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َلِمنَي َنِذيًرا تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن ِلْلَعا{ }2 - 1}
َيُكْن َلُه  مْ  ْم يَ تَِّخْذ َوَلًدا َولَ  ْرِض َولَ * الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َوالَ 

 .َشْيٍء فَ َقدَّرَُه تَ ْقِديًرا{ َشرِيٌك ِف اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ 

ه من كل وجه وكثرة خريات هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده ابلوحدانية
 فقال:  ،وإحسانه

أعظم خرياته  الذي من ،خرياته تْ رَ ث ُ أوصافه وكَ  تْ لَ مُ }تَ َباَرَك{ أي: تعاظم وكَ 
ل الهدى والض حرام وال حالل وال ذا القرآن الفارق بني الل هونعمه أن نزَّ 

 .وأهل السعادة من أهل الشقاوة

العبودية  اتبل مر الذي كمَّ  _ صلى هللا عليه وسلم _حمد  }َعَلى َعْبِدِه{ م
 (1).ميع املرسلني وفاق ج

                                                 

( أخرج اإلمام مسلم _ رمحه هللا _ ِف كتاب الفضائل عن أيب هريرة _ رضي هللا 1)
((، ولبعض أصحاب السنن من  ...أان سيد ولد آدم يوم القيامة _ مرفوًعا: )) عنه



س ينذرهم أب ،}ِلْلَعاَلِمنَي َنِذيًرا{ :}لَِيُكوَن{ ذلك اإلنزال للفرقان على عبده
نذارته وعمل  لَ بِ قَ  نْ مَ  هم مواقع رضا هللا من سخطه، حىت إنَّ  هللا ونقمه ويبني ل

بدية هم السعادة ال ل ها كان من الناجني ِف الدنيا واآلخرة الذين حصلتْ  ب
، فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل واإلحسان شيء؟ ي  دِ مَ رْ ملك السَّ  وال

 ته.فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه وبركا

ميع  ْرِض{ أي: له التصرف فيهما وحده، وج}الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َوالَ 
فقراء إىل  خاضعون لربوبيته، ،نون لعظمتهعِ ذْ مُ  ،ماليك وعبيد له من فيهما م

وكيف يكون  ،ْم َيُكْن َلهُ َشرِيٌك ِف اْلُمْلِك{ ْم يَ تَِّخْذ َوَلًدا َولَ  }لَ  :الذي ،مته رح
وهو  ،ملوك، وهو القاهر وغريه مقهور مالك وغريه م وهو ال ،أو شريكله ولد 

ميع  ا من جذاتي   اليه فقرً مخلوقون مفتقرون إ ميع الوجوه، وال الغين بذاته من ج
 ؟!الوجوه

يتحركون  هم بيديه، فالملك ونواصي العباد كل ِ  وكيف يكون له شريك ِف ال
ا، فلم كبريً   ا هللا عن ذلك علو  فتعاىل !؟أو يسكنون وال يتصرفون إال إبذنه

 هذا قال:  ول ،ن قال فيه ذلكيقدره حق قدره مَ 

                                                 

(. قال أهل العلم: السيد هو الذي يفوق قومه ِف ( حديث أيب سعيد: )) وال فخر
 خري. ال



ته ونباتاته ي من حيواانم العلوي والعامل السفل مل العال }َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء{ ش
  .ماداته وج

اخللق  خلوق منها ما يليق به ويناسبه من }فَ َقدَّرَُه تَ ْقِديًرا{ أي: أعطى كل م
خلوق ال يتصور العقل  حيث صار كل م حكمته من ذلك، ب وما تقتضيه

مشاهدة، بل كل جزء وعضو  خالف شكله وصورته ال الصحيح أن يكون ب
ِح حله الذي هو فيه. قال تعاىل: }َسب ِ  مخلوق الواحد ال يناسبه غري م من ال

َر فَ َهَدى{اْسَم رَبِ َك الَ  وقال تعاىل: }رَب  َنا  ،ْعَلى الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى َوالَِّذي َقدَّ
ه وكثرة إحسانه  ما بني كماله وعظمت ول ،الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقهُ ُثَّ َهَدى{

معظم املفرد  مألوه ال محبوب ال ا لن يكون وحده الكان ذلك مقتضيً 
 انسب أن يذكر بطالن عبادة ما سواه فقال: ،ابإلخالص وحده ال شريك له



ًئا َوُهْم يُ   يَ َهًة اَل  وا ِمْن ُدونِِه آلِ َخذُ  { }َواتَّ 3}  ْخَلُقوَن َواَل  ْخُلُقوَن َشي ْ
  َحَياًة َواَل اَل  وَ ْمِلُكوَن َمْوتاً   يَ  نَ ْفًعا َواَل نْ ُفِسِهْم َضر ا َواَل ْمِلُكوَن لَ  يَ 

 .ُنُشورًا{

 ل أدلَّ هم، ب الدليل على سفههم ونقص عقول أي: من أعجب العجائب وأدل ِ 
 كمال ِف :هذه الصفة هة ب خذوا آل هم أن ات هم على رب مهم وجراءتعلى ظل
ما  خلوقون، بل بعضهم م بل هم م ،ها ال تقدر على خلق شيء العجز أن

 عملته أيديهم. 

ا، لنه نكرة ِف ثريً  وال ك نَ ْفًعا{ أي: ال قلياًل نْ ُفِسِهْم َضر ا َواَل ْمِلُكوَن لَ  }َوال يَ 
 سياق النفي.

وت، فأعظم أحكام م ا بعد الِلُكوَن َمْوتًا َوال َحَياًة َوال ُنُشورًا{ أي: بعثً مْ  }َوال يَ 
للخالق  وشركاء هة خذها آل ات نِ مَ  لِ قْ عَ  وفسادُ ها تها وفسادُ هي ِ  إل العقل بطالنُ 

 ،مخلوقات من غري مشاركة له ِف ذلك، الذي بيده النفع والضر لسائر ال
جمعهم ليوم  وي ،ويبعث من ِف القبور ،ميت حيي وي ُ الذي ي ،منع والعطاء وال

  :هم دارين النشور، وقد جعل ل

  .هة أخرى خذ معه آل من ات ل (2)كالخزي والنَّ  الشقاء وال دارَ [ 1]
                                                 

 ( النكال العقوبة اليت فيها عربة للمعتربين.2)



 .اخذه وحده معبودً  من ات مقيم ل الفوز والسعادة والنعيم ال ودارَ [ 2]

ر صحة قر  ،ما قرر ابلدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطالن ضده ول
 فقال: ،الرسالة وبطالن قول من عارضها واعرتضها

  



َأَعانَُه َعَلْيِه  ِإْفٌك افْ تَ َراُه وَ { }َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ 6 - 4}
ِلنَي اْكتَ تَ بَ َها وَّ قَ ْوٌم آَخُروَن فَ َقْد َجاُءوا ظُْلًما َوُزورًا * َوقَاُلوا َأَساِطرُي الَ 

ْعَلُم السِ رَّ ِف  * ُقْل أَنْ َزَلُه الَِّذي ي َ َلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصياًل مْ  َفِهَي تُ 
 .نَُّه َكاَن َغُفورًا َرِحيًما{ْرِض إِ السََّماَواِت َوالَ 

هم كفرهم أن قالوا ِف القرآن  أي: وقال الكافرون ابهلل الذي أوجب ل
وأعانه  ،فرتاه على هللاا وإفكٌ  ،حمد كذبه م  بٌ ذِ هذا القرآن كَ  والرسول: إنَّ 

 على ذلك قوم آخرون.

فرد هللا عليهم ذلك أبن هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم والزور، الذي 
لى ص _حالة الرسول  مكن أن يدخل عقل أحد وهم أشد الناس معرفة ب ال ي

ه، ال هو وال مكن وأنه ال ي ،وكمال صدقه وأمانته وبره التام _ هللا عليه وسلم
م  ل وأنه ،هذا القرآن الذي هو أجل الكالم وأعاله أن أيتوا ب ،خلق لسائر ا

 .اا وزورً هذا القول ظلمً  فقد جاءوا ب ،عينه على ذلكجتمع أبحد يُ  ي

ِلنَي وَّ حمد }َأَساِطرُي الَ  ملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به م ومن ج
ه وينقلها كل يت تتلقاها الفواهم الاْكتَ تَ بَ َها{ أي: هذا قصص الولني وأساطريُ 

 !حمد استنسخها م ،أحد

 :ظائم{ وهذا القول منهم فيه عدة عْمَلى َعَلْيِه بُْكَرًة َوَأِصياًل  }َفِهَي تُ 



 ظيمة.جرأة الع منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم ابلكذب وال

نه  أب هأجل  ذي هو أصدق الكالم وأعظمه و ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن ال
 كذب وافرتاء.

مخلوق  وأن يضاهي ال ،مثله هم قادرون أن أيتوا ب ومنها: أن ِف ضمن ذلك أن
الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته، وهي 

 الكالم.

 ،كتبها، أنه ال ي ا بوهم أشد الناس علمً  ،لمت حالتهومنها: أن الرسول قد عُ 
 وقد زعموا ذلك. ،لهمن يكتب  جتمع ب وال ي

 فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: 

نزله من أحاط علمه ْرِض{ أي: أ}ُقْل أَنزَلهُ الَِّذي يَ ْعَلُم السِ رَّ ِف السََّماَواِت َوالَ 
 كقوله:  ،ما ِف السماوات وما ِف الرض، من الغيب والشهادة واجلهر والسر ب

َلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن ِمنُي عَ َل بِِه الر وُح الَ زَ يُل َربِ  اْلَعاَلِمنَي ن َ زِ }َوِإنَُّه لَتَ نْ 
 .[194-192]الشعراء: اْلُمْنِذرِيَن{

محيط علمه بكل شيء،  هو ال أن الذي أنزله :حجة عليهم ووجه إقامة ال
ن خلوق ويتقول عليه هذا القرآن، ويقول: هو م متنع أن يقول م فيستحيل وي

ل دماء من خالفه وأمواهلم، ويزعم أن هللا ويستح ،وما هو من عنده ،عند هللا



ه، ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائ ،قال له ذلك، وهللا يعلم كل شيء
د أن ينكر هذا القرآن، إال بع أحًدا مكن فال ي ،هم وبالدهم نه من رقابمك ِ  وي

 إنكار علم هللا، وهذا ال تقول به طائفة من بين آدم سوى الفالسفة الدهرية.

هم  لقرآن، وأنهم على تدبر احض   ههم: ويفإن ذكر علمه تعاىل العام ينب ِ  :اضً وأي
لو تدبروا لرأوا فيه من علمه وأحكامه ما يدل داللة قاطعة على أنه ال يكون 

ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف هللا  .م الغيب والشهادة إال من عال
ووعدهم  ،ىل التوبة واإلانبة إليهبل دعاهم إ ،همهم وظلمَ عْ م يدَ  أنه ل :هم ب

 فقال:  ،مة، إن هم تابوا ورجعوا مغفرة والرح ابل

علوا جرائم والذنوب، إذا ف مغفرة لهل ال ه الفُ صْ }ِإنَُّه َكاَن َغُفورًا{ أي: وَ 
 وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها.  ،مغفرة أسباب ال

ل بيث قفعلوا مقتضاها، وحم يعاجلهم ابلعقوبة وقد  حيث ل ،هم }رَِحيًما{ ب
ل وحيث قب ،هم حا ما سلف من سيئات وحيث م ،معاصي توبتهم بعد ال

مقبل عليه بعد إعراضه  وال (3)رودهوحيث أعاد الراجع إليه بعد شُ  ،هم حسنات
 منيبني إليه. مطيعني ال إىل حالة ال

                                                 

 :[ أي57ل: اِهْم َمْن َخْلَفُهْم{ ]النف : }َفَشرِ ْد بِ ومنه قوله تعاىل( الشرود النفور، 3)
 .معهم فرِ ْق جف



ْمِشي ِف  { }َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل أيَُْكُل الطََّعاَم َويَ 14 - 7}
ٌز َأْو   أُْنِزَل ِإلَْيِه َمَلٌك فَ َيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا * َأْو يُ ْلَقىْسَواِق َلْواَل الَ  ِإَلْيِه َكن ْ

َها َوقَاَل الظَّاِلُموَن ِإْن تَ تَِّبُعوَن ِإالَّ   َمْسُحورًا َرُجاًل  َتُكوُن َلُه َجنٌَّة أيَُْكُل ِمن ْ
 * تَ َباَرَك ِطيُعوَن َسِبياًل  َيْستَ ْمثَاَل َفَضل وا َفاَل * اْنظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك الَ 

ًرا ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت تَ  َهاُر ن ْ ْحِتَها الَ  ْن تَ ْجِري مِ  الَِّذي ِإْن َشاءَ َجَعَل َلَك َخي ْ
 ذََّب اِبلسَّاَعةِ كَ   ْجَعْل َلَك ُقُصورًا * َبْل َكذَّبُوا اِبلسَّاَعِة َوَأْعَتْداَن ِلَمنْ  َويَ 

 .َسِعريًا{

هم  أن :ها ِف رسالته، وهو هذا من مقالة املكذبني للرسول الذين قدحوا ب
 فقالوا:  ،ا، أو يساعده ملكا أو مليكً اعرتضوا أبنه هال كان ملكً 

 .استهزاءً و ا منهم مً هك   هذا الذي ادعى الرسالة؟ ت }َماِل َهَذا الرَُّسوِل{ أي: ما ل

لطعام، ا ال أيكل افهال كان ملكً  ،صائص البشر}أيَُْكُل الطََّعاَم{ وهذا من خ
  . تحتاج إىل ما تحتاج إليه البشروال

من يكون  ال يليق ب وهذا بزعمهم ،اِق{ للبيع والشراءْسوَ ْمِشي ِف الَ  }َويَ 
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ  ،رسواًل  ِإن َُّهْم لََيْأُكُلوَن  مع أن هللا قال: }َوَما َأْرَسْلَنا قَ ب ْ
 .ْسَواِق{ْمُشوَن ِف الَ  اَم َويَ الطَّعَ 



 .هال أنزل معه ملك يساعده ويعاونهَل ِإلَْيِه َمَلٌك{ أي: زِ  أُنْ }َلْواَل 

}فَ َيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا{ وبزعمهم أنه غري كاف للرسالة وال بطوقه وقدرته القيام 
 ها. ب

 .وع من غري تعب{ أي: مال جممزٌ }َأْو يُ ْلَقى ِإلَْيِه َكن ْ 

َها{ فيستغين بذلك عن مشيه ِف السواق لطلب  }َأْو َتُكوُن َلُه َجنٌَّة أيَُْكُل ِمن ْ
 الرزق.

 .ال اشتباه منهم ،على القول ظلمهم }َوقَاَل الظَّاِلُموَن{ محلهم

ه،  َمْسُحورًا{ هذا وقد علموا كمال عقله وحسن حديث رَُجاًل }ِإْن تَ تَِّبُعوَن ِإالَّ 
 ،اما كانت هذه القوال منهم عجيبة جد   طاعن. ولم ميع ال وسالمته من ج

 قال تعاىل: 

عنه  ا وزالتْمثَاَل{ وهي: أنه هال كان ملكً }اْنُظْر َكْيَف َضَربُوا َلَك الَ 
ه  نزل عليلنه غري قادر على ما قال، أو أُ  ،خصائص البشر؟ أو معه ملك

 ا.حورً مس أو جعلت له جنة تغنيه عن املشي ِف السواق أو أنه كان ،كنز

كلها جهل وضالل   ، متناقضة{ قالوا أقوااًل  َيْسَتِطيُعوَن َسِبياًل }َفَضل وا َفاَل 
 بل وال ِف شيء منها أدىن شبهة تقدح ِف ،وسفه، ليس ِف شيء منها هداية



ويكفيه عن  ها جزم العاقل ببطالن ها يرِ الرسالة، فبمجرد النظر إليها وتصو  
وقف عن والنظر: هل توجب الت ،هارِ ر إليها وتدب  هذا أمر تعاىل ابلنظ ردها، ول

ا  هذا أخرب أنه قادر على أن يعطيك خريً  جزم للرسول ابلرسالة والصدق؟ ول ال
 فقال:  ،ا ِف الدنياكثريً 

ًرا ِمْن َذِلَك{ أي: خريً  م  ما قالوا، ث ا م}تَ َباَرَك الَِّذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك َخي ْ
 فسره بقوله: 

عة مزخرفة، فقدرته ْجَعْل َلَك ُقُصورًا{ مرتف نْ َهاُر َويَ ْحِتَها الَ  ْجِري ِمْن تَ  }َجنَّاٍت تَ 
 غاية البعد نيا عنده ِفما كانت الد لولكنه تعاىل  ،ومشيئته ال تقصر عن ذلك

اح أعدائهم واقرت  .ه حكمته منهاأعطى منها أولياءه ورسله ما اقتضت ،حقارة وال
 ا ظلم وجراءة.ا جد  كثريً   اهم هال رزقوا منها رزقً  أبن

م تصدر  ها ل الفساد أخرب تعاىل أن ما كانت تلك القوال اليت قالوها معلومةَ  ول
ا وظلمً  اتً ما صدرت منهم تعن    وإن ،منهم لطلب احلق، وال التباع الربهان

 وهلذا قال:  ،هم من ذلك حق، فقالوا ما بقلوب ا ابلوتكذيبً 

حق،   اتباع الت الذي ليس له قصد ِفمتعن ِ  ب المكذ ِ  وال }َبْل َكذَّبُوا اِبلسَّاَعِة{
وهي نزول  ،ما له حيلة واحدة وإن ،جادلته ال سبيل إىل هدايته وال حيلة ِف م

 العذاب به، فلهذا قال: 



د سعريها، ا عظيمة قد اشت}َوَأْعَتْداَن ِلَمْن َكذََّب اِبلسَّاَعِة َسِعريًا{ أي: انرً 
 د زفريها.وتغيظت على أهلها واشت

  



َها َها تَ َغي ظًا َوَزِفريً  ِمُعوا لَ  }ِإَذا رََأتْ ُهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد سَ  ا * َوِإَذا أُْلُقوا ِمن ْ
ا وا اْليَ ْوَم ثُ ُبورًا َواِحدً  َتْدعُ َمَكااًن َضيِ ًقا ُمَقرَِّننَي َدَعْوا ُهَناِلَك ثُ ُبورًا * اَل 

 .َواْدُعوا ثُ ُبورًا َكِثريًا{

  (4).ها إليهم هم ووصول { أي: قبل وصولأَتْ ُهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ }ِإَذا رَ 

                                                 

اعلم أن ما و ِف تفسريه أضواء البيان:  _ رمحه هللا _ قال العالمة الشنقيطي( 4)
بصر، وال ر ال تيزعمه كثري من املفسرين وغريهم، من املنتسبني للعلم من أن النا

وأن ذلك كله من قبيل اجملاز، أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها،   ،تتكلم، وال تغتاظ
حق  مخالفته نصوص الوحي الصحيحة بال مستند، وال كله ابطل وال معول عليه ل

على أن النصوص من الكتاب  ع من يعتد به من أهل العلموقد أمج هو ما ذكران.
 جب الرجوع إليه، كما هو معلوم ِف جوز صرفها عن ظاهرها إال لدليل ي ال ي والسنة

هو  مة: إن القول أبن النار تراهم وقال القرطيب ِف تفسري هذه اآلية الكري حله. م
  .الصح



، قلوبُ ع الوتتصدَّ  ق منهم الفئدةَ لِ قْ ت ُ  (5)َها تَ غَي ظًا{ عليهم }َوزَِفريًا{ ِمُعوا لَ  }سَ 
عليهم لغضب  تْ بَ ضِ قد غَ  (6)،ارً عْ ا منها وذَ موت خوفً  ويكاد الواحد منهم ي

 ة كفرهم وشرهم.هبها لزايد وقد زاد ل ،خالقها

                                                 

ال ِف وما ذكره جل وعان: قال العالمة الشنقيطي _ رمحه هللا _ ِف أضواء البي( 5)
ن  ملك، فأوضح فيها شدة غيظها على م  بعضه ِف سورة المة بنيَّ  هذه اآلية الكري

رقان ا مع الزفري الذي ذكره ِف آية الفا شهيقً ها أيضً  هم يسمعون ل ها، وأن كفر برب
 زُ ي َّ مَ  تَ  ادُ كَ تَ  ورُ فُ ت َ  يَ هِ ا وَ يقً هِ ا شَ هَ  وا لَ عُ مِ  ا سَ يهَ وا فِ قُ لْ ا أُ ذَ إِ }هذه، وذلك ِف قوله تعاىل: 

يكاد بعضها ينفصل عن بعض من شدة غيظها، على من كفر ابهلل  :أي {،ظِ يْ الغَ  نَ مِ 
ا صوت ما معً مثله هما ي ها أن وللعلماء أقوال ِف معىن الزفري والشهيق، وأقرب تعاىل.

معىن ظهر أن وال هيقه، فأوله زفري، وآخره الذي يردده ِف صدره شهيق. احلمار ِف ن
ا كان سبب م ها من شدة غيظها، ول معوا غليان أي س ،اظً ها تغي   معوا ل قوله تعاىل: س

لعلم: بعض أهل اوقال  الغليان التغيظ أطلقه عليه، وذلك أسلوب عريب معروف.
: أي أدركوه، واإلدراك يشمل الرؤية والسمع، وعلى هذا {اظً ي  غَ ا ت َ هَ  وا لَ عُ  مِ سَ }

هم  وقال القرطيب: قيل املعىن إذا رأت إلدراك، وما ذكران أظهر.ن معىن افالسمع مضمَّ 
ها صوت التغيظ عليهم، ُث ذكر ِف آخر كالمه أن هذا القول هو  معوا ل جهنم س
 أضواء البيان[كتاب ]انتهى النقل من   الصح.

 .الذَّْعر هو الفزع( 6)



َها َمَكااًن َضيِ ًقا ُمَقرَِّننَي{ أي: وقت عذاب هم ِف وسطها، هم و  }َوِإَذا أُْلُقوا ِمن ْ
سل وتقرينهم ابلسال ،السكان مَ حُ  ضيق املكان وتزابنيَّ  ،مع ِف مكان ج

 :حبس دبسوا ِف أشوالغالل، فإذا وصلوا لذلك املكان النحس وحُ 

وعلموا  ،ضيحةزي والفخ أنفسهم ابلثبور وال }َدَعْوا ُهَناِلَك ثُ ُبورًا{ دعوا على
هذا  هم هم أبعمال خالق حيث أنزل ون معتدون، قد عدل فيهم الم هم ظال أن
ذاب هللا، من ع نيةٍ غْ هم وال مُ  منزل، وليس ذلك الدعاء واالستغاثة بنافعة ل ال

 بل يقال هلم: 

 و زاد ما قلتم أضعافَ أي: ل}ال َتْدُعوا اْليَ ْوَم ثُ ُبورًا َواِحًدا َواْدُعوا ثُ ُبورًا َكِثريًا{ 
 حزن. وال والغمَّ  همَّ  ما أفادكم إال ال هِ أضعافِ 

 فقال: ،متقني مني انسب أن يذكر جزاء ال  جزاء الظالما بنيَّ  ل

  


