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َلِمنَي َنِذيًرا تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن ِلْلَعا{ }2 - 1}
ْم َيُكْن َلُه  لَ يَ تَِّخْذ َوَلًدا وَ ْم  ْ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 وأهل الل هذا القرآن الفارق بني احلالل واحلرام واهلدى والضونعمه أن نزَّ 

 .السعادة من أهل الشقاوة

العبودية  اتبل مر الذي كمَّ  _ صلى هللا عليه وسلم _حمد  }َعَلى َعْبِدِه{ م
 .مرسلني ميع ال وفاق ج

ينذرهم أبس  ،َعاَلِمنَي َنِذيًرا{}ِللْ  :}لَِيُكوَن{ ذلك اإلنزال للفرقان على عبده
ل هم مواقع رضا هللا من سخطه، حىت إن من قبل نذارته وعم هللا ونقمه ويبني ل

دية هم السعادة الب ها كان من الناجني ِف الدنيا واآلخرة الذين حصلت ل ب



ملك السرمدي، فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل واإلحسان شيء؟  وال
 إحسانه وبركاته. فتبارك الذي هذا من بعض

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

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

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

ن ملك ونواصي العباد كلهم بيديه، فال يتحركو  وكيف يكون له شريك ِف ال
ا، فلم كبريً   افتعاىل هللا عن ذلك علو   !؟أو يسكنون وال يتصرفون إال إبذنه

 هذا قال:  ول ،يقدره حق قدره من قال فيه ذلك

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 قتضيه حكمته من ذلك، بوما ت

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 اْسَم رَبِ َك الَ  وقال تعاىل: }رَب َُّنا  ،فَ َهَدى{ْعَلى الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى َوالَِّذي َقدَّ

ه وكثرة إحسانه  ما بني كماله وعظمت ول ،َهَدى{ مَّ  الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقهُ ثُ 
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  َخُذوا ِمْن ُدونِِه آلِ  اتَّ { }وَ 3}  ْخَلُقوَن َواَل  ْخُلُقوَن َشي ْ
  َحَياًة َواَل اَل  وَ ْمِلُكوَن َمْوتاً   يَ  نَ ْفًعا َواَل نْ ُفِسِهْم َضر ا َواَل ْمِلُكوَن لَ  يَ 

 .ُنُشورًا{

أدل  هم، بل أي: من أعجب العجائب وأدل الدليل على سفههم ونقص عقول
ال هذه الصفة، ِف كم هة ب خذوا آل هم أن ات هم على رب على ظلمهم وجراءت

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 الْمِلُكوَن َمْوتًا َوال َحَياًة َوال ُنُشورًا{ أي: بعثً   يَ }َوال
للخالق  هة وشركاء خذها آل وفساد عقل من اتهيتها وفسادها  العقل بطالن إل

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

عه خذ م من ات خزي والنكال ل دار الشقاء وال :هم دارين النشور، وقد جعل ل
 ا.ودً خذه وحده معب من ات مقيم ل هة أخرى، ودار الفوز والسعادة والنعيم ال آل



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

  



َ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 َ َوَأِصياًل ْمَلى َعَلْيِه ُبْكَرًة  َفِهَي تُ 
 .نَُّه َكاَن َغُفورًا َرِحيًما{ْرِض إِ السََّماَواِت َوالَ 

هم كفرهم أن قالوا ِف القرآن  أي: وقال الكافرون ابهلل الذي أوجب ل
أعانه و  ،وإفك افرتاه على هللا ،حمد والرسول: إن هذا القرآن كذب كذبه م

 ك قوم آخرون.على ذل

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  الذي هو أجل الكالم وأعاله وأنه لهذا القرآن  أن أيتوا ب ،خلق سائر ال

 ا.ا وزورً هذا القول ظلمً  جتمع أبحد يعينه على ذلك فقد جاءوا ب ي

ِلنَي وَّ حمد }َأَساِطرُي الَ  ملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به م ومن ج
اْكتَ تَ بَ َها{ أي: هذا قصص الولني وأساطريهم اليت تتلقاها الفواه وينقلها كل 

 .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 ذي هو أصدق الكالم وأعظمه وأجلهومنها: إخبارهم عن هذا القرآن ال
 كذب وافرتاء.

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

 الكالم.

تب ها، أنه ال يك ا بومنها: أن الرسول قد علمت حالته وهم أشد الناس علمً 
 من يكتب له وقد زعموا ذلك. جتمع ب وال ي

 قوله: فلذلك رد عليهم ذلك ب

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

َك لَِتُكوَن ِمَن َلى قَ ْلبِ ِمنُي عَ َل بِِه الرُّوُح الَ زَ يُل َربِ  اْلَعاَلِمنَي ن َ زِ }َوِإنَُّه لَتَ نْ 
 .اْلُمْنِذرِيَن{

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

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



لم كل شيء ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه، قال له ذلك، وهللا يع
ا أن ينكر هذا القرآن، إال بعد مكن أحدً  هم وبالدهم فال ي مكنه من رقاب وي

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

هم  نن، وأحضهم على تدبر القرآ ا فإن ذكر علمه تعاىل العام ينبههم: ويوأيضً 
لو تدبروا لرأوا فيه من علمه وأحكامه ما يدل داللة قاطعة على أنه ال يكون 
إال من عامل الغيب والشهادة، ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف هللا 

م يدعهم وظلمهم بل دعاهم إىل التوبة واإلانبة إليه ووعدهم  هم، أنه ل ب
 فقال:  ،مة، إن هم تابوا ورجعوا مغفرة والرح ابل

سباب مغفرة لهل اجلرائم والذنوب، إذا فعلوا أ }ِإنَّهُ َكاَن َغُفورًا{ أي: وصفه ال
 وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها.  ،مغفرة ال

 م يعاجلهم ابلعقوبة وقد فعلوا مقتضاها، وحيث قبل هم حيث ل }رَِحيًما{ ب
هم  ل حسناتث قبهم وحي حا ما سلف من سيئات وحيث م ،توبتهم بعد املعاصي

مقبل عليه بعد إعراضه إىل حالة  وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده وال
 منيبني إليه. مطيعني ال ال

  


