإلمام املبني ، كما  ي قوله تعاىل )ولكولَّ شلي 

 وبالكتاب املسطور ، كما  ي قوله تعاىل )ولالطُّوري. ولكيتلاب  ملس طوور (.
ير نلا للعلليي  حل   كييم (.وبأم الكتاب ، كما قال تعاىل )ولإينَّهو  يي أوم ي ال كيتلابي للدل

 . ِف هذه اآلية عموم علم هللا تعاَل 
: خيرب تعاىل نبيه، صلوات هللا عليه وسالمه أنه يعلم مجيع أحواله وأحوال أمته، ومجيع اخلالئق  ي كل ساعة وآن قال ابن كثري 

صغر منها وال أكرب إال وحظة، وأنه ال يعيزوب عن علمه وبصره مثقالو ذرة  ي حقارهتا وصغرها  ي السموات وال  ي األرض، وال أ
  ي كتاب مبني .

قوطو مين   ري ولملا تلس  ولرلقلة  إيال يرلع للموهلا ولال حلبَّة   يي ظولوملاتي كقوله ) ولعين دلهو ملفلاتيحو  ال غلي بي ال يرلع للموهلا إيال هوول وليرلع للمو ملا  يي ال برلر ي ولال بلح 
 كيتلاب  موبيني  ( .  األر ضي ولال رلط ب  ولال يلابيس  إيال  يي 

ر  فأخرب تعاىل أنه يعلم حركة األشجار وغريها من اجلمادات وكذلك الدواب السارحة  ي قوله ) ولملا مين  دلابَّة   يي األر ضي ولال طلائي  
ء  ُثوَّ إيىلل رلهب يي  ثلالوكوم  ملا فرلرَّط نلا  يي ال كيتلابي مين  شلي  لنلاحلي هي إيال أوملم  ألم   م  حيو شلروونل ( .يلطيريو جبي
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ترلو دلعلهلا كول   يي  ترلقلرَّهلا ولموس    كيتلاب  موبيني ( .وقال تعاىل )ولملا مين  دلابَّة   يي األر ضي إيال علللى اَّللَّي ريز قروهلا وليرلع للمو موس 
أكربها وإن عظم  ي الوزن ، : واآلية خرب منه تعاىل أنه ال خيفى عليه أصغر األشياء وإن خف  ي الوزن ، وال  وقال الطربي

ازوكم هبا .  فليكن عملكم أيها الناس فيما يرضي ربكم ، فإنا َصوها عليكم َو
 الفوائد :

 عموم علم هللا تعاىل لكل شيء . -1
 أواًل: هللا تعاىل يعلم كل شيء ، يشمل اجليزئيات والكليات.

ء  عي   ل ماً(.قال تعاىل )ولألنَّ اَّللَّل قلد  ألحلالطل بيكول ي شلي 
لر ضي ولال ألص غلرو مين  ذل  ثر قلالو ذلرَّة   يي السَّملاولاتي ولال  يي األ  برلرو إيالَّ  يي كيتلاب  موبيني (.وقال تعاىل )علامليي ال غلي بي ال يرلع يزوبو علن هو مي  ليكل ولال ألك 

 ثانياً: يعلم سبحانه املاضي واملستقبل.
ل ألي دي   يهيم  ولملا خلل فلهوم (.قال تعاىل )يرلع للمو ملا برلني 

 )ما بني أيديهم( احاضر واملستقبل )وما خلفهم( املاضي.
 ثالثاً: هللا يعلم اخلفايا وما  ي الصدور:

 كما قال تعاىل )إينَّ اَّللَّل عللييم  بيذلاتي الصُّدووري(.
 وقال تعاىل )إينَّهو عللييم  بيذلاتي الصُّدووري(.

نلا ويسو بيهي نرلف سوهو ولحنل نو ألقر رلبو إيللي هي مين  حلب لي ال ولرييدي(. وقال تعاىل )قول  إين   وقال تعاىل )ولللقلد  خلللق  ن سلانل ولنرلع للمو ملا تروولس   َّتو فووا ملا  يي اإل ي
هو اَّللَّو(.  صودووريكوم  ألو  تروب دووهو يرلع للم 

 قد أحاط هللا به علماً.رابعاً: وليس شيء يصل إىل األرض أو يصعد من األرض إىل السماء إال 
نر هلا ولملا يرلن يزيلو مينل السَّملاءي ولملا يرلع روجو فييهلا ولهو  لر ضي ولملا خيل روجو مي (.قال تعاىل )يرلع للمو ملا يلليجو  يي األ  يمو ال غلفوورو  ول الرَّحي

 خامساً: ويعلم األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت.
 كونون  ي النار )ولللو  رودُّوا للعلادووا ليملا نروهووا علن هو ولإينرَّهوم  للكلاذيبوونل(.كما قال تعاىل عن الكفار حني ي

فوونل(. تلا فلسوب حلانل اَّللَّي رلب ي ال علر شي علمَّا يلصي  وقال تعاىل )للو  كلانل فييهيملا آهليلة  إيالَّ اَّللَّو للفلسلدل
لعلدُّوا للهو عودًَّة ولللكين    ، ألنعن غيزوة تبوك ال حيضروهنا أبداً  واملتخلفون هللا هو الذ  ثبطهم عنها حبكمته بقوله )ولللو  ألرلادووا اخل ورووجل ألل

، كما علم جل وعال أن لو كان كيف يكون كلريهل اَّللَّو ان بيعلاثرلهوم  فرلثلبَّطلهوم  ولقييلل اقر عودووا ملعل ال قلاعيديينل( وهذا اخلروج الذ  ال يكون قد
نلةل(. صرح به  ي الللكوم  يرلبر غوونلكومو ال فيتر  لو ضلعووا خي  قوله )للو  خلرلجووا فييكوم  ملا زلادووكوم  إيالَّ خلبلاالً ولألل

 سادساً: ويستو   ي علم هللا السر والعالنية ، والصغري والكبري والغيب والشهادة.
ثر قلالي ذلرَّة   يي  برلرل إيالَّ  يي كيتلاب  موبيني (. قال تعاىل )ولملا يرلع يزوبو علن  رلب يكل مين  مي لر ضي ولال  يي السَّملاءي ولال ألص غلرل مين  ذلليكل ولال ألك   األ 

فلى(. رَّ ولألخ   وقال تعاىل )ولإين  جتل هلر  بيال قلو لي فلإينَّهو يرلع للمو الس ي
ل  رَّ  يي السَّملاولاتي ولاأل  يماً(.وقال تعاىل )قول  ألنر يزلللهو الَّذي  يرلع للمو الس ي  ر ضي إينَّهو كلانل غلفووراً رلحي

ء  عين دلهو مبييق دلار . عل  لر حلامو ولملا ترليز دلادو ولكولُّ شلي  . سلولاء  اَّللَّو يرلع للمو ملا حتل ميلو كولُّ أونر ثلى ولملا تلغييضو األ  امليو ال غلي بي ولالشَّهلادلةي ال كلبيريو ال موترلعلالي
تلخ ف  بياللَّي لي ولسلاريب  بيالنرَّهلاري(.مين كوم  ملن  ألسلرَّ ال    قلو لل ولملن  جلهلرل بيهي ولملن  هوول موس 

 سابعاً: وعلم هللا مل يسبقه جهل وال يلحقه نسيان.
لُّ رليب ي ولال يرلن سلى(.  قال تعاىل ) ... قلالل عيل موهلا عين دل رليب ي  يي كيتلاب  ال يلضي
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ي اً(.وقال تعاىل ) ... ولملا كلانل رل   بُّكل نلسي
رلجلكوم  مين  بوطووني أومَّهلاتيكوم  ال ترلع للموونل شلي    ئاً(.أما علم ابن آدم فمسبوق جبهل ويلحقه نسيان كما قال تعاىل )ولاَّللَّو ألخ 

 ثامناً: علمنا قليل بالنسبة لعلم هللا.
 قال تعاىل )ولملا أووتييتوم  مينل ال عيل مي إيالَّ قلليياًل(.

 ب اخلوف من هللا.وجو  - 2
 احذر من إبطان الشر والنفاق والرياء  ي القلب ، ألن هللا ال خيفى عليه شيء. - 3
  ي هذه اآلية أعظم زاجر ، وأكرب واعظ عن اقرتاف املعاصي. - 4
لى باطنه وظاهره ، اخلوف من هللا وخشيته ، ومراقبته  ي السر والعلن ، ألن العبد إذا أيقن أن هللا تعاىل عامل حباله مطلع ع -5

 فإن ذلك يدفعه إىل االستقامة على أمر هللا ظاهراً وباطناً.
اليقني بشمول علم هللا تعاىل لكل شيء  ي السماوات واألرض ، وللبواطن والظواهر ، يثمر  ي قلب العبد تعظيم هللا تعاىل  -6

فى على الناس ولكنها ال َّتفى على هللا كآفة الرياء وإجالله واحياء منه ، كما يعني على التخلص من اآلفات القلبية اليت َّت
 واحسد والغل والعجب والكرب.

نْ َيا َوِف 63( الَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يَ ت َُّقوَن )62) َأل ِإنَّ َأْولَِياء اَّللَِّ َل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َُيَْزنُوَن ) ( ََلُُم اْلُبْشَرى ِف اْْلَياِة الدُّ
 ( (64آلِخَرِة َل تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )ا

 [ . 64 -62] يونس : 
------------ 

ه هم الذين آمنوا وكانوا خيرب تعاىل أن أولياء) َأل ِإنَّ َأْولَِياء اَّللَِّ َل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َُيَْزنُوَن الَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يَ ت َُّقوَن ( 
يتقون، كما فسرهم رهبم، فكل من كان تقيا كان هلل وليًا أنه ) ال خلو ف  علللي هيم   ( أ   فيما يستقبلون من أهوال القيامة ) ولال 

 هوم  حيل يزلنوونل ( على ما وراءهم  ي الدنيا.
وف عليهم من أهوال املوقف وعذاب اآلخرة، وال هم حييزنون واملعىن: أال إن أولياء هللا الذين صدق إمياهنم، وحسن عملهم، ال خ

 على ما تركوا وراءهم من الدنيا، ألن مقصدهم األمسى رضا هللا سبحانه، فمَّت فعلوا ما يؤدى إىل ذلك هان كل ما سواه.
 وهم :

 باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره .) الَِّذيَن آَمُنوْا ( 
( أ  : وصدقوا إمياهنم، باستعمال التقوى، بامتثال األوامر، واجتناب النواهي ، فكل من كان مؤمًنا تقًيا كان هلل  انُوْا يَ ت َُّقونَ ) وَكَ 

 ]تعاىل[ ولًيا .
 .وعرب عن إمياهنم بالفعل املاضي، لإلشارة إىل أنه إميان ثابت راسخ. ال تيزليزله الشكوك، وال تؤثر فيه الشبهات 
 هم أهل اإلميان والتقوى ، الذين يراقبون هللا تعاىل  ي مجيع شؤوهنم ، فيلتيزمون أوامره ، وجيتنبون نواهيه ، كما قال أولياء هللا 

 هللا تعاىل : )الَّذيينل آملنووا ولكلانووا يرلترَّقوون ( .
بته وقربه ، ولكن هذا النصيب يتفاوت حبسب  الوالية متفاوتة حبسب إميان العبد وتقواه ، فكل مؤمن له نصيب من والية هللا َو

  :األعمال الصاحة البدنية والقلبية اليت يتقرب هبا إىل هللا ، وعليه ميكن تقسيم درجات الوالية إىل ثالث درجات
  درجة الظامل لنفسه : وهو املؤمن العاصي ، فهذا له من الوالية بقدر إميانه وأعماله الصاحة أواًل :

ملؤمن الذ  حيافظ على أوامر هللا ، وجيتنب معاصيه ، ولكنه ال جيتهد  ي أداء النوافل : وهذا أعلى درجة ثانيًا : املقتصد : وهو ا
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   ي الوالية من سابقه
السابق باخلريات : وهو الذ  يأَت بالنوافل مع الفرائض ، ويبلغ بالعبادات القلبية هلل عيز وجل مبالغ عالية ، فهذا  ي  ثالثًا :

  .اليةدرجات الوالية الع
نْ َيا ( )   زيادة تكرمي وتشريف هلم.ََلُُم اْلُبْشَرى ِف اْْلَياِة الدُّ

والبشرى والبشارة: اخلرب السار، فهو أخص من اخلرب، ومسى بذلك ألن أثره يظهر على البشرة وهي ظاهر جلد اإلنسان، فيجعله 
 متهلل الوجه، منبسط األسارير، مبتهج النفس.

 د  ي البشرى باحياة الدنيا :واختلف العلماء  ي املرا
 : الرؤيا الصاحة يراها املؤمن أو ترى له . القول األول

ُّ  علن  أليبي الدَّر دلاءي ، قلالل : سلألل تو رلسوولل اَّللَّي  رلةي( قلالل النَّيبي نر يلا ول يي اآلخي رلى  يي اح ليلاةي الدُّ يلا : الرُّؤ   علن  هلذيهي اآليلةي : )هللومو ال بوش 
 الصَّاحيلةو يرلرلاهلا ال موؤ مينو ألو  ترورلى للهو.

 :  املراد بذلك  بشرى املالئكة للمؤمن عند احتضاره باجلنة واملغفرة . القول الثاين
ترلقلامووا ترلتلنيزلو علللي هيمو ال ملالئيكلةو ألال َّتلل  رووا بياجل لنَّةي الَّيتي كون توم  كما  ي قوله تعاىل ) إينَّ الَّذيينل قلالووا رلبرُّنلا اَّللَّو ُثوَّ اس  افووا ولال حتل يزلنووا ولألب شي

تلهيي ألنر فوسوكوم  ولللكو  رلةي ولللكوم  فييهلا ملا تلش  نر يلا ول يي اآلخي لييلاؤوكوم   يي اح ليلاةي الدُّ يم ( .تووعلدوونل حنل نو ألو   م  فييهلا ملا تلدَّعوونل نيزال مين  غلفوور  رلحي
لرباء ) أن املؤمن إذا حضره املوت، جاءه مالئكة بيض الوجوه، بيض الثياب، فقالوا: اخرجي أيتها الروح الطيبة إىل و ي حديث ا

 روح ورحيان، ورب غري غضبان. فتخرج من فمه، كما تسيل القطرة من فم السقاء ( .
 الذين آمنوا ( ) وأبشروا باجلنة ( .:  أهنا ما بشر هللا به  ي كتابه من جنته وثوابه ، كقوله ) وبشر  القول الثالث

 واختار بعض العلماء العموم .
لي  قال الطربي : لو  برلرل ألنَّ ألي روهو ألخ  رلى  يي اح ليلاةي ولألو ىلل األلقر ولالي  يي تلأ وييلي ذلليكل بيالصَّولابي ألن  يروقلالل : إينَّ اَّللَّل ترلعلاىلل ذيك  يلائيهي ال موتَّقينيل ال بوش 

نر   نر هلا بو الدُّ ليمو ألو  ترورلى للهو ؛ مي يلا الصَّاحيلةو يرلرلاهلا ال موس  نر يلا الرُّؤ  هي بيرلمح لةي يلا ، ولمينل ال بيشلارلةي  يي اح ليلاةي الدُّ رلى ال ملاللئيكلةي إييَّاهو عين دل خورووجي نرلف سي ش 
 ، كلملا رووي ل علني النَّيبي ي 

ي إيىلل رلمح لةي اَّللَّي ولريض ولانيهي.: إينَّ ال ملاللئيكلةل ا اَّللَّي روجي هي : اخ  هي ، ترلقوولو لينرلف سي  لَّيتي حتل ضوروهو عين دل خورووجي نرلف سي
رلى اَّللَّي إييَّاهو ملا ولع دلهو  يي كيتلابيهي ولعلللى ليسلاني رلسووليهي  نر هلا : بوش  ؤوهو : )ولبيشَّري الَّذيينل آملنووا مينل الثرَّولابي اجل ليزييلي ، كلملا قلالل جللَّ ثرلنلا ولمي

( اآليلةل . ولكولُّ هلذيهي ال ملعلايني مين   نر يلا بلشَّرلهو هبيلا ، ولعلميلووا الصَّاحيلاتي ألنَّ هللومو جلنَّات  جتل ري  مين  حتل تيهلا األلنر هلارو رلى اَّللَّي إييَّاهو  يي اح ليلاةي الدُّ بوش 
نر يلا(ولملل  خيولص يصي اَّللَّو مي  رلى  يي اح ليلاةي الدُّ رلةي فلاجل لنَّةو. ن  ذلليكل ملع ىًن دوونل ملع ىنل ، فلذلليكل مميَّا علمَّهو جللَّ ثرلنلاؤوهو ألنَّ )هللومو ال بوش   ولألمَّا  يي اآلخي
صاحة، وما يراه العبد من لطف : أما البشارة  ي الدنيا، فهي: الثناء احسن، واملودة  ي قلوب املؤمنني، والرؤيا ال وقال السعدي

 هللا به وتيسريه ألحسن األعمال واألخالق، وصرفه عن مساوئ األخالق.
 : ألمَّا بشرلى اآلخرة ، فهي باجلنَّةي ؛ بال خالف قواًل واحداً ، وذلك هو الفلض ل الكبري . ) َوِف اآلِخَرِة ( قال الثعاليب

 ترلقلامووا : وأما  ي اآلخرة، فأوهلا البشا قال السعدي رة عند قبض أرواحهم، كما قال تعاىل ) إينَّ الَّذيينل قلالووا رلبرُّنلا اَّللَّو ُثوَّ اس 
رووا بياجل لنَّةي الَّيتي كون توم  تووعلدوونل ( .  ترلتلنيزلو علللي هيمو ال ملالئيكلةو ألال َّتللافووا ولال حتل يزلنووا ولألب شي

  والنعيم املقيم.و ي القرب ما يبشر به من رضا هللا تعاىل
 و ي اآلخرة متام البشرى بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب األليم.

 ا يرلو موكومو  قال ابن كثري برلرو ولترلترلللقَّاهومو ال ملالئيكلةو هلذل الَّذي    : وأما بشراهم  ي اآلخرة، فكما قال تعاىل ) ال حيل يزونروهومو ال فليزلعو األك 
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 كون توم  تووعلدوونل ( .
رلاكومو   ل ألي دييهيم  ولبيألمي لاهنييم  بوش  على نووروهوم  برلني  ال يرلو مل جلنَّات  جتل ري  مين  حتل تيهلا األنر هلارو وقال تعاىل ) يرلو مل ترلرلى ال موؤ مينينيل ولال موؤ مينلاتي يلس 

 خلاليديينل فييهلا ذلليكل هوول ال فلو زو ال علظييمو ( .
 أ : هذا الوعد ال يبدل وال خيلف وال يغري، بل هو مقرر مثبت كائن ال َالة .َماِت اَّللَِّ ( ) َل تَ ْبِديَل ِلَكلِ 

  بل ما وعد هللا فهو حق، ال ميكن تغيريه وال تبديله، ألنه الصادق  ي (  تعاىل ) الل ترلب دييلل ليكلليملاتي اَّللَّي قال السعدي : قوله
 دره وقضاه.قيله، الذ  ال يقدر أحد أن خيالفه فيما ق

ألنه اشتمل على النجاة من كل َذور، والظفر بكل مطلوب َبوب، وحصر الفوز فيه، ألنه ال فوز ) َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ( 
 لغري أهل اإلميان والتقوى.

 أطلق ذلك، فلم يقيده.واحاصل أن البشرى شاملة لكل خري وثواب، رتبه هللا  ي الدنيا واآلخرة، على اإلميان والتقوى، وهلذا 
 الفوائد :

 عظم منيزلة والية هللا .-1
 على املسلم أن جيتهد أن يكون ولياً هلل . -2
 أن والية هللا ليست بالدعاوى والتم  ، وإمنا باإلميان والعمل الصاحل . -3
 أنه ال خوف وال حيزن على من كان هلل ولياً .-4
 ثر أمناً واطمئناناً .كلما كان اإلنسان أكثر والية هلل كان أك  -5
 البشرى  ي الدنيا ملن كان ولياً هلل . -6
 الفوز باجلنة هو أعظم فوز . -7
 أنه ال تبديل لكلمات هللا وأوامره وأحكامرره . -8

يعاا ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم )  ( (65) َوَل َُيُْزنَك قَ ْوَُلُْم ِإنَّ اْلِعزََّة َّلِلِ  َجَِ
 [ . 65] يونس : 
--------- 

أ : وال حييزنك قول املكذبني فيك من األقوال اليت يتوصلون هبا إىل القدح فيك، و ي دينك فإن أقواهلم ال ) َوَل َُيُْزنَك قَ ْوَُلُْم ( 
 تعيزهم، وال تضرك شيًئا .

 كقوهلم : لست برسول ، َنون ، كذاب وحنوها .
 واحيزن ضد السرور .

يعاا   فإن العيزة والغلبة والقوة والقهر هلل مجيعاً ، أ : مجيعها له ولرسوله وللمؤمنني . ( ) ِإنَّ اْلِعزََّة َّلِلِ  َجَِ
 أ : السميع ألقوال عباده . ) ُهَو السَِّميُع (
 العليم بأحواهلم.) اْلَعِليُم ( 

  : يه شيء منها.قوله تعاىل )هوول السَّمييعو ال عللييمو( أ : مسعه قد أحاط جبميع األصوات، فال خيفى علقال السعدي 
 وعلمه قد أحاط جبميع الظواهر والبواطن، فال يعيزب عنه مثقال ذرة،  ي السماوات واألرض، وال أصغر من ذلك وال أكرب.

 .وهو تعاىل يسمع قولك، وقول أعدائك فيك، ويعلم ذلك تفصيال فاكتف بعلم هللا وكفايته، فمن يتق هللا، فهو حسبه
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 الفوائد :
 حيث يوجهه مبا يقابل به األعداء . عناية هللا برسوله  -1
 أن كالم األعداء والطعن  ي الدعوة ال يضر . -2
 تسلية لكل داعية إىل هللا يواجه مصاعب  ي دعوته من الناس . -3
 أن من أيقن أن العيزة هلل ، فإنه ال يبايل بكالم الناس وطعنهم ، بل ييزداد ثباتاً وقوة . -4
 األعداء ، وسيجازيهم عليها .أن هللا مسيع ألقوال هؤالء  -5
 أن هللا ال خيفى عليه شيء . -6

ن يَ تَِّبُعوَن ِإلَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإلَّ ) َأل ِإنَّ َّلِلِ  َمن ِف السََّماَوات َوَمن ِف اأَلْرِض َوَما يَ تَِّبُع الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ ُشرََكاء إِ 
 ( ( .66خَيُْرُصوَن )

 [ . 66يونس : ] 
--------- 

 خلقاً وملكاً وتدبرياً .) َأل ِإنَّ َّلِلِ  َمن ِف السََّماَوات َوَمن ِف اأَلْرِض ( 
أ  : وما يتبع هؤالء املشركون آهلة على احقيقة ، بل يظنون اهنا تشفع وتنفع ، ) َوَما يَ تَِّبُع الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ ُشرََكاء ( 

 ال متلك هلم ضراً وال نفعاً .وهي 
 أ  : ما يتبعون إال ظناً باطالً .) ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإلَّ الظَّنَّ ( 
 أ  : يكذبون ، يظنون األوهام حقائق . ) َوِإْن ُهْم ِإلَّ خَيُْرُصوَن (

 الفوائد :
 عموم ملك هللا تعاىل . -1
 أن كل آهلة غري هللا باطلة . -2
 اىل .وجوب عبادة هللا تع-3
 أن كل من عبد غري هللا فهو متبع هلواه . -4

راا ِإنَّ ِف َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم َيْسَمُعو  َِ  ( ( .67َن )) ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالن ََّهاَر ُمْب
 [ . 67] يونس : 

--------- 
 أ : يسرتحيون فيه من نلصلبهم وكالهلم وحلرلكاهتم .ُكُنوا ِفيِه ( ) ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتسْ 

  : ي النوم والراحة بسبب الظلمة، اليت تغشى وجه األرض، فلو استمر الضياء، ملا قروا، وملا سكنوا.قال السعدي  
راا (  َِ  أ : مضيئاً ملعاشهم وسعيهم، وأسفارهم ومصاحهم .) َوالن ََّهاَر ُمْب

أ : يسمعون هذه احجج واألدلة، فيعتربون  هبا، ويستدلون على عظمة خالقها، ِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن ( ) ِإنَّ ِف ذَ 
 ومقدرها ومسريها.

  : ملعوونل ( عن هللا، مسع فهم، وقبول، واسرتشاد، ال مسع تعنت وعناد، فإن  ي ذلك قال السعدي قوله تعاىل )ليقلو م  يلس 
، يستدلون هبا على أنه وحده املعبود وأنه اإلله احق، وأن إهلية ما سواه باطلة، وأنه الرؤوف الرحيم آليات، لقوم يسمعون
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 العليم احكيم.
 : وقد ذكر هللا تعاىل هذه اآلية ) الليل للسكن والنهار للمعاش (  ي مواضع من كتابه 

ًنا ول  بلانًا ذلليكل ترلق دييرو ال عليزيييزي ال عللييمي ( .كما قال تعاىل ) فلاليقو اإليص بلاحي ولجلعللل اللَّي لل سلكل  الشَّم سل ولال قلملرل حوس 
راً إينَّ اَّللَّل للذوو فلض ل  عللل  كونووا فييهي ولالنرَّهلارل موب صي كوروونل(.وقال تعاىل )اَّللَّو الَّذي  جلعللل للكومو اللَّي لل ليتلس  ثرلرل النَّاسي ال يلش   ى النَّاسي ولللكينَّ ألك 
كونووا فييهي ولليتلب ترلغووا مين  فلض ليهي ولللعللَّكو  كوروونل(.وقال تعاىل )ولمين  رلمح لتيهي جلعللل للكومو اللَّي لل ولالنرَّهلارل ليتلس   م  تلش 

كونووا  يي اللَّي لي ، ولليتلب ترلغووا مين  فلض ليهي بيالنرَّهلاري  يي السَّع يي ليل ملعلاشي .  أ   : ليتلس 
ملعوونل(.اىل )قول  ألرلألير توم  إين  جلعللل اَّللَّو علللي كومو اللَّي لل سلر ملداً إيىلل يرلو مي ال قييلاملةي ملن  إيلله  غلير رو اَّللَّي وقال تع يلاء  ألفلال تلس    يلأ تييكوم  بيضي

كونووا فييهي ولالنرَّهلارل  يات  ليقلو م  يروؤ مينوونل(.وقال تعاىل )ألملل  يرلرلو ا ألنَّا جلعلل نلا اللَّي لل لييلس  راً إينَّ  يي ذلليكل آلل  موب صي
 وقال تعاىل ) ولجلعلل نلا نرلو ملكوم  سوبلاتًا ولجلعلل نلا اللَّي لل ليبلاًسا ولجلعلل نلا النرَّهلارل ملعلاًشا ( .

 الدالة على أنه  -جل وعال  -آياتي اَّللَّي : فاإلتيانو بالليلي بدلل النهاري واإلتيانو بالنهاري بدلل الليلي من أعظمي  قال الشنقيطي
ل قيهي، املعبودو وحدله، وأنه الربُّ وحدله، ومع كوني الليلي والنهاري آيتني فرلهوملا أيًضا نعمتاني عظيمتاني من أعظمي نيعلمي اَّللَّي على  خل

ل أهنما آيتاني بقوليه )ول  ما آيتني وكوهنما نعمتني، ولبنيَّ ل أهنما نعمتاني وآيتاني فهما جامعاني بنيل كوهني مين  آيلاتيهي اللَّي لو ولالنرَّهلار( ولبرلنيَّ
ها سورةو القصصي حيث قال فيها: )قول  ألرلألير توم  إين  جلعللل اَّللَّو علللي كومو اللَّي لل سلر ملًدا  إيىلل يرلو مي ال قييلاملةي ملن   ي مواضعل كثرية  من أصرحي

ملعوونل )إيلله  غلير رو اَّللَّي يلأ تييكو  يلاء  ألفلالل تلس  ( قول  ألرلألير توم  إين  جلعللل اَّللَّو علللي كومو النرَّهلارل سلر ملًدا إيىلل يرلو مي ال قييلاملةي ملن  إيلله  غلير رو اَّللَّي 71م  بيضي
ل أهنما نعمتاني بعدل بياني  روونل( ُث برلنيَّ كونوونل فييهي ألفلالل تروب صي أهنما آيتاني قال: )ولمين رَّمح لتيهي جلعللل للكومو اللَّي لل ولالنرَّهلارل يلأ تييكوم بيللي ل  تلس 

ًبا للسكوني واهلدوءي وعدمي احركةي ليسرتيحل الناسو من كلد ي ا كونووا فييهي( يع ي النهار ، فجعل الليلل موظ ليًما مونلاسي ألعمالي والتعبي ليتلس 
يًئا موني  هم واكتسابي معايشهم  ي نور  ساطع  من غريي فتيلة  والل  ي النهاري، ُث جيعلو النهارل موضي ًبا ليبلث ي الناسي  ي حوائجي ريًا مونلاسي

 زيت  والل حاجة  إىل مؤنة.
 الفوائد :

 رمحة هللا بعباده حيث جعل الليل للسكىن واهلدوء ، والنهار مبصراً للمعاش والعمل . -1
 إثبات احكمة  ي أفعال هللا . -2
 ليل مظلماً والنهار مبصراً من أعظم اآليات الدالة على وحدانية هللا تعاىل .أن جعل ال-3
 أن هذه اآليات ال يعترب هبا إال من يسمع آيات هللا مسع فهم وتدبر وتعقل .-4
 ذم من ال يسمع آيات هللا مسع تدبر وتفهم . -5
 توبون .أن هللا تعاىل برمحته يبني لعباده اآليات وينوعها لعلهم يهتدون وي -6
ا ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَيِِنُّ لَُه َما ِف السََّماَوات َوَما ِف اأَلْرِض ِإْن ِعندَُكم م ِ   ن ُسْلطَاٍن ِّبََذا أَتُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َما ) قَاُلوْا اَّتَََّذ اَّللَُّ َوَلدا

 ( (68َل تَ ْعَلُموَن )
 [ . 68] يونس : 

--------- 
ََذ اَّللَُّ  ا ( ) قَاُلوْا اَّتَّ هذا إخبار عن النصارى عليهم لعائن هللا ، وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل  َوَلدا

 املالئكة بنات هللا .
 هذا الولد امليزعوم على زاعمه لعائن هللا، قد جاء مفصاًل  ي آيات أخر. قال الشنقيطي : 
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يحو اب نو اَّللَّي ذلليكل قرلو هلووم  بيألفر ولاهيهيم  يوضلاهيئوونل قرلو لل الَّذيينل كلفل كقوله تعاىل: ) ولقلاللتي ال يرلهوودو عويزلير ر  اب     رووا مين  نو اَّللَّي ولقلاللتي النَّصلارلى ال ملسي
 قرلب لو قلاترلللهومو اَّللَّو ألَنَّ يروؤ فلكوونل( وقوله ) ولجيل عللوونل َّلليَّي ال برلنلاتي ( .

 تنيزه وتعاظم عما يصفه هؤالء اجلهلة الضالون من األوالد واألنداد، والنظراء والشركاء.أ : تقدس و ) ُسْبَحانَُه (  
 الغىنل الكامل ، الذ  ال حيتاج إىل أحد ، وكل أحد َتاج إليه سبحانه .) ُهَو اْلَيِِنُّ ( 

 خلقاً وملكاً وتدبرياً .) َلُه َما ِف السََّماَوات َوَما ِف اأَلْرِض ( 
 بلل لَّهو ملا  يي السَّملاولاتي ولاأللر ضي كول  لَّهو قلانيتوونل ( .و ي البقرة ) 

أ : هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن هلل ولًدا، فلو كان هلم دليل ألبدوه، فلما حتداهم ) ِإْن ِعندَُكم مِ ن ُسْلطَاٍن ِّبََذا ( 
 علم . وعجيزهم عن إقامة الدليل، علم بطالن ما قالوه. وأن ذلك قول بال

 فإن هذا من أعظم احملرمات. ) أَتُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َما َل تَ ْعَلُموَن (
 مباحث :

 .فادعاء هلل الولد أمر خطري وكبري 
 كما قال تعاىل )إينَّكوم  للترلقوولوونل قرلو اًل علظييماً (.

ئ توم  شلي ئاً  إيد اً. تلكلادو السَّملولاتو يرلترلفلطَّر نل مين هو ولتلنشلقُّ األلر ضو ولَّتليرُّ اجل يبلالو هلد اً. ألن  دلعلو ا  وقال تعاىل )ولقلالووا اَّتَّلذل الرَّمح لنو ولللداً. للقلد  جي
ذل ولللداً. إين  كولُّ ملن   يي السَّملولاتي ولاأللر ضي إيالَّ   علب داً(. آَتي الرَّمح لني  ليلرَّمح لني ولللداً. ولملا يرلن بلغيي ليلرَّمح لني ألن  يرلتَّخي

. علني النَّيبي ي  ذي  علني اب ني علبَّاس  ، فلألمَّا تلك  ، ولشلتلمل ي ولملل  يلكون  للهو ذلليكل يبوهو إييَّا  فرليزلعلمل قلالل )قلالل اَّللَّو كلذَّبل ي اب نو آدلمل ولملل  يلكون  للهو ذلليكل
بلًة ألو  ولللداً( رواه البخار .ألين ي الل ألق ديرو ألن  أوعييدلهو كلملا كلانل ، ولألمَّا   شلت موهو إييَّا  فرلقلو لوهو يلي ولللد  ، فلسوب حلايني ألن  ألَّتَّيذل صلاحي

 )ال أحد أصرب على اذى مسعه من هللا ، إهنم جيعلون له ولداً ، وهو يرزقهم ويعافيهم( متفق عليه وقال 
 فار له مبا ال يليق به ، نيزه نفسه عن ذلك ، معلمًا خلقه  ي كتابه وما تضمنته هذه اآلية الكرمية: من أنه ملا ذكر وصف الك

 أن ينيزهوه عن كل ما ال يليق به ، جاء موضحاً  ي آيات كثرية:
 كقوله تعاىل )ولقلالووا اَّتَّلذل اَّللَّو ولللداً سوب حلانلهو(.

فوونل(.وقوله تعاىل )ولجلعللووا َّلليَّي شورلكلاءل اجل ينَّ ولخلللقلهوم  ولخلرلقوو   ا للهو بلنينيل ولبرلنلات  بيغلري ي عيل م  سوب حلانلهو ولترلعلاىلل علمَّا يلصي
.)ُّ  وقوله تعاىل )قلالووا اَّتَّلذل اَّللَّو ولللداً سوب حلانلهو هوول ال غل ي

ترلهوونل(.  وقوله تعاىل )ولجيل عللوونل َّلليَّي ال برلنلاتي سوب حلانلهو ولهللوم  ملا يلش 
رلموونل(.وقوله تعاىل   )ولقلالووا اَّتَّلذل الرَّمح لنو ولللداً سوب حلانلهو بلل  عيبلاد  موك 

بر ترلغلو ا إيىلل ذي  ال علر شي سلبيياًل. سوب حلانلهو ولترل   علاىلل علمَّا يرلقوولوونل عولوو اً كلبيرياً(.وقوله تعاىل )قول  للو  كلانل ملعلهو آهليلة  كلملا يرلقوولوونل إيذاً الل
فوونل(.وقوله  تلا فلسوب حلانل اَّللَّي رلب ي ال علر شي علمَّا يلصي  تعاىل )للو  كلانل فييهيملا آهليلة  إيالَّ اَّللَّو للفلسلدل
 :وهللا منيزه عن الولد ألمور متعددة 

 ألنه مالك كل شيء ، واملالك ال بد أن يكون اململوك مبايناً له  ي كل األحوال. أولا:
ُّ ( .كما  ي هذه اآلية ) قلالو   وا  اَّتَّلذل اَّللَّو ولللًدا سوب حلانلهو هوول ال غل ي

 أنه ليس له زوجة ، واالبن إمنا يكون غالباً ممن له زوجة . ثانياا:
عيل م  سوب حلانلهو ولترلعلاىلل علمَّا  كما ذكر هللا ذلك  ي سورة األنعام ) ولجلعللووا  َّللي ي شورلكلاء اجل ينَّ ولخلللقلهوم  ولخلرلقووا  للهو بلنينيل ولبرلنلات  بيغلري ي   
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ء  وهو  بلة  ولخلللقل كولَّ شلي  فوونل . بلدييعو السَّملاولاتي ولاأللر ضي ألَنَّ يلكوونو للهو ولللد  ولملل  تلكون لَّهو صلاحي ء  عللييم ( .يلصي  ول بيكول ي شلي 
تمرار النسل ، والرب عيز وجل ليس حباجة إىل ذلك ، ألنه احي أن الولد إمنا يكون ملن حيتاج للبقاء ، أ : بقاء النوع باس ثالثاا:

 الذ  ال ميوت.
 أن االبن إمنا حيتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره، وهللا سبحانه وتعاىل غ  . رابعاا:

 وقد أشار إىل ذلك بقوله )سبحانه هو الغ (. ... ]قاله الشيخ ابن عثيمني[. 
الولد إمنا يتخذ للحاجة إليه  ي الكرب ورجاء االنتفاع مبعونته حال عجيز األب عن أمور نفسه، فعلى هذا إجياد : إن قال الرازي

الولد إمنا يصح على من يصح عليه الفقر والعجيز واحاجة، فإذا كان كل ذلك َال كان إجياد الولد عليه سبحانه وتعاىل َاالً 
هؤالء الذين يضيفون إليه األوالد قوهلم، واحتج عليهم هبذه احجة وهي أن كل من  ي واعلم أنه تعاىل حكى  ي مواضع كثرية عن 

السموات واألرض عبد له ، وبأنه إذا قضى أمرًا فإمنا يقول له كن فيكون، وقال  ي مرمي )ذلك عييسلى ابن ملر ميلل قرلو لل احق الذ  
ذل مين وللل  رًا فلإيمنَّلا يرلقوولو للهو كون فرليلكوون( وقال أيضًا  ي آخر هذه السورة )ولقلالووا فييهي ميل تروروون ملا كلانل َّللَّي ألن يرلتَّخي د  سبحانه إيذلا قضى ألم 

ئ توم  شلي ئًا إيد ًا تلكلادو السموات يرلترلفلطَّر نل مين هو ولتلنشلقُّ األرض ولَّتليرُّ اجلبال هل  ن ولللداً * ولملا د ًا * ألن دلعلو ا للرمحاَّتذ الرمحن ولللدًا * للقلد  جي
ذل ولللداً * إين كولُّ ملن  يي السموات واألرض إيالَّ آَتي الرمحن علب داً(.  يلنبلغيي للرمحن ألن يرلتَّخي

 .  أن من أمساء هللا الغ 
ال علاللمينيل( له ملك  فاهلل غ  عن كل ما سواه ، غ   ي نفسه لكثرة ما عنده ، غ  عن خلقه ، كما قال تعاىل )فلإينَّ اَّللَّل غل ي  علني 

( وقال تعاىل ) لر ضي َّلليَّي خليزلائينو السَّملاولاتي ولاأل  ولإين  مين  السموات واألرض ، وخيزائن السموات واألرض كلها بيده ، كما قال تعاىل )ول
( ، فخيزائنه عيز و  نلا خليزلائينوهو ولملا نرونرليز يلوهو إيالَّ بيقلدلر  ملع لووم  ء  إيالَّ عين دل جل مأل ، ال يغيضها كثرة اإلنفاق ، وليس حباجة إىل خلقه ، ال شلي 

 تنفعه طاعة الطائعني ، وال تضره معصية العاصني ، وكل شيء فقري إليه.
 .قال ابن القيم: هو الغ  بذاته الذ  كل ما سواه َتاج إليه ، وليس به حاجة إىل أحد 
 ملطلق، من مجيع الوجوه، واالعتبارات لكماله، وكمال صفاته، فال وقال السعد : هو الغ  بذاته، الذ  له الغىن التام ا

يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، وال ميكن أن يكون إال غنياً، ألن غناه من لوازم ذاته، كما ال يكون إال خالقاً قادراً رازقاً 
واألرض، وخيزائن الدنيا واآلخرة، املغ   َسنًا فال حيتاج إىل أحد بوجه من الوجوه، فهو الغ  الذ  بيده خيزائن السماوات

 مجيع خلقه غىن عاماً.
 قال: ومن كمال غناه: أنه مل يتخذ صاحبة وال ولداً وال شريكاً  ي امللك ، وال ولياً من الذل.

لكه، فليست به حاجة إليهم، وهم إليه فقرا
و
ء وقال اخلطايب: الغ : هو الذ  استغىن عن اخللق وعن نصرهتم وتأييدهم مل

 َتاجون.
  فغىن هللا يتضمن شيئني: األول: الغىن الذاَت ، لكثرة ما ميلكه ، إذ كل شيء ملكه ، والثاين: الغىن عن الغري ، فال حيتاج إىل

 أحد وغريه َتاج إليه.
 :اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االسم 

طلق ، والغىن وصف له سبحانه ذاَت وما سواه من اخلالئق مفتقر إفراد هللا تعاىل بالعبادة ، ألنه سبحانه هو الغ  الغىن امل أولا:
 إليه ، فاألمر كله له وامللك كله له ، ومجيع اخللق مربوبون مملوكون ، فكيف يتخذ منهم معبوداً مع هللا تعاىل؟

حول وال قوة إال باهلل تعاىل ، وال  االفتقار التام إىل هللا عيز وجل ، ألن الفقر صفة ذاتية مالزمة للعبد  ي مجيع أحيانه وال ثانياا:
 يستغ  عن ربه سبحانه طرفة عني ، ألنه سبحانه الغ  ذو الغىن املطلق الذ  ال حيتاج إىل أحد ، وكل أحد َتاج إليه.
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لب( أن هذا االسم يثمر  ي قلب املؤمن الغىن القليب كما  ي احديث )ليس الغىن عن كثرة العرض، ولكن الغىن غىن الق ثالثاا:
وهذا يثمر االستغناء باهلل تعاىل وحده عن الناس وعيزة النفس ، والتعفف واليزهد مبا  ي أيد  الناس ، وعدم التذلل هلم وعدم 
التعلق بأعطياهتم وإعانتهم ، بل جيرد العبد تعلقه وقضاء حوائجه وطلب رزقه باهلل الغ  احميد الكرمي الوهاب الذ  ال تفىن 

 خيزائنه.
  غ  عن عباده ، ومع ذلك فهو َسن إليهم ، رحيم هبم ، وهذا من كمال غناه وكرمه ورمحته.أن هللا رابعاا:

 أما العباد فإهنم حيسنون إىل بعضهم البعض لتعلق مصاحهم بذلك إما عاجالً وإما آجالً.
  نه وأموره ، وهللا سبحانه وتعاىل ومن غىن هللا أنه منيزه عن الولد ، ألن الولد إمنا حيتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤو

ُّ للهو ملا  يي السَّملاولات ولملا  يي  (. غ  ، وقد أشار إىل ذلك بقوله )قلالووا اَّتَّلذل اَّلل و ولللداً سوب حلانلهو هوول ال غل ي  األلر ضي
 الفوائد :

 تنيزيه هللا عن الولد . -1
 وجوب تنيزيه هللا عيز وجل عن كل عيب ونقص .-2
 هللا عن اَّتاذ الولد ، حيث أنه سبحانه وتعاىل مالك السماوات واألرض وما فيهما . بيان غىن-3
 إثبات اسم الغ  من أمساء هللا تعاىل ، املتضمن لصفة الغىن الكامل .-4
 حترمي القول على هللا بغري علم . -5

َنا َمْرِجُعُهْم ُثَّ نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَِّديَد ِبَا  69)) ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب َل يُ ْفِلُحوَن  نْ َيا ُثَّ ِإلَي ْ ( َمَتاٌع ِف الدُّ
 ( ( .70َكانُوْا َيْكُفُروَن )

 [ . 70 – 69] يونس : 
------------- 

 ذب على هللا ال يفوز وال ينجح .( أ  :كل من ك ) ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب َل يُ ْفِلُحونَ 
 : أ : ال ينالون مطلوهبم، وال حيصل هلم مقصودهم . قال السعدي 

نْ َيا (  أ : مدة قريبة . ) َمَتاٌع ِف الدُّ
َنا َمْرِجُعُهْم (  أ : يوم القيامة . ) ُثَّ ِإلَي ْ

 ( أ : املوجع املؤمل . ُثَّ نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَِّديدَ ) 
 ( أ : بسبب كفرهم وافرتائهم وكذهبم على هللا، فيما ادعوه من اإلفك واليزور. َكانُوا َيْكُفُرونَ ِبَا  ) 
  ،املتاع: ما يتمتع به وييزول، فمتاع هذه الدنيا قليل من حيث نوعه ومن حيث مدته، فمتاع الدنيا ييزول، أو أنت تيزول عنه

 وكذلك نعيمه فهو قليل بالنسبة لنعيم اآلخرة.
 يا قليل .ومتاع الدن

نر يلا قللييل  (  كما قال تعاىل ) قل ملتلاعو الدُّ
 .قال القرطيب: ومساه قلياًل ألنه ال بقاء له 

رلةل هي  خي نر يلا ملتلاع  ولإينَّ اآل   يل دلارو ال قلرلاري(.قال سبحانه وتعاىل عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه )يلا قرلو مي إيمنَّلا هلذيهي اح ليلاةو الدُّ
 رطيب: متاع: أ  يتمتع هبا قليل ُث تنقطع وتيزول. ودار اآلخرة هي دار االستقرار واخللود.وقال الق
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وقال هللا تعاىل عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه )يا قوم إمنا هذه احياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار القرار(  قال ابن رجب:
 واملتاع: هو ما يتمتع به صاحبه برهة ُث ينقطع ويفىن.

فما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحواهلا، وهو أدل دليل على انقضائها وزواهلا، فتتبدل صحتها بالسقم، ووجودها 
بالعدم، وشبيبتها باهلرم، ونعيمها بالبؤس، وحياهتا باملوت، فتفارق األجسام النفوس وعمارهتا باخلراب واجتماعها بفرقة األحباب 

اب قال بعض السلف  ي يوم عيد وقد نظر إىل كثرة الناس وزينة لباسهم: هل ترون إال خرقا تبلى أو حما وكل ما فوق الرتاب تر 
 يأكله الدود غدا كان اإلمام أمحد رضي هللا عنه يقول: يا دار َّتربني وميوت سكانك.

 مذ .)لو كانت الدنيا تيزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء( رواه الرت  قال 
 )الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله ... ( رواه الرتمذ . وقال 
 )الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر( رواه مسلم. وقال 
 )ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة ُث راح وتركها( رواه الرتمذ . وقال 

 ما جيعل أحدكم إصبعه  ي اليم فلينظر مبا يرجع( رواه مسلم)ما الدنيا  ي اآلخرة إال ك وقال النيب 
ذ  قال النوو  رمحه هللا: ما للدنيا بالنسبة لآلخرة  ي قصر مدهتا وفناء لذاهتا ودوام اآلخرة ودوام لذاهتا ونعيمها إال كنسبة املاء ال

 يعلق باإلصبع إىل باقي البحر.
ك غريب أو عابر سبيل( رواه البخار  و ي رواية )وعد نفسك من أهل البن عمر )يا ابن عمر كن  ي الدنيا كأن وقال 
 القبور(.
 فائدة :

ير ر  ليملني اترَّقلى( أ : آخرة املتقي خري من دنياه.  رلةو خل خي  قال تعاىل )ولاآل 
 وقال تعاىل )بل تؤثرون احياة الدنيا واآلخرة خري وأبقى(.

 وإمنا قلنا: إن اآلخرة خري لوجوه:قال الرازي : 
 األول: أن نعم الدنيا قليلة، ونعم اآلخرة كثرية.

 والثاين: أن نعم الدنيا منقطعة ونعم اآلخرة مؤبدة.
 والثالث: أن نعم الدنيا مشوبة باهلموم والغموم واملكاره، ونعم اآلخرة صافية عن الكدرات.

 الفوائد :
 حترمي الكذب على هللا .-1
 كل من كذب على هللا فإنه لن يفلح .  -2
 ذم االغرتار بالدنيا .-3
 أن متاع الدنيا قليل .-4
 أن متاع اآلخرة هو املتاع الباقي . -5
 هتديد كل مكذب وظامل بأنه سريجع إىل هللا لينال عقابه .-6
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ُعوْا َأْمرَُكْم ) َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ نُوٍح ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه يَا قَ ْوِم ِإن َكاَن َكبُ َر َعَلْيُكم مََّقاِمي َوَتْذِكريِ  ي بِآيَاِت اَّللَِّ فَ َعَلى اَّللَِّ تَ وَكَّْلُت فََأَجِْ
( فَِإن تَ َولَّْيُتْم َفَما َسأَْلُتُكم مِ ْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإلَّ 71َوُشرََكاءُكْم ُثَّ َل َيُكْن َأْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّةا ُثَّ اْقُضوْا ِإَِلَّ َوَل تُنِظُروِن )

َناُه َوَمن مََّعُه ِف اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم َخالَِئَف َوَأْغَرقْ َنا الَِّذيَن  72ى اَّللَِّ َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي )َعلَ  ( َفَكذَّبُوُه فَ َنجَّي ْ
 ( ( ( .73َكذَّبُوْا بِآيَاتَِنا فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمنَذرِيَن )

 [ . 73 – 71] يونس : 
------------- 

 يقول تعاىل لنبيه، صلوات هللا وسالمه عليه: 
 ( أ : أخربهم واقصص عليهم، أ : على كفار مكة الذين يكذبونك وخيالفونك . َواْتُل َعَلْيِهمْ ) 

 وذلك لفوائد :
 . تسلية للرسول  األوَل :
 محله على الصرب . والثانية :
هذه القصص، وعلموا أن العاقبة للمتقني كان ذلك سبباً  ي انكسار قلوهبم، ووقوع اخلوف والوجل أن الكفار إذا مسعوا  والثالثة :

  ي نفوسهم. وحينئذ يقلعون عن أنواع اإليذاء والسفاهة .
 وذكر الراز  أيضاً  : 

ع أن معاملة هؤالء ليكون للرسول عليه الصالة والسالم وألصحابه أسوة مبن سلف من األنبياء ، فإن الرسول إذا مس منها :
 الكفار مع كل الرسل ما كانت إال على هذا الوجه خف ذلك على قلبه ، كما يقال : املصيبة إذا عمت خفت.

أن الكفار إذا مسعوا هذه القصص ، وعلموا أن اجلهال ، وإن بالغوا  ي إيذاء األنبياء املتقدمني إال أن هللا تعاىل أعاهنم  ومنها :
م وقهر أعداءهم ، كان مساع هؤالء الكفار ألمثال هذه القصص سببًا النكسار قلوهبم ، ووقوع اخلوف باآلخرة ونصرهم وأيده

 والوجل  ي صدورهم ، وحينئذ يقللون من أنواع اإليذاء والسفاهة.
ألقاصيص من غري أنا قد دللنا على أن َمدًا عليه الصالة والسالم ملا مل يتعلم علمًا ، ومل يطالع كتابًا ُث ذكر هذه ا ومنها :

 إمنا عرفها بالوحي والتنيزيل. تفاوت ، ومن غري زيادة ومن غري نقصان ، دل ذلك على أنه 
 : ففي ذكر عاقبة قوم نوح  وقال ابن عاشور ...  ًتعريض للمشركني بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك أو أهنم إمنا ميتعون قليال

وياًل ُث مل يفلتوا من العذاب  ي الدنيا ، فذكر قصة نوح مع قومه عيظة ُث يؤخذون أخذة رابية ، كما متع قوم نوح زمنًا ط
وللمسلمني بأهنم إسوة باألنبياء ، والصاحني من  للمشركني وملقيًا بالوجل والذعر  ي قلوهبم ، و ي ذلك تأنيس للرسول 

 عقبها كما ينبئ عن ذلك قولهو  ي هناية هذه القصص . أقوامهم ، وكذلك قصة موسى 
( أ : خربه مع قومه الذين كذبوه، كيف أهلكهم هللا ودلم رهم بالغرق أمجعني عن آخرهم، ليحذر هؤالء أن يصيبهم  نَ َبَأ نُوحٍ  )

 من اهلالك والدمار ما أصاب أولئك. 
 وقد مكث فيهم ألف سنة إال مخسني عاماً ، فلم يؤمنوا .

 آن  ي ثالثة وأربعني موضعاً .: واحد من أوىل العيزم من الرسل، وقد ذكر  ي القر  ونوح 
 وكان قومه يعبدون األصنام، فأرسل هللا إليهم نوحا ليدهلم على طريق الرشاد.

 وقد تكررت قصته مع قومه  ي سورة األعراف، وهود، واملؤمنون، ونوح ... بصورة أكثر تفصيالً .
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جانب التحد  من نوح لقومه، بعد أن مكث  أما هنا  ي سورة يونس فقد جاءت بصورة َملة، ألن الغرض منها هنا، إبراز
 فيهم زماناً طويالً ، يدعوهم إىل عبادة هللا وحده، وترك عبادة غريه.

  واملقصود من هذه التالوة، دعوة مشركي مكة وأمثاهلم، إىل التدبر فيما جرى للظاملني من قبلهم، لعلهم بسبب هذا التدبر
 . ق الذ  جاءهم به نبيهم َمد والتأمل يثوبون إىل رشدهم ويتبعون الدين اح

 : فمكث فيهم ألف سنة إال مخسني عاًما، فلم ييزدهم دعاؤه إياهم إال طغيانًا، فتمللوا منه وسئموا، وهو عليه  قال السعدي
 الصالة والسالم غري متكاسل، وال متوان  ي دعوهتم .

 ( أ : علظوم عليكم . ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه يَا قَ ْوِم ِإْن َكاَن َكبُ َر َعَلْيُكمْ ) 
 ( أ  فيكم بني أظهركم . )  َمَقاِمي 
 ( إياكم . َوَتْذِكرِيي)  
 ( األدلة الواضحة البينة، قد شق عليكم وعظم لديكم، وأردُت أن تنالوين بسوء أو تردوا احق . بِآيَاِت اَّللَِّ ) 
 : ىل هللا تعاىل ويذكرهم بآيات هللا وهو قوله وذلك أنه أقام فيهم ألف سنة إال مخسني عامًا يدعوهم إ…  قال اَخازن

 وتذكري  بآيات هللا يع  ووعظي بآيات هللا وحججه وبيناته فعيزمتم على قتلي وطرد  .
( أ : اعتمدت على هللا،  ي دفع كل شر يراد يب، ومبا أدعو إليه، فهذا جند ، وعدَت ، وأنتم، فأتوا مبا فَ َعَلى اَّللَِّ تَ وَكَّْلُت )  

 ليه من أنواع العلدلدل والعوددل.قدرُت ع
ُعوا َأْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكمْ )    ( أ : فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون هللا، من صلنلم ووثن . فََأَجِْ
 : وإمجاع األمر العيزم على الفعل بعد الرتدد بني فيعله وفعل ضده. قال ابن عاشور 
 ة على األمر ، قال ابن األنبار  : املراد من األمر هنا وجوه كيدهم وكرهم فالتقدير : ال : اإلمجاع اإلعداد والعيزمي قال الفراء

 تدعوا من أمركم شيئاً إال أحضرمتوه .
 : قوله تعاىل ) وشركاءكم ( يع  وادعوا شركاءكم يع  آهلتكم ، فاستعينوا هبا لتجمع معكم وتعينكم على  قال اَخازن

تعانة باألصنام بناء على مذهبهم واعتقادهم أهنا تضر وتنقع مع اعتقاده أهنا مجاد ال تضر وال مطلوبكم وإمنا حثهم على االس
 تنفع فهو كالتبكيت والتوبيخ هلم .

 وزاد ذكر شركائهم للداللة على أنه ال خيشاها ألهنا  ي اعتقادهم أشد بطشاً من القوم ، وذلك هتكم  قال ابن عاشور ... :
 ) قل ادعوا شركاءكم ُث كيدون فال تنظرون ( . هبم ، كما  ي قوله تعاىل

 ( أ : وال جتعلوا أمركم عليكم ملتبسا، بل افصلوا حالكم معي . ُثَّ ل َيُكْن َأْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّةا ) 
 أ : اقضوا علي بالعقوبة والسوء، الذ   ي إمكانكم . ُثَّ اْقُضوْا ِإَِلَّ () 

 لوين ساعة من هنار.( أ : ال مته َوَل تُنِظُرونِ 
 فهذا برهان قاطع، وآية عظيمة على صحة رسالته، وصدق ما جاء به، حيث كان وحده ال عشرية حتميه، وال جنود تؤويه. 

وقد بادأ قومه بتسفيه آرائهم، وفساد دينهم، وعيب آهلتهم. وقد محلوا من بغضه، وعداوته ما هو أعظم من اجلبال الرواسي، وهم 
طوة، وهو يقول هلم: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم، وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد، فأوقعوا يب إن أهل القدرة والس

 قدرُت على ذلك، فلم يقدروا على شيء من ذلك.
 فعلم أنه الصادق حًقا، وهم الكاذبون فيما يدعون،
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هلدووا ألين ي بل  هيدو اَّللَّل ولاش  ريكوونل مين  دوونيهي فلكييدوويني مجلييًعا ُثوَّ ال ترون ظيرووني إيين ي ترلولكَّل تو علللى اَّللَّي كما قال هود لقومه ) إيين ي أوش  ري ء  مميَّا توش 
تلقييم  ( . رلاط  موس  يلتيهلا إينَّ رليب ي علللى صي ذ  بينلاصي  رليب ي ولرلب يكوم  ملا مين  دلابَّة  إيال هوول آخي

أنه كان بنصر هللا واثقاً ، ومن كيدهم غري خائف ؛ علمًا منه بأهنم   تعاىل عن نبيه نوح وهذا إخبار من هللا قال القرطيب :
 وتقوية  لقلبه . وآهلتهم ال ينفعون وال يضرون ، وهو تعيزية  لنبيه 

 فيهم  كان  ي هناية الشجاعة  ي خماطبته لقومه، بعد أن مكث  -عليه السالم -فأنت ترى  ي هذه اآلية الكرمية كيف أن نوحا
 ما مكث وهو يدعوهم إىل عبادة هللا تعاىل وحده.

يصارحهم بأنه ماض  ي طريقه الذ  أمره هللا باملضي فيه، وهو تذكريهم بالدالئل الدالة على وحدانية هللا، وعلى  -أوالً  -فهو
 على هللا وحده. وجوب إخالص العبادة له سواء أشق عليهم هذا التذكري أم مل يشق، وأنه ال اعتماد له على أحد إال

 يتحداهم بأن جيمعوا أمرهم وأمر شركائهم وأن يأخذوا أهبتهم لكيده وحربه. -ثانياً  -وهو
يطالبهم بأن يتخذوا قراراهتم بدون تسرت أو خفاء، فإن األمر ال حيتاج إىل غموض أو تردد، ألن حاله معهم قد  -ثالثا -وهو

 أصبح واضحاً وصرحياً.
يبلغوه ما توصلوا إليه من قرارات وأحكام وأن ينفذوها عليه بدون تريث أو انتظار، حَّت ال يرتكوا له يأمرهم بأن  -رابعاً  -وهو

 فرصة لالستعداد للنجاة من مكرهم.
إن  -يتحدى قومه حتديا صرحيا مثريا. حَّت إنه ليغريهم بنفسه، ويفتح هلم الطريق إليذائه وإهالكه وهكذا نرى نوحًا 

 .-استطاعوا ذلك
إىل هذا التحد  الواضح املثري إال ألنه كان معتمدًا على هللا تعاىل الذ  تتضاءل أمام قوته كل قوة وتتهاوى إزاء   وما جلأ

 سطوته كل سطوة ويتصاغر كل تدبري وتقدير أمام تدبريه وتقديره.
 ( أ : كذبتم وأدبرُت عن الطاعة . فَِإْن تَ َولَّْيُتمْ ) 
 ( أ : مل أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاً . َفَما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجرٍ ) 
 قال املفسرون : هذا إشارة إىل أنه ما أخذ منهم مااًل على دعوهتم إىل دين هللا تعاىل ومَّت كان اإلنسان فارغاً  قال الرازي :

 من الطمع كان قوله أقوى تأثرياً  ي القلب.
 ر  ( تؤدونه إيل حَّت يؤد  ذلك إليكم إىل : قوله تعاىل ) فلملا سلألل توكوم   ( مبقا وقال اآللوسي بلة تذكري  ووعظي ) مين  ألج 

توليكم ، إما الهتامكم إيا  بالطمع ، أو لثقل دفع املسؤول عليكم ، أو حَّت يضرين توليكم املؤد  إىل احرمان ، فاألول 
 وعدمه .بوجوده  إلظهار بطالن التويل ببيان عدم ما يصححه ، والثاين إلظهار عدم مباالته 

 واملعىن : فإن كنتم قد توليتم فقد علمتوم أين ما سألتكم أجرًا فتتهموين برغبة  ي نفع ينجر يل من  وقال ابن عاشور :
دعوتكم حَّت تعرضوا عنها شوحَّا بأموالكم أو اهتامًا بتكذييب ، وهذا إليزام هلم بأن توليهم مل يكن فيه احتمال هتمتهم إياه 

 ك بر أ نفسه من أن يكون سبباً لتول يهم .بتطلب نفع لنفسه ، وبذل
 ( أ : وأنا ممتثل ما أمرت به من اإلسالم هلل عيز وجل . ِإْن َأْجِرَي ِإل َعَلى اَّللَِّ َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ ) 
 واإلسالم هو دين مجيع األنبياء من أوهلم إىل آخرهم، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم . 

نر هلاًجا ( . ر علًة ولمي  كما قال تعاىل ) ليكول   جلعلل نلا مين كوم  شي
 قال ابن عباس: سبيال وسنة.  

ليمينيل ( .  فهذا نوح يقول ) ولأومير تو ألن  ألكوونل مينل ال موس 
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للم تو ليرلب ي ال    ليم  قلالل ألس  َّ إينَّ اَّللَّل وقال تعاىل عن إبراهيم اخلليل )  إيذ  قلالل للهو رلبُّهو ألس  علاللمينيل ولولصَّى هبيلا إيبر رلاهييمو بلنييهي وليرلع قووبو يلابل ي
ليموونل ( .  اص طلفلى للكومو الد يينل فلال متلووتونَّ إيال ولألنر توم  موس 

تل ي مين  تلأ وييلي األحلادييثي فلاطيرل   رلةي  وقال يوسف ) رلب ي قلد  آترلي تل ي مينل ال مول كي ولعللَّم  نر يلا ولاآلخي السَّملاولاتي ولاألر ضي ألن تل ولليي يي  يي الدُّ
ليًما ولألح يق  ي بيالصَّاحيينيل ( .  ترلولفَّ ي موس 

ليمينيل ( .  ولقلالل مووسلى ) يلا قرلو مي إين  كون توم  آملن توم  بياَّللَّي فرلعلللي هي ترلولكَّلووا إين  كون توم  موس 
 . عد ما دعاهم ليالً وهنارًا، سرًا وجهارًا، فلم ييزدهم دعاؤه إال فرارًاب َفَكذَّبُوُه () 

َناُه َوَمْن َمَعهُ   ( أ : على دينه . ) فَ َنجَّي ْ
ي ِف اْلُفْلِك )  ي اثر نرلني  للكل  ( وهي: السفينة ، الذ  أمرناه أن يصنعه بأعيننا، وقلنا له إذا فار التنور: فر ) امح يل  فييهلا مين  كول   زلو جلني  ولأله 

 إيال ملن  سلبلقل علللي هي ال قلو لو ولملن  آملنل ( ففعل ذلك.
( 13سور  )فأمر هللا السماء أن متطر مباء منهمر وفجر األرض عيونًا، فالتقى املاء على أمر قد قدر ) ولمحللل نلاهو علللى ذلاتي ألل ولاح  ولدو 

 ( . جتل ري  بيألع يونينلا جليزلاء ل يملن كلانل كوفيرل 
 ) ولجلعلل نلاهوم  خلالئيفل (  ي األرض بعد إهالك املكذبني. 

) ولألغ رلقر نلا الَّذيينل كلذَّبووا بيآيلاتينلا ( بعد ذلك البيان، ُث بارك هللا ِف ذريته، وجعل ذريته، هم الباقني، ونشرهم ِف أقطار األرض 
ذلريينل ( وهو: اهلالك املخيز ، واللعنة املتتابعة عليهم  ي كل قرن يأَت بعدهم، ال وإقامة الربهان ) فلان ظور  كلي فل كلانل علاقيبلةو ال مون  
 تسمع فيهم إال لوما، وال ترى إال قدًحا وذًما.

 فليحذر هؤالء املكذبون، أن حيل هبم ما حل بأولئك األقوام املكذبني من اهلالك، واخليز ، والنكال
ض بعد إهالك املكذبني  ، ُث بارك هللا  ي ذريته، وجعل ذريته، هم الباقني، ونشرهم  ي أقطار ( أ :  ي األر  َوَجَعْلَناُهْم َخالِئفَ ) 

 األرض .
 هذه هي عاقبة نوح واملؤمنني معه . أما عاقبة من كذبوه فقد بينها سبحانه  ي قوله:

 بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا. أ  : وأغرقنا بالطوفان الذين كذبوا ) َوَأْغَرقْ َنا الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتَِنا (
كيف كانت نتيجة تكذيب هؤالء املنذرين الذين مل تنفع   -أيها العاقل -( أ  : فانظر وتأمل ) فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْنَذرِينَ 

 . معهم النذر واآليات اليت جاءهم هبا نبيهم نوح 
 التعا: واالعتبار ال َرد النظر اخلايل عن ذلك.فاملراد باألمر بالنظر هنا: التأمل وا

 الفوائد :
 مباحث تتعلق بقصة نوح :

 1مبحث : 
 هذه القصة هلا شأن عظيم لقوله تعاىل ) ولات لو علللي هيم  نرلبلأل نووح  ( .

خلرب اخلاص، وهو اخلرب والنبأ وهو اخلرب، والنبأ أخص من اخلرب، فكل نبأ خرب وليس كل خرب نبأ، ألن النبأ ال يطلق إال على ا
 الذ  له خطب وشأن، وهالكهم وهتديد ووعيدهم نبأ عظيم له شأن وخطب جسيم.

رلةي هللا، وعلى صرب أنبيائه، وعلى شدة  وإمنا كانت هذه األنباء عن هذه القرى أخبار هلا خطب وشأن؛ ألهنا دللَّت  علللى كلملالي قود 
وأن فيها من التخويف للموجودين من عذاب هللا وسخطه ما ينهاهم أن يقع منهم بطشه وعدالته وإنصافه، وإهالكه للظاملني، 
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 مثل ما وقع من األوَّليني، ولذا كان هلا شأن وخطب؛ ولذا قال )نرلقوصُّ علللي كل مين  ألنبلآئيهلا(.
 2مبحث : 

 وقد دعا نوح على قومه : 
نل  بر  تلجل (.قال تعاىل ) ولنووحاً إيذ  نلادلى مين قرلب لو فلاس  للهو مينل ال كلر بي ال علظييمي نلاهو ولأله   ا للهو فرلنلجَّير 

لُّوا عي  لر ضي مينل ال كلافيريينل دليَّاراً. إينَّكل إين تلذلر هوم  يوضي راً كلفَّاراً(وقال تعاىل ) ولقلالل نووح  رَّب ي الل تلذلر  علللى األ   بلادلكل ولالل يلليدووا إيالَّ فلاجي
نلا ألبر ولابل السَّملاء مبيلاء مُّنر هلمير (. وقال تعاىل )فلدلعلا . فرلفلتلح  ر   رلبَّهو ألين ي ملغ لووب  فلانتلصي

 3مبحث : 
 فإن قيل ملاذا دعا نوح على قومه ؟

 فاجلواب : دعا نوح على قومه ألمرين :
 : أن هللا أخربه أنه لن يؤمن من قومك إال القليل.األمر األول

يل إيىلل 
  نووح  ألنَّهو للن  يروؤ مينل مين  قرلو ميكل إيالَّ ملن  قلد  آملنل(.كما قال تعاىل )ولأووحي

 أن هؤالء القوم سيضلون غريهم. األمر الثاين:
راً كلفَّاراً(. لُّوا عيبلادلكل ولال يلليدووا إيالَّ فلاجي  كما قال تعاىل )إينَّكل إين  تلذلر هوم  يوضي

 4مبحث : 
ى هللا نوحاً ومن آمن.   ْو

للهو مينل ال كلر بي ال علظييمي ( . كما قال نلاهو ولأله   تعاىل ) فرلنلجَّير 
 واملراد بأهله من آمن منهم، أما من مل يؤمن فقد غرق مع من غرق كابنه .

يل جتل ري  هبييم   يي ملو ج  كلاجل يبلالي ولنلادلى نووح  ابر نلهو ولكلانل  يي ملع يزيل  يلا برو لَّ ار كل   
ب مَّعلنلا ولالل تلكون مَّعل ال كلافيريينل. قلالل كما قال تعاىل )ولهي

نرل  مل ولحلالل برلير  مل ال يرلو مل مين  ألم ري اَّلل ي إيالَّ ملن رَّحي مو ي مينل ال ملاء قلالل الل علاصي هوملا ال ملو جو فلكلانل مينل ال موغ رلقينيل. ولقييلل يلا سلآوي  إيىلل جلبلل  يرلع صي
ترلولت  علللى اجل وودي  ي ولقييلل بروع دًا ل يل قلو مي الظَّاليمينيل ألر ضو ابر للعيي ملاءكي ول  يل األلم رو ولاس  . ولنلادلى نووح  رَّبَّهو يلا مسللاء ألق ليعيي ولغييضل ال ملاء ولقوضي

كلمو اح لاكيمينيل. قلالل  ليي ولإينَّ ولع دلكل اح لقُّ ولألنتل ألح  ليكل إينَّهو علملل  غلير رو صلاليح  فلالل  فرلقلالل رلب ي إينَّ ابو ي مين  أله  يلا نووحو إينَّهو للي سل مين  أله 
ألل ني ملا للي سل للكل بيهي عيل م  إيين ي ألعيظوكل ألن تلكوونل مينل اجل لاهيلينيل(.  تلس 

 5مبحث : 
 وأمره تعاىل أن حيمل معه ثالثة أشياء:

ي(.قال تعاىل )قرول نلا امح يل  فييهلا مين كو  أولا: ي اثر نرلني   ل   زلو جلني 
 واملقصود باليزوجني كل شيئني يكون أحدمها ذكراً واآلخر أنثى.

(. ثانياا: للكل إيالَّ ملن سلبلقل علللي هي ال قلو لو  قال تعاىل )ولأله 
 واملراد ابنه وزوجته فقد كانا كافرين حكم هللا عليهما باهلالك.

 نل ملعلهو إيالَّ قللييل (قال تعاىل )ولملن  آملنل ولملا آمل  ثالثاا:
 6مبحث : 

 أهلك هللا قوم نوح بالغرق: 
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 كما قال تعاىل )ولألغ رلقر نلا الَّذيينل كلذَّبووا بيآيلاتينلا إينرَّهوم  كلانووا قرلو ماً علمينيل(.
لووا نلارًا فرلللم  جيليدووا هللوم  مين  دوو   ني اَّللَّي ألن صلارًا(.وقال تعاىل )مميَّا خلطييئلاهتييم  أوغ ريقووا فلأود خي

. ولنلصلر   للهو مينل ال كلر بي ال علظييمي نلاهو ولأله  نلا للهو فرلنلجَّير  بر  تلجل نلاهو مينل ال قلو مي الَّذيينل كلذَّبووا بيآيلاتينلا إينرَّهوم   وقال تعاىل )ولنووًحا إيذ  نلادلى مين قرلب لو فلاس 
 عينيل(.كلانووا قرلو مل سلو ء  فلألغ رلقر نلاهوم  ألمج ل 

وْا ِبِه ِمن قَ ْبُل َكَذِلَك َنْطَبُع َعَلى قُلوِب ) ُثَّ بَ َعثْ َنا ِمن بَ ْعِدِه ُرُسالا ِإََل قَ ْوِمِهْم َفَجآُؤوُهم بِاْلبَ يِ َناِت َفَما َكانُوْا لِيُ ْؤِمُنوْا ِبَا َكذَّبُ  
 ( ( .74اْلُمْعَتِديَن )
 [ . 74] يونس : 

---------- 
 . يقول تعاىل: ُث بعثنا من بعد نوحِمن بَ ْعِدِه (  ) ُثَّ بَ َعثْ َنا

 يع  هوداً وصاحاً ولوطاً وإبراهيم وشعيباً. ) ُرُسالا ِإََل قَ ْوِمِهْم (
 : وقد أوهبم الرسل  ي هذه اآلية ، ووقع  ي آيات أخرى التصريح بأهنم : هود وصاحل ، وإبراهيم ، ولوط ،  قال ابن عاشور

رسل آخرون كما قال تعاىل ) ورساًل مل نقصصهم عليك ( ، ويتعني أن يكون املقصود هنا من   وشعيب ، وقد يكون هنالك
 كانوا قبل موسى لقوله ) ُث بعثنا من بعدهم موسى ( ، و ي اآلية إشارة إىل أن نوحاً أول الرسل.

 به . أ : باحجج واألدلة والرباهني على صدق ما جاءوهم ) َفَجآُؤوُهم بِاْلبَ يِ َناِت ... ( 
 : وقد قوبل مجع الرسل جبمع ) البينات ( فكان صادقًا ببينات كثرية موزعة على رسل كثريين ، فقد يكون  قال ابن عاشور

 لكل نيبء من األنبياء آيات كثرية ، وقد يكون لبعض األنبياء آية واحدة مثل آية صاحل وهي الناقة.
 : اضر  َمد ومعىن هذه اآليات كلها ضرب املثل ح قال ابن عطية . أ  كما حل هبؤالء حيل بكم ، 
 ( للمفسرين  ي معىن هذه اجلملة الكرمية أقوال: َفَما َكانُوا لِيُ ْؤِمُنوا ِبَا َكذَّبُوا ِبِه ِمْن قَ ْبلُ )  

د بقوله: وأن املرا تعود على أقوام الرسل الذين جاءوا من بعد نوح « كانوا، ويؤمنوا، وكذبوا»فمنهم من يرى أن الضمائر  ي 
 مين  قرلب لو؛ أ : من قبل َيء الرسل إليهم.

رسال كثريين إىل أقوامهم فجاءوهم باملعجيزات الدالة على صدقهم، إال أن  واملعىن على هذا الرأ : ُث بعثنا من بعد نوح 
يء الرسل إليهم وهو إفراد هللا هؤالء األقوام األشقياء. استمروا على كفرهم وعنادهم، وامتنعوا عن اإلميان مبا كذبوا به من قبل َ

تعاىل بالعبادة والطاعة فكان حاهلم  ي اإلصرار على الكفر واجلحود قبل َيء الرسل إليهم، كحاهلم بعد أن جاءوهم باهلدى 
 ودين احق، حَّت لكأهنم مل يأهتم من بشري وال نذير.
 ومن املفسرين الذين قالوا هبذا الرأ  اإلمام البيضاو  .

قوله: فلما كانووا لييروؤ مينووا ( أ  : فما استقام هلم أن يؤمنوا لشدة شكيمتهم  ي الكفر، وخذالن هللا إياهم.. مبا كذبوا به فقد قال ) 
 عليهم الصالة والسالم . -من قبل، أ  بسبب تعودهم تكذيب احق، ومترهنم عليه قبل بعثة الرسل

إال أن املراد بقوله مين  قرلب لو: أ  : من  الذين جاءوا من بعد نوح  أن الضمائر تعود على أقوام الرسلومنهم من يرى أيضاا 
 قبل ابتداء دعوة الرسل هلؤالء األقوام.

رسال كثريين إىل أقوامهم، فجاءوهم باألدلة الواضحة الدالة على صدقهم، إال أن  وعليه يكون املعىن: ُث بعثنا من بعد نوح 
من أول يوم، واستمروا على ذلك حَّت آخر أحواهلم معهم، فكان تكذيبهم هلم  ي آخر هؤالء األقوام قابلوا رسلهم بالتكذيب 
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 أحواهلم معهم، يشبه تكذيبهم هلم من قبل. أ :  ي أول َيئهم إليهم.
 ومن املفسرين الذين قالوا هبذا الرأ : اإلمام ابن كثري .

ا كلذَّبووا بيهي مي  ن  قرلب ل ( أ  : فما كانت األمم لتؤمن مبا جاءهتم به رسلهم، بسبب تكذيبهم فقد قال قوله ) فلما كانووا لييروؤ مينووا مبي
ترلهوم  ولألب صارلهوم  كلما ملل  يروؤ مينووا بيهي ألوَّلل ملرَّة     ( .إياهم أول من أرسلوا إليهم، كما قال تعاىل ) ولنروقلل يبو ألف ئيدل

وأن الضمري  ي قوله  ى أقوام الرسل الذين جاءوا من بعد نوح يعود عل« كانوا ويؤمنوا»أن الضمري  ي قوله  ومنهم من يرى
 يعود إىل قوم نوح، وعلى هذا الرأ  يكون املعىن:« كذبوا»

رسال إىل أقوامهم. فجاءوهم باآليات البينات الدالة على صدقهم، ولكن هؤالء األقوام استمروا  ي   ُث بعثنا من بعد نوح 
 وحدانية هللا اليت كذب هبا قوم نوح من قبل.كفرهم وعنادهم، وأبوا أن يؤمنوا ب

 ومن املفسرين الذين قالوا هبذا الرأ  اإلمام ابن جرير فقد قال :
ا كلذَّبووا بيهي مين  قرلب لو ( يقول : فما كانوا ليصدقوا مبا جاءهتم به رسلهم ومبا كذب به قو  م نوح ومن قبلهم قوله ) فلما كانووا لييروؤ مينووا مبي

 الية .من األمم اخل
وعلى أية حال فهذه األقوال الثالثة، تدل على أن هؤالء األقوام عموا وصموا عن احق، واستمروا على ذلك دون أن حتوهلم 

 اآليات البينات اليت جاءهم هبا الرسل عن عنادهم وضالهلم.
 اليت ال تتخلف وال تتبدل. (  بيان لسنة هللا تعاىل  ي خلقه  َكَذِلَك َنْطَبُع َعَلى قُ ُلوِب اْلُمْعَتِدينَ )  

 والطبع: اخلتم واالستيثاق حبيث ال خيرج من الشيء ما دخل فيه، وال يدخل فيه ما خرج منه.
أ : مثل ذلك الطبع احملكم نطبع على قلوب املعتدين املتجاوزين للحدود  ي الكفر واجلحود، وذلك خبذالهنم، وَّتليتهم وشأهنم، 

 الهنماكهم  ي الغواية والضالل.
 : أ : كما طبع هللا على قلوب هؤالء، فما آمنوا بسبب تكذيبهم املتقدم، هكذا يطبع هللا على قلوب من  قال ابن كثري

 أشبههم ممن بعدهم، وخيتم على قلوهبم، فال يؤمنوا حَّت يروا العذاب األليم.
 واملراد: أن هللا تعاىل أهلك األمم املكذبة للرسل، وأْى  من آمن هبم .

 والطبع : اخلتم ، وهو استعارة لعدم دخول اإلميان قلوهبم .اشور : قال ابن ع 
 الفوائد :

 إثبات الرسل . -1
 أن كل أمة قد أرسل هلا رسواًل . -2
 أن كل رسول يكون معه من اآليات ما يدل على صدقه .-3
 أن أكثر الناس ال يؤمنون .-4
 أن من ختم هللا على قلبه فلن يؤمن .-5
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( فَ َلمَّا َجاءُهُم اْْلَقُّ ِمْن 75) َنا ِمن بَ ْعِدِهم مُّوَسى َوَهاُروَن ِإََل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه بِآيَاتَِنا فَاْسَتْكبَ ُروْا وََكانُوْا قَ ْوماا ُّمُّْرِِمنيَ ) ُثَّ بَ َعث ْ 
( قَاُلوْا 77ا َجاءُكْم َأِسْحٌر َهَذا َوَل يُ ْفِلُح السَّاِحُروَن )( قَاَل ُموَسى أَتُقوُلوَن ِلْلَحقِ  َلمَّ 76ِعنِدنَا قَاُلوْا ِإنَّ َهَذا َلِسْحٌر مُِّبنٌي )

( َوقَاَل ِفْرَعْوُن ائْ ُتوين 78ا ِبُْؤِمِننَي )َأِجْئتَ َنا لِتَ ْلِفتَ َنا َعمَّا َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاءنَا َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكرْبِيَاء ِف اأَلْرِض َوَما ََنُْن َلُكمَ 
( فَ َلمَّا أَْلَقوْا قَاَل ُموَسى َما ِجْئُتم بِِه 80( فَ َلمَّا َجاء السََّحَرُة قَاَل ََلُم مُّوَسى أَْلُقوْا َما أَنُتم مُّْلُقوَن )79ِحٍر َعِليٍم )ِبُكلِ  َسا

ِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن ) َْ ( َفَما آَمَن 82 اْْلَقَّ ِبَكِلَماتِِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن )( َوُيُِقُّ اَّللَُّ 81السِ ْحُر ِإنَّ اَّللََّ َسُيْبِطُلُه ِإنَّ اَّللََّ َل ُي
( 83 ِف اأَلْرِض َوِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفنَي )ِلُموَسى ِإلَّ ُذر ِيٌَّة مِ ن قَ ْوِمِه َعَلى َخْوٍف مِ ن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأن يَ ْفِتنَ ُهْم َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعالٍ 

َنةا لِ ْلَقْوِم 84ُموَسى يَا قَ ْوِم ِإن ُكنُتْم آَمنُتم بِاَّللَِّ فَ َعَلْيِه تَ وَكَُّلوْا ِإن ُكنُتم مُّْسِلِمنَي ) َوقَالَ  ( فَ َقاُلوْا َعَلى اَّللَِّ تَ وَكَّْلَنا رَب ََّنا َل ََتَْعْلَنا ِفت ْ
َر بُ ُيوتاا َواْجَعُلوْا 86) ( َوََنِ َنا ِبَرمْحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 85الظَّاِلِمنَي ) َْ آ ِلَقْوِمُكَما ِبِ َنا ِإََل ُموَسى َوَأِخيِه َأن تَ بَ وَّ ( َوَأْوَحي ْ

ِر اْلُمْؤِمِننَي ) ََّاَلَة َوَبشِ  َلةا َوَأِقيُموْا ال نْ َيا  ( َوقَاَل ُموَسى رَب ََّنا ِإنََّك آتَ ْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه زِيَنةا َوَأْمَوالا 87بُ ُيوَتُكْم ِقب ْ ِف اْْلََياِة الدُّ
( قَاَل َقْد 88يَ َرُوْا اْلَعَذاَب األَلِيَم ) رَب ََّنا لُِيِضلُّوْا َعن َسِبيِلَك رَب ََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواَلِِْم َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوِّبِْم َفاَل يُ ْؤِمُنوْا َحىتَّ 

( َوَجاَوْزنَا بَِبِِن ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر فَأَتْ بَ َعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه 89َسِبيَل الَِّذيَن َل يَ ْعَلُموَن ) ُأِجيَبت دَّْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما َوَل تَ تَِّبَعآن ِ 
( آآلَن َوَقْد 90نَْا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي )يَل َوأَ بَ ْيياا َوَعْدواا َحىتَّ ِإَذا َأْدرََكُه اْلَيَرُق قَاَل آَمنُت أَنَُّه ل ِإلَِه ِإلَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه بَ ُنو ِإْسَرائِ 

ََْيَت قَ ْبُل وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن ) ( فَاْليَ ْوَم نُ َنجِ يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيَةا َوِإنَّ َكِثرياا مِ َن النَّاِس َعْن آيَاتَِنا 91َع
 ( ( .92َلَياِفُلوَن )
 [ . 92 -75] يونس : 

------------ 
أ  : من بعد تلك الرسل ، كنوح، وهود، وصاحل، ولوط، وشعيب، صلوات هللا وسالمه عليهم وعلى ) ُثَّ بَ َعثْ َنا ِمن بَ ْعِدِهم ( 
 سائر أنبياء هللا أمجعني.

 ابن عمران، أفضل أنبياء ب  إسرائيل، وأحد أويل العيزم من الرسل. ) مُّوَسى (
 وهو اخو موسى . ) َوَهاُروَن (

 وهو ملك مصر  ي زمن موسى. ِإََل ِفْرَعْوَن ()  
 أ : قومه. ) َوَمَلِئِه (

  : وال خيص قوله : ومالئه باإلشراف ، بل هي عام ة لقوم فرعون شريفهم ومشروفهم.قال أبو حيان 
  : بالذكر  أ  أشراف قومه الذين حيتمعون على رأ  فيمألون العني رواء والنفوس جاللة وهباء ، وَّتصيصهمقال اآللوسي

 ألصالتهم  ي إقامة املصاحل واملهمات ومراجعة الكل إليهم  ي النوازل وامللمات .
 أ  : حبججنا وبراهيننا .) بآيَاتَِنا (  

( أ : باحجج على صدقهم فيما أخربوهم به، كما قال تعاىل )ولملا كونَّ  ذ يبينيل ا موعل كما قال تعاىل ) ولقلد  جلاءلتر هوم  روسولوهوم  بيال برلي ينلاتي
يد  ولملا ظلللم   نر هلا قلائيم  ولحلصي  نلاهوم  ولللكين  ظلللمووا ألنر فوسلهوم(.حلَّتَّ نرلبر علثل رلسووال( وقال تعاىل )ذلليكل مين  ألنر بلاءي ال قورلى نرلقوصُّهو علللي كل مي

 هنا شهادات قوم عدول ال ترتك  ي البينة هي احجة القاطعة اليت ال ترتك  ي احق لبًسا، ومنه )البينات  ي الشهادات(؛ أل
احق لبًسا، فالبينات: احجج الواضحة البينة اليت ال ترتك  ي احق لبًسا. ومعىن )البينات( هنا على التحقيق: املعجيزات؛ ألن 

معجيزات للرسل هللا ما أرسل نبيًّا قط إال ومعه معجيزة توقارب التحد ي ، يعجيز عنها اخللق، فتثبت هبا نبوته؛ ألن إثبات هللا لل
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هي مبثابة قوله هلم: أنتم صادقون  ي خربكم ع . فهي تصديق من هللا هلم؛ ألنه ما خرق هلم العادة وقت التحد  وجاء 
. فهو تصديق من هللا، ولذا  هبذا العلم اخلارق الذ  ال يقدر عليه غريه إال ومعناه عنده: أنت صادق يا عبد  فيما تنقل عل  

يزلة؛  يل موع جي
 ألن املعجيزة فعل خارق حيصل عند التحد  ال يقدر عليه البشر. )الشنقيطي(.مسو ي

 ( أ  : استكربوا عن اتباع احق واالنقياد له .) فَاْسَتْكبَ ُروْا 
، واجملرمو مرتكبو اجلرميةي، واجلرميةو: الذنبو الذ  يستحقُّ صاحبوه العذابل و ) وََكانُوْا قَ ْوماا ُّمُّْرِِمنَي ( 

 . النكالل مجعو اجملرمي
يع  فلما جاء فرعون وقومه احق الذ  جاء به موسى من عند هللا ، من العصا واليد وغريها ) فَ َلمَّا َجاءُهُم اْْلَقُّ ِمْن ِعنِدنَا ( 

 من اآليات .
ئ تل بيآيلة  فلأ تي هبيلا إين كونتل مينل الصَّاديقينيل ) يل ثروع بلان  مُّبيني   (106كما قال تعاىل  ي األعراف ) قلالل إين كونتل جي

فلألل قلى علصلاهو فلإيذلا هي
يل برلي ضلاء ليلنَّاظيريينل ( .107)

 ( ولنرليزلعل يلدلهو فلإيذلا هي
قوله ) برلي ضلاء ليلنَّاظيريينل( هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة هللا الفاعل املختار، وصدق من جعل له معجيزة، وذلك أن هللا 

ه  ي جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها، خرجت بيضاء ساطعة كأهنا قطعة قمر، هلا ملعان تتألأل كالربق تعاىل أمره أن يدخل يد
 اخلاطف.

 .قوله )للناظرين( أ  بياضاً يراه الناظرون رؤية تعجب من بياضها 
ل  يلدلكل  يي جلي بيكل َّتل روج  برلي ضلاء مين  غلري ي سووء    ( أ : من غري برلرلص وال مرض.كما قال تعاىل  ي سورة النمل )ولألد خي

 كأهنا مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه.  -واَّلل   -قال احسن البصر : أخرجها 
 . قال ابن عطية: و" اجليب " الفتح  ي الثوب لرأس اإلنسان 
 :وهذه العصا كان فيها أربع آيات 

 أواًل: أنه يلقيها فتكون حية تسعى، ُث يأخذها فتعود عصا.
 يضرب هبا احجر فينفجر عيوناً. ثانياً: أنه

 ثالثاً: أنه ضرب هبا البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
 رابعاً: أنه ألقاها حني اجتمع إليه السحرة، وألقوا حباهلم وعصيهم، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون.

 موسى سحر مبني يعرفه كل أحد .يع  أن هذا الذ  جاء به ) قَاُلوْا ِإنَّ َهَذا َلِسْحٌر مُِّبنٌي (  
ر  مُّبيني  ) ح  رلًة قلالووا هلذلا سي قلنلتر هلا ألنفوسوهوم  ظول ماً ولعولوو اً فلانظور  كلي فل  13كما قال تعاىل )فرلللمَّا جلاءتر هوم  آيلاترونلا موب صي ترلير  ( ولجلحلدووا هبيلا ولاس 

ديينل( .  كلانل علاقيبلةو ال موف سي
ر  عللييم  )كما قال تعاىل  ي س  ا للسلاحي كوم  فلملاذلا 109ورة األعراف ) قلالل ال ملألو مين قرلو مي فير علو نل إينَّ هلذل ( يورييدو ألن خيو ريجلكوم م ين  ألر ضي

 تلأ موروونل ( .
  م  ولمجللاهلييم ، أو أهنم يرلتلملاللؤوونل على قيل مسوُّوا )مألً( ألهنم ميلؤون صدورل اجملالسي بقامتيهم الوافيةي، أو ميلؤونل صدورل الناظري ألوبرَّهلتيهي

 العقدي واحل ي فيتفقونل عليه.
االستفهام لإلينكار والتوبيخ أ  أتقولون عن هذا احق إينه سحر ؟ ُث ) قَاَل ُموَسى أَتُقوُلوَن لِْلَحقِ  َلمَّا َجاءُكْم َأِسْحٌر َهَذا ( 

 أنكر عليهم أيضاً باستفهام آخر
 . أ  : واحال انه ال يفوز وال ينجح الساحرون السَّاِحُروَن  ( ) َوَل يُ ْفِلحُ 

 أ  : تثنينا .) قَاُلوْا َأِجْئتَ َنا لِتَ ْلِفتَ َنا ( 
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 أ  : الدين الذ  كانوا عليه .) َعمَّا َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاءنَا ( 
 أ  : لك وهلارون .) َوَتُكوَن َلُكَما ( 

 لعظمة والرياسة .أ  : ا) اْلِكرْبِيَاء ِف األرض ( 
 أ  : ولسنا مبصدقني لكما فيما جئتما به .) َوَما ََنُْن َلُكَما ِبُْؤِمِننَي (  
  قال اليزجاج : مسى امللك كربياء ، ألنه أكرب ما يطلب من أمر الدنيا ، وأيضًا فالنيب إذا اعرتف القوم بصدقه صارت مقاليد

 أمر أمته إليه ، فصار أكرب القوم.
بب األول : إشارة إىل التمسك بالتقليد ، والسبب الثاين : إشارة إىل احرص على طلب الدنيا ، واجلد  ي بقاء واعلم أن الس

 الرياسة ، وملا ذكر القوم هذين السببني صرحوا باحكم وقالوا ) ولملا حنل نو للكوملا مبيوؤ مينينيل ( .
 : راد به  ي هذا املوضع امللك ، وكذلك قال فيه َاهد والضحاك و) الكربياء ( مصدر مبالغ من الكرب ، وامل وقال ابن عطية

 وأكثر املتأولني ، ألنه أعظم تكرب الدنيا .
 والكربياء : العظمة وإظهار التفوق على الناس. وقال ابن عاشور : 

 واألرض : هي املعهودة بينهم ، وهي أرض مصر ، كقوله ) يريد أن خيرجكم من أرضكم ( .
تطلبهما للسيادة أتوا  ي خطاب موسى بضمري املثىن املخاطب ألن هارون كان حاضراً فالتفتوا عن خطاب الواحد وملا كانوا ظنوا 

 إىل خطاب االثنني.
ا شر كوا هارون  ي هذا الظن من حيث إنه جاء مع موسى ومل يباشر الدعوة فظنوا أنه جاء معه لينال من سيادة أخيه حظاً  وإمنَّ

 لنفسه.
 إمنا قاله ملا رأى العصا واليد البيضاء واعتقد أهنما سحر. ْوُن ائْ ُتوين ِبُكلِ  َساِحٍر َعِليٍم () َوقَاَل ِفْرعَ 

ر  عللييم  ) ا للسلاحي كوم  فلملاذلا تلأ موروونل 109قال تعاىل  ي األعراف ) قلالل ال ملألو مين قرلو مي فير علو نل إينَّ هلذل ( يورييدو ألن خيو ريجلكوم م ين  ألر ضي
ريينل )110) ل   يي ال ملدلآئيني حلاشي ه  ولألخلاهو ولألر سي ر  عللييم ( .111( قلالووا ألر جي  ( يلأ تووكل بيكول ي سلاحي
  : وأمر بإحضار مجيع السحرة املتمكنني  ي علم السحر ألهنم أبصر بدقائقه ، وأقدر على إظهار ما يفوق قال ابن عاشور

عن حضور السحرة الضعفاء  ي علم السحر ألن عملهم مظنة أن ال يواز  ما خوارق موسى  ي زعمه ، فحضورهم مغن 
 أظهره موسى من املعجيزة فإذا أتوا مبا هو دون معجيزة موسى كان ذلك مروجاً لدعوة موسى بني دمهاء األمة.
( معىن الكثرة ، كما والعموم  ي قوله ) بكل ساحر عليم ( عموم عر ي ، أ  بكل ساحر تعلمونه وتظفرون به ، أو أريد ) بكل 

 تقدم  ي قوله ) ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل  آية ( .
 : وقد كان السحر  ي زماهنم غالبًا كثريًا ظاهراً، واعتقد من اعتقد منهم، وأوهم من أوهم منهم، أن ما جاء  قال ابن كثري

ظري ما أراهم من البينات، كما أخرب تعاىل سحرهتم؛ فلهذا مجعوا له السحرة ليعارضوه بن تشعبذهمن قبيل ما  موسى 
ر  ميث ليهي فل  ح  ريكل يلا مووسلى. فرلللنلأ تييرلنَّكل بيسي ح  نلا بيسي ريجلنلا مين  ألر ضي ئ ترلنلا ليتوخ  نلكل ملو عيًدا عن فرعون حيث قال )قلالل ألجي نرلنلا ولبرلير  علل  برلير  اج 

  الل ملو عيدوكوم  يرلو مو اليز يينلةي ولألن  حيو شلرل النَّاسو ضوًحى. فرلترلولىلَّ فير علو نو فلجلملعل كلي دلهو ُثوَّ ألتلى(.ال َنو ليفوهو حنل نو ولال ألن تل ملكلانًا سوًوى. قل 
 ( رًا إين كونَّا حنل نو ال غلاليبينيل وقد ذكر تعاىل  ي سورة األعراف نَّكوم  للمينل م  ولإل قلالل نرلعل  .ولجلاء السَّحلرلةو فير علو نل قلال وا إينَّ للنلا أللج 

 ( .ال موقلرَّبينيل 
: إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاًء خيرب تعاىل عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم ملعارضة موسى 
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 .جيزياًل. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا، وجيعلنهم من جلسائه واملقربني عنده
  ريكل يلا مووسلى. فرلللنلأ تييرلنَّكل وقد قال تعاىل  ي سورة طه )و ح  نلا بيسي ريجلنلا مين  ألر ضي ئ ترلنلا ليتوخ  لقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأىب. قلالل ألجي

نرلنلا ولبرلير نلكل ملو عيدًا الَّ َنو ليفوهو حنل نو ولالل ألنتل ملكلانًا سوًوى. قلالل ملو عيدو  علل  برلير  ر  م يث ليهي فلاج  ح  مو اليز يينلةي ولألن حيو شلرل النَّاسو كوم  يرلو  بيسي
 ضوًحى(.

نلكل ملو عيداً الَّ َنو ليفوهو حنل نو ولالل ألنتل ملكلاناً سوًوى( أ  يوماً ْتمع فيه حنن وأنت نرلنلا ولبرلير  علل  برلير  فيه، فنعارض ما جئت به مبا  قوله )فلاج 
 عندنا من السحر  ي مكان معني ووقت معني.

( أ  موسى هلم  ومعىن )سوى( أ  مكان وسط تستو  أطراف البلد فيه لتوسطها بينها، ليتمكن اجلميع من احضور )قلالل
)ملو عيدوكوم  يرلو مو اليز يينلةي( هو يوم عيدهم وتفرغهم من أعماهلم واجتماع مجيعهم ليشاهد الناس قدرة هللا على ما يشاء ومعجيزات 

 بوية.األنبياء وبطالن معارضة السحر خلوارق العادات الن
 ( مجيعهم )ضوًحى( أ  ضحوة من النهار  )ولألن حيو شلرل النَّاسو
  قال ابن كثري: ليكون أظهر وأجلى وأبني واوضح، وهكذا شأن األنبياء كل أمرهم بني  واضح ليس فيه خفاء وال ترويج، وهلذا

 مل يقل لياًل ولكن هناراً ضحى
يكم. ْلُقوْا َما أَنُتم مُّْلُقوَن () فَ َلمَّا َجاء السََّحَرُة قَاَل ََلُم مُّوَسى أَ    أ  : اطرحوا على األرض ما معكم من حبالكم وعيصي
 اهلم، جاءهم احق  -وهللا أعلم -: واحكمة  ي هذا قال ابن كثري لري  الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فورغ من هبرجهم َو

النفوس. وكذا كان. وهلذا قال تعاىل )فرلللمَّا ألل قلو ا سلحلرووا الواضح اجللي بعد تطلب له واالنتظار منهم جمليئه، فيكون أوقع  ي 
ترلر هلبووهوم ( أ : خيلوا إىل األبصار أن ما فعلوه له حقيقة  ي اخلارج، ومل يكن إال َرد صنعة وخيال، كما  ل النَّاسي ولاس  قال ألع نيو

يرُّهوم  خيوليَّلو إيللي هي مين   بلاهلووم  ولعيصي يفلًة مووسلى. قرول نلا ال َّتللف  إينَّكل ألن تل  تعاىل )فلإيذلا حي هي خي على * فلألو جلسل  يي نرلف سي ريهيم  ألنرَّهلا تلس  ح  سي
رو حلي ثو أل  ليحو السَّاحي ر  ولال يروف   تلى(.األع للى. ولألل قي ملا  يي ميليينيكل ترلل قلف  ملا صلنرلعووا إيمنَّلا صلنرلعووا كلي دو سلاحي

  مرهم موسى بإلقاء ما معهم من احبال والعصي اليت فيها سحرهم ليظهر احق ويبطل الباطل ويتبني أن : إمنا أوقال اَخازن
 ما أتوا به فاسد.

 وإمنا سوغ هلم التقدم ازدراءاً لشأهنم، وقلة مباالة هبم، وثقًة مبا كان بصدده من التأييد اإلهلي، وأن املعجيزة لن وقال القامسي :
 يغلبها سحر أبداً.

 واإللقاء : رمي شيء  ي اليد إىل األرض ، وإطالق اإللقاء على عمل السحر ألن أكثر تصاريف السحرة  ن عاشورقال اب :
  ي أعماهلم السحرية يكون برمي أشياء إىل األرض.

خييل  وقد ورد  ي آيات كثرية أهنم ألقوا حباهلم وعصيهم ، وأهنا خييَّل من سحرهم أهنا تسعى ، وكان منتهى أعمال الساحر أن
 اجلماد حياً.

 يع  الذ  جئتم به هو السحر الباطل وهذا على سبيل التوبيخ هلم .) فَ َلمَّا أَْلَقوْا قَاَل ُموَسى َما ِجْئُتم ِبِه السِ ْحُر ( 
طالنه وفساده أ  : سيمحقه بالكلية مبا يظهره على يد  من املعجيزة فال يبقى له أثر أصاًل أو سيظهر ب ) ِإنَّ اَّللََّ َسُيْبِطُلُه (

 للناس .
ِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن  (   َْ  يع  ال يقويه وال يكمله وال حيسنه .) ِإنَّ اَّللََّ َل ُي

 وقد ذكر تعاىل ما حدث بعد ذلك  ي عدة سور :
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يل ترلل قلفو ملا يلأ في 
نلا إيىلل مووسلى ألن  ألل قي علصلاكل فلإيذلا هي ير  ( فرلولقلعل اح لقُّ ولبلطللل ملا كلانووا يرلع مللوونل 117كوونل )قال تعاىل  ي األعراف ) ولألو حل

ديينل )119( فرلغوليبووا هونلاليكل ولانقلللبووا صلاغيريينل )118) يل السَّحلرلةو سلاجي
( رلب ي مووسلى 121( قلالووا آملنَّا بيريب ي ال علاللمينيل )120( ولأول قي

للهلا فلسلو فل ترل ( قلالل فير علو نو آملنتو 122ولهلاروونل ) نر هلا أله  ريجووا مي ر  مَّكلر متوووهو  يي ال ملديينلةي ليتوخ  ا للملك  ع للموونل م بيهي قرلب لل ألن آذلنل للكوم  إينَّ هلذل
اللف  ُثوَّ ألوصلل يبرلنَّكوم  ألمج لعينيل )123) ( ولملا تلنقيمو مينَّا إيالَّ 125ىلل رلب ينلا مونقلليبوونل )( قلالووا إينَّا إي 124( ألوقلط يعلنَّ ألي دييلكوم  ولألر جوللكوم م ين  خي

ليمينيل (  رًا ولترلولفرَّنلا موس  نلا صلبر  خيرب تعاىل أنه أوحى إىل عبده ورسوله موسى، عليه  -ألن  آملنَّا بيآيلاتي رلب ينلا للمَّا جلاءتر نلا رلبرَّنلا ألف ريغ  علللير 
يل السالم،  ي ذلك املوقف العظيم، الذ  

فرق هللا تعاىل فيه بني احق والباطل، يأمره بأن يلقي ما  ي ميينه وهي عصاه )فلإيذلا هي
( أ : تأكل )ملا يلأ فيكوونل( أ : ما يلقونه ويومهون أنه حق، وهو باطل.   ترلل قلفو

ديينل. قلالووا آملنَّا بيريب ي ال علاللمينيل رلب ي مووسلى ولهل  يل السَّحلرلةو سلاجي
اروونل( فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء، وليس هذا ) ولأول قي

 بسحر، فخروا سجداً وقالوا )آملنَّا بيرلب ي ال علاللمينيل. رلب ي مووسلى ولهلاروونل(.
 .قوله تعاىل )قلالووا آملنَّا بيريب ي ال علاللمينيل( الظاهر أن قائل ذلك مجيع السحرة، وقيل: بل قاله رؤساؤهم 
 عظم من تبني له احق العظيم أهل الصنف والسحر، الذين يعرفون من أنواع السحر وجيزئياته، ما ال يعرفه قال السعد : وأ

 غريهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات اَّلل  ال يدان ألحد هبا.
رًا( أ : عمنا بالصرب على دينك، والثبات عليه.  نلا صلبر   )رلبرَّنلا ألف ريغ  علللير 
 رًا( أ : عظيماً، كما يدل عليه  قال السعد : ُث دعوا نلا صلبر  اَّلل  أن يثبتهم ويصربهم فقالوا )رلبرَّنلا ألف ريغ ( أ : أفض )علللير 

التنكري، ألن هذه َنة عظيمة، تؤد  إىل ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصرب إىل شيء كثري، ليثبت الفؤاد، ويطمئن 
 املؤمن على إميانه، وييزول عنه االنيزعاج الكثري.

ليمينيل( أ : متابعني لنبيك موسى، عليه السالم.  )ولترلولفرَّنلا موس 
 :ودعوا ألنفسهم بالوفاة على اإلسالم إيذانًا بأهنم غري راغبني  ي احياة، وال مبالني بوعيد فرعون، وأن  قال ابن عاشور

ن، وذهب وعيده باطالً، ولعله مل حيقق ما مهتهم ال ترجو إال  النجاة  ي اآلخرة، والفوزل مبا عند هللا، وقد اَنذل بذلك فرعو 
 توعدهم به ألن هللا أكرمهم فنجاهم من خيز  الدنيا كما ْاهم من عذاب اآلخرة.

 وقالوا كما قال تعاىل  ي سورة طه:
نر يلا ))قلالووا للن نرُّؤ ثيرلكل علللى ملا جلاءنلا مينل ال برلي ينلاتي ولالَّذي  فلطلرلنلا فلاق ضي ملا ألنتل قلاض  إيمنَّل  ي هلذيهي اح ليلاةل الدُّ ( إينَّا آملنَّا بيرلب ينلا 72ا ترلق ضي

ير ر  ولألبر قلى ) ري ولاَّللَّو خل ح  ترلنلا علللي هي مينل الس ي رله  َو ريماً فلإينَّ للهو جلهلنَّمل الل ميلووتو فييهلا 73لييرلغ فيرل للنلا خلطلايلانلا ولملا ألك  ولالل حيل ىي ( إينَّهو ملن يلأ تي رلبَّهو 
للئيكل هللومو الدَّرلجلاتو ال عوللى )74)  ((.75( ولملن  يلأ تيهي موؤ ميناً قلد  علميلل الصَّاحيلاتي فلأوو 

قلليبوونل(.  وقالوا كما  ي سورة الشعراء )قلالووا الل ضلير رل إينَّا إيىلل رلب ينلا مونر 
 أ  : يبي نه ويوضحه.) َوُيُِقُّ اَّللَُّ اْْلَقَّ ( 

 أ  : بكالمه وحججه وبراهينه. ِبَكِلَماتِِه ( )
 من آل فرعون .) َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن ( 

  ي تنازع احق والباطل، والصالح والفساد. -تعاىل -تأكيد لسنة هللاوهذا  
ثبته ويقويه ويؤيده أن ال يصلح عمل املفسدين، بل ميحقه ويبطله، وأنه سبحانه حيق احق أ  ي -أ : أنه جرت سنة هللا تعاىل

ريموونل ذلك ألن كراهيتهم إلحقاق احق وإبطا ل بيكلليماتيهي النافذة، وقضائه الذ  ال يرد، ووعده الذ  ال يتخلف ولللو  كلريهل ال موج 
 الباطل، ال تعطل مشيئة هللا، وال حتول بني تنفيذ آياته وكلماته .
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يل ترلل قلفو ما يلأ فيكوونل. فرلولقلعل اح لقُّ ولبلطللل ما كانووا يرلع مللوون .وقد كان األمر كذلك فقد أوحى هللا إىل موسى ألن  
 ألل قي علصاكل فلإيذا هي

خيرب تعاىل أنه مل يؤمن مبوسى، عليه ) َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإلَّ ُذر ِيٌَّة مِ ن قَ ْوِمِه َعَلى َخْوٍف مِ ن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأن يَ ْفِتنَ ُهْم ( 
وهم -م، مع ما جاء به من اآليات البينات واحجج القاطعات والرباهني الساطعات، إال قليل من قوم فرعون، من الذرية السال

على وجل وخوف منه ومن ملللئه، أن يردوهم إىل ما كانوا عليه من الكفر؛ ألن فرعون كان جباراً عنيداً مسرفاً  ي التمرد  -الشباب
، وكانت  له سلط وة و   ملهابة، َّتاف رعيته منه خوفاً شديداً .والعتو 

 : قوله تعاىل )إيالَّ ذور ييَّة  م ين قرلو ميهي ( اختلفوا  ي املراد بالذرية على وجوه : قال الرازي 
 أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد. األول : 

ا ألن قلوب األوالد ألني أو دواعيهم على قال بعضهم : املراد أوالد من دعاهم ، ألن اآلباء استمروا على الكفر ، إم الثاين :
 الثبات على الكفر أخف.

مع ما جاء به من اآليات واحجج، إال  -عليه السالم -أنه مل يؤمن مبوسى -تعاىل -مرجحًا هذا القول : خيرب هللا قال ابن كثري
 ، على وجل وخوف منه ومن ملئه.-وهم الشباب -قليل من قوم فرعون، من الذرية

 من قوم فرعون .وقيل : من قوم موسى ،  قيل :ىل ) مين قرلو ميهي (  قوله تعا 
 ورجح ابن جرير أنه من قوم موسى .

هو الظاهر املتبادر من اآلية، ألنه أقرب مذكور، وليس هناك ما يدعو إىل صرف اآلية الكرمية  ألن رجوع الضمري إىل موسى
 عن هذا الظاهر.

 : قومه عائد على موسى ، وأنه ال يعود على فرعون ، ألن  موسى هو احملدث عنه  ي والظاهر أن الضمري  ي قال أبو حيان 
 هذه اآلية ، وهو أقرب مذكور.

وألنه لو كان عائدًا على فرعون مل يظهر لفظ فرعون ، وكان الرتكيب على خوف منه وممن ذهب إىل أن الضمري  ي قومه على 
ذلك أن يعقوب عليه السالم دخل مصر  ي اثنني وسبعني نفساً ، فتوالدوا مبصر موسى : ابن عباس قال : وكانوا ستمائة ألف ، و 

 حَّت صاروا ستمائة ألف.
 : ومما يضعف عود الضمري على موسى عليه السالم أن  املعروف من أخبار ب  إسرائيل أهنم كانوا قومًا قد  وقال ابن عطية

رط ، وقد رجوا كشفه على يد مولود خيرج فيهم يكون نبيًا ، فشت فيهم السوآت ، وكانوا  ي مدة فرعون قد ناهلم ذل مف
فلما جاءهم موسى عليه السالم أصفقوا عليه وبايعوه ، ومل حيفظ قط أن طائفة من ب  إسرائيل كفرت به ، فكيف تعطى 

 هذه اآلية أن  األقل منهم كان الذ  آمن ، فالذ  يرتجح حبسب هذا أن  الضمري عائد على فرعون.
  كر هللا هذا تسلية لنبيه َمد وإمنا ذ  ،ألنه كان كثري االهتمام بإميان قومه، وكان يغتم بسبب إعراضهم عن اإلميان به

. ألن ما جاء به موسى من -عليهم الصالة والسالم -واستمرارهم على الكفر والتكذيب، فبني هللا له أن له أسوة باألنبياء
 ن له إال ذرية من قومه .املعجيزات، كان أمرا عظيما. ومع ذلك فما آم

 بكونه ما آمن ملوسى إال ذرية من قومه، أن الذرية والشباب، أقبل للحق، وأسرع له  -وهللا أعلم-: واحكمة  قال السعدي
أبعد من  -بسبب ما مكث  ي قلوهبم من العقائد الفاسدة-انقياًدا، خبالف الشيوخ وحنوهم، ممن ترىب على الكفر فإهنم 

 احق من غريهم.
أ  : وإن فرعون املتكرب متجرب  ي أرض مصر كلها، وإنه ملن املسرفني ) َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِف اأَلْرِض َوِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفنَي ( 
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 املتجاوزين لكل حد  ي الظلم والبغي وادعاء ما ليس له.
على هللا وثيق، وثبات ييزيل املخاوف ويطمئن القلوب إىل  واملتجربون واملسرفون حيتاجون  ي مقاومتهم إىل إميان عميق، واعتماد

 حسن العاقبة، ولذا قال موسى ألتباعه املؤمنني:
أ : فإن هللا كاف من توكل عليه ) ألللي سل اَّللَّو ) َوقَاَل ُموَسى يَا قَ ْوِم ِإن ُكنُتْم آَمنُتم بِاَّللَِّ فَ َعَلْيِه تَ وَكَُّلوْا ِإن ُكنُتم مُّْسِلِمنَي ( 

بوهو ( .بي   كلاف  علب دلهو ( ) ولملن  يرلترلولكَّل  علللى اَّللَّي فرلهوول حلس 
 وكثريا ما يقرن هللا بني العبادة والتوكل .

هو ولترلولكَّل  علللي هي ( .  كما  ي قوله تعاىل )  فلاع بود 
 وقوله تعاىل ) قول  هوول الرَّمح لنو آملنَّا بيهي ولعلللي هي ترلولكَّل نلا ( . 

هو ولكييال ( . وقوله ريقي ولال ملغ ريبي ال إيللهل إيال هوول فلاَّتَّيذ   تعاىل ) رلبُّ ال ملش 
تلعينيو ( .  وأمر هللا تعاىل املؤمنني أن يقولوا  ي كل صلواهتم  مرات متعددة ) إييَّاكل نرلع بودو ولإييَّاكل نلس 

  تعاىل كل امللمات لقوله ) ولملن يرلترلولكَّل  علللى هللا فرلهوول : واعلم أن من توكل على هللا  ي كل املهمات كفاه هللاقال الرازي 
بوهو ( .  حلس 

 : ودلت اآلية على أن التوكل على هللا والتفويض ألمره من كمال اإلميان وأن من كان يؤمن باهلل فال يتوكل إال  وقال اَخازن
 على هللا ال على غريه .
 أ  : قالووا َيبني لنصيحة نبيهم علللى اَّللَّي وحده ال على غريه ترلولكَّل نا واعتمدنا وفوضنا أمورنا إليه. ) فَ َقاُلوْا َعَلى اَّللَِّ تَ وَكَّْلَنا (

: يا ربنا ال جتعلنا موضوع فتنة وعذاب للقوم الظاملني. بأن متكنهم منا فيسوموننا سوء أ  (َنةا ل ِْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ رَب ََّنا َل ََتَْعْلَنا ِفت ْ ) 
 ملا متكنوا منا، وملا انتصروا علينا. - ي زعمهم- الباطل، ألننا لو كنا على احق ب، وعندئذ يعتقدون أهنم على احق وحنن علىالعذا
 نلًة ل يل قلو مي الظاملني ( أ  : ال تنصرهم علينا ، فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين ،  قال القرطيب و أ: قوله تعاىل ) رلبرَّنلا الل جتل علل نلا فيتر 

 ال متتحن ا بأن تعذ بنا على أيديهم.
 ؛ فيوفتنوا.لو كانوا على حق مل نسلَّط عليهم، فيقول أعداؤنا املعىن ال هتلكنا بأيد  أعدائنا، وال تعذبنا بعذاب من عندك :وقال َاهد

 وقال أبو َي لليز وأبو الضُّحا : يع  ال تظهرهم علينا فريو ا أهنم خري منا فييزدادوا طغياناً.
 ومسوا ذلك فتنة ألهنا تيزيد الناس توغاًل  ي الكفر ، والكفر فتنة ، فمعىن سؤاهلم أن ال جيعلهم هللا فتنة هو  ال ابن عاشورق :

أن ال جيعلهم سبب فتنة  ، وصفوا الكفار بر ) الظاملني ( ألن الشرك ظلم ، وألنه يشعر بأهنم تلبسوا بأنواع الظلم : ظلم 
 أنفسهم ، وظلم اخلالئق .

دة بينهم وبني ُث أضافوا إىل هذا الدعاء دعاء آخر، أكثر صراحة من سابقه  ي املباعَوََنِ َنا ِبَرمْحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن (  )
ْل ينا بيرلمح لتيكل مي الظاملني فقالوا )  ط، بل نلتمس منك: حنن ال نلتمس منك يا موالنا أال جتعلنا فتنة هلم فق( أ نل ال قلو مي ال كافيريينل ول

أن تنجينا من شرور القوم الكافرين، وأن َّتلصنا من سوء جوارهم، وأن تفرق بيننا وبينهم كما فرقت بني أهل املشرق وأهل  أيضاً 
 املغرب.

 وخلصنا برمحتك من أيد  قوم فرعون الكافرين ألهنم كانوا يستعبدوهنم ويستعملوهنم  ي األعمال الشاقة.أ  :قال اَخازن : 
  دليل على أنه كان هلم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسالمة  -: و ي هذا الدعاء الذ  تضرعوا به إىل هللا الشوكاينقال

 أنفسهم .
 : و ي تقدمي التوكل على الدعاء وإن كان بيانًا المتثال أمر موسى عليه السالم هلم به تلويح بأن الداعي حقه  قال اآللوسي
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ل على هللا تعاىل فإنه أرجى لإلجابة وال يتومهن أن التوكل مناف للدعاء ألنه أحد األسباب أن يب  دعاءه على التوك
للمقصود والتوكل قطع األسباب ألن املراد بذاك قطع النظر عن األسباب العادية وقصره على مسببها عيز وجل واعتقاد أن 

 األمر مربوط مبشيئته سبحانه فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن .
َر بُ ُيوتاا ( ) وَ  َْ آ ِلَقْوِمُكَما ِبِ َنا ِإََل ُموَسى َوَأِخيِه َأن تَ بَ وَّ أ  : أوحينا إىل موسى وأخيه هارون بعد أن جل فرعون  ي طغيانه َأْوَحي ْ

رعون أن اَّتذا لقومكما املؤمنني بيوتًا خاصة هبم  ي مصر، ينيزلون هبا، ويستقرون فيها، ويعتيزلون ف -و ي إنيزال العذاب باملؤمنني
 وجنده، إىل أن يقضى هللا أمراً كان مفعوالً .

 ي البيوت قوالن : قال ابن اجلوزي  : 
 أحدمها : أهنا املساجد ، قاله الضحاك ، والثاين : القصور ، قاله َاهد.

َلةا (    فيها أقوال :) َواْجَعُلوْا بُ ُيوَتُكْم ِقب ْ
 اك عن ابن عباس ، وبه قال النخعي ، وابن زيد.اجعلوها مساجد ، رواه َاهد ، وعكرمة ، والضح أحدها :

 وقد ذكرنا أن فرعون أمر هبدم مساجدهم ، فقيل هلم : اجعلوا بيوتكم قبلة بدال من املساجد.
 اجعلوها قيبلل القبلة ، رواه العو ي عن ابن عباس. والثاين :

 وروى الضحاك عن ابن عباس ، قال : قيبلل مكة.
 لوها مستقبلة الكعبة ، وبه قال مقاتل ، وقتادة ، والفراء.وقال َاهد : أومروا أن جيع

 اجعلوها يقابل بعضها بعضاً ، وهو مرو  عن ابن عباس أيضاً ، وبه قال سعيد بن جبري. والثالث :
 واجعلوا بيوتكم اليت بالشام قبلًة لكم  ي الصالة .                ) زاد املسري ( . والرابع :

 : للًة ( قال أكثر املفسرين : كان بنو إسرائيل ال يصل ون إال  ي مساجدهم قوله ت قال القرطيب عاىل ) واجعلوا برويووتلكوم  قيبر 
وكنائسهم وكانت ظاهرة ، فلما أورسل موسى أمر فرعونو مبساجد ب  إسرائيل فخر بت كلها ومنعوا من الصالة ؛ فأوحى هللا 

ا لب  إسرائيل   بيوتاً مبصر ، أ  مساجد ، ومل يرد املنازل املسكونة.إىل موسى وهارون أن اَّتذا وَّتري 
 هذا قول إبراهيم وابن زيد والر بيع وأيب مالك وابن عباس وغريهم.

 ورو  عن ابن عباس وسعيد بن جوبلري أن املعىن : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً.
 قدس ، وهي قبلة اليهود إىل اليوم ؛ قاله ابن حبر.والقول األو ل أصح ؛ أ  اجعلوا مساجدكم إىل القيبلة ؛ قيل : بيت امل

 وقيل الكعبة.
  : املراد صلوا  ي بيوتكم سرًا لتأمنوا، وذلك حني أخافهم فرعون، فأمروا بالصرب واَّتاذ املساجد  ي البيوت، وقال رمحه هللا

ووا وكان من واإلقدام على الصالة، والدعاء، إىل أن ينجيز هللا وعده، وهو املراد بقوله قالل موو  تلعيينووا بياَّللَّي ولاص ربي سى ليقلو ميهي اس 
 دينهم أهنم ال يصلون إال  ي البيع والكنائس ما داموا على أمن، فإذا خافوا فقد أذن هلم أن يصلوا  ي بيوهتم .

ََّاَلَة (    بأدائها كاملة حبضور قلب وخشوع مكملة اركاهنا وواجباهتا وسننها .) َوَأِقيُموْا ال
 وأم رهم بإقامة الصالة ، أ  اليت فرضها هللا عليهم على لسان موسى ، واليت كانوا يصلوهنا من قبل َيء ابن عاشور :  قال

 موسى اتباعاً إلبراهيم عليه السالم وأبنائه.
قامة الصلوات والظاهر أن الداعي إىل أمرهم بإقامة الصالة أن اَّتاذ البيوت كان  ي حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة الشغل عن إ

 فلذلك أمروا باحملافظة على إقامة الصالة  ي مدة رحلتهم.
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ِر اْلُمْؤِمِننَي (  بالنصر والفالح  ي الدنيا، وبالثواب اجليزيل  ي اآلخرة. ) َوَبشِ 
 وظيفة صاحب الشريعة، وهي من األعظم أسر  وأوقع  ي النفس . -كما يقول اآللوسى  -بشارة األمة 

احكيمة اليت نأخذها من هذه اآلية الكرمية ، أن مما يعني املؤمنني على النصر والفالح، أن يعتيزلوا أهل هذا، ومن التوجيهات 
الكفر والفسوق والعصيان، إذا مل تنفع معهم النصيحة، وأن يستعينوا على بلوغ غايتهم بالصرب والصالة، وأن يقيموا حياهتم فيما 

بوهو، إينَّ اَّللَّل باليغو بينهم على احملبة الصادقة، وعلى األخوة اخل الصة، وأن جيعلوا توكلهم على هللا وحده ولملن  يرلترلولكَّل  علللى اَّللَّي فرلهوول حلس 
راً . ء  قلد   ألم ريهي، قلد  جلعللل اَّللَّو ليكول ي شلي 

عاىل عما دعا به موسى، عليه السالم، على فرعون هذا إخبار من هللا ت) َوقَاَل ُموَسى رَب ََّنا ِإنََّك آتَ ْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه زِيَنةا ( 
 ولملللئه، ملا أبوا قبول احق واستمروا على ضالهلم وكفرهم معاندين جاحدين، ظلماً وعلواً وتكربًا وعتواً  قال: 

 أ : من أثاث الدنيا ومتاعها .) رَب ََّنا ِإنََّك آتَ ْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه زِيَنةا ( 
تيزين به اإلنسان من ألوان اللباس وأواين الطعام والشراب، ووسائل الركوب.. وغري ذلك مما يستعمله اإلنسان  ي واليزينة: اسم ملا ي
 زينته ورفاهيته.

 : واليزينة عبارة عما يتيزين به ويتحسن من امللبوس واملركوب واألثاث واملال ، ما ييزيد على ذلك من الصامت  قال أبو حيان
 والناطق.
 جيزيلة كثرية . أ :) وأموالا ( 

 .هذه ) ِف ( 
نْ َيا (   . اليت نعيشها) اْْلََياِة الدُّ

أ : أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أهنم ال يؤمنون مبا أرسلت  به إليهم استدراجًا منك -بفتح الياء -) رَب ََّنا لَِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلَك ( 
تينرلهوم  فييهي ( .  هلم، كما قال تعاىل ) لينرلف 

لُّوا ( بضم الياء، أ : ليفتنت مبا أعطيتهم من شئت من خلقك، ليظن من أغويته أنك إمنا أعطيت هؤالء هذا  وقرأ آخرون ) لييوضي
 حبك إياهم  واعتنائك هبم.

 . ) لُّوا علن  سلبييليكل  والالم  ي قوله ) رلبَّنا لييوضي
 هي الم العاقبة والصريورة . قيل :

ملال، ليخلصوا لك العبادة والطاعة، وليقابلوا هذا العطاء بالشكر، ولكنهم مل يفعلوا بل أ : أعطيتهم ما أعطيتهم من اليزينة وا 
 قابلوا هذه النعم باجلحود والبطر، فكانت عاقبة أمرهم اخلسران والضالل، فأزل يا موالنا هذه النعم من بني أيديهم.

 عاقبة والصريورة ، أ  ملا كان عاقبة أمرهم إىل الضالل : وأصح ما قيل فيها وهو قول اخلليل وسيبويه أهنا الم ال قال القرطيب
ل وا.  صار كأنه أعطاهم ليضي

 إن هذه الالم للتعليل . وقيل :
ويكون املعىن : وقال موسى خماطبًا ربه: يا ربنا إنك قد أعطيت فرعون ومأله زينة وأمواال  ي احياة الدنيا، وإنك يا ربنا قد 

 لييزدادوا طغياناً على طغياهنم، ُث تأخذهم أخذ عيزييز مقتدر. أعطيتهم ذلك على سبيل االستدراج
هيم ، إيمنَّ  لنر فوسي ير ر  ألي ا منو ليي هللوم  خل َّ الَّذيينل كلفلرووا ألمنَّ اً ولهللوم  علذاب  وشبيه هبذه اجلملة  ي هذا املعىن قوله ) ولال حيل سلْبل ا منو ليي هللوم  لييرليز دادووا إيَث 

 موهيني ( .



 للش يخ/ سلامين بن محمد اللهمييد                                                                                                                                                                                      سورة يونستفسري 

107 

 

 هذا املعىن اإلمام ابن جرير فقال :  وقد رجح
والصواب من القول  ي ذلك عند  أهنا الم كي، ومعىن الكالم : ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة احياة الدنيا واألموال لتفتنهم 

قاً. لينرلف   قلي ناهوم  ماًء غلدل لس   تينرلهوم  فييه ( .فيه، ويضلوا عن سبيلك عبادك عقوبة منك هلم، وهذا كما قال تعاىل ) ألل
وقال أبو حيان : والالم  ي ) ليضلوا ( الظاهر أهنا الم كي على معىن : آتيتهم ما آتيتهم على سبيل االستدراج ، فكان اإلتيان 

 لكي يضلوا.
 إن هذه الالم هي الم الدعاء، وأهنا للدعاء عليهم باليزيادة من اإلضالل والغواية . وقيل :

 يا ربنا إنك أعطيت فرعون ومأله زينة وأمواالً  ي احياة الدنيا اللهم يا ربنا زدهم ضالاًل على ضالهلم. فيكون املعىن : وقال موسى
 أ : أتلفها عليهم : إما باهلالك ، وإما جبعلها حجارة، غري منتفع هبا.  ) رَب ََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواَلِِْم (

 عن صورته ؛ واملعىن : الدعاء عليهم بأن ميحق هللا أمواهلم ، ويهلكها : قال اليزجاج : طمس الشيء : إذهابه  قال الشوكاين
 وقرئ بضم امليم من اطمس .

بأن تيزيدها قسوة على قسوهتا ، وعنادًا على عنادها مع استمرارها على ذلك، حَّت يأتيهم العذاب   ) َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوِّبِْم (
 بل معه توبة، ألهنما حدثا  ي غري وقتهما.األليم الذ  ال ينفع عند إتيانه إميان، وال تق

 واشدد على قرولووهبييم  ( أ  : اجعلها قاسية مطبوعة ال تقبل احق ، وال تنشرح لإلميان. قال الشوكاين ( : 
 نوا .قيل : أنه دوعلاء  عليهم أيضاً ، كأنه قال : اللهم فال يؤم) َفاَل يُ ْؤِمُنوْا َحىتَّ يَ َرُوْا اْلَعَذاَب األَلِيَم (  

 قاله الفراء ، وأبو عبيدة ، واليزجاج. 
 )زاد املسري(وقيل : هو عطف على قوله )ليلضلُّوا عن سبيلك( فاملعىن: أنك آتيتهم ليلضلُّوا فال يؤمنوا، حكاه اليزجاج عن املرب يد. 

  هداية قومهم وإمياهنم.وقد استشكل بعض أهل العلم ما  ي هذه اآلية من الدعاء على هؤالء ، وقال : إن الرسل إمنا تطلب 
وأجيب بأنه ال جيوز لنيب  أن يدعو على قومه إال بإذن هللا سبحانه ، وإمنا يأذن هللا بذلك لعلمه بأنه ليس فيهم من يؤمن ، وهلذا 

 افرين دليَّاراً ( .ملا أعلم هللا نوحاً عليه السالم بأنه ال يؤمن من قومه إال من قد آمن ، قال ) رَّب  الل تلذلر  علللى األرض مينل الك
 : وهذه الدعوة كانت من موسى، عليه السالم، غضًبا هلل ولدينه على فرعون وملئه، الذين تبني له أنه ال خري  قال ابن كثري

إين  تلذلر هوم   فيهم، وال جييء منهم شيء كما دعا نوح، عليه السالم، فقال ) رلب ي ال تلذلر  علللى األر ضي مينل ال كلافيريينل دليَّارًا إينَّكل 
رًا كلفَّاراً ( . لُّوا عيبلادلكل ولال يلليدووا إيال فلاجي  يوضي

  أو علم بالتجربة وطول الصحبة أنه ال جييء منهم إال الغي والضالل ، أو علم ذلك بوحي من هللا وقال أبو حيان ... :
 هللا إبليس وأخيزى الكفرة.تعاىل ، دعا هللا تعاىل عليهم مبا علم أنه ال يكون غريه كما تقول : لعن 

كما دعا نوح على قومه حني أوحى إليه ) أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن ( وقدم بني يد  الدعاء ما آتاهم هللا من 
 النعمة  ي الدنيا وكان ذلك سبباً لإلميان به ولشكر نعمه ، فجعوا ذلك سبباً جلحوده ولكفر نعمه.

 ليهم، حيث جترؤوا على َارم هللا ، وأفسدوا عباد هللا ، وصدوا عن سبيله ، ولكمال : قال ذلك، غضًبا ع وقال السعدي
 معرفته بربه بأن هللا سيعاقبهم على ما فعلوا، بإغالق باب اإلميان عليهم.

 : وهلذا استجاب هللا تعاىل ملوسى، عليه السالم، فيهم  هذه الدعوة، اليت أمَّنل عليها أخوه هارون، فقال تعاىل 
 أ  : قد أجبناكما فيما سألتما من تدمري آل فرعون. قَاَل َقْد ُأِجيَبت دَّْعَوُتُكَما ()  
 : جعل الدعوة ها هنا مضافة إىل موسى وهارون ، وفيما تقد م أضافها إىل موسى وحده 
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ي أو ل الكالم فقيل : إن هارون كان يؤم ين على دعاء موسى ، فسمي ها هنا داعيًا ، وإن كان الداعي موسى وحده ، فف 
 أضاف الدعاء إىل موسى لكونه الداعي ، وها هنا أضافه إليهما تنيزياًل للمؤمن منيزلة الداعي .

 وجيوز أن يكونا مجيعاً داعيني ، ولكن أضاف الدعاء إىل موسى  ي أو ل الكالم ألصالته  ي الرسالة.   ) فتح القدير ( . 
 : وهارون يؤمن على دعائه، وأن الذ  يؤمن ، يكون شريكاً للداعي  ي  هذا دليل على أن موسى كان يدعو، قال السعدي

 ذلك الدعاء.
 أ : كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمر .) فَاْسَتِقيَما َوَل تَ تَِّبَعآنِ  َسِبيَل الَِّذيَن َل يَ ْعَلُموَن ( 

 البحر بأن جعلناه يبساً وحفظناهم حَّت بلغوا الشط.أ  : جعلناهم َاوزين ) َوَجاَوْزنَا بَِبِِن ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر ( 
 وذلك أن هللا أوحى إىل موسى، ملا وصل البحر، أن يضربه بعصاه، فضربه، فانفلق اثىن عشر طريًقا، وسلكه  قال ابن كثري :

 بنو إسرائيل، وساق فرعون وجنوده خلفه داخلني.
داخلني فيه، أمر هللا البحر فالتطم على فرعون وجنوده،  فلما استكمل موسى وقومه خارجني من البحر، وفرعون وجنوده

 فأغرقهم، وبنو إسرائيل ينظرون.
ريقينيل ) رلكوونل )60قال تعاىل ) فلألتر برلعووهوم مُّش  علاني قلالل ألص حلابو مووسلى إينَّا للمود  يل رليب ي 61( فرلللمَّا ترلرلاءى اجل لم 

( قلالل كلالَّ إينَّ ملعي
دييني ) يرله  رل فلانفلللقل فلكلانل كولُّ فير ق  كلالطَّو دي ال علظييمي ) (62سل نلا إيىلل مووسلى ألني اض ريب ب يعلصلاكل ال بلح  ير  نلا ُثلَّ اآلخلريينل 63فلألو حل ( ولألز للف 

نلا مووسلى ولملن مَّعلهو ألمج لعينيل )64) ْلير   ( ُثوَّ ألغ رلقر نلا اآلخلريينل ( .65( ولأل
 أ  : حقهم يقال : أتبعه حَّت حقه .ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه (  ) فَأَتْ بَ َعُهمْ 

 البغي طلب االستعالء بغري حق ، والعدو الظلم .) بَ ْيياا َوَعْدواا ( 
 وجيزم هبالكه .) َحىتَّ ِإَذا َأْدرََكُه اْلَيَرُق ( 

 وهو هللا اإلله احق الذ  ال إله إال هو .يَل ( ) قَاَل آَمنُت أَنَُّه ل ِإِلَه ِإلَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ ُنو ِإْسَرائِ 
 أ : املنقادين لدين هللا، وملا جاء به موسى. ) َوأَنَْا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ( 

 :-مبينا أن هذا اإلميان  ي هذه احالة غري نافع له -قال هللا تعاىل 
  ي هذا الوقت .،  تؤمن، وتقر برسول هللا) آآلَن ( 

ََْيتَ   ؟ وقد عصيت هللا قبل هذا فيما بينك وبينهقَ ْبُل (  ) َوَقْد َع
 أ :  ي األرض الذين أضلوا الناس .) وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن ( 

ديينل ( .فوله تعاَل  لنل ولقلد  علصلي تل قرلب لو ولكون تل مينل ال موف سي  ) آلآل 
يكائيل ، صلوات هللا عليهما ، أو غريمها من املالئكة له م وقيل :هو من قول جربيل ،  وقيل :هو من قول هللا تعاىل ،  قيل :

 صلوات هللا عليهم.
 : واملخاطب لفرعون هبذا هو جربيل  قال اَخازن  وقيل املالئكة ، وقيل : إن القائل لذلك هو هللا تعاىل عرف فرعون ،

اىل ) فاليوم ننجيك ببدنك (. والقول قبح صنعه وما كان عليه من الفساد  ي األرض ويدل على هذا القول قوله سبحانه وتع
قال ) ملا أغرق هللا فرعون قال آمنت أن ال إله إال الذ   األول أشهر ويعضده ما رو  عن ابن عباس أن رسول هللا 

 آمنت به بنو إسرائيل قال جربيل يا َمد فلو رأت  وأنا آخذ من حال البحر فأدسه  ي فيه خمافة أن تدركه الرمحة ( .
 وقد اختلف من القائل لفرعون هبذه املقالة؟ فقيل : هي من قول هللا سبحانه ، وقيل : من قول جربيل ،  لشوكاين :وقال ا
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 وقيل : من قول ميكائيل ، وقيل : من قول فرعون ، قال ذلك  ي نفسه لنفسه.
 . فآمن حيث ال ينفعه اإلميان : فعند االحتضار ال تقبل التوبة 

نل ولال الَّ قال تعاىل ) ولللي سلتي ا ذيينل ميلووتوونل ولهوم  كوفَّار  لترَّو بلةو ليلَّذيينل يرلع مللوونل السَّي يئلاتي حلَّتَّ إيذلا حلضلرل ألحلدلهومو ال ملو تو قلالل إيين ي تروب تو اآل 
اباً أللييماً ( . نلا هللوم  علذل  أووللئيكل ألع تلد 

حلَّتَّ )أ : وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات واملنكرات واستمر عليها، ( يرلع مللوونل السَّي يئلاتي ولللي سلتي الترَّو بلةو ليلَّذيينل ) فقوله تعاىل
نل )،  أ  : حَّت إذا فاجأهم املوت وحضرت أسبابه وعالماته وبلغت احلقوم( إيذلا حلضلرل ألحلدلهومو ال ملو تو  أ  : ( قلالل إيين ي تروب تو اآل 

وت ، واليأس من احياة ، إين تبت اآلن ، فهؤالء ال تنفعهم توبتهم  ي هذه احال ، ألن توبتهم توبة قال  ي هذه احال حضور امل
رائيلل ولألنلا مي اضطرار ال اختيار كما قال تعاىل عن فرعون )حلَّتَّ إيذلا ألد رلكلهو ال غلرلقو قلالل آملن تو ألنَّهو ال إيللهل إيالَّ الَّذي  آمل  نل نلت  بيهي برلنوو إيس 

ديينل( . نل ولقلد  علصلي تل قرلب لو ولكون تل مينل ال موف سي ليمينيل آآل   ال موس 
ريكينيل . فرلللم   دلهو ولكلفلر نلا مبيلا كونَّا بيهي موش  نلا سونَّتل اَّللَّي الَّيتي يلكو يرلنر فلعوهوم  إيميلانروهوم  للمَّا رلألو ا بلأ سل وقال تعاىل )فرلللمَّا رلألو ا بلأ سلنلا قلالووا آملنَّا بياَّللَّي ولح 

رل هونلاليكل ال كلافيروونل( .  قلد  خلللت   يي عيبلاديهي ولخلسي
(  )إينَّ هللا  وقال  أ  تبلغ روحه رأس حلقه ، وذلك وقت املعاينة الذ  يرى فيه مقعده من  يرلق بللو تلوبلةل العلب دي ملا ملل  يروغلر غير 

 هد لطلوع الشمس من مغرهبا مثله.اجلنة أو مقعده من النار ؛ فاملشا
  : فال ينفعك اإلميان كما جرت عادة هللا، أن الكفار إذا وصلوا إىل هذه احالة االضطرارية أنه ال ينفعهم قال السعدي

 إمياهنم، ألن إمياهنم، صار إميانًا مشاهًدا كإميان من ورد القيامة، والذ  ينفع، إمنا هو اإلميان بالغيب.
قال ابن عباس وغريه من السلف: إن بعض ب  إسرائيل شكُّوا  ي موت فرعون، فأمر هللا تعاىل البحر  نُ َنجِ يَك بَِبَدِنَك () فَاْليَ ْوَم 

أن يلقيه جبسده بال روح، وعليه درعه املعروفة به على ْوة من األرض وهو املكان املرتفع، ليتحققوا موته وهالكه؛ وهلذا قال 
يكل  ( أ : نرفعك على نلشيز من األرض ) بيبلدلنيك ( قال َاهد: جبسدك .تعاىل )  فلال يرلو مل نرونل   ج ي

 يكل بيبلدلنيكل ( معىن ننجيك نلقيك على ْوة من األرض ، والنجوة املكان املرتفع . قال املاوردي  : قوله تعاىل ) فلال يرلو مل نرونلج ي
ل دلياًل على موتك وهالكك ، وأن هللا  هو القادر الذ  ناصية كل دابة أ : لتكون لب  إسرائي) لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيَةا (  

 بيده ، وأنه ال يقوم لغضبه شيء .
  : قوله تعاىل ) ليتلكوونل ليملن  خلل فلكل ءايلًة ( هذا تعليل لتنجيته ببدنه ، و ي ذلك دليل على أنه مل يظهر جسده قال الشوكاين

ملراد باآلية : العالمة ، أ  لتكون ملن خلفك من الناس عالمة يعرفون هبا هالكك ، دون قومه إال هلذه العلة ال سوى ، وا
 وأنك لست كما تد عي ، ويندفع عنهم الشك  ي كونك قد صرت ميتاً بالغرق.

من وقيل : املراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون املغرقني من قومك آية من آيات هللا ، يعترب هبا الناس ، أو يعترب هبا 
سيأَت من األمم إذا مسعوا ذلك ، حَّت حيذروا من التكرب والتجرب والتمر د على هللا سبحانه ، فإن هذا الذ  بلغ إىل ما بلغ إليه من 

 دعوى اإلهلية ، واستمر  على ذلك دهراً طوياًل كانت له هذه العاقبة القبيحة.
  (  ففيه وجوه :  : قوله تعاىل ) ليتلكوونل ليملن  خلل فلكل ءايلةً قال الرازي 

أن قومًا ممن اعتقدوا فيه اإلهلية ملا مل يشاهدوا غرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله ال ميوت ، فأظهر هللا تعاىل أمره بأن  األول :
 أخرجه من املاء بصورته حَّت شاهدوه وزالت الشبهة عن قلوهبم.

 وقيل كان مطرحه على ممر ب  إسرائيل.
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عاىل أراد أن يشاهده اخللق على ذلك الذل واملهانة بعد ما مسعوا منه قوله ) ألنلا  رلبُّكومو األعلى ( ليكون ذلك ال يبعد أنه ت الثاين :
 زجراً للخلق عن مثل طريقته ، ويعرفوا أنه كان باألمس  ي هناية اجلاللة والعظمة ُث آل أمره إىل ما يرون.

أ : ال يتعظون هبا، وال يعتربون ، فلذلك متر عليهم وتتكرر فال ينتفعون هبا ، لعدم َلَياِفُلوَن (  ) َوِإنَّ َكِثرياا مِ َن النَّاِس َعْن آيَاتَِنا
 إقباهلم عليها .

لر ضي ميلورُّونل علللي ها ولهوم  علن ها موع ريضوونل ( .  كما قال تعاىل ) ولكلألي ين  مين  آيلة   يي السَّماواتي ولاأل 
 نه يرى من آيات هللا ما هو أكرب دليل على صحة ما أخربت به الرسل.وأما من له عقل وقلب حاضر، فإ

 : وقد كان إهالك فرعون وملئه يوم عاشوراء 
املدينلة، واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النيب  عن ابن عباس قال: قدم النيب 

  ه .ألصحابه : أنتم أحق مبوسى منهم، فصومو 
 الفوائد :

 إثبات الرسل . -1
 أن هللا يرسل الرسل لألمم رمحة هبم وهداية . -2
 ن لكل أمة رسرررول . -3
 إثبات رسالة موسى وهارون . -4
 أن كل رسول يأَت بآية تدل على صدق ما جاء به .-5
 خطر االستكبار ورد احق . -6
 واجلنون .أن أهل الباطل دائماً يهتمون أصحاب الدعوات بالسحر  -7
 تسلية لكل داعية . -8
 شجاعة موسى بالرد على باطلهم . -9
 الشبهة والدعوة الباطلة اليت يدعيها كثري من أهل الباطل : هذا ما وجدنا عليه اآلباء . -10

نلا آبلاءلنلا علللى أومَّة  ولإينَّا علللى آثلاريهيم  قال تعاىل  )ولكلذلليكل ملا ألر سلل نلا مين  قرلب ليكل  يي قرلر يلة  مين  نلذيير  إيالَّ قلالل موتر رلفووهلا  إينَّا ولجلد 
ل توم  بيهي  ُتو  علللي هي آبلاءلكوم  قلالووا إينَّا مبيلا أور سي دلى مميَّا ولجلد  ئ توكوم  بيأله   [ . 24 - 23كلافيروونل ( ] اليزخرف :   موق تلدوونل()قلالل ألولللو  جي

لييلاءل قلليياًل ملا تلذلكَّروونل ( ] األ فأمرهم هللا تعاىل بقوله : )  [ . 3عراف : اتَّبيعووا ملا أون يزيلل إيللي كوم  مين  رلب يكوم  ولالل ترلتَّبيعووا مين  دوونيهي ألو 
نلا علللي هي  آبلاءلنلا ( وقال : ) ألولللو  كلانل آبلاؤوهوم  الل يرلع قيلوونل شلي ًئا ولالل وقال تعاىل : ) ولإيذلا قييلل هللومو اتَّبيعووا ملا ألنر يزللل اَّللَّو قلالووا بلل  نرلتَّبيعو ملا ألل فلير 

تلدوونل ( .  يرله 
 شدة طغيان فرعون وعتوه .-11
 انتصار احق على الباطل . -12
 يقني موسى الشديد بوعد ربه ، وهذا اليقني يأَت بقوة اإلميان والتعلق باهلل . -13
 عض الناس  ي أوقات معينة أن النصر للباطل .أن احق منتصر ، ولو ظهر لب-14

 قال ابن القيم : احق منصور وممتحن    فال تعجب فهذه سنة الرمحن .
 حكمة هللا أن أهل احق دائماً أقل من أهل الباطل . -15
 من أعظم عالمات اإلميان التوكل على هللا . -16
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 من أراد النصر والتمكني فليتوكل على هللا . -17
 مر بإقامررة الصالة .األ -18
 أن الصالة مفروضة على من قبلنا . -19
 تبشري لكل مؤمن بكل خري بالدنيا واآلخرة . -20
 أن الكافر قد ينعم ويعطلى أكثر من املؤمن .-21
 أن كثرة املال والغىن ليس دلياًل على رضا هللا تعاىل . -22
 أن األموال والنعم قد تكون أحياناً استدراجاً . -23
 آية من آيات هللا  ي إنقاذ أوليائه وإهالك املكذبني .-24
 من آيات هللا انفالق البحر ملوسى لكي ينجو من فرعون وجنوده . -25
 أن التوبة وقت الغرغرة ال تنفع .-26
 عند املوت كل أحد يعرف احق ويتوب ، لكن ال عربة بذلك . -27
 من شروط قبول التوبة أن تكون قبل الغرغرة .-28
 ذم من ال يعترب وال يتفكر  ي آيات هللا . -29
 هررر1439/  8/  20األحد :        ى من آيات هللا .اإلنسان أن يتفكر ويعترب مبا ير  ينبغي على -3

نَ ُهْم يَ ْوَم ) َوَلَقْد بَ وَّْأنَا َبِِن ِإْسَرائِيَل ُمبَ وََّأ ِصْدٍق َوَرزَقْ َناُهم مِ َن الطَّيِ َباِت َفَما اْختَ َلُفوْا َحىتَّ جَ  اءُهُم اْلِعْلُم ِإنَّ رَبََّك يَ ْقِضي بَ ي ْ
 ( ( .93اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوْا ِفيِه خَيَْتِلُفوَن )

 [ . 93] يونس : 
---------- 

 ذ املباءة أ : املنيزل واملسكن.قوله: برلوَّأ نا أ : أنيزلنا وأسكنا، من التبوء، وهو اَّتا) َوَلَقْد بَ وَّْأنَا َبِِن ِإْسَرائِيَل ُمبَ وَّأَ ِصْدٍق ( 
و ي إضافة املبوأ إىل الصدق مدح له، فقد جرت عادة العرب على أهنم إذا مدحوا شيئا أضافوه إىل الصدق فقالوا: رجل صدق 

 إذا كان متحلياً مبكارم األخالق.
 : وا من الغرق ،  قال أبو حيان  وسياق اآليات يشهد هلم.والظاهر أن  ب  إسرائيل هم الذين كانوا آمنوا مبوسى ْو

 من ب  إسرائيل قريظة والنضري وب  قينقاع وقيل : هم الذين كانوا حبضرة النيب 
 : أ  أسكناهم مكان صدق أ  مكاناً َموداً . قال الرازي 
 : أ  املعىن لقد اخرتنا لب  إسرائيل أحسن اختيار وحللناهم من األماكن أحسن َل ،و} مبوأ صدق {  وقال ابن عطية

 يصدق فيه ظن قاصده وساكنه وأهله .
 ويع  هبذه اآلية إحالل بالد الشام وبيت املقدس ، قاله قتادة وابن زيد . 

 وقيل بالد مصر والشام ، قاله الضحاك .
من واألول أصح حبسب ما حفظ من أهنم مل يعودوا إىل مصر، على أن القرآن كذلك )وأورثناها ب  إسرائيل( يع  ما ترك القبط  

 )تفسري ابن عطية( جنات وعيون وغري ذلك، وقد حيتمل أن يكون )أورثناها( معناه احالة من النعمة وإن مل يكن  ي قطر واحد. 
 : املعىن : أنيزلناهم منيزاًل َمودًا صاحًا وإمنا وصف املكان بالصدق ألن عادة العرب إذا مدحت شيئًا أضافته  وقال اَخازن

هذا رجل صدق وقدم صدق والسبب فيه أن الشيء إذا كان كاماًل صاحًا ، ال بد أن يصدق إىل الصدق تقول العرب : 
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 الظن فيه .
 واملراد هبذا املبوأ، كما رواه ابن املنذر وغريه عن الضحاك: الشام ومصر، فإن بىن إسرائيل الذين كانوا  ي  قال اآللوسي :

 حسبما ذهب إليه مجع من الفضالء . وهم املرادون هنا، ملكوا ذلك -عليه السالم -زمان موسى
 املراد به الشام وبيت املقدس ، بناء على أن أولئك مل يعودوا إىل مصر بعد ذلك. وقيل :

 أ : احالل، من الرزق الطيب النافع املستطاب طبعاً وشرعاً .) َوَرزَقْ َناُهم مِ َن الطَّيِ َباِت ( 
وهم فرعون منيزال صاحا مرضيا، فيه األمان، واالطمئنان هلم، وأعطيناهم فوق ذلك واملعىن: ولقد أنيزلنا بىن إسرائيل بعد هالك عد

 الكثري من ألوان املأكوالت واملشروبات الطيبات اليت أحللناها هلم.
 توبيخ هلم على موقفهم اجلحود  من هذه النعم اليت أنعم هللا هبا عليهم.) َفَما اْختَ َلُفوْا َحىتَّ َجاءُهُم اْلِعْلُم ( 

أ  : أهنم ما تفرقوا  ي أمور دينهم ودنياهم على مذاهب شَّت، إال من بعد ما جاءهم العلم احاسم لكل شبهة، وهو ما بني 
 أيديهم من الوحى الذ  أمرهم هللا تعاىل أن يتلوه حق تالوته، وان ال يستخدموه  ي التأويالت الباطلة.

وسيلة لالختالف  - ي احق واخلري -ن الواجب عليهم أن يستعملوهفاجلملة الكرمية توخبهم على جعلهم العلم الذ  كان م
 واالبتعاد عن الطريق املستقيم.

 : يع  فما اختلف هؤالء الذين فعلنا هبم هذا الفعل من ب  إسرائيل حَّت جاءهم ما كانوا به عاملني وذلك أهنم   قال اَخازن
 خمتلفني فيه ملا جيدونه مكتوبًا عندهم فلما بعث هللا َمدًا مقرين به َمعني على نبوته غري  كانوا قبل مبعث النيب 

 واختلفوا فيه فآمن به بعضهم كعبد هللا بن سالم وأصحابه وكفر به بعضهم بغياً وحسداً.
لم مكان فعلى هذا املعىن يكون املراد من العلم املعلوم واملعىن فما اختلفوا حَّت جاءهم املعلوم الذ  كانوا يعلمونه حقًا فوضع الع

 العلوم .
  وفسر بعض العلماء العلم هنا بالتوراة ، أ  : أن اختالفهم مل يكن عن جهل باحق ، وخفاء معامله ، وإمنا كان بسبب

 اهلوى والبغي .
ترلللفووا  مين برلع دي ملا جلاءهومو ال   للئيكل هللوم  علذلاب  علظييم  ( وهذا املعىن يشهد له قوله تعاىل ) ولالل تلكوونووا  كلالَّذيينل ترلفلرَّقووا  ولاخ  برلي ينلاتو ولأوو 

ترلللفووا إيالَّ مين برلع دي مل  ا فالتفرق واالختالف إمنا وقع هلم بعدما اتضح هلم احق وظهر ، وهلذا قال تعاىل  ي موضع آخر ) فلملا اخ 
نرلهوم  ( .  جلاءهوم  ال عيل مو برلغ ًيا برلير 

 ي هذه اآلية اليهود الذين كانوا  ي زمان َمد عليه الصالة والسالم . : املراد بب  إسرائيل قال بعض العلماء  
 فهذا قال به قوم عظيم من املفسرين.

 قال ابن عباس : وهم قريظة والنضري وبنو قينقاع أنيزلناهم منيزل صدق ما بني املدينة والشام ورزقناهم من الطيبات .
ليس مثلها طيبًا  ي البالد ، ُث إهنم بقوا على دينهم ، ومل يظهر فيهم االختالف واملراد ما  ي تلك البالد من الرطب والتمر اليت  

 حَّت جاءهم العلم .
واملراد من العلم القرآن النازل على َمد عليه الصالة والسالم ، وإمنا مساه علمًا ، ألنه سبب العلم وتسمية السبب باسم  

 املسبب َاز مشهور.
 الختالف وجهان :و ي كون القرآن سبباً حدوث ا

أن اليهود كانوا خيربون مببعث َمد عليه الصالة والسالم ويفتخرون به على سائر الناس ، فلما بعثه هللا تعاىل كذبوه  األول : 
 حسداً وبغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة وآمن به طائفة منهم ، فبهذا الطريق صار نيزول القرآن سبباً حدوث االختالف فيهم.
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أن يقال : إن هذه الطائفة من ب  إسرائيل كانوا قبل نيزول القرآن كفاراً َضًا بالكلية وبقوا على هذه احالة حَّت جاءهم  الثاين :
 العلم ، فعند ذلك اختلفوا فآمن قوم وبقي أقوام آخرون على كفرهم.

 ترلللفووا  حلَّتَّ جلاءهومو ال عيل مو ( وهذا ه قال السعدي  و الداء، الذ  يعرض ألهل الدين الصحيح.: قوله تعاىل ) فلملا اخ 
وهو: أن الشيطان إذا أعجيزوه أن يطيعوه  ي ترك الدين بالكلية، سعى  ي التحريش بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من 

 االختالف ما هو موجب ذلك، ُث حصل من تضليل بعضهم لبعض، وعداوة بعضهم لبعض، ما هو قرة عني اللعني.
كان رهبم واحًدا، ورسوهلم واحًدا، ودينهم واحًدا، ومصاحهم العامة متفقة، فأل  شيء خيتلفون اختالفًا يفرق مشلهم، وإال فإذا  

ويشتت أمرهم، وحيل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصاحهم الدينية والدنيوية ما يفوت، وميوت من دينهم، بسبب ذلك ما 
 ميوت؟.

 ني، جيمع مشلهم ويرأب صدعهم، ويرد قاصيهم على دانيهم، يا ذا اجلالل واإلكرام.فنسألك اللهم، لطًفا بعبادك املؤمن
نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوْا ِفيِه خَيَْتِلُفوَن (  أ  : يفصل بينهم يوم القيامررة ، فيجاز  أهل احق مبا ) ِإنَّ رَبََّك يَ ْقِضي بَ ي ْ

 مبا يستحقونه من عقاب.يستحقونه من ثواب، وجيازى أهل الباطل 
 :قوله تعاىل )يرلو مل ال قييلاملةي( مسي بذلك 

 أواًل: ألن الناس يقومون من قبورهم.
 قال تعاىل )يرلو مل يرلقوومو النَّاسو ليرلب ي ال علاللمينيل(.

 ثانياً: ولقيام األشهاد.
هلادو(.لقوله تعاىل )إينَّا للنرلن صورو روسوللنلا ولالَّذيينل آملنووا  يي اح ليلا لش  نر يلا وليرلو مل يرلقوومو األ   ةي الدُّ

 ثالثاً: ولقيام املالئكة.
 لقوله تعاىل )يرلو مل يرلقوومو الرُّوحو ولال ملالئيكلةو صلف اً(.

 الفوائد :
 نعم هللا الكثرية على ب  إسرائيل . -1
 تذكري هللا بالنعم لعل الناس يتعظون ويتقون . -2
 القرآن . ) ترغيب وترهيب ( .التذكري بالنعم من أساليب  -3
 خطر األهواء والتعصب وأهنا من أسباب االختالف والتفرق . -4
 ذم التفرق واالختالف . -5
 إثبات يوم القيامة .-6
 إثبات احساب واجليزاء . -7
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ِمن قَ ْبِلَك َلَقْد َجاءَك اْْلَقُّ ِمن رَّبِ َك َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن  ) فَِإن ُكنَت ِف َشكٍ  ِمِ َّا أَنَزْلَنا ِإلَْيَك فَاْسَأِل الَِّذيَن يَ ْقَرُؤوَن اْلِكَتابَ 
( ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة رَبِ َك لَ 95( َوَل َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذيَن َكذَّبُوْا بِآيَاِت اَّللَِّ فَ َتُكوَن ِمَن اَْخَاِسرِيَن )94اْلُمْمََتِيَن )
 ( ( .97( َوَلْو َجاءتْ ُهْم ُكلُّ آيٍَة َحىتَّ يَ َرُوْا اْلَعَذاَب األَلِيَم )96يُ ْؤِمُنوَن )
 [ . 97 -94] يونس : 

------------ 
املراد مميَّا ألنر يزلل نا إيللي كل (  قُّ ِمن رَّبِ كَ ) فَِإن ُكنَت ِف َشكٍ  ِمِ َّا أَنَزْلَنا ِإلَْيَك فَاْسَأِل الَِّذيَن يَ ْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلَك َلَقْد َجاءَك اْلَْ 

 من قصص حكيم يتعلق بأنبياء هللا تعاىل ورسله. هنا: ما أوحاه هللا تعاىل إىل نبيه 
 وإمنا خصت القصص بالذكر، ألن األحكام املنيزلة عليه  قال اآللوسي :  ناسخة ألحكامهم، وخمالفة هلا فال يتصور

 سؤاهلم عنها .
 فيشمل التوراة واإلْيل.واملراد بالكتاب: جنسه 

 ي شك مما أنيزلنا إليك من قصص حكيم كقصة موسى  -على سبيل الفرض والتقدير -واملعىن: فإن كنت أيها الرسول الكرمي
ئللي الَّذيينل يرلق رلؤونل ال كيتابل مين  قرلب ليكل ( وهم علماء أهل الكتاب ، فإن ما قصصناه عليك ثابت  ي كتبه  .مونوح وغريمها ) فلس 

 وإمنا املراد على سبيل الفرض والتقدير، ال على سبيل الثبوت. فليس املراد من هذه اآلية ثبوت الشك للرسول 
 واملراد غريه . : اخلطاب للرسول وقيل

بلطلنَّ عل  رلك تل لليلح   مللوكل ( .كقوله تعاىل ) يا أيها النيب اتق هللا ولالل توطيعي الكافرين واملنافقني ( وكقوله ) للئين  ألش 
 وكقوله ) يا عيسى ابن ملر ميلل ألءنتل قولتل ليلنَّاسي ( ومن األمثلة املشهورة : إياك أع  وامسعي يا جاره. 

 والذ  يدل على صحة هذا القول :
بيل الرميز ، هم قوله تعاىل  ي آخر السورة ) يا أيها الناس إين كونتوم   يي شلك  م ن ديي ي (  فبني أن املذكور  ي أول اآلية على س

 املذكورون  ي هذه اآلية على سبيل التصريح.
 والصواب  ي معىن اآلية أهنا خماطبة للنيب  قال ابن عطية : . واملراد هبا سواه من كل من ميكن أن يشك أو يعارض 
 : روكل بيكوف ري  قال الشوكاين : إين  ضلاقل صلد  ري، أل   يقو الصَّد  أللي الَّذيينل يرلق رلءوونل ال كيتلابل ... ولقييلل: الشَّكُّ هوول ضي ءي فلاص ربي  ولاس  هلؤوالل

لن بييلاءي علللى ألذلى قرلو ميهيم .   مين  قرلب ليكل خيو ربيووكل بيصلرب ي ملن  قرلبر للكل مينل األ 
، كلألنَّهو قلالل للهو: فلإين  ولقلعل للكل شلك   يلةي: ال فلر ضو ولالترَّق دييرو أللي الَّذيينل  ولقييلل: ملع ىنل اآل  ملثلاًل، ولخليَّلل للكل الشَّي طلانو خليلااًل مين هو ترلق دييرًا، فلاس 

لنرَّهو  ، وليرلع رتليفوونل بيذلليكل ألي وونلكل علن  نروبرووَّتيكل ولملا نرليزللل علللي كل ربي ، فلإينرَّهوم  سليوخ  تووبًا عين دلهوم ، ولقلد  يرلق رلءوونل ال كيتلابل زلالل فييملن   م  جيليدوونلهو ملك 
.  أسلم منهم ما كان مقتضيا للكتم عين دلهوم 

 . قال البيضاو  : وفيه تنبيه على أن كل من خاجلته شبهة  ي الدين ينبغي أن يسارع إىل حلها بالرجوع إىل أهل العلم 
 : أللي الَّذيينل يرلق رلؤوونل ال كيتلابل مين قرلب ليكل ( أ : اسأ قال السعدي ل أهل الكتب املنصفني، والعلماء قوله تعاىل ) فلاس 

الراسخني، فإهنم سيقرون لك بصدق ما أخربت به، وموافقته ملا معهم، فإن قيل: إن كثريًا من أهل الكتاب، من اليهود 
 والنصارى، بل رمبا كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول هللا وعاندوه، وردوا عليه دعوته.

 جعل شهادهتم حجة ملا جاء به، وبرهانًا على صدقه، فكيف يكون ذلك؟وهللا تعاىل أمر رسوله أن يستشهد هبم، و 
 فاجلواب عن هذا، من عدة أوجه:
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 أن الشهادة إذا أضيفت إىل طائفة، أو أهل مذهب، أو بلد وحنوهم، فإهنا إمنا تتناول العدول الصادقني منهم. منها:
لشهادة مبنية على العدالة والصدق، وقد حصل ذلك بإميان كثري وأما من عداهم، فلو كانوا أكثر من غريهم فال عربة فيهم، ألن ا

، وخلفائه، ومن بعده  و "كعب من أحبارهم الربانيني، كر "عبد هللا بن سالم" ، وأصحابه وكثري ممن أسلم  ي وقت النيب 
 األحبار" وغريمها.

 بون إليه.مبنية على كتاهبم التوراة الذ  ينتس أن شهادة أهل الكتاب للرسول  ومنها:
فإذا كان موجوًدا  ي التوراة، ما يوافق القرآن ويصدقه، ويشهد له بالصحة، فلو اتفقوا من أوهلم آلخرهم  على إنكار ذلك، مل 

 يقدح مبا جاء به الرسول.
 أن هللا تعاىل أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه، وأظهر ذلك وأعلنه على رءوس األشهاد. ومنها:

،  فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره هللا، ألبدوه  من املعلوم أن كثريًا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول َمد و 
وأظهروه وبينوه، فلما مل يكن شيء من ذلك، كان عدم رد املعاد ، وإقرار املستجيب من أدل األدلة على صحة هذا القرآن 

 وصدقه.
كتاب، رد دعوة الرسول، بل أكثرهم استجاب هلا، وانقاد طوًعا واختيارًا، فإن الرسول بعث وأكثر أنه ليس أكثر أهل ال ومنها:

 أهل األرض املتدينني أهل كتاب .
فلم ميكث دينه مدة غري كثرية، حَّت انقاد لإلسالم أكثر أهل الشام، ومصر، والعراق، وما جاورها من البلدان اليت هي مقر دين 

إال أهل الرياسات الذين آثروا رياساهتم على احق، ومن تبعهم من العوام اجلهلة، ومن تدين بدينهم امسًا ال أهل الكتاب، ومل يبق 
 معىن .

 ( الذ  ال شك فيه بوجه من الوجرروه . ) َلَقْد َجاءَك اْْلَقُّ ِمن رَّبِ كَ 
 لبس فيه من ربك ال من غريه، فال تكونن من الشاكني التقدير: أقسم لقد جاءك احق الذ  ال) َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمََتِين ( 

 املرتددين  ي صحة ذلك.
من قومه ، أ : وال  تعريض بأولئك الشاكني واملكذبني له ) َوَل َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذيَن َكذَّبُوْا بِآيَاِت اَّللَِّ فَ َتُكوَن ِمَن اَْخَاِسرِيَن (  

 الدالة على صدقك فيما تبلغه عنا، فتكون بذلك من اخلاسرين الذين أضاعوا دنياهم تكونن من القوم الذين كذبوا بآيات هللا
 وأخراهم.

 : وفائدة النهى  ي املوضعني التهييج واإلهلاب نظري ما مر ، واملراد بذلك اإلعالم بأن االمرتاء والتكذيب قد  قال اآللوسي
 ال ميكن أن يتصف هبما، فكيف مبن ميكن اتصافه بذلك . بلغا  ي القبح واحملذورية إىل حيث ينبغي أن ينهى عنهما من

 ريينل  : قوله تعاىل ) وقال الشوكاين رتليينل ولال موكلذ يبينيل ملا هوول ألبر للغو ولألو قلعو  (  فرلتلكوونل مينل اخل لاسي ري ليل موم  ا الترَّع رييضي مينل اليزَّج  ول يي هلذل
لنَّ  هيم ، ألي يي هللوم  ألنر فوسي .مينل النرَّه  لي ثو يرونر هلى علن هو ملن  الل يروتلصلوَّرو صودووروهو علن هو، فلكلي فل مبيلن  ميو كينو مين هو ذلليكل  هو إيذلا كلانل حبي

 وحاصل هذا أن هللا هنى عن شيئني: الشك  ي هذا القرآن واالمرتاء فيه. وقال السعدي : 
قبل التكذيب بوجه، ورتب على هذا اخلسار، وهو عدم الربح وأشد من ذلك، التكذيب به، وهو آيات هللا البينات اليت ال ت

أصال وذلك بفوات الثواب  ي الدنيا واآلخرة، وحصول العقاب  ي الدنيا واآلخرة، والنهي عن الشيء أمر بضده، فيكون أمرًا 
 بالتصديق التام بالقرآن، وطمأنينة القلب إليه، واإلقبال عليه، علًما وعمال.

 ن الراحبني الذين أدركوا أجل املطالب، وأفضل الرغائب، وأُت املناقب، وانتفى عنهم اخلسار.فبذلك يكون العبد م
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توبيخ للكافرين على ( َوَلْو َجاءتْ ُهْم ُكلُّ آيٍَة َحىتَّ يَ َرُوْا اْلَعَذاَب األَلِيَم (  96) ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة رَبِ َك َل يُ ْؤِمُنوَن )
 م على الكفر، وجحودهم للحق.إصراره

 واملراد بكلمة ربك: حكمه النافذ، وقضاؤه الذ  ال يرد، وسنته اليت ال تتغري وال تتبدل  ي اهلداية واإلضالل.
  واملراد باآلية: املعجيزات والرباهني الدالة على صدق الرسول 

 -ال يؤمنون باحق الذ  جئت به -لعمى على اهلدىألهنم استحبوا ا -عليهم بعدم اإلميان -تعاىل -أ  : إن الذين حكم هللا
 أيها الرسول الكرمي.. مهما سفت هلم من معجيزات وبراهني دالة على صدقك..

 ولكنهم سيؤمنون بأن ما جئت به هو احق، حني يرون العذاب األليم وقد نيزل هبم من كل جانب.
 « .1» إذ يقول: فرلللم  يلكو يرلنر فلعوهوم  إيميانروهوم  للمَّا رلألو ا بلأ سلنا.. وهنا سيكون إمياهنم كال إميان، ألنه جاء  ي غري وقته، وصدق هللا

 وسيكون حاهلم كحال فرعون، الذ  عند ما أدركه الغرق قال آمنت.
  رُّونل علللى ال كو قال الشوكاين : ألنَّهو حلق  علللي هيم  قلضلاءو اَّللَّي ولقلدلروهو: بيألنرَّهوم  يوصي نر هومو اإل يميلانو : ولال ملع ىنل ف ري، ولميلووتوونل علللي هي، الل يرلقلعو مي

، ولإين  ولقلعل . ولالي لح  لال  مينل األ   حبي
مي ال علدلمي  نر هوم  عين دل موعلايرلنلةي ال علذلابي فرلهوول  يي حوك  ، كلملن  يروؤ مينو مي نر هوم  ملا صوورلتوهو صوورلةو اإل يميلاني يلاتي  ولللو  جاءلتر هوم  كولُّ مي آيلة  مينل اآل 

لنَّ اَّللَّل سوب حلانلهو قلد  طلبلعل علللى قرولووهبيي  ويينييَّةي ولالترَّن يزييلييَّةي، فلإينَّ ذلليكل الل يرلنر فلعوهوم  ألي للييمل التَّك  م  ولحلقَّ مين هو ال قلو لو علللي هيم  حلَّتَّ يرلرلووا ال علذابل األ 
نر هوم  ملا صوورلتوهو صو  كلاميه .فرليرلقلعو مي ء  مين  ألح  ، ولالل يرلترلرلتَّبو علللي هي شلي   ورلةو اإل يميلاني ولللي سل بيإيميلان 

 فال تيزيدهم اآليات إال طغيانًا ، وغيًا إىل غيهم ، وما ظلمهم هللا، ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق، ملا  : وقال السعدي...
 أمساعهم، وأبصارهم، فال يؤمنوا حَّت يروا العذاب األليم، الذ  وعدوا به.جاءهم أول مرة، فعاقبهم هللا، بأن طبع على قلوهبم و 

فحينئذ يعلمون حق اليقني، أن ما هم عليه هو الضالل، وأن ما جاءهتم به الرسل هو احق. ولكن  ي وقت ال جيد  عليهم 
فإهنا تنفع من له قلب، أو ألقى السمع وهو  إمياهنم شيًئا، فيومئذ ال ينفع الذين ظلموا معذرهتم، وال هم يستعتبون، وأما اآليات

 شهيد .  ) تفسري السعد  ( .
وقد بني القرآن أن هذا الطبع وهذا اخلتم ال يأَت اإلنسان إال بسبب ذنب من ذنوبه، فهو جيزاء وفاق على بعض الذنوب، وقد 

ا يسبب له اهلدى بسبب الطاعات، دلت آيات كثرية على أن هللا عيز وجل يسبب لإلنسان الضاللة بسبب ارتكاب الذنوب كم
كقوله تعاىل )ذلليكل قال تعاىل )بلل  طلبلعل اَّللَّو علللير هلا بيكوف ريهيم ( )الباء(  ي قوله )بيكوف ريهيم ( سببية، فبني  أن هذا الطبع بسبب كفرهم، و 

 اغووا ألزلاغل اَّللَّو قرولووبرلهوم ( وكقوله تعاىل ) يي قرولووهبييم  ملرلض  فرليزلادلهومو اَّللَّو ملرلضاً(.بيألنرَّهوم  آملنووا ُثوَّ كلفلرووا فلطوبيعل علللى قرولووهبييم ( وكقوله )فرلللمَّا زل 
 الفوائد :

 هتديد من يشك  ي آيات هللا . -1
 وإن املراد غريه لتعظيم األمر وهتويله . توجيه اخلطاب للنيب  -2
 وجوب اليقني فيما أنيزل هللا من القصص . -3
 علو هللا تعاىل . إثبات -4
 أن القرآن منيزل غري خملوق . -5
 قال البيضاو  : وفيه تنبيه على أن كل من خاجلته شبهة  ي الدين ينبغي أن يسارع إىل حلها بالرجوع إىل أهل العلم . -6
 حترمي التكذيب بآيات هللا .-7
 هررر1439/  8/  22الثالثاء :                          وجوب اإلميان باهلل تعاىل . -8
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ُهْم َعَذابَ  نْ َيا َوَمت َّْعَناُهْم ِإََل  ) فَ َلْوَل َكاَنْت قَ ْريٌَة آَمَنْت فَ نَ َفَعَها ِإميَانُ َها ِإلَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّآ آَمُنوْا َكَشْفَنا َعن ْ اَخِْزِي ِف اْْلََياَة الدُّ
 ( ( .98ِحنٍي )

 [ . 98] يونس : 
--------- 

م فيه، إالَّ قلومل النَّيب ي ْت قَ ْريٌَة آَمَنْت فَ نَ َفَعَها ِإميَانُ َها ( ) فَ َلْوَل َكانَ  أ : ما آملنل أهلو قرية  مين القورى اهلالكةي  ي وقت  ينفلعوهم إمياهنو
 بي قبل نويزوليه هبم .يوونوسل عليه الصَّالة والسَّالمو، آملنوا كولُّهم  ي وقت  يلنفلعوهم فيه اإلميانو، حني رألوا آيًة تدولُّ على العذا

 يقول تعاىل: فهال كانت قرية آمنت بكماهلا من األمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من  قال ابن كثري :
 قبلك يا َمد من رسول إال كذبه قومه، أو أكثرهم  .
رلًة علللى ال عيبلادي ملا يلأ تييهيم  مين  رلسوول   يزيئوونل ( . كما قال تعاىل ) يلا حلس  ترله   إيال كلانووا بيهي يلس 

َل نوون  ( . ر  ألو    وقال تعاىل ) كلذلليكل ملا ألتلى الَّذيينل مين  قرلب ليهيم  مين  رلسوول  إيال قلالووا سلاحي
نلا آبلاءلنلا علللى أومَّة  ولإينَّا علللى آثلاريهيم  موق تلدوونل ( وقال تعاىل ) ولكلذلليكل ملا ألر سلل نلا مين  قرلب ليكل  يي قرلر يلة  مين  نلذيير  إيال قلالل موتر رلفووهلا إي   نَّا ولجلد 

 والغرض أنه مل توجد قرية آمنت بكماهلا بنبيهم ممن سلف من القرى .         ) تفسري ابن كثري ( .
دلهو ولكل  ريكينيل * فرلللم  يلكو يرلنر فلعوهوم  إيميلانروهوم  للمَّا رلألو ا بلأ سلنلا سونَّةل اَّللَّي وكما قال تعاىل ) فرلللمَّا رلألو ا بلأ سلنلا قلالووا آملنَّا بياَّللَّي ولح  فلر نلا مبيلا كونَّا بيهي موش 

 الَّيتي قلد  خلللت   يي عيبلاديهي ( .
عووني للعلل يي * ألع مللو صلا ًا فييملا ترلرلك تو كلال ( .وقال تعاىل ) حلَّتَّ إيذلا جلاءل ألحلدلهومو ال ملو تو قلالل رلب ي ار جي  حي

واحكمة  ي هذا ظاهرة فإن اإلميان االضطرار  ليس بإميان حقيقة ولو صرف عنه العذاب واألمر الذ  اضطره إىل اإلميان لرجع 
 إىل الكفران .

 كينايًة عن ، لل القورى قد انقلضلو ا،  و) لوال( حرف  يلريدو ليملعان  مينها التَّوبيخو، وهو هنا موستعملل   ي الزمي التَّوبيخي ؛ ألنَّ أه  التَّغليطي
، فإذا دخللت على فعل  قد فات وقوعوه كانت موستعمللًة  ي  ، وهو طلبو الفعلي حبلث   وذلك أنَّ أصلل معىن )لوال( التَّحضيضو

، والتَّوبيخي على ترلف ويتيه، ويكونو ما بلعدلها  ي هذا االستعمالي فيع لل  ، والتَّندميي ،   التَّغليطي ؛ فهي هنا موستعمللة   ي الزمي التَّوبيخي موضي  
 كنايًة عن التَّغليظ .

نْ َيا َوَمت َّْعَناُهْم ِإََل  ُهْم َعَذاَب اَخِْزِي ِف اْْلََياَة الدُّ إال قوم يونس، وهم أهل نيينلوى ،  ِحنٍي () ِإلَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّآ آَمُنوْا َكَشْفَنا َعن ْ
خوفًا من وصول العذاب الذ  أنذرهم به رسوهلم، بعد ما عاينوا أسبابه، وخرج رسوهلم من بني أظهرهم، وما كان إمياهنم إال 

فعندها جأروا إىل هللا واستغاثوا به، وتضرعوا لديه. واستكانوا وأحضروا أطفاهلم ودواهبم ومواشيهم، وسألوا هللا تعاىل أن يرفع عنهم 
هم هللا، وكشف عنهم العذاب وأخروا، كما قال تعاىل ) إيال قرلو مل يوونوسل للمَّا آملنووا  العذاب الذ  أنذرهم به نبيهم. فعندها رمح

ني  ( .   ) ابن كثري ( . نر يلا ولملترَّع نلاهوم  إيىلل حي نلا علنر هوم  علذلابل اخل ييز  ي  يي اح ليلاةي الدُّ  كلشلف 
  ، تدولُّ على العذابي قبل نويزوليه هبم .أ  حني رألوا آيًة فقول ابن كثري : بعد ما عاينوا أسبابه 

 وممن ذهب إىل القول : وهو أهنم رأوا عالمات دالة على العذاب دون العذاب عينه ، فآمنوا فتاب هللا عليهم .
 اليزجاج ، والواحد  ، وابن عطية ، والراز  ، والقرطيب ، وابن تيمية ، وابن كثري ، والشوكاين ، وابن عاشور .

 : إن قوم يونس خصوا من بني األمم بأن تيب عليهم ملا آمنوا بعد معاينررة بعد معاينة العذاب . ءوذهب بعض العلما
 والسعد  .وهبذا قال : الطرب  ، 

 نر يل  قال السعدي نلا علنر هوم  علذلابل اخل ييز  ي  يي اح ليلاةي الدُّ ا ولملترَّع نلاهوم  إيىلل : قوله )إيال قرلو مل يوونوسل للمَّا آملنووا( بعدما رأوا العذاب )كلشلف 
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ني ( فهم مستثنون من العموم السابق، وال بد لذلك من حكمة لعامل الغيب والشهادة مل تصل إلينا ومل تدركها أفهامنا.  حي
ني  ( ولعل  قال هللا تعاىل ) ولإينَّ يوونوسل للمينل ال مور سللينيل ( إىل قوله ) ولألر سلل نلاهو إيىلل ميائلةي ألل ف  ألو  يليزييدوونل  ترَّع نلاهوم  إيىلل حي * فلآملنووا فلمل

 احكمة  ي ذلك أن غريهم من املهلكني لو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه .
 وأما قوم يونس فإن هللا علم أن إمياهنم سيستمر بل قد استمر فعاًل وثبتوا عليه وهللا أعلم .     ) تفسري السعد  ( .

 نر يلا ( وفيه وجهان :: قوله تعاىل ) كشل  قال املاوردي نلا علنر هوم  علذلابل اخل ييز  ي  يي اح ليلاةي الدُّ  ف 
 أهنم تابوا قبل أن يروا العذاب فلذلك قبل توبتهم ، ولو رأوه مل يقبلها كما مل يقبل من فرعون إميانه ملا أدركه الغرق. أحدمها :
قتادة : كشف عنهم العذاب بعد أن تدىل عليهم ومل يكن بينهم أنه تعاىل خصهم بقبول التوبة بعد رؤية العذاب ، قال  الثاين :

 وبني العذاب إال ميل.
 : وذهب الطرب  إىل أن قوم يونس خصوا من بني األمم بأن تيب عليهم من بعد معاينة العذاب ذكر ذلك  قال ابن عطية

العذب أو املوت بشخص اإلنسان كقصة  عن مجاعة من املفسرين وليس كذلك ، واملعاينة اليت ال تنفع التوبة معها هي تلبس
 فرعون ، وأما قوم يونس فلم يصلوا هذا احد .

: وقال الطرب  : خص قوم يونس من بني سائر األومم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب ؛ وذكر ذلك عن  وقال القرطيب
 مجاعة من املفسرين.

 المة اليت تدل  على العذاب ، ولو رأووا عني العذاب ملا نفعهم اإلميان.وقال اليزجاج : إهنم مل يقع هبم العذاب ، وإمنا رأووا الع
قلت : قول اليزجاج حسن : فإن املعاينة اليت ال تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون ، وهلذا جاء بقصة قوم يونس 

 ا قبل ذلك.على أثر قصة فرعون ألنه آمن حني رأى العذاب فلم ينفعه ذلك ، وقوم يونس تابو 
 ويرلع ضود هذا قوله عليه السالم : إن هللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر .   
 والغرغرة احشرجة ، وذلك هو حال التلبس باملوت ، وأما قبل ذلك فال.

بوا وفرقوا وقد روى معىن ما قلناه عن ابن مسعود ، أن يونس ملا وعدهم العذاب إىل ثالثة أيام خرج عنهم فأصبحوا فلم جيدوه فتا
 بني األومهات واألوالد ؛ وهذا يدل  على أن توبتهم قبل رؤية عالمة العذاب .

نلا علنر هوم  علذلابل اخليز  ( أ  العذاب الذ  وعدهم به يونس أنه ينيزل هبم ، ال أهنم رأووه عييانًا وال خمايلة  ؛ ويكون معىن ) كلشلف 
 علم.وعلى هذا ال إشكال وال تعارض وال خصوص ، وهللا أ

 وباجلملة فكان أهل نينوى  ي سابق العلم من السعداء.                  ) تفسري القرطيب ( .
 : واختلفوا  ي قوم يونس هل رأوا العذاب عياناً أم ال : وقال اَخازن 

م عذاب اخليز  ( فقال بعضهم : رأوا دليل العذاب فآمنوا ؛ وقال األكثرون إهنم رأوا العذاب عيانًا بدليل قوله ) كشفنا عنه
 والكشف ال يكون إال بعد الوقوع أو إذا قرب وقوعه.

 : اختلف املفسرون: هل كوشف عنهم العذاب األخرو  مع الدنيو ؟ أو إمنا كشف عنهم  ي الدنيا فقط؟ على قولني 
 إمنا كان ذلك  ي احياة الدنيا، كما هو مقيد  ي هذه اآلية.  أحدمها: 

ني  ( فأطلق عليهم اإلميان، وافيهما لقوله  والقول الثاين ترَّع نلاهوم  إيىلل حي إلميان تعاىل ) ولألر سلل نلاهو إيىلل ميائلةي ألل ف  ألو  يليزييدوونل فلآملنووا فلمل
 منقذ من العذاب األخرو ، وهذا هو الظاهر، وهللا أعلم.

 : ني ( ظلاهيرو قرلو لوهو ترلعلاىلل )إيالَّ قرلو مل يوونوسل للمَّا آملنووا كل  قال الشنقيطي نر يلا ولملترَّع نلاهوم  إيىلل حي نلا علنر هوم  علذلابل اخل ييز  ي  يي اح ليلاةي الدُّ شلف 
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رلةي، ليقلو ليهي: خي نر يلا دوونل اآل   يوونوسل ملا نرلفلعلهوم  إيالَّ  يي الدُّ
يلةي ال كلريميلةي ألنَّ إيميلانل قرلو مي نلا علنر هوم  علذلابل اخل ي   هلذيهي اآل  نر يلا.كلشلف   يز  ي  يي اح ليلاةي الدُّ

، وللل  رلةل للي سلت  كلذلليكل خي نر يلا ( ألنَّ اآل  مل اإل يميلاني مين  غلري ي وليروف هلمو مين  ملف هوومي ال موخلاللفلةي  يي قرلو ليهي: )  يي اح ليلاةي الدُّ كينَّهو ترلعلاىلل ألط للقل علللي هيمو اس 
ل  يي « تي الصَّافَّا»قرلي د   يي سوورلةي  رلةي، كلملا ألنَّهو برلنيَّ خي نر يلا ولعلذلابي اآل  ثر رلةل علدلديهيم ، « الصَّافَّاتي »، ولاإل يميلانو مون قيذ  مين  علذلابي الدُّ ألي ًضا كل

ترَّع   ني  ( .ولكولُّ ذلليكل  يي قرلو ليهي ترلعلاىلل ) ولألر سلل نلاهو إيىلل ميائلةي ألل ف  ألو  يليزييدوونل فلآملنووا فلمل  نلاهوم  إيىلل حي
 الفوائد :

 تكذيب األمم لرسلهم .-1
 أن اإلميان ال ينفع عند معاينررة العذاب . -2
 أن اإلميان والتوبة تنفع وتقبل إذا كانت قبل نيزول العذاب . -3
 حكمة هللا  ي جعل قوم يونس يتوبون ويرجعون .-4
 أن اهلداية بيد هللا . -5
 أن املوت هناية كل حي .-6
 فإن هللا كتب املوت على كل نفس: 

لووكوم  بيالشَّر ي ولاخل لري ي  ( وقال تعاىل )كولُّ نرلف س  ذلائيقلةو ال ملو تي ولنرلبر  نلا ترور جلعوونل( وقال تعاىل قال تعاىل )كولُّ نرلف س  ذلائيقلةو ال ملو تي نلًة ولإيللير   فيتر 
نلا ترو  كومو ال ملو تو ولللو  كون توم   يي برورووج  موشليَّدلة ( وقال تعاىل )كولُّ )كولُّ نرلف س  ذلائيقلةو ال ملو تي ُثوَّ إيللير  ريك  ر جلعوونل( وقال تعاىل )ألير نلملا تلكوونووا يود 

.) رلامي هو رلب يكل ذوو اجل لاللي ولاإل يك  . وليرلبر قلى ولج   ملن  علللير هلا فلان 
يعاا َأفَأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوْا ُمْؤِمِننَي )) َوَلْو َشاء رَبَُّك آلَمَن َمن ِف اأَلْرِض ُكلُّهُ   ( َوَما َكاَن لِنَ ْفٍس َأن تُ ْؤِمَن ِإلَّ 99ْم َجَِ

 ( ( .100بِِإْذِن اَّللَِّ َوََيَْعُل الر ِْجَس َعَلى الَِّذيَن َل يَ ْعِقُلوَن )
 [ . 100-99] يونس : 

------------- 
 يا َمد ألذن ألهل األرض كلهم  ي اإلميان مبا جئتهم به، فآمنوا كل هم، ولكن له حكمة فيما يفعله تعاىل .(  َوَلْو َشاَء رَبُّكَ ) 
مل رلبُّ    ًة ولال يرليزلالوونل خمو تلليفينيل إيال ملن  رلحي دل ت  كلليملةو رلب يكل كل ولليذلليكل خلللقلهوم  ولمتلَّ كما قال تعاىل ) ولللو  شلاءل رلبُّكل جلللعللل النَّاسل أومًَّة ولاحي

 ألم ألنَّ جلهلنَّمل مينل اجل ينَّةي ولالنَّاسي ألمج لعينيل ( .
رلكووا ( .  وقال تعاىل ) ولللو  شلاءل اَّللَّو ملا ألش 

نلا كولَّ نرلف س  هودلاهلا ( . ترلير  نلا آلل ئر   ولقرلو ليهي تعاىل ) ولللو  شي
 علهوم  علللى اهل ودلى ( .ولقرلو ليهي تعاىل ) ولللو  شلاءل اَّللَّو جلللمل  
 لر ضي كولُّهوم  مجلييًعا ( عطف على مجلة ) إن الذين حقت عليهم   قال ابن عاشور لملنل ملن   يي األ  : قوله تعاىل ) ولللو  شلاءل رلبُّكل آلل

 على ما لقيه من قومه. كلمات ربك ال يؤمنون ( لتسلية النيب 
 تليزمهم وتلجئهم .(  أ :  ) َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاسَ  
هلب  نرلف سوكل  َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ )   دي  ملن  يلشلاءو فلال تلذ  لُّ ملن  يلشلاءو وليرله  ( أ : ليس ذلك عليك وال إليك، بل إىل هللا ) يوضي

 علللي هيم  حلسلرلات  ( .
دي  ملن    يلشلاءو ( . كما قال تعاىل ) للي سل علللي كل هودلاهوم  ولللكينَّ اَّللَّل يرله 
ع  نرلف سلكل ألال يلكوونووا موؤ مينينيل ( .  وقال تعاىل ) للعللَّكل بلاخي
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بلب ت ( . دي  ملن  ألح   وقال تعاىل ) إينَّكل ال ترله 
نلا اح يسلابو ( .  وقال تعاىل ) فلإيمنَّلا علللي كل ال بلالغو ولعلللير 

س تل علللي هيم  مبيوصي طير  ( إىل غري ذلك من اآليات الدالة على أن هللا تعاىل هو الفعال ملا يريد، وقال تعاىل ) فلذلك ير  إيمنَّلا ألن تل موذلك ير  لل 
 اهلاد  من يشاء، املضل ملن يشاء، لعلمه وحكمته وعدله .

 : ميع مؤمناً املعىن أن هذا الذ  تقدم إمنا كان مجيعه بقضاء هللا عليهم ومشيئته فيهم ، ولو شاء هللا لكان اجل قال ابن عطية
فال تأسف أنت يا َمد على كفر من مل يؤمن بك ، وادع وال عليك فاألمر َتوم ، أفرتيد أنت أن تكره الناس بإدخال 

 اإلميان  ي قلوهبم وتضطرهم إىل ذلك وهللا عيز وجل قد شاء غريه.
 واالستفهام  ي ) أفأنت توكره الناس ( إنكار  ، فنيز ل النيب  قال ابن عاشور :  صه على إميان أهل مكة وحثيث سعيه حر

 لذلك بكل وسيلة صاحة منيزلة من حياول إكراههم على اإلميان حَّت ترتب على ذلك التنيزيل إنكاره عليه.
 : و ي هذا تسلية للنيب  قال اَخازن  ألنه كان حريصاً على إمياهنم كلهم فأخربه هللا أنه ال يؤمن به إال من سبقت له العناية

 تتعب نفسك على إمياهنم .األزلية فال 
تأكيد ملا اشتملت عليه اآلية السابقة من قدرة نافذة هلل تعاىل أ  : وما صح وما ) َوَما َكاَن لِنَ ْفٍس َأْن تُ ْؤِمَن ِإل بِِإْذِن اَّللَِّ (  

 فيقه وهدايته.استقام لنفس من األنفس، أن تؤمن  ي حال من األحوال ) إال بإذن هللا ( أ : إال بإرادته ومشيئته وتو 
( معطوف على َذوف يدل عليه الكالم السابق داللة الضد على الضد، والرجس:  َعَلى الَِّذيَن ل يَ ْعِقُلونَ  َوََيَْعُل الر ِْجسَ ) 

 يطلق على الشيء القبيح املستقذر.
عل الرجس ، أ  : الكفر وما يرتتب واملعىن: وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا، فيأذن ملن يشاء من تلك األنفس باإلميان، وجي

عليه من عذاب على القوم الذين مل يستعملوا عقوهلم فيما يهدى إىل احق واخلري، بل استعملوها فيما يوصل إىل األباطيل 
 والشرور.

 : وال يتدبرون واملراد بالذين ال يعقلون : هم الكفار الذين ال يتعقلون حجج هللا ، وال يتفكرون  ي آياته ،  قال الشوكاين
 فيما نصبه هلم من األدلة .

 قوله تعاىل )الر يج سل ( وهو  ي هذه اآلية مبعىن العذاب . قال ابن عطية : 
 والرجس : حقيقته اخلبث والفساد ، وأطلق هنا على الكفر ، ألنه خبث نفساين ، والقرينة مقابلته  وقال ابن عاشور :

ذين آمنوا فيزادهتم إمياناً إىل قوله ) فيزادهتم رجساً إىل رجسهم ( ، واملعىن : ويوقع الكفر باإلميان كاملقابلة اليت  ي قوله ) فأما ال
 على الذين ال يعقلون.

 واملراد نفي العقل املستقيم ، أ  الذين ال هتتد  عقوهلم إىل إدراك احق وال يستعملون عقوهلم بالنظر  ي األدلة.
 الفوائد :

 ناس .حكمة هللا  ي عدم إميان كل ال -1
 إثبات احكمة هلل تعاىل . -2
 ال إميان إال بإذن هللا وقضائه . -3
 ينبغي على الداعية أال حييزن إن مل يؤمن الناس ، ألن هللا كتب عليهم .-4
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( فَ َهْل يَنَتِظُروَن ِإلَّ ِمْثَل أَيَّاِم 101) ُقِل انُظُروْا َماَذا ِف السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما تُ ْيِِن اآليَاُت َوالنُُّذُر َعن قَ ْوٍم لَّ يُ ْؤِمُنوَن )
َنا نُنِج 102الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن قَ ْبِلِهْم ُقْل فَانَتِظُروْا ِإين ِ َمَعُكم مِ َن اْلُمنَتِظرِيَن ) ( ُثَّ نُ َنجِ ي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َكَذِلَك َحق اا َعَلي ْ

 ( ( .103اْلُمْؤِمِننَي )
 [ . 103 – 101] يونس : 

--------------- 
لقومك: انظروا وتأملوا وتفكروا فيما اشتملت عليه  -أيها الرسول الكرمي -أ  : قل) ُقِل انُظُروْا َماَذا ِف السََّماَواِت َواأَلْرِض ( 

وم، وسحاب وأمطار ...  السموات من مشوس وأقمار، وكواكب ْو
 ومن جبال وأشجار، ومن حيوانات ودواب متنوعة.وفيما اشتملت عليه األرض من زروع وأهنار، 

انظروا إىل كل ذلك وتفكروا، فإن هذا التفكر يهدى أصحاب العقول السليمة إىل أن هلذا الكون إهلا واحدا عليما قديرا، هو 
 وحده املستحق للعبادة والطاعة.

  : ت واألرض من اآليات الباهرة لذو  األلباب، مما يرشدو تعاىل عباده إىل التفكر  ي آالئه وما خلق  ي السمواقال ابن كثري
 ي السموات من كواكب نريات، ثوابت وسيارات، والشمس والقمر، والليل والنهار، واختالفهما، وإيالج أحدمها  ي اآلخر، 

منها من حَّت يطول هذا ويقصر هذا، ُث يقصر هذا ويطول هذا، وارتفاع السماء واتساعها، وحسنها وزينتها، وما أنيزل هللا 
مطر فأحيا به األرض بعد موهتا، وأخرج فيها من أفانني الثمار واليزروع واألزاهري، وصنوف النبات، وما ذرأ فيها من دواب  
خمتلفة األشكال واأللوان واملنافع، وما فيها من جبال وسهول  وقفار وعمران وخراب. وما  ي البحر من العجائب واألمواج، 

 سالكني، حيمل سفنهم، وجير  هبا برفق بتسخري القدير له، ال إله إال هو، وال رب سواه.وهو مع هذا مسخر مذلل لل
 وقد عمم ما  ي السماوات واألرض لتتوجه كل  نفس إىل ما هو أقرب إليها وأيسر استدالاًل عليه لديها. وقال ابن عاشور : 
  :من طريقني: الرب تبارك وتعاىل يدعو عباده  ي القرآن إىل معرفتهقال ابن القيم 

 أحدمها: النظر  ي مفعوالته، والثاين: التفكر  ي آياته وتدبرها، فتلك آياته املشهودة، وهذه آياته املسموعة.
تيالفي اللَّي لي ولالنرَّهلاري ولال فول كي الَّيتي جتل ري  لر ضي ولاخ  ري مبيل  فالنوع األول كقوله )إينَّ  يي خلل قي السَّملاولاتي ولاأل   ا يرلنر فلعو النَّاسل ... (. يي ال بلح 
( وهو كثري  لل بلابي وويلي األ  يات  ألي تيالفي اللَّي لي ولالنرَّهلاري آلل لر ضي ولاخ    ي القرآنوقوله )إينَّ  يي خلل قي السَّملاولاتي ولاأل 

( وقو  برَّروونل ال قور آنل( وقوله )ألفرلللم  يلدَّبرَّرووا ال قلو لل  له )كيتلاب  ألنر يزلل نلاهو إيللي كل موبلارلك  لييلدَّبرَّرووا آيلاتيهي(.والثاين كقوله )أفلال يرلتلدل
 مبيناً من يعترب بآيات هللا الكونية والشرعية: وقال رمحه هللا : 

يات  ليكول ي صلبَّار  شلكوور ( فأخرب  ( وقال )إينَّ  يي ذلليكل آلل يلًة ليكول ي علب د  مونييب  عن آياته املشهودة العيانية أهنا قال تعاىل )إينَّ  يي ذلليكل آلل
ن إمنا ينتفع هبا أهل الصرب والشكر، كما أخرب عن آياته اإلميانية القرآنية أهنا إمنا ينتفع هبا أهل التقوى واخلشية واإلنابة وملن كا

قلى إيالَّ تلذ كيرلًة ليملن  خيل شلى( قصده اتباع رضوانه، وأهنا إمنا يتذكر هبا من خيشاه سبحانه كما قال )طه ملا ألنر يزلل نلا علللي كل ال قو  ر آنل ليتلش 
 وقال  ي الساعة )إيمنَّلا ألن تل مون ذيرو ملن  خيل شلاهلا(.

وأما من ال يؤمن هبا وال يرجوها وال خيشاها فال تنفعه اآليات العيانية وال القرآنية، وهلذا ملا ذكر سبحانه  ي سورة هود عقوبات 
حل هبم  ي الدنيا من اخليز ، قال بعد ذلك )إن  ي ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة( فأخرب أن  ي  األمم املكذبني للرسل وما

 عقوباته للمكذبني عربة ملن خاف عذاب اآلخرة.
د  اآليات السماوية واألرضية، والرسل بآياهت) َوَما تُ ْيِِن اآليَاُت َوالنُُّذُر َعن قَ ْوٍم لَّ يُ ْؤِمُنوَن (  ا وحججها أ : وأ  شيء جتو
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للو  جلاءلتر هوم  كولُّ آيلة  وبراهينها الدالة على صدقها، عن قوم ال يؤمنون، كما قال ) إينَّ الَّذيينل حلقَّت  علللي هيم  كلليملةو رلب يكل ال يروؤ مينوونل ول 
 حلَّتَّ يرلرلووا ال علذلابل األلييمل ( .

أ : فهل ينتظر هؤالء املكذبون لك يا َمد من النقمة والعذاب إال َخَلْوْا ِمن قَ ْبِلِهْم (  ) فَ َهْل يَنَتِظُروَن ِإلَّ ِمْثَل أَيَّاِم الَِّذينَ 
 مثل أيام هللا  ي الذين خلوا من قبلهم من األمم املكذبة لرسلهم .

  : ي قوم نوح األيام هنا مبعىن الوقائع، يقال فالن عامل بأيام العرب أ  بوقائعهم قال قتادة: يعىن وقائع هللاقال القرطيب  
ولذلك ير هوم  بيأليَّامي اَّللَّي، وكل ما مضى لك من خري  -تعاىل -وعاد وَثود وغريهم، والعرب تسمى العذاب أياما والنعم أياما، كقوله

 أو شر فهو أيام .
  هتديدهم ووعيدهم.بأن يستمر  ي لنبيه  -تعاىل -أمر من هللا) ُقْل فَانَتِظُروْا ِإين ِ َمَعُكم مِ َن اْلُمنَتِظرِيَن ( 

هلؤالء اجلاحدين للحق الذ  جئت به: إذا فانتظروا العذاب الذ  نيزل بالسابقني من أمثالكم، إين معكم  -يا َمد -أ : قل
 من املنتظرين لوعد ريب يل، ولوعيده لكم.

 . الذين أرسلناهم إلخراج الناس من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان ) ُثَّ نُ َنجِ ي ُرُسَلَنا (
 الذين آمنوا برسلنا وصدقوهم . -أيضاً  -وننجي ) َوالَِّذيَن آَمُنوْا (

َنا نُنِج اْلُمْؤِمِننَي (   وهنلك املكذبني .)  َكَذِلَك َحق اا َعَلي ْ
 الفوائد :

 احث على االعتبار والتفكر  ي خملوقات هللا وآياته العظيمة الدالة على وحدانيترره . -1
 هما بولغ فيها عبداً كتب أزاًل أنه من أهل النار .ال تنفع املوعظرررة م-2
 هتديد لكل ظامل مكذب ، وأهنم ال ينتظرون إال ما حل مبن قبلهم من العذاب والنكال . -3
 وعد هللا الذ  ال يتغري وال يتبدل وهو : إْاء املؤمنني وهالك املكذبني . -4

 مِ ن ِديِِن َفاَل َأْعُبُد الَِّذيَن تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َوَلِكْن َأْعُبُد اَّللََّ الَِّذي يَ تَ َوفَّاُكْم َوُأِمْرتُ ) ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس ِإن ُكنُتْم ِف َشكٍ  
يِن َحِنيفاا َوَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )104َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ) َتدُْع ِمن ُدوِن اَّللَِّ َما لَ  ( َولَ 105( َوَأْن َأِقْم َوْجَهَك ِللدِ 

 ( ( .106يَنَفُعَك َوَل َيُضرَُّك فَِإن فَ َعْلَت فَِإنََّك ِإذاا مِ َن الظَّاِلِمنَي )
 [ . 106 -104] يونس : 

--------------- 
 أمرك ومل يؤمنوا بك .أ  : قل يا َمد هلؤالء الذين أرسلتك إليهم فشكوا  ي  اخلطاب للنيب ) ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس ( 

 ( أ  : إن كنتم  ي شك من صحة ما جئتكم من الدين احنيف، الذ  أوحاه هللا إيل . ) ِإن ُكنُتْم ِف َشكٍ  مِ ن ِديِِن 
 َّتلق وال ترزق، فأنا ال أعبد الذين تعبدون من دون هللا وهي هذه األصنام  ، ألهنا ال) َفاَل َأْعُبُد الَِّذيَن تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ ( 

 وال تدبر شيًئا من األمور، وإمنا هي خملوقة مسخرة، ليس فيها ما يقتضي عبادهتا.
 : وجوب الرباءة من الشرك وأهله ، والرباءة من الشرك أقسام 

 أولا : الرباءة القلبية :
 ندوس .وهي أن تبغض املشركني والشرك بقلبك وتكرههم وتتمىن زواهلم كبغض النصارى واليهود واهل 

 وحكم هذا القسم فرض الزم وال ميكن أن يسقط عن املسلم .
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والدليل على ذلك حديث أيب مالك األشجعي ) من قال ال إله إال هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه ، وحسابه على 
 هللا تعاىل ( . 

 ثانياا : براءة اللسان :
 ح أن دينهم باطل وأهنم كفار .وذلك بالتصريح بأنك تبغض الكفار والتصري 

 والدليل قوله تعاىل : ) قل يا أيها الكافرون . ال أعبد ما تعبدون ( قل : أ  بلسانك .
 وقوله تعاىل : ) وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إن  براء مما تعبدون ( .

 اهلجرة إن استطاع . وهذا القسم واجب مع القدرة لقوله تعاىل : ) فاتقوا هللا ما استطعتم ( وجيب عليه
 ثالثاا : براءة اجلوارح .

 وذلك مبجاهدهتم باجلوارح ، وتكسري معبوداهتم ومساجدهم وقتلهم . 
 والدليل قوله تعاىل : ) يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ( .

 ) من رأى منكم منكراً فليغريه بيده ... ( رواه مسلم . وقوله 
 ب مع القدرة ويسقط مع العجيز .وهذا القسم جي

 أ  : ولكن أعبد هللا وحده ال شريك له .َوَلِكْن َأْعُبُد اَّللََّ ( ) 
 وهو الذ  يتوفاكم كما أحياكم، ُث إليه مرجعكم .الَِّذي يَ تَ َوفَّاُكْم (  
  فهو الذ  يستحق أن : أ  هو هللا الذ  خلقكم ، وهو الذ  مييتكم ، ُث يبعثكم ، ليجازيكم بأعمالكم ، قال السعدي

 يعبد، ويصلى له وخيضع ويسجد.
  : واحكمة  ي وصف هللا سبحانه وتعاىل  ي هذا املقام هبذه الصفة :قال اَخازن 
أن املراد أن الذ  يستحق العبادة أعبده أنا وأنتم هو الذ  خلقكم أواًل ومل تكونوا شيئًا ُث مييتكم ثانيًا ُث حيييكم بعد املوت  

 ى بذكر الوفاة تنبيهاً على الباقي .ثالثاً، فاكتف
 وقيل : ملا كان املوت أشد األشياء على النفس ذكر  ي هذا املقام ليكون أقوى  ي اليزجر والردع . 

 وقيل إهنم ملا استعجلوا بطلب العذاب أجاهبم بقوله ولكن أعبد هللا الذ  هو قادر على إهالككم ونصر  عليكم .
 : عبوده وخص من أوصافه ) الذ  يتوفاكم ( ملا فيها من التذكري للموت وقرع النفوس به ، ... ُث صرح مب وقال ابن عطية

 واملصري إىل هللا بعده والفقد لألصنام اليت كانوا يعتقدوهنا ضارة ونافعة .
ملا ذكر العبادة وهي من أعمال  يع  وأمرين ريب أن أكون من املصدقني مبا جاء من عنده قيل) َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ( 

 اجلوارح أتبعها بذكر اإلميان ألنه من أعمال القلوب .
يِن َحِنيفاا (  أ : أخلص العبادة هلل وحده حنيفًا ، أ : منحرفًا عن الشرك؛ وهلذا قال ) ولال تلكوونلنَّ مينل ) َوَأْن َأِقْم َوْجَهَك لِلدِ 

ريكينيل ( وهو معطوف على قوله ) ول   أومير تو ألن  ألكوونل مينل ال موؤ مينينيل ( .ال موش 
 واحنيف: هو املائل عن كل دين من األديان إىل دين اإلسالم.

 .وخص الوجه بالذكر، ألنه أشرف األعضاء 
 أمره باالستقامة  ي الدين ، والثبات عليه، وعدم التيزليزل عنه حبال من األحوال. سبحانه واملعىن: أن هللا

 امة الوجه للدين، كناية عن توجيه النفس بالكلية إىل عبادته تعاىل، واإلعراض عما سواه، فإن من أراد أن : إق قال اآللوسي
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ينظر إىل شيء نظر استقصاء، يقيم وجهه  ي مقابلته، حبيث ال يلتفت مييناً وال مشااًل ، إذ لو التفت بطلت املقابلة، فلذا كىن 
 اد بالوجه الذات ، أ  : اصرف ذاتك وكليتك للدين .به عن صرف العمل بالكلية إىل الدين، فاملر 

 ( تأكيد لألمر بإخالص العبادة هلل تعاىل وحده وهو معطوف على ألقيم . ) َوَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
هللا آهلة أ  : استقم على ما أنت عليه من إخالص العبادة هلل تعاىل وحده واثبت على ذلك، وال تكونن من الذين أشركوا مع 

 أخرى .
  فال تكونن من املشركني : ال  ي اعتقادهم، وال  ي َالستهم، وال  ي االجتماع هبم، فهذا أفرض الفروض عليَّ ، وأوجب

 الواجبات.
 والشرك: تسوية غري هللا باهلل فيما هو من خصائص هللا.

 املائل واجلنف: ضد : ه. واألحنف: ملن   ي رجله ميل مسي بذلك تفاؤالً، واحلنلف: امليل عن الضالل إىل االستقامة، واحنيفو
وقيل جملرد امليل. قال ابن كثري: احنيف: املنحرف قصدًا عن الشرك إىل التوحيد. وقد كان ذلك من إبراهيم حَّت عودَّ إمام 

ريكينيل  وش 
ريكينيل( وقال: )وملا كلانل مينل امل وش 

 ( وهكذا فليكن أولياء هللا.احنفاء املوحدين، قال تعاىل: )وملل  يلكو مينل امل
 .واحنيفية هلا  ي الشرع معنيان: أحدمها: اإلسالم، والثاين: خاص: وهو اإلقبال على هللا بالتوحيد بامليل عن ما سواه 

 وهي دين األنبياء مجيعاً، وخصت باإلضافة إىل إبراهيم، ألن إبراهيم أكمل اخللق حتقيقًا هلا مع تقدمه أبوًة على نبينا َمد
 املشارك له  ي كمال التحقيق للحنيفية.

ن  واترَّبلعل ميلَّةل إيبر رل  َو سي هلهو هلل ولهوول  للمل ولج  اهييمل حلنييًفا ولاَّتَّلذل اَّللَّو إيبر رلاهييمل وقد قال تعاىل  ي سورة النساء  )ولملن  ألح سلنو دييًنا مم يَّن  ألس 
 خلليياًل( .

هلهو َّلليَّي   للمل ولج  ن ( اإلحسان هنا: املوافقة للشريعة، فيكون )مميَّن  ألس  َو سي ( معناه أخلص دينه هلل وخضع له وتوجه إليه بالعبادة )ولهوول 
  ي اآلية دليل على شرطي العبادة، ومها اإلخالص واملتابعة.

 هلهو َّلليَّي( أخلص العم للمل ولج  ل لربه عيز وجل، فعمل إميانًا واحتسابًا )ولهوول قال ابن كثري: قوله تعاىل )ولملن  ألح سلنو دييًنا مميَّن  ألس 
ن ( أ : اتبع  ي عمله ما شرعه هللا له، وما أرسل به رسوله من اهلدى ودين احق.  َو سي

وهذان الشرطان ال يصح عمل عامل بدوهنما، أ : يكون خالًصا صوابًا، واخلالص أن يكون هلل، والصواب أن يكون متبًعا 
ملتابعة، وباطنه باإلخالص، فمن فقد العمل أحد هذين الشرطني فسد، فمن فقد اإلخالص كان منافًقا، للشريعة فيصح ظاهره با

 وهم الذين يراءون الناس، ومن فقد املتابعة كان ضاالً جاهاًل، ومَّت مجعهما فهو عمل املؤمنني
تدع من دون هللا  ي أ  وقت من األوقات ما ال يرلنر فلعوكل إذا دعوته  أ  : وال) َوَل َتدُْع ِمن ُدوِن اَّللَِّ َما َل يَنَفُعَك َوَل َيُضرَُّك ( 

 لدفع مكروه أو جلب َبوب ولال يلضورُّكل إذا تركته وأمهلته ، وإمنا النافع الضار هو هللا .
كل إيذاً تكون مينل الظَّاليمينيل الذين ظلموا أنفسهم فلإين  فرلعلل تل شيئا مما هنيناك عنه فلإينَّ ) فَِإن فَ َعْلَت فَِإنََّك ِإذاا مِ َن الظَّاِلِمنَي ( أي : 

 بإيرادها مورد املهالك، إلشراكها مع هللا تعاىل آهلة أخرى.
ر كل للظول م  علظييم  ( فإذا كان خري اخللق، لو دعا مع هللا غريه، لكان من الظ املني وهذا الظلم هو الشرك ، كما قال تعاىل ) إينَّ الش ي

 ريه؟!!املشركني فكيف بغ
 :الظلم ينقسم إىل ثالثة أقسام 

 األول: الشرك.
 وهو أعظم الظلم وأشده.
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ر كل للظول م  علظييم (.  كما قال تعاىل )إينَّ الش ي
 املشركني. ( أ : منوقال تعاىل )ولال تلد عو مين  دووني اَّللَّي ملا ال يرلنر فلعوكل ولال يلضورُّكل فلإين  فرلعلل تل فلإينَّكل إيذاً مينل الظَّاليمينيل 

قال ابن رجب: فإن املشرك جعل املخلوق  ي منيزلة اخلالق ، فعبده وتأهله ، فوضع األشياء  ي غري موضعها ، وأكثر ما ذكر  ي 
 القرآن من وعيد الظاملني ، إمنا أريد به املشركون كما قال هللا تعاىل )ولال كلافيروونل هومو الظَّاليموونل(.

 ملعاصي.والثاين: ظلم العبد نفسه با
نر هوم   هي ولمي نر هوم  ظلاملي  لينرلف سي نلا مين  عيبلادينلا فلمي نر هوم  سلابيق  بياخل لير رلاتي بيإيذ ني كما قال تعاىل: )ُثوَّ ألو رلثر نلا ال كيتلابل الَّذيينل اص طلفلير  موق تلصيد  ولمي

 اَّللَّي(.
 والثالث: ظلم العبد لغريه.

  حرمت الظلم وجعلته بينكم َرماً فال تظاملوا( رواه مسلم.كما  ي احديث )قال هللا تعاىل: إين
 ي خطبته  ي حجة الوداع )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا،  ي شهركم هذا،  ي  وقال 

 بلدكم هذا( متفق عليه.
 )الظلم ظلمات يوم القيامة( متفق عليه. وعن ابن عمر. قال: قال 

 الفوائد :
 عبد يؤمر وينهى . أن النيب -1
 وجوب الرباءة من الشرك وأهله . -2
 وجوب عبادة هللا تعاىل وحده .-3
 أن القادر على اإلحياء واإلماتة هو املستحق للعبادة . -4
 هتديد الكفار والظلمة باملوت . -5
 وجوب إقامة الدين كامالً هلل تعاىل . -6
 أن التوحيد نفي وإثبات . -7
ريكينيل(.م الصفات عدم الشرك ولذلك وصف هللا إبراهيم بقول )إينَّ إيبر رلاهييمل كلانل أومًَّة قلانيتاً َّلليَّي حلنييفاً ولملل  يلكو مينل امن أعظ -8  ل موش 
 حترمي دعاء غري هللا ، وأنه شرك ،ويؤخذ من اآلية من وجهني : -9

هني والنهي للتحرمي ، واملنهي عنه إيقاع عبادة ، والعبادة ال تكون إال هلل ، فإذا  اَّلل ي ( فهذا دووني  مين تلد عو   ي قوله )ولالل  أحدمها :
 جعلت لغريه كان ذلك شركاً .

الظَّاليميني ( أ  : من املشركني ، ألن الشرك أعظم الظلم ، فمن دعا غري هللا فقد  م ينل  إيًذا فلإينَّكل  فرلعلل تل   ي قوله )فلإين واآلخر :
 فعال املشركني .وقع  ي فعل  من أ

 أن دعاء غري هللا شرك . -10
 وجوب دعاء هللا ، ألنه بيده كل شيء . -11
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ََيُب ِبهِ   ُر  َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَيُفو ) َوِإن مَيَْسْسَك اَّللَُّ ِبُضرٍ  َفاَل َكاِشَف َلُه ِإلَّ ُهَو َوِإن يُرِْدَك ِبَرْيٍ َفاَل رَآدَّ ِلَفْضِلِه ُي
 ( ( .107الرَِّحيُم )
 [ . 107] يونس : 

---------- 
 كمرض وتعب وحيزن .) َوِإن مَيَْسْسَك اَّللَُّ ِبُضرٍ  ( 

وهذا من أعظم األدلة على أن هللا وحده املستحق للعبادة، فإنه النافع الضار، املعطي املانع، الذ  إذا مس بضر، كفقر ومرض، 
 وحنوها :

أ  : هلذا الضر إيالَّ هوول سبحانه، ألن اخللق، لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء، مل ينفعوا إال مبا كتبه  ُهَو ( ) َفاَل َكاِشَف َلُه ِإلَّ 
 هللا، ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا، مل يقدروا على شيء من ضرره، إذا مل يرده هللا .

فع الضار، املعطي املانع، الذ  إذا مس بضر، كفقر ومرض، وهذا من أعظم األدلة على أن هللا وحده املستحق للعبادة، فإنه النا
 وحنوها فال كاشف إال هو .

 كمنحة وغىن وقوة . ) َوِإن يُرِْدَك ِبَرْيٍ ( 
 أ  : فال يستطيع أحد أن يرد هذا اخلري عنك.) َفالَ رَآدَّ ِلَفْضِلِه ( 

تلحي اَّللَّو ليلنَّاسي مين  رلمح لة  فل  لل للهو مين  برلع ديهي ولهوول ال عليزيييزو اح لكييم ( .كما قال تعاىل ) ما يرلف  ك  فلال مور سي كل هللا، ولما ميو سي  ال ممو سي
 .وعرب سبحانه بالفضل مكان اخلري لإلرشاد إىل تفضله على عباده بأكثر مما يستحقون من خريات 

ََيُب ِبِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه (  ن  يلشاءو إصابته مين  عيباديهي.أ  : يصيب بذلك الفضل واخلري مل  ) ُي
 جلميع اليزالت، الذ  يوفق عبده ألسباب مغفرته، ُث إذا فعلها العبد، غفر هللا ذنوبه، كبارها، وصغارها.) َوُهَو اْلَيُفوُر ( 

فإذا  الذ  وسعت رمحته كل شيء، ووصل جوده إىل مجيع املوجودات، حبيث ال تستغىن عن إحسانه، طرفة عني،  ) الرَِّحيم (
عرف العبد بالدليل القاطع، أن هللا، هو املنفرد بالنعم، وكشف النقم، وإعطاء احسنات، وكشف السيئات والكربات، وأن أحًدا 

 من اخللق، ليس بيده من هذا شيء إال ما أجراه هللا على يده، جيزم بأن هللا هو احق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
 الفوائد :

 ع ودفع الضر من خصائص هللا عيز وجل .أن جلب النف -1
 أن املستحق للعبادة هو هللا . -2
 إبطال تعلق القلب بغري هللا . -3
 وجوب تعلق القلب باهلل تعاىل . -4
 اطمئنان القلب ، فإن اإلنسان إذا أيقن أن رزقه مضمون مكفول ، فإنه يطمئن ويرتاح . -5
 ال أحد يستطيع أن يرد رزق هللا عن أحد . -6
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : الغفور ، والرحيم . -7
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َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِه َوَمن َضلَّ  َها َوَما أَنَْا َعَلْيُكم ) ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءُكُم اْْلَقُّ ِمن رَّبِ ُكْم َفَمِن اْهَتَدى فَِإَّنَّ َا َيِضلُّ َعَلي ْ  فَِإَّنَّ
 ( ( .108ِبوَِكيٍل )
 [ . 108]يونس : 

---------- 
 أن يقول للناس . خطاب للرسول ) ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس ( 

 : افتتاحها بر ) قل ( للتنبيه على أنه تبليغ عن هللا تعاىل فهو جدير بالتلقي. قال ابن عاشور 
اس من مؤمن وكافر ، واملقصود منه ابتداًء وافتتاح املقول بالنداء الستيعاء مساعهم ألمهية ما سيقال هلم ، واخلطاب جلميع الن
 املشركون ، ولذلك أطيل الكالم  ي شأهنم ، وقد ذكر معهم من اهتدى تشريفاً هلم.

 قوله تعاىل )قل( فيه أمهية هذا األمر الذ  أومير به النيب  قال الشيخ ابن عثيمني :  ألن كل حكم أو خرب يوصدَّر بقل ،
هللا جعل له عناية خاصة بالوصية بإبالغه، وإال فجميع الكتاب قال هللا فيه )يلا أليرُّهلا الرَّسوولو  هو دليل على االهتمام به، ألن
.)  برلل يغ  ملا أون يزيلل إيللي كل مين  رلب يكل
اءهم به من عند هللا يقول تعاىل آمراً لرسوله، صلوات هللا وسالمه عليه، أن خيرب الناس أن الذ  ج) َقْد َجاءُكُم اْْلَقُّ ِمن رَّبِ ُكْم ( 

 هو احق الذ  ال مرية فيه وال شك .
 . قوله تعاىل ) قول  يا أيها الناس قلد  جلآءلكومو احق ( أ  القرآن ، وقيل : الرسول  قال القرطيب :

 إيللي كوم  نوورًا مُّبييًنا ( . وقد قال تعاىل  ي سورة النساء  )يلا أليرُّهلا النَّاسو قلد  جلاءكوم برور هلان  م ين رَّب يكوم  ولألنيزلل نلا
وما جاء به من البينات من ربه عيز وجل وإمنا مساه برهانًا ملا معه من املعجيزات  ) قد جاءكم برهان من ربكم( يع  َمدًا 

جة كان كذلك وألنه تعاىل جعله ح  الباهرات اليت تشهد بصدقة وألن للربهان دليل على إقامة احق وإيصال الباطل والنيب 
 قاطعة قطع به عذر مجيع اخلالئق.

 .وقال البغو : قوله تعاىل )قد جاءكم برهان من ربكم( يع  َمداً، هذا قول أكثر املفسرين، وقيل: هو القرآن 
 وقوله تعاىل )ولألنيزلل نلا إيللي كوم  نووراً مُّبييناً( أ : ضياء واضحاً على احق.

 واملراد بالنور القرآن الكرمي.
 وأم ا النور املبني فهو القرآن لقوله )وأنيزلنا(.اشورقال ابن ع : 
 والنور املبني هو القرآن، ومساه نوراً ألنه سبب لوقوع نور اإلميان  ي القلب.قال الرازي : 
 النور املنيزل هو القرآن؛ عن احسن؛ ومساه نوراً ألن به تتبني األحكام ويهتدى به من الضاللة، فهو نور مبني، وقال القرطيب :

.  أ  واضح برلني ي
 وإمنا مساه نورًا ألن به تتبني األحكام كما تتبني األشياء بالنور بعد الظالم وألنه سبب لوقوع نور اإلميان  ي وقال اَخازن :

 القلب فسماه نوراً هلذا املعىن.
 :لنَّهو يويزي  وقال الشنقيطي ا النُّوري ال موبينيي ال قور آنو ال علظييمو ؛ ألي يُّ ظول ملةل ال مورلادو هبيلذل لي ولالشَّك ي كلملا يويزييلو النُّورو اح يس ي يلو ظولوملاتي اجل له 

.  اللَّي لي
 :وإمنا مساه نوراً، ألن األحكام تبني به بيان األشياء بالنور. وقال ابن اجلوزي 

َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِه (  تلدى إىل هذا احق، وعمل مبق) َفَمِن اْهَتَدى فَِإَّنَّ هي أ : فإمنا تكون منفعة فلملني اه  تلدي  لينرلف سي ا يرله  تضاه فلإيمنَّ
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 هدايته لنفسه ال لغريه.
َها (  َا َيِضلُّ َعَلي ْ لُّ علللي ها أ : فإمنا يكون وبال ضالله على ) َوَمن َضلَّ فَِإَّنَّ ا يلضي أ  : ولملن  ضللَّ عن هذا احق وأعرض عنه فلإيمنَّ

 نفسه.
 أ : وما أنا موكل بكم حَّت تكونوا مؤمنني به، وإمنا أنا نذير لكم، واهلداية على هللا تعاىل.ِكيٍل ( ) َوَما أَنَْا َعَلْيُكم ِبوَ 

 كما قال تعاىل  ي آيات أخرى :
هي ولملن  ألسلاء فرلعلللير هلا ( . اً فللينرلف سي  )ملن  علميلل صلاحي

اً  هيم  ميل هلدوونل ( . وقال تعاىل )ملن كلفلرل فرلعلللي هي كوف روهو ولملن  علميلل صلاحي لنفوسي  فلألي
 ولملن  علمييل فرلعلللير هلا ولملا ألنلا  علللي كو 

هي لفييظ  ( .وقال تعاىل )قلد  جلاءكوم بلصلآئيرو مين رَّب يكوم  فلملن  ألب صلرل فللينرلف سي  م حبي
هي ولملن ضللَّ فلإيمنَّلا  تلد  لينرلف سي تلدلى فلإيمنَّلا يرله  رلى ولملا كونَّا موعلذ يبينيل حلَّتَّ نرلبر علثل وقال تعاىل ) ملني اه  لُّ علللير هلا ولالل تليزيرو ولازيرلة  ويز رل أوخ  يلضي

 رلسووالً ( .
ء  ولأومير تو ألن   ( ولألن  ألتر لوول 91ليمينيل )ألكوونل مينل ال موس  وقال تعاىل ) إيمنَّلا أومير تو ألن  ألع بودل رلبَّ هلذيهي ال برلل دلةي الَّذي  حلرَّملهلا ولللهو كولُّ شلي 

هي ولملن ضللَّ فرلقول  إيمنَّلا ألنلا مينل ال مونذيريينل ( . تلدي  لينرلف سي تلدلى فلإيمنَّلا يرله   ال قور آنل فلملني اه 
 وال خيفى ما  ي هذه اآليات من املوعظة احسنة وتسلية النيب صلى هللا عليه وسلم ووعد للمؤمنني والوعيد قال اآللوسي : 

 للكافرين .
 الفوائد :

 أن الرسول وما جاء به من القرآن حق . -1
 وجوب اإلميان بالرسول . -2
 وجوب اإلميان بالقرآن . -3
 أن هللا ال تضره معصية العاصني .-4
 من اهتدى فإمنا يهتد  لنفسه وينفعها ، ونفع ذلك راجع إليه ال إىل هللا . -5
 من ضل فإمنا ضالله على نفسه . -6
 ن مهمة الرسل والدعاء دعوة الناس إىل الناس ، وأما هدايتهم فال يقدر عليها إال هللا .أ -7
ُر اْْلَاِكِمنَي )   ( ( .109) َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيَك َواْصرِبْ َحىتََّ َُيُْكَم اَّللَُّ َوُهَو َخي ْ

 [ . 109] يونس : 
---------- 

 ي مجيع شئونك ما يووحى إيللي كل من ربك من تشريعات حكيمة،  -أيها الرسول الكرمي -: ولاتَّبيع  أ   ) َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيَك (
 وآداب قومية ، علماً ، وعماًل ، وحال ودعوة .

على مشاق الدعوة وتكاليفها ، فإن هذا أعلى أنواع الصرب، وإن عاقبته محيدة، فال تكسل، وال تضجر، بل دم على  ) َواْصرِبْ (
 واثبت .ذلك، 

 بينك وبني من كذبك . ) َحىتََّ َُيُْكَم اَّللَُّ (

ُر اْْلَاِكِمنَي ( )   ألنه هو العليم بالظواهر والبواطن، وهو الذ  ال معقب حكمه.َوُهَو َخي ْ
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أمر ربه، وثبت على الصراط املستقيم، حَّت أظهر هللا دينه على سائر األديان، ونصره على أعدائه بالسيف  وقد امتثل 
السنان، بعد ما نصره هللا عليهم، باحجة والربهان، فلله احمد، والثناء احسن، كما ينبغي جلالله، وعظمته، وكماله وسعة و 

 إحسانه.
 الفوائد :

 أن يتبع ما يوحى إليه . أمر النيب  -1
 أن هللا يعلم نبيه ويربيه .-2
لييلاء قللييالً مَّا تلذلكَّروونل ( . وجوب اتباع الكتاب والسنة ، كما قال تعاىل ) اتَّبيعووا   -3  ملا أونيزيلل إيللي كوم م ين رَّب يكوم  ولالل ترلتَّبيعووا  مين دوونيهي ألو 
 احث على الصرب . -4
 فضل الصرب ألمر هللا تعاىل لنبيه بذلك . -5
 ولكل داعية إىل هللا . تسلية للنيب  -6
 الناس ما يؤذيه إما بالقول وإما بالفعل .أنه ال بد ملن يدعو إىل احق أن يواجه من  -7
 أن الصرب على أذى اخللق وحتمل ذلك من أعظم عالمات التوفيق والنصر . -8

 قال ابن تيمية وهو يتكلم عن الصرب على أذى اخللق للداعية قال رمحه هللا :
ب الصرب عليه جداً، ألن النفس تستشعر النوع الثاين : أن حيصل له بفعل الناس  ي ماله أو عرضه أو نفسه ، فهذا النوع يصع

 املؤذ  هلها، وهي تكره الغلبة، فتطلب االنتقام، فال يصرب على هذا النوع إال األنبياء والصديقون .
 إذا أوذ  يقول: يرحم هللا موسى لقد أوذ  بأكثر من هذا فصرب . وكان نبينا  

بة الناس له وزيادة العلم، وهلذا  وهذا النوع من الصرب عاقبته النصر والعيز والسرور واألمن والقوة  ي ذات هللا، وزيادة َبة هللا َو
دوونل بيألم رينلا للمَّا صلبرلرووا ولكلانووا بيآيلاتينلا يووقينوونل ( . نر هوم  ألئيمًَّة يرله   قال هللا تعاىل ) ولجلعلل نلا مي

 اًل بعمله .هتديد لكل كافر وظامل ، بأن هللا سيحكم بني الناس وسيجاز  ك -9
 

 متت بفضل هللا

 أ خومك

 محمد اللهمييد بن سلامين

 هـــ1439/  8/  27ال حد : 

 
 


