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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 الهدى والض حرام وال حالل وال ل هذا القرآن الفارق بني الونعمه 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)
ن م((، ولبعض أصحاب السنن  ...أان سيد ولد آدم يوم القيامة _ مرفوًعا: )) عنه



ينذرهم أبس  ،}ِ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
يء؟ ش، فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل واإلحسان ي  دِ مَ رْ ملك السَّ  وال

 فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه وبركاته.

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  ،ْلِك{رِيٌك ِف اْلمُ ْم َيُكْن َلهُ شَ  ْم يَ تَِّخْذ َوَلًدا َولَ  }لَ  :الذي ،مته رح
وهو  ،ملوك، وهو القاهر وغريه مقهور مالك وغريه م وهو ال ،له ولد أو شريك
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   افتعاىل هللا عن ذلك علو   !؟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
 ال خري.



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

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

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{ ْعَلى الَِّذياْسَم رَبِ َك الَ  وقال تعاىل: }رَب  َنا  ،َ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 
 بطالن عبادة ما سواه فقال: انسب أن يذكر ،ابإلخالص وحده ال شريك له



ًئا َوُهْم يُ   يَ َهًة اَل  َخُذوا ِمْن ُدونِِه آلِ  { }َ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 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  }َوال يَ 
للخالق  وشركاء هة خذها آل ات نِ مَ  لِ قْ عَ  وفسادُ ها تها وفسادُ هي ِ  إل العقل بطالنُ 

 ،ربيده النفع والضمخلوقات من غري مشاركة له ِف ذلك، الذي  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  ،قرر ابلدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطالن ضدهما  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 َوقَاُلوا َأَساِطرُي الَ قَ ْوٌم آَخُروَن فَ َقْد َجاُءوا ظُْلًما َوُزورًا * 

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

 القرآنهم كفرهم أن قالوا ِف  أي: وقال الكافرون ابهلل الذي أوجب ل
وأعانه  ،افرتاه على هللا 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 سائر ال

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

وَِّلنَي لَ رُي احمد }َأَساطِ  ملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به م ومن ج
وينقلها كل  هم اليت تتلقاها الفواهاْكتَ تَ بَ َها{ أي: هذا قصص الولني وأساطريُ 

 !حمد استنسخها م ،أحد

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



 عظيمة.الجرأة  منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم ابلكذب وال

نه  أب هذي هو أصدق الكالم وأعظمه وأجل  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  ،التهلمت حومنها: أن الرسول قد عُ 
 وقد زعموا ذلك. ،من يكتب له 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:  ،اجلهر والسرما ِف السماوات وما ِف الرض، من الغيب والشهادة و  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
و من ويتقول عليه هذا القرآن، ويقول: هخلوق  متنع أن يقول م فيستحيل وي

ويستحل دماء من خالفه وأمواهلم، ويزعم أن هللا  ،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

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

هم  لقرآن، وأنهم على تدبر احض   ههم: ويفإن ذكر علمه تعاىل العام ينب ِ  :اوأيضً 
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  ،بل دعاهم إىل التوبة واإلانبة إليه ،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 بم يعاجلهم ابلعقوبة وقد فعلوا مقتضاها، وحيث ق 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. ال مطيعني 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 الظَّالِ   َمْسُحورًا  َرُجاًل ُعوَن ِإالَّ ُموَن ِإْن تَ تَّبِ َ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 اِبلسَّاَعِة كَ   َلَك ُقُصورًا * َبْل َكذَّبُوا اِبلسَّاَعِة َوَأْعَتْداَن ِلَمنْ ْجَعْل  َ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 ما ل}َماِل َهَذا الرَُّسوِل{ أي: 

لطعام، ا ال أيكل افهال كان ملكً  ،}أيَُْكُل الطََّعاَم{ وهذا من خصائص البشر
  . 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 

درته القيام ف للرسالة وال بطوقه وق}فَ َيُكوَن َمَعُه َنِذيًرا{ وبزعمهم أنه غري كا
 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 تَ تَِّبُعوَن ِإالَّ }ِإْن 
 ،اما كانت هذه القوال منهم عجيبة جد   مطاعن. ول 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

 .اأو جعلت له جنة تغنيه عن املشي ِف السواق أو أنه كان مسحورً  ،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 سالة، فبمجرد النظر إليها وتصو  الر 
وقف عن والنظر: هل توجب الت ،هارِ هذا أمر تعاىل ابلنظر إليها وتدب   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 }تَ َباَرَك  م  ما قالوا، ث ا مالَِّذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك َخي ْ
 فسره بقوله: 

عة مزخرفة، فقدرته ْجَعْل َلَك ُقُصورًا{ مرتف نْ َهاُر َويَ ْحِتَها الَ  ْجِري ِمْن تَ  }َجنَّاٍت تَ 
عد  غاية البنيا 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  ا كثريً هم هال رزقوا منها رزقً  أبن

م تصدر  ها ل الفساد أخرب تعاىل أن ما كانت تلك القوال اليت قالوها معلومةَ  ول
ا وظلمً  اتً م تعن   ما صدرت منه 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 ِ  }َبْل َكذَّبُوا اِبلسَّاَعِة{ وال
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 
 وتغيظت على أهلها واشتد زفريها.

  



َ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 َدَعْوا ُهَناِلَك ثُ ُبورًا * اَل َمَكااًن َضيِ ًقا ُمَقرَِّننَي 
 .َواْدُعوا ثُ ُبورًا َكِثريًا{

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

                                                 

اعلم أن ما و ( قال العالمة الشنقيطي _ رمحه هللا _ ِف تفسريه أضواء البيان: 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  صوص الوحي الصحيحة بال مستند، والمخالفته ن كله ابطل وال معول عليه ل

على أن النصوص من الكتاب  وقد أمجع من يعتد به من أهل العلم 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

 هبها لزايدة كفرهم وشرهم. وقد زاد ل ،خالقها

                                                 

ال ِف وما ذكره جل وع( قال العالمة الشنقيطي _ رمحه هللا _ ِف أضواء البيان: 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 والشهيق، وأقرب وللعلماء أقوال ِف معىن الزفري تعاىل.

ظهر أن معىن 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 ن معىن اإلدراك، وما ذكران أظهر.فالسمع مضمَّ 
ها صوت التغيظ عليهم، ُث ذكر ِف آخر كالمه أن هذا القول هو  معوا ل جهنم س

 ]انتهى النقل من كتاب أضواء البيان[ ح.الص
 ( 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  ضيق املكان وتزاحُ بنيَّ  ،مع ِف مكان ج

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

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

 بل يقال هلم: 

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

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

  



ٌر َأْم َجنَُّة الْ 16 - 15} ُمت َُّقوَن  ُخْلِد الَّيِت ُوِعَد الْ  { }ُقْل َأَذِلَك َخي ْ
َلى َكاَن عَ   ُهْم ِفيَها َما َيَشاُءوَن َخاِلِدينَ  ُهْم َجَزاًء َوَمِصريًا * لَ  َكاَنْت لَ 

 .{رَبِ َك َوْعًدا َمْسُئواًل 

  :على النافع م الضارَّ هواختيارِ ا لسفاهة رأيهم نً مبي ِ هم  ل {لْ قُ }

  .لكم من العذاب }َأَذِلَك{ الذي وصفتُ 

ٌر َأْم َجنَُّة الْ  قام فمن  ،قوى هللاها تُخْلِد الَّيِت ُوِعَد اْلُمت َُّقوَن{ اليت زادُ  }َخي ْ
 .ابلتقوى فاهلل قد وعده إايها

ها، ويستقرون إلي يرجعون ُهْم َجَزاًء{ على تقواهم }َوَمِصريًا{ موئاًل  }َكاَنْت لَ 
 ا.ا أبدً دون دائمً خلُ  فيها وي

ئتهم، من أمانيهم ومشي ه ُهْم ِفيَها َما َيَشاُءوَن{ أي: يطلبون وتتعلق ب }لَ 
ور جميالت والقص مالبس الفاخرة والنساء ال مشارب اللذيذة وال مطاعم وال ال

والفواكه اليت تسر انظريها وآكليها،  (7)ةنَ حَ جَ رْ مُ  العاليات واجلنات واحلدائق ال
جنة  لجري ِف رايض ا اليت ت هارِ  والن ،من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافها

 ،سنا من ماء غري آهارً  أن :ها رونها ويفج ِ  وبساتينها، حيث شاءوا يصرفون

                                                 

 ( ال مرجحنة الثقيلة ال مائلة من ثقلها.7)



من ا هارً  أنو  ،مر لذة للشاربني ا من خهارً  وأن ،م يتغري طعمه ا من لنب لهارً  وأن
مزخرفة، وأصوات شجية أتخذ من  ، ومساكنطيبةٍ  وروائحَ  (8)،مصفى عسل

ومزاورة اإلخوان، والتمتع بلقاء الحباب، وأعلى من ذلك   ،حسنها ابلقلوب
 ،ة بقربهوَ ظْ  ِ حُ  كالمه، وال  ماعُ  التمتع ابلنظر إىل وجه الرب الرحيم وس :كله

واستمرار هذا النعيم ودوامه وزايدته  ،والمن من سخطه ،والسعادة برضاه
 .مر الوقات وتعاقب اآلانت على م

عباده  ه إايها{ يسألها والوصول إليها }َعَلى رَبِ َك َوْعًدا َمْسُئواًل  }َكاَن{ دخول
أوىل ذكورتني خري و م هم، فأي الدارين ال هم ولسان مقال متقون بلسان حال ال

 دار الشقاء أو عمال دار السعادة أوىل ابلفضل الُ مَّ  عَ نْي العاملَ  ابإليثار؟ وأي
 والعقل والفخر اي أويل اللباب؟

ل، فلم يبق للمفرط عذر ِف تركه الدلي ،حق واستنار السبيل لقد وضح ال
من   علنا مج أن ت !ابلسعادة فنرجوك اي من قضيت على أقوام ابلشقاء وأقوامٍ 

                                                 

اٌر هَ  ِمْن ماٍء َغرْيِ آِسٍن َوأَنْ  ارٌ هَ  َجنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمت َُّقوَن ِفيها أَنْ  َمَثُل الْ ( قال تعاىل: }8)
ٍة لِلشَّارِِبنَي َوأَنْ  اٌر ِمْن خَ هَ  طَْعُمُه َوأَنْ ْم يَ تَ َغي َّْر  ِمْن َلنَبٍ لَ  اٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصف ى هَ  ْمٍر َلذَّ

ٌد ِف النَّاِر َوُسُقوا َماًء الِ ِهْم َكَمْن ُهَو خَ  ِ اِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن رَب  ا ِمْن ُكلِ  الثََّمرَ ُهْم ِفيهَ  َولَ 
 [15{ ]حممد: اَءُهمْ فَ َقطََّع َأْمعَ  اِميمً  حَ 



نسألك حالة الشقياء و حسىن وزايدة، ونستغيث بك اللهم من  هم ال كتبت ل
 املعافاة منها.

  



وُل َأَأنْ ُتْم ْحُشُرُهْم َوَما يَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فَ يَ قُ  { }َويَ ْوَم يَ 20 - 17}
اَنَك َما َكاَن ِء َأْم ُهْم َضل وا السَِّبيَل * قَاُلوا ُسْبحَ َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهُؤاَل 
َبِغي َلَنا َأْن نَ تَِّخَذ مِ  ُهْم َوآاَبَءُهْم َحىتَّ ْن ُدوِنَك ِمْن َأْوِلَياَء َوَلِكْن َمت َّْعت َ يَ ن ْ

بُوُكْم بِ  تَ ُقوُلوَن َفَما َتْسَتِطيُعوَن  َما َنُسوا الذ ِْكَر وََكانُوا قَ ْوًما بُورًا * فَ َقْد َكذَّ
َلَك رْ َصْرفًا َوال َنْصًرا َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُه َعَذااًب َكِبريًا * َوَما أَ  َسْلَنا قَ ب ْ

ْسَواِق َوَجَعْلَنا ي الَ ِف  ْمُشونَ   ِإن َُّهْم َلَيْأُكُلوَن الطََّعاَم َويَ ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ 
َنًة َأَتْصرِبُ   .ا{وَن وََكاَن رَب َك َبِصريً بَ ْعَضُكْم ِلبَ ْعٍض ِفت ْ

 منهم، وبطالنِ م يهمشركني وشركائهم يوم القيامة وترب ِ  خرب تعاىل عن حالة ال ي
 فقال:  ،سعيهم

 .مشركني مكذبني ال ْحُشُرُهْم{ أي: ال }َويَ ْوَم يَ 

ن على وجه التقريع ا للمعبوديخاطبً  }َوَما يَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فَ يَ ُقوُل{ هللا م
 من عبدهم:  ل

موهم بعبادتكم  مرتأ}أَأَنْ ُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهُؤالِء َأْم ُهْم َضل وا السَِّبيَل{ هل 
 هم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ وزينتم ل

 .فسهم من ذلكؤوا أنمشركني به وبرَّ  لهوا هللا عن شرك ا}قَاُلوا ُسْبَحاَنَك{ نزَّ 



َبِغي لََنا{ أي: ال يليق بنا وال ي ك من حسن منا أن نتخذ من دون }َما َكاَن يَ ن ْ
ادتك حتاجني ومفتقرين إىل عب مأولياء نتوالهم ونعبدهم وندعوهم، فإذا كنا 

 :سبحانك عنا بعبادتنا؟ متربئني من عبادة غريك، فكيف أنمر أحدً 

مرمي عليه  مسيح عيسى بن وهذا كقول ال ،}َأْن نَ تَِّخَذ ِمْن ُدوِنَك ِمْن َأْولَِياَء{
ي َوأُمِ َي  ِخُذونِ  تَّ السالم: }َوِإْذ قَاَل اَّللَُّ اَي ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنَت قُ ْلَت ِللنَّاِس ا

َحقٍ   ي بِ لِ َما لَْيَس  ي َأْن َأُقولَ لِ قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن  َهنْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ        ِإلَ 
ي نَ ْفِسَك ِإنََّك ِف  ُم َماي نَ ْفِسي َوال َأْعلَ  ُم َما فِ ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد َعِلْمَتُه تَ ْعلَ 

 ي َورَبَُّكْم{ وا اَّللََّ رَب ِ  َما َأَمْرَتيِن بِِه َأِن اْعُبدُ ُهْم ِإالَّ  ْلغُُيوِب َما قُ ْلُت لَ ُم اأَْنَت َعالَّ 
 اآلية. ،[117-116]ال مائدة: 

ُكْم َكانُوا ِئكَ مَّ نَ ُقوُل ِلْلَماَل  ِميًعا ثُ  ْحُشُرُهْم جَ  وقال تعاىل: }َويَ ْوَم نَ  ِة َأَهُؤالِء ِإايَّ
ْكثَ ُرُهْم ِجنَّ أَ  يَ ْعُبُدوَن الْ  ِهْم َبْل َكانُوا ُسْبَحاَنَك أَْنَت َولِي  َنا ِمْن ُدونِ يَ ْعُبُدوَن قَاُلوا 

 .[42-41]سبأ:  ِهْم ُمْؤِمُنوَن{ بِ 

 اِفرِيَن{ِهْم كَ  ُهْم َأْعَداًء وََكانُوا بِِعَباَدتِ  }َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا لَ 
يدعوا لعبادة غري هللا أو يكونوا هوا أنفسهم أن فلما نزَّ  [،6 ]الحقاف:

 فقالوا:  ،موجب إلضالل املشركني ذكروا السبب ال ،أضلوهم

  .ها النفسيةها ومطالب لدنيا وشهوات}َوَلِكْن َمت َّْعتَ ُهْم َوآاَبَءُهْم{ ِف لذات ا



ها، فحافظوا  ات على شهو }َحىتَّ َنُسوا الذ ِْكَر{ اشتغاال ِف لذات الدنيا وإكباابً 
  .هم وضيعوا دينهمعلى دنيا

ال  ،ح وال يصلحون لصال (9)،}وََكانُوا قَ ْوًما بُورًا{ أي: ابئرين ال خري فيهم
التمتع  :ووه ،هدى مانع من اتباعهم ال يصلحون إال للهالك والبوار، فذكروا ال

هم ال  وهو أن ،ضي للهدى مقت هدى، وعدم ال ِف الدنيا الذي صرفهم عن ال
مانع فال تشاء من شر وهالك، إال  جد الي ووُ ضاملقتم خري فيهم، فإذا عدِ 

 :عابدينا للا وتقريعً هللا توبيخً وجدته فيهم، فلما تربؤوا منهم قال 

بُوُكْم بِ  هم  علكم، وأنهم ورضوا ف هم أمروكم بعبادت َما تَ ُقوُلوَن{ إن }فَ َقْد َكذَّ
 ،وصاروا من أكرب أعدائكم ،شفعاء لكم عند ربكم، كذبوكم ِف ذلك الزعم

  .عذابفحق عليكم ال

  .و غري ذلكأ عنكم بفعلكم أو بفداءٍ }َفَما َتْسَتِطيُعوَن َصْرفًا{ للعذاب 

جاهلني   مقلدين ال هذا حكم الضالني ال ،ال َنْصًرا{ لعجزكم وعدم انصركم}وَ 
 كما رأيت أسوأ حكم، وأشر مصري.

 فقال ِف حقه:  ،عنه حق وصدف معاند منهم الذي عرف ال وأما ال

                                                 

 ( البائر هو ال هالك، ج معه بُور، والُبور أيًضا مفرد، يقال: رجل بُور وامرأة بُور. 9)



  .اا وعنادً حق ظلمً  }َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم{ برتك ال

 }نُِذْقُه َعَذااًب َكِبريًا{ ال يقادر قدره وال يبلغ أمره.

ْمِشي  َ اَم َوي}َماِل َهَذا الرَُّسوِل أيَُْكُل الطَّعَ  مكذبني  لقول الُث قال تعاىل جواابً 
 :ِف الْسَواِق{

َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ }َوَما  ي  ْمُشوَن فِ  اَم َويَ  ِإن َُّهْم لََيْأُكُلوَن الطَّعَ َأْرَسْلَنا قَ ب ْ
ة، فلك الئكا ال أيكلون الطعام وما جعلناهم مفما جعلناهم جسدً  ،ْسَواِق{الَ 

 ما قال:ك  ،والفقر فهو فتنة وحكمة من هللا تعاىل فيهم أسوة، وأما الغىن

َنًة{ الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبارٌ }َوَجَعْلَنا  لمطيعني ل بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض ِفت ْ
 والفقري فتنة فتنة للفقري خلق، والغين اهم بدعوة النَّ والرسل فت َّ  ،العاصني من

 ءدار الفنت واالبتال ،خلق ِف هذه الدار للغين، وهكذا سائر أصناف ال
 .واالختبار

الزمة كم الما هو وظيفت فتقومون ب ،}أََتْصرِبُوَن{ :والقصد من تلك الفتنة
 .ةمعاقب فتستحقون ال ،أم ال تصربون ،فيثيبكم موالكم ،الراتبة

 ،رسالتهل م أحوالكم، ويصطفي من يعلمه يصلح}وََكاَن رَب َك َبِصريًا{ يعل
فخري، وإن  اإن خريً  ،فيجازيكم عليها ،ويعلم أعمالكم ،ختصه بتفضيله وي

 .ا فشرشر  



َنا اْلَماَل  أُْنِزلَ { }َوَقاَل الَِّذيَن ال يَ ْرُجوَن ِلَقاَءاَن َلْواَل 23 - 21} ِئَكُة  َعَلي ْ
و ا َكِبريًا * يَ ْوَم يَ َرْوَن ي َأنْ ُفِسِهْم َوَعتَ ْوا ُعت ُ ِف رَب ََّنا َلَقِد اْسَتْكبَ ُروا  َأْو نَ َرى

ْحُجورًا * َوَقِدْمَنا  ًرا مَ َويَ ُقوُلوَن ِحجْ  ُبْشَرى يَ ْوَمِئٍذ ِلْلُمْجرِِمنَي اْلَمالِئَكَة اَل 
ثُورًا{ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل فَ   .َجَعْلَناُه َهَباًء َمن ْ

س ِف الذين لي ،مكذبون بوعد هللا ووعيده ال ،مكذبون للرسول أي: قال ال
 خالق. هم خوف الوعيد وال رجاء لقاء ال قلوب

َنا اْلَماَل زِ  أُنْ }َلْواَل  مالئكة تشهد لك  ِئَكُة َأْو نَ َرى رَب ََّنا{ أي: هال نزلت الَل َعَلي ْ
ويقول:  ،منا مستقلني، أو نرى ربنا فيكلرساًل  لُ زِ نْ أو ت َ  ،ابلرسالة وتؤيدك عليها

ابلتكرب  بل ،معارض ما ليس ب وهذا معارضة للرسول ب !هذا رسويل فاتبعوه
 والعلو والعتو.

جرأة،  أوا هذه الجرَّ  ْم{ حيث اقرتحوا هذا االقرتاح وت}َلَقِد اْسَتْكبَ ُروا ِف أَنْ ُفِسهِ 
ن الرسالة وتزعموا أ ،حىت تطلبوا رؤية هللا !واي مساكني !فمن أنتم اي فقراء

 ؟!ا على ذلك؟ وأي كرب أعظم من هذاه متوقف ثبوت

هم  يمة، فقلوبساوة عظحق قَ  وا عن البُ لُ وا وصَ سَ }َوَعتَ ْوا ُعتُ و ا َكِبريًا{ أي: قَ 
 ،ال تلني للحق، وال تصغي للناصحني ،حديد أشد من الحجار وأصلب من ال

اءهم النذير، حق حني ج وال اتبعوا ال ،وال تذكري ظٌ عْ ع فيهم وَ جَ نْ م ي َ  فلذلك ل



التكذيب ابإلعراض و  هللا البيناتِ  خلق وأنصحهم وآايتِ  بل قابلوا أصدق ال
هم  أعمال تْ لَ طَ بَ ولذلك  ضة، فأي عتو أكرب من هذا العتو؟معار  وال

 حرمان. وا غاية المُ رَ خسران، وحَ  ، وخسروا أشد التْ واضمحلَّ 

 .ها ِئَكَة{ اليت اقرتحوا نزولَماَل }يَ ْوَم يَ َرْوَن الْ 

هم على ها مع استمرار  هم ال يرون  ُبْشَرى يَ ْوَمِئٍذ لِْلُمْجرِِمنَي{ وذلك أن}اَل 
موت إذا  فأول ذلك عند الهم،  جرمهم وعنادهم إال لعقوبتهم وحلول البأس ب

ي َغَمَراِت  فِ  َوَلْو تَ َرى ِإِذ الظَّاِلُمونَ قال هللا تعاىل: } ،مالئكة تنزلت عليهم ال
ُهوِن  ْجَزْوَن َعَذاَب ال ِئَكةُ اَبِسطُو أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنْ ُفَسُكُم اْليَ ْوَم تُ اْلَمْوِت َواْلَماَل 

ُتْم تَ ُقوُلوَن َعَلى ا بِ  َر الْ َما ُكن ْ ُتْم َعْن آاَيتِ  َّللَِّ َغي ْ  ِه َتْسَتْكرِبُوَن{َحقِ  وَُكن ْ
  .[93 ]النعام:

فال  ،هم ودينهمهم ونبي هم عن رب فيسأل ،م ِف القرب حيث أيتيهم منكر ونكري ث
م  مة، ث هم الرح وتزول عنهم ب ،هم النقمة ون بل  حِ فيُ  ، ينجيهمجيبون جواابً  ي

زنة جهنم خ هم ل مونلِ سْ م يُ  ث ،مالئكة إىل النار يوم القيامة حني تسوقهم ال
هذا الذي و  ،هم، فهذا الذي اقرتحوه هم ويباشرون عقاب الذين يتولون عذاب

إن استمروا على إجرامهم ال بد أن يروه ويلقوه، وحينئذ يتعوذون من  ،طلبوه
 هم. ولكن ال مفر ل ،مالئكة ويفرون ال



ُفُذوا ِجنِ  َواإلْنِس ِإِن اْسَتطَ  }اَي َمْعَشَر الْ  :ْحُجورًا{ }َويَ ُقوُلوَن ِحْجًرا مَ  ْعُتْم َأْن تَ ن ْ
ُفُذوَن ْرِض فَانْ ُفُذوا اَل ِمْن َأْقطَاِر السََّماَواِت َوالَ   ُسْلطَاٍن{ بِ ِإالَّ  تَ ن ْ

 (10).[33 الرح من:]

هم  ا لخريً  وا أن تكونهم اليت رج }َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل{ أي: أعمال
  .وتعبوا فيها

ثُورًا{ أي ابطاًل  وا أجره وعوقبوا مُ رَ قد خسروه وحَ  ، مضمحال  }َفَجَعْلَناهُ َهَباءً َمن ْ
ذي  ورسله، فالعمل الهلل بٍ مان وصدوره عن مكذ ِ  وذلك لفقده اإلي ،عليه

هم  متبع ل مصدق للرسل ال مخلص ال مؤمن ال ما صدر عن ال :يقبله هللا
 (11)فيه.

  

                                                 

معهم هللا ِف موقف القيامة،  إذا ج ال مؤلف ِف تفسري آية الرح من:( قال 10)
هم:  ا لزً جِ عْ أخربهم بعجزهم وضعفهم، وكمال سلطانه، ونفوذ مشيئته وقدرته، فقال مُ 

ُفُذوا ِمْن َأْقطَاِر السََّماَواِت َوالَ  ِجن ِ  }اَي َمْعَشَر الْ  ْرِض{ َواإلْنِس ِإِن اْسَتطَْعُتْم َأْن تَ ن ْ
ُفُذوَن }فَانْ ُفُذوا ال ت َ  خرجون به عن ملك هللا وسلطانه ا تا مسلكً جدون منفذً  أي: ت ن ْ

هم  ى ل وكمال قدرة، وأنَّ  خرجون عنه إال بقوة وتسلط منكم ِإال ِبُسْلطَاٍن{ أي: ال ت
  ؟!اوال نشورً   وال حياةً ا، وال موتاً ا وال ضر  ملكون لنفسهم نفعً  ، وهم ال يذلك

   .[27 :: }ِإنَّ َما يَ تَ َقبَُّل هللاُ ِمَن ال ُمتَِّقنَي{ ]املائدةجل جالله وهذا مفهوم قوله( 11)



ٌر مُ  }َأْصَحاُب الْ { 24}  .{ياًل ْستَ َقر ا َوَأْحَسُن َمقِ َجنَِّة يَ ْوَمِئٍذ َخي ْ

  .هائل كثري البالبل أي: ِف ذلك اليوم ال

  .مه ا واتقوا ربحً  َجنَِّة{ الذين آمنوا ابهلل وعملوا صال }َأْصَحاُب الْ 

ٌر ُمْستَ َقر ا{ من أهل النار   .}َخي ْ

هو  جنة وراحتهم اليت هي القيلولة، مستقرهم ِف ال{ أي: }َوَأْحَسُن َمِقياًل 
 مام النعيم الذي ال الشتمال ذلك على ت ،مستقر النافع والراحة التامة ال

وهذا  ،اًل ا ومقيفإن جهنم ساءت مستقر   ،خالف أصحاب النار ، برٌ دَ يشوبه كَ 
لنه  ،من ابب استعمال أفعل التفضيل، فيما ليس ِف الطرف اآلخر منه شيء

ٌر َأمَّا يُ كقوله: }آَّللَُّ   ،همال خري ِف مقيل أهل النار ومستقر ِ   ْشرُِكوَن{ َخي ْ
 (12).[59]النمل: 

  

                                                 

ًرا12) ْم{ ]آل عمران: لَ هُ  ( وكما ِف قوله تعاىل: }َوَلْو آَمَن َأْهُل الِكَتاِب َلَكاَن َخي ْ
 :[، فاإلميان خري من الكفر والشرك؛ وِف إجيابه صالة اجلمعة على املؤمنني110

ٌر َلُكْم{ ]اجلمعة:  ، فالطاعة [9}فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر هللِا َوَذرُوا البَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ
  واالستجابة خري من اإلعراض واملعصية، وهللا أعلم.



 * زِياًل { }َويَ ْوَم َتَشقَُّق السََّماُء اِبْلَغَماِم َونُ زِ َل اْلَمالِئَكُة تَ نْ 29 - 25}
رِيَن َعِسريًا * َويَ ْوَم َعَلى اْلَكافِ َمِن وََكاَن يَ ْوًما  ْ َحق  ِللرَّح اْلُمْلُك يَ ْوَمِئٍذ الْ 

َتيِن اتَّ  يَ َعض  الظَّالِ   * اَي ْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل خَ  ُم َعَلى َيَدْيِه يَ ُقوُل اَي َلي ْ
َتيِن لَ  يِن َعِن الذ ِْكِر بَ ْعَد ِإْذ  * َلَقْد َأَضلَّ ِخْذ ُفالاًن َخِلياًل  ْم َأتَّ  َويْ َلىَت َلي ْ

 .{شَّْيطَاُن ِلإلْنَساِن َخُذواًل ال َجاَءِن وََكانَ 

خيرب تعاىل عن عظمة يوم القيامة وما فيه من الشدة والكروب، ومزعجات 
 فقال:  ،القلوب

}َويَ ْوَم َتَشقَُّق السََّماُء اِبْلَغَماِم{ وذلك الغمام الذي ينزل هللا فيه، ينزل من 
اء فيقفون مس فوق السماوات فتنفطر له السماوات وتشقق وتنزل مالئكة كل

ا صف   ماء يكونون خالئق، وإما كل س ا ابلحيطً  ا ما واحدً ا، إما صف  ا صف  صف  
 ا وهكذا.م السماء اليت تليها صف   ث

ق مذعنني لمر خل ينزلون حميطني ابل هم هم وقوت مالئكة على كثرت القصد أن ال
ف الضعيهم ال يتكلم منهم أحد إال إبذن من هللا، فما ظنك ابآلدمي  رب

ه م قدم علي ا الذي ابرز مالكه ابلعظائم، وأقدم على مساخطه ثخصوصً 
ذي ال حكم ال حق ابل ك الملِ  م يتب منها، فيحكم فيه ال بذنوب وخطااي ل

 هذا قال:  ول ،جور وال يظلم مثقال ذرة ي



 }وََكاَن يَ ْوًما َعَلى اْلَكاِفرِيَن َعِسريًا{ لصعوبته الشديدة وتعسر أموره عليه،
ُمتَِّقنَي ِإىَل ْحُشُر الْ  }يَ ْوَم نَ  حمل. فإنه يسري عليه خفيف ال ،مؤمن خالف ال ب

 (13).ِمنَي ِإىَل َجَهنََّم ِوْرًدا{ِن َوْفًدا َوَنُسوُق اْلُمْجرِ   مَ  الرَّحْ 

  .وقوله: }اْلُمْلُك يَ ْوَمِئٍذ{ أي: يوم القيامة

ا  مخلوقني ملك وال صورة ملك، كم ِن{ ال يبقى لحد من ال  مَ  َحق  لِلرَّحْ  }الْ 
شراف الحرار والعبيد والملوك ورعاايهم و  كانوا ِف الدنيا، بل قد تساوت ال

  .وغريهم

 ملك ضاف الأ الصدر أنْ  لقلب، وتطمئن به النفس وينشرح لهما يرتاح له ا وم
 مته كل شيء وعمت كل حي الذي وسعت رح من مه الرح ِف يوم القيامة الس

ها   ها كل انقص وزال ب م ب ها الدنيا واآلخرة، وت ب تْ رَ مَ الكائنات وعَ ومألت 
 ماء الدالة على الغضب وسبقت ماء الدالة عليه الس كل نقص، وغلبت الس

                                                 

ا قد ا{ أي مشاة. وقيل: عطاشً دً رْ وِ  مَ نَّ هَ  جَ ىَل }إِ مه هللا:  وي رح( قال اإلمام البغ13)
ماء إال  ماء وال يرد أحد ال ماعة يردون ال تقطعت أعناقهم من العطش. "والورد" ج

   بعد عطش.



ق هذا اآلدمي الضعيف وخلَ  (14)مته غضبه وغلبته، فلها السبق والغلبة، رح
ا ِف موقف الذل و مته، وقد حضر  وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته، وليتغمده برح

 ،ري عليهمج حكم فيهم وما ي خضوع واالستكانة بني يديه ينتظرون ما ي وال
ك ما يعاملهم به، وال يهلِ  فما ظنك ب ،يهمهم من أنفسهم ووالدِ  وهو أرحم ب

اوة وحقت قمته إال من غلبت عليه الشَّ  خرج من رح على هللا إال هالك وال ي
 عليه كلمة العذاب.

  .ُم{ بشركه وكفره وتكذيبه للرسل ِ يَ َعض  الظَّال}َويَ ْوَم 

 ا.  وأسفً ا وحزانً حسرً  ا وت}َعَلى َيَدْيِه{ أتسفً 

َتيِن اتَّ  ه مان به وتصديقِ  ابإلي ا{ أي طريقً َخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل  }يَ ُقوُل اَي لَي ْ
 واتباعه.

َتيِن لَ    .جين ال لشيطان اإلنسي أو{ وهو اِخْذ ُفالانً  ْم أَتَّ  }اَي َويْ َلىَت لَي ْ

                                                 

هللا  رسول هللا صلى عن أيب هريرة رضي هللا عنه، قال: قال( أخرج الشيخان 14)
إن  :خلق كتب ِف كتابه فهو عنده فوق العرش ما قضى هللا ال ل ))عليه وسلم: 

 وِف رواية للبخاري: )) سبقت غضيب ((.(  ( .ي غلبت غضيب مت رح



ي وأرفقهم  هم بي، وأبرَّ  ل اسِ النَّ  حَ صَ نْ أَ  عاديتُ ، اا مصافيً { أي: حبيبً }َخِلياًل 
سار خَ  وال قاءي واليته إال الشَّ  ندْ فِ م تُ  يل الذي ل أعدى عدو ٍ  ي، وواليتُ  ب

 خزي والبوار. وال

يه من الضالل ي{ حيث زين له ما هو عل ِ }َلَقْد َأَضلَّيِن َعِن الذ ِْكِر بَ ْعَد ِإْذ َجاَءن
 عه وتسويله. دْ خِ  ب

حق، ويعده  له ال ح{ يزين له الباطل ويقب ِ }وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلإلْنَساِن َخُذواًل 
 ي المرجميع أتباعه حني قض كما قال ل  ،م يتخلى عنه ويتربأ منه الماِن ث

َ َوَعدَُكْم َلمَّا ُقِضَي الْمُر ِإنَّ }َوقَاَل الشَّْيطَاُن  :خلق وفرغ هللا من حساب ال  اَّللَّ
ْن ُسْلطَاٍن ِإال َأْن َدَعْوُتُكْم َعَلْيُكْم مِ  َحقِ  َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن يلَ  َوْعَد الْ 

ُتْم لِ  أَنْ ُتْم ُمْصرِِخُكْم َوَما  ِ ي َوُلوُموا أَنْ ُفَسُكْم َما َأاَن ب ي َفال تَ ُلوُمونِ  فَاْسَتَجب ْ
 .[22سورة إبراهيم: ] اآلية ،َما َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قَ ْبُل{ ُمْصرِِخيَّ ِإِن ِ َكَفْرُت بِ  بِ 

 والِ يُ مكن، ولْ  يمكان وليتدارك املمكن قبل أن ال لنفسه وقت اإل العبدُ  فلينظرِ 
وهللا  ،داقتهه وتضره صن تنفعه عداوتُ مَ  ادِ عيُ ه فيها سعادته ولْ ن واليتُ مَ 
  (15)موفق. ال

                                                 

ُ َعْنُه، َعِن النَّيبِ  ( أخرج اإلمام البخاري 15)  َصلَّى هللاُ  _َعْن َأيب ُموَسى َرِضَي اَّللَّ
ِِ الِكرِي، السَّْوِء، َكَحاِمِل املِ َمَثُل اجلَِليِس الصَّاِلِح وَ  ))قَاَل:  _ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْسِك َواَنِف



{ }َوَقاَل الرَُّسوُل اَي َربِ  ِإنَّ قَ ْوِمي اَّتََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن 31 - 30}
َربِ َك َمْهُجورًا * وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِ  َنيبٍ  َعُدو ا ِمَن اْلُمْجرِِمنَي وََكَفى بِ 

 .َهاِداًي َوَنِصريًا{

ا أسفً إعراض قومه عما جاء به، ومتا له  لربه وشاكيً }َوقَاَل الرَُّسوُل{ منادايً 
 على ذلك منهم: 

  .هدايتهم وتبليغهم الذي أرسلتين ل }اَي َربِ  ِإنَّ قَ ْوِمي{

مع أن  ،َخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا{ أي: قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه }اتَّ 
 (16)ه،مشي خلف واإلقبال على أحكامه، وال ،الواجب عليهم االنقياد حلكمه

                                                 

َتاَع ِمْنُه، َوِإمَّا َأْن َتََِد ِمْنُه ِرتًحا طَي ِ  ُِ َفَحاِمُل امِلْسِك: ِإمَّا َأْن تُحِْذَيَك، َوِإمَّا َأْن تَ ب ْ َبًة، َواَنِف
 . ((ةً الِكرِي: ِإمَّا َأْن تُحِْرَق ثَِياَبَك، َوِإمَّا َأْن َتََِد ِرتًحا َخِبيثَ 

ن ]د ت[ ع )حسن(((  ن خليله فلينظر أحدكم من خياللالرجل على دي وقال: ))
 .927أيب هريرة. الصحيحة 

قيم م ما من عبد مؤمن إال وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو وقال: ))
 «رَ كَ ذَ  رَ ك ِ إذا ُذ  ا نسي  ا تواابً نً عليه ال يفارقه حىت يفارق الدنيا إن املؤمن خلق مفت َّ 

 .2277)صحيح( ]طب[ عن ابن عباس. الصحيحة 
ن ال يصغو وذلك أن املشركني كانوا ( قال اإلمام ابن كثري _ رمحه هللا _ : 16)

، كما قال تعاىل: }وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن للقرآن وال يسمعونه



 ،صنيعهمهم سلف صنعوا ك ا أن هؤالء اخللق لخربً  ا لرسوله وميً ال هللا مسل ِ ق
 فقال:

}وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِ  َنيبٍ  َعُدو ا ِمَن اْلُمْجرِِمنَي{ أي: من الذين ال يصلحون 
 لباطل.هم اب جادلون هم ويردون عليهم وي يعارضون ،للخري وال يزكون عليه

يتضح حق و  حق على الباطل وأن يتبني ال يعلو ال من بعض فوائد ذلك أن
ل  وكماَ ا وبياانً ما تزيده وضوحً  لن معارضة الباطل للحق م ،اا عظيمً اتضاحً 

وأن يتبني ما يفعل هللا أبهل احلق من الكرامة وأبهل الباطل من  ،استداللٍ 
 (17).حزن عليهم وال تذهب نفسك عليهم حسرات العقوبة، فال ت

 دينك ودنياك. ح مطلوب ومصال ِبَربِ َك َهاِداًي{ يهديك فيحصل لك ال}وََكَفى 

                                                 

عليهم القرآن أكثروا [ وكانوا إذا تلي 26بون{ ]فصلت: لِ غْ ا فيه لعلكم ت َ وْ غَ والْ 
حفظه علمه و  يسمعوه. فهذا من هجرانه، وترك اللغط والكالم ِف غريه، حىت ال

اإلميان به وتصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من  ا من هجرانه، وتركأيضً 
 . اه هجرانه

 ُيِضل  َمْن َيشاُء فَِإنَّ اَّللََّ  اُسوُء َعَمِلِه فَ َرآُه َحَسنً  َأَفَمْن زُيِ َن َلهُ ( قال تعاىل: }17)
{ ا َيْصنَ ُعونَ ِليٌم بَِ اٍت ِإنَّ اَّللََّ عَ َويَ ْهِدي َمْن َيشاُء َفال َتْذَهْب نَ ْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَ 

 [.8]فاطر: 



ويدفع عنك كل مكروه ِف أمر الدين  ،}َوَنِصريًا{ ينصرك على أعدائك
 (18)فاكتف به وتوكل عليه. ،والدنيا

  

                                                 

 [.3زاب: { ]الحى اِبَّللَِّ وَِكياًل َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ وََكفَ ( قال تعاىل: }18)



ُن مُجَْلًة َواِحَدًة   نُ زِ َل َعَلْيِه اْلُقْرآ{ }َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْواَل 33 - 32}
 .{اَدَك َورَت َّْلَناُه تَ ْرتِياًل َكَذِلَك ِلنُ ثَ بِ َت ِبِه فُ ؤَ 

  فقالوا: ،يه إليهم أنفسهموحِ ملة مقرتحات الكفار الذي تُ  هذا من ج

قبله، وأي  نزلت الكتبْمَلًة َواِحَدًة{ أي: كما أُ  َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن جُ ز ِ }َلْوال ن ُ 
حذور من نزوله على هذا الوجه؟ بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن،  م

 وهلذا قال: 

يء من ا }لِنُ ثَ بِ َت بِِه فُ َؤاَدَك{ لنه كلما نزل عليه ش}َكَذِلَك{ أنزلناه متفرقً 
إن نزول ف ،ا عند ورود أسباب القلقوخصوصً  ،القرآن ازداد طمأنينة وثباتاً 

ما لو   القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع عظيم وتثبيت كثري أبلغ م
 ره عند حلول سببه.ُث تذكَّ  ، قبل ذلككان انزاًل 

ا كله يدل على اعتناء ا. وهذجً  جناك فيه تدريلناه ودرَّ { أي: مهَّ }َورَت َّْلَناهُ تَ ْرتِياًل 
يث جعل إنزال  ح _ يه وسلمصلى هللا عل _حمد  هللا بكتابه القرآن وبرسوله م

 .حه الدينية  على أحوال الرسول ومصالكتابه جارايً 

  



َناَك ابِ  }َوال أيَُْتوَنَك بِ   .ريًا{َحقِ  َوَأْحَسَن تَ ْفسِ  لْ َمَثٍل ِإال ِجئ ْ

  .التكارضون به احلق ويدفعون به رسَمَثٍل{ يع ِ وهلذا قال: }َوال أيَُْتوَنَك ب

َناَك اِبلْ  للحق ِف  اَوَأْحَسَن تَ ْفِسريًا{ أي: أنزلنا عليك قرآان جامعً  َحق ِ  }ِإال ِجئ ْ
ها  معانيه والوضوح والبيان التام ِف ألفاظه، فمعانيه كلها حق وصدق ال يشوب

 اابطل وال شبهة بوجه من الوجوه، وألفاظه وحدوده لألشياء أوضح ألفاظً 
ٌ  ،اوأحسن تفسريً   . كاماًل للمعاِن بياانً  مبنيِ 

 ومعلم ثحد ينبغي للمتكلم ِف العلم من م اآلية دليل على أنهوِف هذه 
 ،خلق ر أمر الم يدب كذلك العال  .يقتدي بربه ِف تدبريه حال رسوله وواعظ أن
ما يناسب ذلك من اآلايت  م، أتى بسِ وْ ث موجب أو حصل مَ فكلما حدَ 

 موافقة لذلك. مواعظ ال القرآنية والحاديث النبوية وال

من نصوص  امن يرى أن كثريً  حوهم م جهمية ون متكلفني من ال لرد على ا :وفيه
على  اغري ما يفهم منها، فإذً  ها معانٍ  ول ،حمولة على غري ظاهرها القرآن م

على  نما التفسري الحس ا من غريه، وإنال يكون القرآن أحسن تفسريً  هم قول
  ا.حريفً  فوا له املعاِن تتفسريهم الذي حرَّ  زعمهم



 َمَكااًن ر  }الَِّذيَن تُحَْشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهْم ِإىَل َجَهنََّم ُأوَلِئَك شَ { 34}
 .{َوَأَضل  َسِبياًل 

  :هم أنهم، و  مآل مشركني الذين كذبوا رسوله وسوءِ  خرب تعاىل عن حال ال ي

ْحَشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهْم{ أشنع مرأى، وأفظع منظر تسحبهم مالئكة  }يُ 
  .هم جرون العذاب وي

 جامعة لكل عذاب وعقوبة.  }ِإىَل َجَهنََّم{ ال

  .رسله قمن آمن ابهلل وصدَّ  هذه احلالة }َشر  َمَكااًن{ م ِئَك{ الذين ب   }ُأولَ 

رف { وهذا من ابب استعمال أفضل التفضيل فيما ليس ِف الط}َوَأَضل  َسِبياًل 
دنيا هتدوا ِف الهم ومستقرهم، وا مؤمنني حسن مكان فإن ال ،اآلخر منه شيء

 خرة إىل الوصول إىل جنات النعيم.مستقيم وِف اآل إىل الصراط ال

  



َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُرو 40 - 35} َن { }َوَلَقْد آتَ ي ْ
بُوا ِِباَيتَِنا َفَدمَّْرانَ  َتْدِمريًا * ُهْم َوزِيًرا * فَ ُقْلَنا اْذَهَبا ِإىَل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

َأْعَتْداَن َوقَ ْوَم نُوٍح َلمَّا َكذَّبُوا الر ُسَل َأْغَرقْ َناُهْم َوَجَعْلَناُهْم ِللنَّاِس آيًَة وَ 
َوقُ ُرواًن بَ نْيَ َذِلَك   ُموَد َوَأْصَحاَب الرَّس ِ  ِللظَّاِلِمنَي َعَذااًب َأِليًما * َوَعاًدا َوثَ 

* َوَلَقْد َأتَ ْوا َعَلى  (19)ِبريًا تَ ب َّْراَن تَ تْ ْمثَاَل وَُكال   َضَربْ َنا َلُه الَ َكِثريًا * وَُكال  
 انُوا اَل كَ   َأفَ َلْم َيُكونُوا يَ َرْونَ َها َبلْ  (20)اْلَقْريَِة الَّيِت أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوءِ 

 .يَ ْرُجوَن ُنُشورًا{

خاطبني من م أشار تعاىل إىل هذه القصص وقد بسطها ِف آايت أخر ليحذر ال
ا منهم ريبً ق يصيبهم ما أصاب هؤالء الممف ،هم استمرارهم على تكذيب رسول

 ما استفاض واشتهر عنهم. ويعرفون قصصهم ب

وكالقرية اليت  (21)،رجْ حِ  ح ِف ال كقوم صال  ،ومنهم من يرون آاثرهم عياانً 
مرون عليهم مصبحني وابلليل ِف  حجارة من سجيل ي مطرت مطر السوء بأُ 

                                                 

 ]البغوي[( أي: أهلكنا إهالًكا. 19)
ا منها، وجنت وهي قرايت قوم لوط، وكانت مخس قرى، فأهلك هللا أربعً ( 20)

 . ]البغوي[واحدة، وهي أصغرها، وكان أهلها ال يعملون العمل اخلبيث
 . ]معجم البلدان[اسم داير مثود بوادي القرى بني املدينة والشام( احِلْجر 21)



من  اهم ليسوا خريً ورسلَ  ،ا منهمئك المم ليسوا شر    فإن أول (22)أسفارهم،
ٌر ِمْن ُأولَِئُكْم َأْم َلُكْم بَ َراَءٌة ِف الز بُِر{ :رسول هؤالء القمر: ] }َأُكفَّارُُكْم َخي ْ

هم   أن :مع ما شاهدوا من اآلايتمان  ولكن الذي منع هؤالء من اإلي ،[43
 ،نكاله خشون هم وال ي فال يرجون لقاء رب ا،ا وال نشورً كانوا ال يرجون بعثً 

معه  ى فقد جاءهم من اآلايت ما ال يبقفلذلك استمروا على عنادهم، وإال
 شك وال شبهة وال إشكال وال ارتياب.

  

                                                 

 . ]البغوي[ممرهم إىل الشاملن مدائن قوم لوط كانت على طريقهم عند ( 22)



ي بَ َعَث  ُهُزًوا َأَهَذا الَّذِ { }َوِإَذا رََأْوَك ِإْن يَ تَِّخُذوَنَك ِإالَّ 43 - 41}
َها َوَسْوَف َهِتَنا َلْوال َأْن صَ  َكاَد َلُيِضل َنا َعْن آلِ  * ِإْن  اَّللَُّ َرُسواًل  بَ ْراَن َعَلي ْ

َهُه   َخَذ ِإلَ  َت َمِن اتَّ  * َأرََأيْ يَ ْعَلُموَن ِحنَي يَ َرْوَن اْلَعَذاَب َمْن َأَضل  َسِبياًل 
 {.َهَواُه َأفَأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكياًل 

 ،معاندون آلايت هللا ال ،مكذبون لك الء هؤال_  حمد اي م _أي: وإذا رآك 
حتقار وقالوا على وجه اال ،استهزءوا بك واحتقروك ،رضمستكربون ِف ال ال

  :واالستصغار

 هذا { أي: غري مناسب وال الئق أن يبعث هللا}َأَهَذا الَِّذي بَ َعَث اَّللَُّ َرُسواًل 
ا مهم هذالفإن ك ،حقائق الرجل، وهذا من شدة ظلمهم وعنادهم وقلبهم ال

ت الرسالة لو كانوأنه  ،حقارة ة والسَّ خِ  ِف غاية ال _ حاشاه _يفهم أن الرسول 
نْيِ }َوقَاُلوا َلْوال نزَل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى رَُجٍل ِمَن اْلَقْريَ ت َ : لغريه لكان أنسب

 [.31]الزخرف: َعِظيٍم{ 

 اعنادً  فهذا الكالم ال يصدر إال من أجهل الناس وأضلهم، أو من أعظمهم
ن جاء به، م حق وب وهو متجاهل، قصده ترويج ما معه من الباطل ابلقدح ابل

وجده  _ صلى هللا عليه وسلم _حمد بن عبد هللا  وإال فمن تدبر أحوال م
مكارم و  والرزانة ب ِ امهم ومقدمهم ِف العقل والعلم والل  مَّ  م وه رجل العال

كرم وكل خلق فاضل، وأن حاسن الشيم والعفة والشجاعة وال الخالق وم



 جهل والضالل والتناقض محتقر له والشانئ له قد مجع من السفه وال ال
هذا   أن يقدح ب وضالاًل جمعه غريه، وحسبه جهاًل  والظلم والعدوان ما ال ي

 ام الكرمي.همَّ  الرسول العظيم وال

لضعفاء  اوالقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به تصلبهم على ابطلهم وغرورً 
 وهلذا قالوا:  ،للعقو ا

  (23).اا واحدً هً   هة إل جعل اآلل َهِتَنا{ أبن ي ِ }ِإْن َكاَد{ هذا الرجل }لَُيِضل َنا َعْن آل

َها{ لضلنا}َلْوال َأْن َصب َ  ضالل هو أن ال _ قبحهم هللا _زعموا  ،ْراَن َعَلي ْ
 :ليهوا ابلصرب عفلهذا تواصَ  ،الشرك هدى ما هم عليه من وأن ال ،التوحيد

ُهْم َأِن اْمُشوا وَ  }َواْنطََلَق اْلَمألُ   وهنا قالوا:  .[6ص: ] َهِتُكْم{ اْصرِبُوا َعَلى آلِ ِمن ْ

َها{ والصرب ي  ، هذا املوضعمواضع كلها، إال ِف حمد ِف ال }َلْوال َأْن َصبَ ْراَن َعَلي ْ
أما ب جهنم. و طْ فإنه صرب على أسباب الغضب وعلى االستكثار من حَ 

ما   ول ،لصَّرْبِ{َحقِ  َوتَ َواَصْوا ابِ  كما قال هللا عنهم: }َوتَ َواَصْوا اِبلْ   مؤمنون فهم ال

                                                 

ُهْم َوقاَل اْلكافِ ( قال تعاىل: }23)  َذا ساِحٌر َكذَّابٌ ُروَن هَ َوَعِجُبوا َأْن جاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمن ْ
ُهْم َأِن اْمُشوا َواْنطََلَق اْلَمأَلُ مِ *  ابٌ ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعجَ  اا واِحدً هً  َهَة ِإل ِ َأَجَعَل اآْلل*  ن ْ

 [.6-4{ ]ص: َهِتُكْم ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء يُرادُ  َعلى آلِ َواْصرِبُوا 



 هم ال وقد تقرر أن ،مهتدون والرسول ضال هم ال ا منهم أبنكان هذا حكمً 
  :هم ِف ذلك الوقت حيلة فيهم توعدهم ابلعذاب وأخرب أن

}َويَ ْوَم : {ِبياًل هو }َأَضل  سَ }َمْن{  اا حقيقي  }ِحنَي يَ َرْوَن اْلَعَذاَب{ يعلمون علمً 
َتيِن اتَّ  { ْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل خَ  يَ َعض  الظَّاملُ َعَلى َيَدْيِه يَ ُقوُل اَي َلي ْ

فلهذا  ،علهه فيَ وِ فما هَ  هه معبوده هواه وهل فوق ضالل من جعل إل اآلايت.
 قال:

يه من من حاله وتنظر ما هو ف َهُه َهَواُه{ أال تعجب َخَذ ِإلَ  }َأرَأَْيَت َمِن اتَّ 
 منازل الرفيعة؟ حكم لنفسه ابل الضالل؟ وهو ي

ما أنت  بل إن ،طمسيطر مسلَّ  { أي: لست عليه ب}َأفَأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكياًل 
 منذر، وقد قمت بوظيفتك وحسابه على هللا.

  



  ْن ُهْم ِإالَّ يَ ْعِقُلوَن إِ ْحَسُب َأنَّ َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو  }َأْم تَ { 44}
 .{اِم َبْل ُهْم َأَضل  َسِبياًل نْ عَ َكالَ 

ههم ِف ماع وشبَّ  بهم العقول والسهم البليغ أبن سلَ  ل تعاىل على ضاللُث سجَّ 
فهم  يٌ مْ عُ  مٌ كْ بُ  م  صُ  ونداءً  إال دعاءً }هم ابلنعام السائمة اليت ال تسمع  ضالل

لن النعام يهديها  ،بل هم أضل من النعام [،171{ ]البقرة: ال يعقلون
لم عاقبة من ا أسوهي أيضً  ،راعيها فتهتدي وتعرف طريق هالكها فتجتنبه

 كلَّ   أنَّ هذا الوصف و  هذا أن الرامي للرسول ابلضالل أحق ب هؤالء، فتبني ب
 .هيم فهو أهدى منه حيوان ب

  



َجَعَلهُ َساِكًنا  َء لَ الظِ لَّ َوَلْو َشا ْم تَ َر ِإىَل رَبِ َك َكْيَف َمدَّ  { }َألَ 46 - 45}
َنا قَ ْبًضا َيِسريًا{اُه إِ  * ُثَّ قَ َبْضنَ ُثَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدِلياًل   .َلي ْ

مد على  مته، أنه م تشاهد ببصرك وبصريتك كمال قدرة ربك وسعة رح أي: أل
  .وذلك قبل طلوع الشمس ،العباد الظل

ما  ود الشمس ل{ فلوال وجالشَّْمَس َعَلْيِه{ أي: على الظل }َدلِياًل }ُثَّ َجَعْلَنا 
 فإن الضد يعرف بضده. ،عرف الظل

َنا قَ ْبًضا َيِسريًا{ فكلما ارتفعت الشمس ت َ  }ثُ  ا الظل شيئً  صُ لِ قْ مَّ قَ َبْضَناُه ِإلَي ْ
الذي  خلق فتوايل الظل والشمس على ال ،ا، حىت يذهب ابلكليةفشيئً 

 وما يرتتب على ذلك من اختالف الليل والنهار وتعاقبهما انً يشاهدونه عيا
يل على من أدل دل ح الكثرية بسبب ذلك مصال وحصول ال وتعاقب الفصول،

محمود  معبود ال وأنه وحده ال ،مته وعنايته بعباده قدرة هللا وعظمته وكمال رح
 جالل واإلكرام. معظم، ذو ال حبوب ال امل

  



َوَجَعَل الن ََّهاَر  َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِباًسا َوالن َّْوَم ُسَباتاً { }َوُهَو الَِّذي 47}
 .ُنُشورًا{

اكم، منزلة اللباس الذي يغش مته بكم ولطفه أن جعل الليل لكم ب أي: من رح
قطع عند النوم، أي: تن ،حركاتكم تَ بِ سْ هدؤوا ابلنوم وتَ  حىت تستقروا فيه وت

ك غاية فضرهم ذل ،وال استمروا ِف تصرفهمما سكن العباد  فلوال الليل ل
هم، ولكنه ح ا الظالم لتعطلت عليهم معايشهم ومصالالضرر، ولو استمر أيضً 

فيقوم بذلك  ،هم هم وأسفارهم وأعمال ا ينتشرون فيه لتجاراتجعل النهار نشورً 
 .ح مصال ما يقوم من ال

  



 َرمْحَِتِه َوَأنْ َزْلَنا بَ نْيَ َيَديْ { }َوُهَو الَِّذي َأْرَسَل الرِ اَيَح ُبْشًرا 50 - 48}
ًتا َوُنْسِقَيُه مِ  ا َخَلْقَنا َأنْ َعاًما مَّ  ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا * ِلُنْحِيَي ِبِه بَ ْلَدًة َمي ْ
نَ ُهْم ِلَيذَّكَُّروا فََأََب أَ  ثَ ُر النَّاِس ِإال  كْ َوَأاَنِسيَّ َكِثريًا * َوَلَقْد َصرَّفْ َناُه بَ ي ْ

 .ُكُفورًا{

ات ر عليهم رزقه أبن أرسل الرايح مبش ِ  رَّ دَ أي: هو وحده الذي رحم عباده وأَ 
 ،افً سَ وصار كِ  ،وأتلف ،ها السحاب فثار ب ،مطر بني يدي رمحته وهو ال

مطر قبل  لعباد ابلا متصرف فيها ليقع استبشارُ  ه إبذن آمرها والتْ ه وأدرَّ وألقحتْ 
 نزوله وليستعدوا له قبل أن يفاجئهم دفعة واحدة.

ر من طه ِ وي ،خبث حدث وال ر من الَوأَنزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا{ يطه ِ }
ا فتختلف أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتً  :الغش والدانس، وفيه بركة من بركته

 ما أيكل الناس والنعام.  أصناف النوابت والشجار فيها م

موه أنتم وأنعامكم، سقيكَكِثريًا{ أي: ن  مَّا َخَلْقَنا أَنْ َعاًما َوَأاَنِسيَّ  }َوُنْسِقَيُه مِ 
مبشرات وجعلها ِف عملها متنوعات، وأنزل من  أليس الذي أرسل الرايح ال

حق هائمهم، هو الذي يست ا فيه رزق العباد ورزق با مباركً طهورً  السماء ماءً 
 أن يعبد وحده وال يشرك معه غريه؟



عرفوه ها للعباد ليفَ رْ وصَ مشاهدة  ما ذكر تعاىل هذه اآلايت العيانية ال ول
هم ا، لفساد أخالقفورً خلق إال كُ  أكثر ال مع ذلك أَب ،ويشكروه ويذكروه

 .وطبائعهم

  



َنا َلبَ َعثْ َنا ِف ُكلِ  قَ ْريٍَة َنِذيًرا * َفال ُتطِ 52 - 51} ِع اْلَكاِفرِيَن { }َوَلْو ِشئ ْ
 .ْدُهْم ِبِه ِجَهاًدا َكِبريًا{َوَجاهِ 

 ، أي: رسواًل اوأنه لو شاء لبعث ِف كل قرية نذيرً  ،مشيئتهخرب تعاىل عن نفوذ  ي
مته اقتضت حكفمشيئته غري قاصرة عن ذلك، ولكن  ،رهمحذ ِ  ينذرهم وي

 ،دهموأسو  ،مرهم أح :ميعهم أن أرسلك إىل ج مته بك وابلعباد اي حممد ورح
  وجنهم. ،إنسهم ،وعجميهم ،عربيهم

جهدك ِف تبليغ  لذبا بل ،به ما أرسلت اِفرِيَن{ ِف ترك شيء م}َفال ُتِطِع اْلكَ 
 ما أرسلت به. 

حق   نصر الجهودك ِف من م قِ بْ }َوَجاِهْدُهْم{ ابلقرآن }ِجَهاًدا َكِبريًا{ أي: ال ت ُ 
 جراءة ما رأيت ولو رأيت منهم من التكذيب وال ،وقمع الباطل إال بذلته

فابذل جهدك واستفرغ وسعك، وال تيأس من هدايتهم وال ترتك إبالغهم 
 لهوائهم.

  


