
 َوُُيْرُِّج اْلَميََّت مَِّن اْْلَي ِّ َوَمن ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم م َِّن السََّماء َواأَلْرضِّ َأمَّن ََيْلُِّك السَّْمَع واألَْبَصاَر َوَمن ُُيْرُِّج اْْلَيَّ مَِّن اْلَمي ِّتِّ ) 
(  32َّللَُّ رَبُُّكُم اْْلَقُّ َفَماَذا بَ ْعَد اْْلَق ِّ إِّالَّ الضَّاَلُل فََأَّنَّ ُتْصَرُفوَن )( َفَذلُِّكُم ا31يَُدب ُِّر اأَلْمَر َفَسيَ ُقوُلوَن اَّللَُّ فَ ُقْل َأَفاَل تَ ت َُّقوَن )

 ( . (33َكَذلَِّك َحقَّْت َكلَِّمُة رَب َِّك َعَلى الَّذِّيَن َفَسُقوْا أَن َُّهْم اَل يُ ْؤمُِّنوَن )
 [ . 33 – 31] يونس : 

------------- 
نيجته وراوايجته جت  عال ى لى  لشمركي ن اللارلهم  اودالحي( سََّماء َواأَلْرضِّ َأمَّن ََيْلُِّك السَّْمَع واألَْبَصاَر ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم م َِّن ال) 

 : هقلل لى  ودالنية لإلله
هلؤالء لشمركي ن: َمن يكزقك  من للسملء، مبل يُنزله من لشمطك، ومن لألرض مبل ينبجته هيمل من أنولع للنبلت  -أيمل للكسول-قل 

 وللرجك عأيىون منه أنجت  وأنالمك ؟
 عذيري اأدولل للكزق ؛ ليكون أقوى دضورًل يف للذهن ، هللكزق من للسملء لشمطك ، وللكزق من لألرض : قال ابن عاشور

 للنبلت يىه من دب ومثك ويأل.
 : َدبًّل َوِلَنًبل  )هيخكج منمل أي: من ذل للذي ينزل من للسملء ملء لشمطك، هيرق  لألرض شًقل اقارعه ومريئجته،  قال ابن كثري

 ؟ (أَمَّْن َهَذل للَِّذي يَ ْكزُُقُكْ  ِإْن أَْمَسَك رِْزقَُه  ) هللا، أإله مع هللا؟ هسيقولون: ( َوَقْضًبل َوزَيْ جُتونًل َوََنْال َوَدَالِئَق ُغْىًبل َوهَلِيَمًة َوأَاًّل 
بك  هذه للقوة للسلماة، وللقوة للبلصكة، ولو شلء لذهب هبل ولسىبك  إيلهل،  أي: للذي وه  ( َأمَّْن ََيْلُِّك السَّْمَع َواألْبَصارَ  )

 ( . ِئَاَة قَِىيال َمل َعْرُكُكونَ ُقْل ُهَو للَِّذي أَْنَرَأُيْ  َوَجَاَل َلُكُ  للسَّْمَع َولألْاَصلَر َولألهْ  ) يمل قلل عال ى
ُ ََسَْاُكْ   )وقلل   ُك لَّللَِّ يَْأعِيُكْ  ِاِه ُقْل أَرَأَيْ جُتْ  ِإْن َأَخَذ لَّللَّ  ( .َوأَْاَصلرَُيْ  َوَخجَتَ  َلَى  قُ ُىوِاُكْ  َمْن ِإَلٌه َغي ْ
 ذيك مىكه هللع ن لاحلسجت ن للركيتجت ن : للسمع للذي هو سبب مالر  لألشيلء ، وللبصك للذي يكى : مث قال أبو حيان 

 عال ى من إاقلء ودتظ وإذهلب. وماىن مىكممل أنه مجتصكف هيممل مبل يرلء،  مىكوت للسمولت ولألرض
  ،وخص هلع ن لاحلسجت ن اللذيك، ألن هلمل ألظ  لألثك يف ديلة لإلنسلن، وألهنمل قا لشجتمىجتل يف عكييبممل لى  مل هبك للاقول

 ه .ولجيب صناه يف خىق عال ى ويرما اقارعه
 َاِة لْلَاِجيَبِة، َولْلُقْارَِة لْلَبلِهكَِة لْلَاِظيَمِة، َأْي: َمْن َيْسجَتِطيُع َوُخصِ  للسَّْمُع َولْلَبَصُك اِللذ ِْيِك ِلَمل ِهيِمَمل مِ :  قال الشوكاين َن للصَّن ْ

ُىوَن هِبَِمل ِمَن ل لاِلنجِْتَتلَع لْلَاِظيَ ، َوحْيَص ِ َمْىَكُمَمل َوَعْسوِيَ جتَ ُمَمل َلَى  َهِذِه للصِ َتِة لْلَاِجيَبِة، َولْْلِْىَقِة لْلَغكِيَبِة َدَّتَّ يَ ْنجَتِتُاول هِبَِمل َهذَ 
 لْلَتَولئِِا َمل اَل يَْاُخُل ََتَْت َدْصِك لاْحَلِصكِينَ 

 . : اقارعه للاظيمة، ومنجته للاميمةأي (َوَمن ُُيْرُِّج اْْلَيَّ مَِّن اْلَمي ِّتِّ َوُُيْرُِّج اْلَميََّت مَِّن اْْلَي ِّ ) 
 دليل ثللث لى  قارة هللا وودالنيجته.وهذل 

ميىك إخكلج للنبلت وهو يلئن دي من لألرض لشميجتة، وإخكلج لإلنسلن وهو يلئن دي  -عال ى -ى هللا: وقل هل  يذلك من سو يأ
 من للنطتة واللاكس، وإخكلج للطري من للبيضة واللاكس.

  للكلهك.أي للنبلَت من لألرض ، ولإلنسلن من للنطتة ، وللسُّْنبُ َىَة من لاحب ة ، وللطرَي من للبيضة ، ولشمؤمَن من : قال القرطيب 
 وهيه وجملن : ي ( لشميت َوُُيْكُِج لشميت ِمَن لاحَوَمن ُُيْكُِج لاح  ِمَن : قوله عال ى )  قال الرازي 

 أي ُيكج للنطتة وللبيضة من لإلنسلن وللطلئك.ي ( َوُُيْكُِج لشميت ِمَن لاح) لألول : أنه ُيكج لإلنسلن وللطلئك من للنطتة وللبيضة 
 أنه ُيكج لشمؤمن من للكلهك ، وللكلهك من لشمؤمن ، ولأليثكون لى  للقول لألول ، وهو إ ى لاحقيقة أقكب ، أن لشمكلد منه والثاين :

َك ِمَن لْلبَ ْيَضِة، َوللنََّبلَت ِمَن لاْحَبَّ ل ( َوَمن ُُيْكُِج لاحَْيَّ ِمَن لْلَميِ تِ ) : قوله عال ى  قال الشوكاينو  ْنَسلَن ِمَن للنُّْطَتِة، َوللطَّي ْ ِة، أَِو إْلِ



ْنَسلِن، أَِو لْلَكلِهَك ِمَن لْلُمْؤِمِن، َولْلُمكَلُد ِمْن َهَذل لاِلْسجِتْتَملِم:  ( َوُُيْكُِج لْلَميِ َت ِمَن لاحَْي ِ ) لْلُمْؤِمَن ِمَن لْلَكلِهِك  َلمَّْن َأِي: للنُّْطَتَة ِمَن لإْلِ
 . حُيِْيي َومُيِيتُ 

  يإخكلج أنولع لألشجلر وللنبلت من لاحبوب وللنوى، وإخكلج ( كُِج لاحَْيَّ ِمَن لْلَميِ ِت َوَمْن ُيُْ  : قوله عال ى) قال السعديو
 ت .لكس هذه لشمذيورل( َوُُيْكُِج لْلَميِ َت ِمَن لاحَْيِ  )  ك، وللطلئك من للبيضة، وحنو ذلكلشمؤمن من للكله

 ومل هيمن، وأمكي  وأمك لْلىيقة مجيًال؟ وَمن يااِ ك أمك للسملء ولألرضأي : ( َوَمن يَُدب ُِّر اأَلْمَر )  
  من للذي يجتو ى عااري أمك هذل للكون من إديلء وإملعة،  -أيضل -: وقل هل يدليل رلاع لى  قارة هللا وودالنيجته أوهذل

 وصحة ومكض، وغىن وهقك، وليل وهنلر، ومشس وقمك وجنوم ...
 مل سبق من نا  ينارج هيمل.هذه لجلمىة للككمية من الب للجتامي  ااا للجتخصيص، ألن يل 

 من اياه مىكوت يل شيء وهو جيري وال جيلر لىيه، وهو لشمجتصكف لاحلي  للذي ال ماقب احكمه، وال أي:  قال ابن كثري 
وللستىي، ومل هلشمىك يىه للاىوي  (َيْسأَلُُه َمْن يف للسََّملَولِت َولألْرِض ُيلَّ يَ ْوٍم ُهَو يف َشْأٍن  ) ُيسأل لمل يتال وه  ُيْسأُلون

 ه .ريون إليه، لبيا له، خلضاون لايهيممل من مالئكة وإنس وجلن، هق
 . وياارهون اهك ي: ه  ياىمون ذل، أ ك اأن للذي يتال ذلك يىه هو هللاهسوف جييبونأي :  (َفَسيَ ُقوُلوَن اَّللَُّ ) 
 لئك  وجمىك ؟.أي: أهال ختلهون منه أن عاباول ماه غريه اآر  (فَ ُقْل َأَفال تَ ت َُّقوَن  )
: أعاىمون وعاارهون اأن هللا عال ى هو لْلللق لكل مل سبق، ومع ذلك عركيون ماه آهلة يف للابلدة، دون أن عجتقول لذلاه يوم أي

 . للقيلمة
 إن مسىكك هذل إمنل يال لى  ضاف يف للجتتكري، ولنطملس يف للاقول، وجمللة ليس اااهل جمللة.

ُق لْلُمَااِ ُك ِلأْلُُموِر عَ َال َى يف َهِذِه لْْليَِة لْلَككميَِة ، اَِأنَّ لْلَكتَّلَر يُِقكُّوَن اِأَنَُّه َجلَّ َوَلاَل ، ُهَو رَا ُُّمُ  للكَّزَّلكََّح لَّللَُّ قلل للرنقيطي : ص
 َهَذل َأْشكَُيول اِِه َجلَّ َوَلاَل . لْلُمجَتَصكِ ُف يف ُمْىِكِه مبَل َيَرلُء ، َوُهَو َصكِيٌح يف لْلارَلِهِمْ  ِاكُاُواِيَّجِتِه ، َوَمعَ 

َتْاُمْ  َذِلَك إِلِشْ  َكُه يف ُدُقوِقِه َجلَّ َوَلاَل َولْْليَلُت للاَّللَُّة َلَى  َأنَّ لْلُمْركِِي َن ُمِقكُّوَن ِاكُاُواِيَّجِتِه َجلَّ َوَلاَل وَلَْ يَ ن ْ َيِثريٌَة ،    -كَلِيِمْ  َمَاُه َغي ْ
 ( .أَْلجتَ ُمْ  َمْن َخَىَقُمْ  لَيَ ُقوُلنَّ لَّللَُّ َولَِئْن سَ  )َيَقْولِِه 

 ( .َولَِئْن َسأَْلجتَ ُمْ  َمْن َخَىَق للسََّملَولِت َولأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ َخَىَقُمنَّ لْلَازِيُز لْلَاِىيُ   )َوقَ ْولِِه  
 . َغرْيِ َذِلَك ِمَن لْْليَلِت ِإ َى  ( ِإ َى قَ ْولِِه : هََأَّنَّ ُعْسَحُكونَ   يَ ُقوُلوَن َّلِلَِّ ْاَىُموَن سَ ُقْل ِلَمِن لأْلَْرُض َوَمْن ِهيَمل ِإْن ُيْنجُتْ  ع َ ) َوقَ ْولِِه  
 ( .َوَمل يُ ْؤِمُن َأْيثَ ُكُهْ  اِلَّللَِّ ِإالَّ َوُهْ  ُمْركُِيوَن ) َوِلَذل قَلَل عَ َال َى  

ْساَلِم ِإالَّ اجَِتْحِقيِق َمْاىَن اَل إِلََه ِإالَّ لَّللَُّ َولْْليَلُت لْلَمْذُيورَُة َصكحَِيٌة يِف َأنَّ لاِلْلارَلَف ِاكُ   اُواِيَّجِتِه َجلَّ َوَلاَل اَل َيْكِتي يف للاُُّخوِل يف ِديِن لإْلِ
 .نَ ْتًيل َوِإثْ َبلعًل 

هَِإنَُّه ََتَلُهُل َللِرٍف ؛ أِلَنَُّه َلْبٌا  (ِهْكَلْوُن َوَمل َربُّ لْلَالَلِم َن  قَللَ  )لِكُاُواِيَّجِتِه َجلَّ َوَلاَل ، يف قَ ْولِِه  -َلَاَنُه لَّللَُّ  -أَمَّل ََتَلُهُل ِهْكَلْوَن و 
ول هِبَل َوَجَحاُ  )َوقَ ْولِِه  (َولأْلَْرِض َاَصلئَِك  قَلَل َلَقْا َلِىْمَت َمل أَنْ َزَل َهُؤاَلِء ِإالَّ َربُّ للسََّملَولتِ  )َمْكاُوٌب ، َيَمل َدلَّ َلَىْيِه قَ ْولُُه عَ َال َى 

َمل أَنْ ُتُسُمْ  ظُْىًمل َوُلُىوًّل َقَنجت ْ  ( . َولْسجتَ ي ْ
 ،ةلاحق للذي يسجتحق أن يتكد اللابلدي: همذل للذي للارهجت  اأنه هللل ذلك يىه هو راك  وإهلك  أ( َفَذلُِّكُم اَّللَُّ رَبُُّكُم اْْلَقُّ  ) 

 وغريه من لْلهلة الطل ليس اريء.
ِإَذل قَلَم ِمَن للىَّْيِل يَ جتَ َمجَُّا قَلَل للىَُّم َّ َلَك لاحَْْمُا أَْنَت نُوُر للسََّملَولِت  َيلَن للنَِّبُّ قلل )   ِن َلبَّلٍس َلِن لاْ وقا جلء يف لاحايث : 

أَْنَت لاحَْقُّ َوَوْلُاَ  َدقٌّ َوقَ ْوُلَك َدقٌّ  َولأَلْرِض ، َوَمْن ِهيِمنَّ َوَلَك لاحَْْمُا أَْنَت قَ يِ ُ  للسََّملَولِت َولأَلْرِض ، َوَمْن ِهيِمنَّ َوَلَك لاحَْْماُ 



 . ( ...قٌّ َوُُمَمٌَّا َدقٌّ َولَِقلُؤَ  َدقٌّ َولجْلَنَُّة َدقٌّ َوللنَّلُر َدقٌّ َوللسَّلَلُة َدقٌّ َوللنَِّبيُّوَن دَ 
جتَِّصُف اِللُوُجوِد للاَّلئِِ  َولاحََيلِة و 

ُ
َوللَقيُّوِميَِّة َوللبَ َقلِء، َهاَل يَ ْىَحُقُه َزَولٌل أَْو هَ َنلٌء، وَُيلُّ أَْوَصلِف لاَحقِ  َيلِمَىٌة لاَحقُّ لْسٌ  هلِل ُسْبَحلنَُه ُهَو لشم

لْلَبلِطُل َوأَنَّ لَّللََّ  َذِلَك اَِأنَّ لَّللََّ ُهَو لاحَْقُّ َوأَنَّ َمل يَْاُلوَن ِمْن ُدونِِه ُهوَ  ) :لِْىَكَملِل َولجَلَملِل، َوللَاَظَمِة َولجَلاَلِل، قَلَل سبحلنه وعال ى
 ك ( .َذِلَك اَِأنَّ لَّللََّ ُهَو لاحَْقُّ َوأَنَُّه حُيِْي لْلَمْوَع  َوأَنَُّه َلَى  ُيلِ  َشْيٍء َقِاي ) :[، وََيَقْولِهِ 62اح : ]ل ( ُهَو لْلَاِىيُّ لْلَكِبريُ 

: الاَحقُّا يِف َذلعِِه َوِصَتلعِِه، هَ ُمَو َولِجُب للُوُجوِد، َيلِمُل للصِ َتلِت َوللن ُُّاوِت، ُوُجوُدُه يَ ُقوُل للرَّْيُخ َلْبُا للكَّْْحَِن للسَّْاِايُّ رْحه هللا عَ َال َى 
ال يَ زَلُل اِلجَلاَللِ  ََ ِل َمْوُصوهًل، وَلَْ يَ َزْل َواَل  َولجَلَملِل َوللَكَملِمْن َلَولزِِم َذلعِِه، َواَل ُوُجوَد ِلَريٍء ِمَن لأَلْشَيلِء ِإالَّ اِِه، هَ ُمَو للِذي َلَْ يَ َزْل َو

 .يَ زَلُل اِلإِلْدَسلِن َمْاُكوهًل
، وَُيلُّ َشيٍء هَ َقْولُُه َدقٌّ، َوِهْاُىُه َدقٌّ، َولَِقلُؤُه َدقٌّ، َوُرُسُىُه َدقٌّ، وَُيجُتُبُه َدقٌّ، َوِديُنُه ُهَو لاَحقٌّ، َوِلَبلَدعُ  ُه َوْدَاُه اَل َشكِيَك َلُه ِهَي لاَحقُّ

 .َسُب ِإلَْيِه هَ ُمَو َدقٌّ يُ نْ 
 ال شكيك له. ولدا أي: هكل مابود سوله الطل، ال إله إال هو، (َفَماَذا بَ ْعَد اْْلَق ِّ إِّال الضَّالُل ) 
: هذلك  للذي هال مل هال من رزقك  ومن عااري أمكي ، هو هللا لشمكىب لك  انامه، وهو للذي ال َتق للابودية ولأللوهية إال له ي أ

 وداه.
ال يوجا غري لاحق شيء يجتبع سوى للضالل، همن عك  لاحق وهو لبلدة هللا  يأ ؛إذل يلن لألمك يذلك َهملذل اَ ْاَا لاحَْقِ  ِإالَّ للضَّاللُ 

 وداه، هقا وقع يف للبلطل وللضالل وهو لبلدة غريه من لْلهلة لألخكى.
ل سوله، وأنجت  عاىمون أنه للكب للذي خىق يل شيء، ولشمجتصكف أي: هكيف عصكهون لن لبلدعه إ ى لبلدة م (فََأَّنَّ ُتْصَرُفوَن  )

 يف يل شيء؟
 لن لبلدة من هذل وصته، إ ى لبلدة للذي ليس له من وجوده إال للاام، وال ميىك لنتسه  (هََأَّنَّ ُعْصَكُهوَن : )  قال السعدي

 نتًال وال ضكًل، وال موعًل وال ديلة وال نرورًل.
ة، وال شكية له اوجه من للوجوه، وال يرتع لنا هللا إال اإذنه، هجتبل شمن أشك  اه، ووحًيل شمن يتك اه، هىيس له من لشمىك مثقلل ذر 

 لقا لامول لقوهل ، ااا أن لامول أديلهن ، ال هقاول دنيله  وأخكله .
 ف لىجتربيه مباىن مثل. ودقت مباىن وجبت وثبجتت.للكل( َكَذلَِّك َحقَّْت َكلَِّمُة رَب َِّك َعَلى الَّذِّيَن َفَسُقوْا أَن َُّهْم الَ يُ ْؤمُِّنوَن ) 

 . سبحلنه ولشمكلد اللكىمة هنل: دكمه وقضلؤه
لاحك  وللقضلء منه سبحلنه لى   لً س ااا لاحق إال للضالل، ثبت أيضولشماىن: مثل مل ثبت أن هللا عال ى هو للكب لاحق، وأنه لي
، وإن يكول سبيل منون اه، ألهن  إن يكول سبيل للكشا ال يجتخذوه سبيالً للذين هسقول لن أمكه، ولمول وصمول لن لاحق، أهن  ال يؤ 

 .للغي يجتخذوه سبيالً 
 هلشمكلد اللتسق هنل: للجتمكد يف للكتك، وللسري هيه إ ى أقص  داوده.

 : ْلللق ي: يمل يتك هؤالء لشمركيون ولسجتمكول لى  شكيم  ولبلدهت  مع هللا غريه، مع أهن  ياارهون اأنه لأ قال ابن كثري
للكلزق لشمجتصكف يف لشمىك وداه، للذي ااث رسىه اجتودياه؛ هىمذل دقت لىيم  يىمة هللا أهن  أشقيلء من سليين للنلر،  

 ( .قَلُلول اَ َى  َوَلِكْن َدقَّْت َيِىَمُة لْلَاَذلِب َلَى  لْلَكلِهكِيَن  ) يقوله
 الفوائد :

 أن للكلزق هو هللا . -1
 ميىكه وهو هللا . أنه ينبغي طىب للكزق ممن -2



 أن طىب للكزق من هللا يكون اأمكين : -3
 : اسؤلل هللا ذلك . األول
 : هال لألسبلب لليت َتىب لألرزلق . والثاين

 وللجتويل لى  هللا . –وعقوى هللا  –يصىة لألردلم 
 جيب ماكهة نامة للسمع وللبصك . -4
 ماصيجته . أن شكك نامة للسمع وللبصك يكون اطللة هللا هبمل ولام -5
 آية من آيلت هللا للاظيمة وهي إخكلج لاحي من لشميت ، وإخكلج لشميت من لاحي . -6
 أن للكتلر يقكون اجتوديا للكاواية ، لكن ال يكتي ذلك دَّت يقكول اجتوديا لأللوهية . -7
 أن لإلله لاحق هو هللا . -8
 أن يل آلة غري هللا همو الطل . -9
 همو الطل . يل شيء ويل لمل لغري هللا  -10

( ُقْل َهْل مِّن ُشرََكآئُِّكم مَّن 34ْؤَفُكوَن )ُقْل َهْل مِّن ُشرََكآئُِّكم مَّن يَ ْبَدُأ اْْلَْلَق ُثَّ يُعِّيُدُه ُقلِّ اَّللَُّ يَ ْبَدُأ اْْلَْلَق ُثَّ يُعِّيُدُه فََأَّنَّ ت ُ )  
ي إََِّل اْْلَق ِّ َأَحقُّ َأن يُ تََّبَع َأمَّن الَّ يَهِّد َِّي إِّالَّ َأن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف يَ ْهدِّي إََِّل اْْلَق ِّ ُقلِّ اَّللَُّ يَ ْهدِّي لِّْلَحق ِّ َأَفَمن يَ ْهدِّ 

َا يَ ْفَعُلوَن ) ( َوَما يَ تَّبُِّع َأْكثَ ُرُهْم إِّالَّ ظَنًّا َإنَّ الظَّنَّ اَل يُ ْغِنِّ مَِّن اْْلَق ِّ َشْيًئا إِّنَّ اَّللََّ 35ََتُْكُموَن )  .(  (36َعَليٌم ِبِّ
 [ . 36 -34] يونس : 

------------- 
مبيًنل لجز آهلة لشمركي ن، ولام لعصلهمل مبل يوجب لختلذهل آهلة يقول عال ى ( ُقْل َهْل مِّْن ُشرََكائُِّكْم َمْن يَ ْبَدُأ اْْلَْلَق ُثَّ يُعِّيُدُه  )

وثلن جمة للجتوايخ وللجتقكيع : هل من لألقل هل  يل ُمما لى   أي :(   يُِايُاهُ ُقْل َهْل ِمْن ُشكََيلِئُكْ  َمْن يَ ْبَاُأ لْْلَْىَق مُثَّ  ) مع هللا
 صنلم من ينر ء لْلىق من للاام مث يتنيه ، مث ياياه وحيييه ؟ولأل
 . ل ويسجتقل اه، وداه ال شكيك لههو للذي يتال هذ(  ُقلِّ اَّللَُّ يَ ْبَدُأ اْْلَْلَق ُثَّ يُعِّيُدهُ  ُقلِّ اَّللَُّ  )

 ولو لججتماول له ...لً ؤي  هم  ألجز من أن ُيىقول ذالايل ُمما: هللا وداه هو للذي يباأ لْلىق مث ياياه، أمل شكيل قل هل 
 يَ ْبَاأُ لْْلَْىَق مُثَّ يُِايُاُه  : ) قال السعدي ُ  من غري مرلر  وال مالون له لى  ذلك.( ُقِل لَّللَّ

ْاِل ْركِِي َن يِف َهِذِه لْْليَلِت َدَجكًل ، اَِأنَّ للرُّكََيلَء للَّيِت يَ ْاُبُاونَ َمل ِمْن ُدونِِه اَل ُقْارََة هَلَل َلَى  هِ أَْلَقَ  لَّللَُّ عَ َال َى لْلمُ قلل للرنقيطي : 
ْدَيلِء َمكًَّة ُأْخَكى ، وَ   أَنَُّه يَ ْمِاي َمْن َيَرلُء .َشْيٍء ، َوأَنَُّه ُهَو َوْدَاُه َجلَّ َوَلاَل للَِّذي يَ ْبَاأُ لْْلَْىَق مُثَّ يُِايُاُه اِلإْلِ

 : ِل َهَذل يف آيَلٍت َيِثريٍَة َوَصكََّح مبِثْ 
 َى َلمَّل ِلُكْ  ِمْن َشْيٍء ُسْبَحلنَُه َوعَ َاللَّللَُّ للَِّذي َخَىَقُكْ  مُثَّ َرَزَقُكْ  مُثَّ مُيِيجُتُكْ  مُثَّ حُيِْييُكْ  َهْل ِمْن ُشكََيلِئُكْ  َمْن يَ ْتَاُل ِمْن ذَ  )َيَقْولِِه 
 ( .ُيْركُِيوَن 

ْتًال َواَل مَيِْىُكوَن َمْوعًل َواَل َدَيلًة َواَل َولختََُّذول ِمْن ُدونِِه آهِلًَة اَل َُيُْىُقوَن َشْيًئل َوُهْ  ُُيَْىُقوَن َواَل مَيِْىُكوَن أِلَنْ ُتِسِمْ  َضكًّل َواَل ن َ  )َوقَ ْولِِه عَ َال َى  
 ( .ُنُرورًل 

ُك لَّللَِّ يَ ْكزُُقُكْ  ِمَن يَ  )َوقَ ْولِِه    ( .للسََّملِء َولأْلَْرِض ل أَي َُّمل للنَّلُس لذُْيُكول نِْاَمَة لَّللَِّ َلَىْيُكْ  َهْل ِمْن َخلِلٍق َغي ْ
 ( .ُق َيَمْن اَل َُيُْىُق أََهَمْن َُيْىُ  )َوقَ ْولِِه  

 ( .ِإْن أَرَلَدِنَ لَّللَُّ ِاُضكٍ  َهْل ُهنَّ َيلِشَتلُت ُضك ِِه  ُقْل أَهَ َكأَيْ جُتْ  َمل َعْاُلوَن ِمْن ُدوِن لَّللَِّ ) َوقَ ْولِِه 



 ( .ِإْن أَْمَسَك رِْزَقُه أَمَّْن َهَذل للَِّذي يَ ْكزُُقُكْ   )َوقَ ْولِِه  
 ( .لَّللَِّ للك ِْزَق ْنَا ِإنَّ للَِّذيَن عَ ْاُبُاوَن ِمْن ُدوِن لَّللَِّ اَل مَيِْىُكوَن َلُكْ  رِْزقًل هَلاْ جتَ ُغول لِ  )َوقَ ْولِِه  

َتُع ، َواَل يَ ْقِاُر َلىَ  ُك ُيىُُّه لْلُمجَتَصكِ ِف َولْْليَلُت يف ِمْثِل َذِلَك َيِثريٌَة ، َوَمْاُىوٌم َأنَّ َعْسوِيََة َمل اَل َيُضكُّ ، َواَل يَ ن ْ   َشْيٍء َمَع َمْن اَِيِاِه لْْلَي ْ
َوقَلُلول َلْو ُينَّل َنْسَمُع أَْو نَ ْاِقُل َمل ُينَّل يِف  )اَل َلْقَل َلُه ، َيَمل قَلَل عَ َال َى َلْن َأْصَحلِب َذِلَك اَل َعْصُاُر ِإالَّ ممَّْن  ،ِاُكلِ  َمل َشلَء 

 ( .َأْصَحلِب للسَِّارِي 
 َهَذل لْلَقْوُل للذي قلله للنِب :  قال الشوكاين  َلْلُمْركِِي َن يف لجلََْولبِ  ُه ُهَو نَِيلاٌَة َلنِ َلْن أَْمِك لَّللَِّ ُسْبَحلنَُه ل : 

 . َشلِدِهْ  ِإ َى َمل يَ ُقوُلونَ ِإمَّل: َلَى  َطكِيِق للجت َّْىِق ِن هَلُْ ، َوعَ ْاكِيِتِمْ  َيْيَف جيُِيُبوَن، َوِإرْ 
 . ْصِ ، َوَمْاكَِهِة َمل َلَاْيهِ جَتلُج َمَاَمل ِإ َى ِإقْ كَلِر لْلَْ َوِإمَّل: ِلَكْوِن َهَذل لْلَمْاىَن َقْا اَ َىَغ يف لْلُوُضوِح ِإ َى َغليٍَة اَل حيُْ 

ُمْ  َلْن َأْن عَ ىْ  َنلِد َزَمُمُ  لاحُْجَُّة، أَْو َأْن ُيَسجََّل َلَىْيِمْ  اِلْلاِ َوِإمَّل: ِلَكْوِن لْلُمْركِِي َن اَل يَ ْنِطُقوَن مبَل ُهَو للصََّولُب يف َهَذل لجلََْولِب ِهكَلرًل ِمن ْ
 . َكِة ِإْن َدلُدول َلِن لاحَْق ِ َولْلُمَكلا َ 

 للبلطل؟! أي: هكيف عصكهون لن طكيق للكشا إ ى ( فََأَّنَّ تُ ْؤَفُكونَ  ) 
وإذل يلن لألمك يذلك من للوضوح وللظمور هََأَّنَّ عُ ْؤَهُكوَن ولإلهك للصكف وللقىب لن للريء. يقلل: أهكه لن للريء ولشماىن : 
 قىبه لنه وصكهه.، إذل يأهكه أهكلً 

 هكيف سلغ لك  أن عصكهول لقولك  لن لبلدة لإلله لاحق، إ ى لبلدة أصنلم ال عنتع وال عضك؟!. يأ
 إللدة لشمخىوقلت ااا موهتل دجة لىيم  يف للجتاليل لى  قارعه مع لام للارلهم  هبل، لإليذلن اسطوع أدلجتمل،  سبحلنه وجال

 ( .هِايُاُه َوُهَو أَْهَوُن َلَىيْ َوُهَو للَِّذي يَ ْبَاُؤل لْْلَْىَق مُثَّ يُ  )عال ى لإلللدة يمل قللألن للقلدر لى  للباء يكون أقار لى  
 هىمل يلن إنكلره  هلذه لاحقيقة للولضحة من الب للانلد أو لشمكلاكة، نزل إنكلره  هلل منزلة للاام

 قل هلؤالء لشمركي ن : هل من هذه لْلهلة لليت يعوايخ آخك يف صورة لسجتتملم أ ( ُقْل َهْل مِّْن ُشرََكائُِّكْم َمْن يَ ْهدِّي إََِّل اْْلَق ِّ ) 
، أو  ، أو يكسل رسوالً ًل هينزل يجتلا يال لى  طكيق لاحق وسبيل لالسجتقلمة ؟ أويماي دلئكل ؟  أو؟  ن يكشا ضلالً عاباوهنل م

 ك وللجتتكك يف مىكوت للسمولت ولألرض ... ؟هلذل للكون. أو حيث للاقول لى  للجتاا لً دقيق لً يركع شكياة، أو يضع نظلم
 لً لؤي  هال يسجتطياون أن يتاىول شيئقل هل  يل ُمما: هللا وداه هو للذي يتال يل ذلك، أمل شكي( أي : ُقلِّ اَّللَُّ يَ ْهدِّي لِّْلَحق ِّ ) 

 من ذلك أو من غريه.
  : منل يماي لاحيلرى وللضالل، ويقىب للقىوب من أي: أنجت  عاىمون أن شكيلءي  ال عقار لى  هالية ضلل، وإقال ابن كثري

 للغي إ ى للكشا هللا، للذي ال إله إال هو.
 : للِِه ِإْرَسللِِه لِىكُُّسِل، َوِإنْ زَ َوِهَاليَُة لَّللَِّ ُسْبَحلنَُه لِِاَبلِدِه ِإ َى لاحَْقِ  ِهَي: مبَل َنَصَبُه هَلُْ  ِمَن لْْليَلِت يِف لْلَمْخُىوقَلِت، وَ  قال الشوكاين

 .َولأْلََْسَلِع َولأْلَْاَصلرِ  لِْىُكجُتِب، َوَخْىِقِه ِلَمل يَ جتَ َوصَُّل ِاِه لْلِاَبلُد ِإ َى َذِلَك ِمَن لْلُاُقوِل َولأْلَهْ َملمِ 
 أقوم طكيق.الألدلة وللربله ن، والإلهللم وللجتوهيق، ولإلللنة إ ى سىو   (يَ ْمِاي لِْىَحقِ  ) وداه ( ُقِل لَّللَُّ : )  ال السعديوق 
 سبحلنه وعال ى أدق أهمن يكشا ل ى لاحق وهو هللا ي :أ ( َأَفَمْن يَ ْهدِّي إََِّل اْْلَق ِّ َأَحقُّ َأْن يُ تََّبَع َأمَّْن ال يَهِّد ِّي إِّال َأْن يُ ْهَدى )

 ؟ وال عسجتطيع هالية نتسمل هضال لن هالية غريهل ؟ لً داأصنلم لليت ال هتاي م هذه لألأالإلعبلع ، 
 ( .يَل أََاِت َِلَ عَ ْاُبُا َمل ال َيْسَمُع َوال يُ ْبِصُك َوال يُ ْغيِن َلْنَك َشْيًئل  )  ى إخبلرًل لن إاكلهي  أنه قلللل عاليمل ق

 إ ى غري ذلك من لْليلت. (ْاَمُىون أَعَ ْاُبُاوَن َمل عَ ْنِحجُتوَن َولَّللَُّ َخَىَقُكْ  َوَمل ع َ )  وقلل لقومه 
 : َيْيَف قَلَل: اِإالَّ أَْن يُ ْمَاىا، َوللصََّنُ  اَل يُ جَتَصوَُّر أَْن يَ ْمجَتِاَي َواَل َأْن يُ ْمَاى؟.ِإْن ِقيلَ  قال البغوي : 



قَ ِقيَل: َمْاىَن لهلَِْاليَِة يف َدقِ  لأْلَْصَنلِم لاِلنجِْتَقلُل، َأْي: أَن ََّمل اَل عَ ْنجَتِقُل ِمْن َمَكلٍن ِإ َى َمَكلٍن إِ  ُ اِِه َلْجُز لأْلَْصَنلِم.الَّ َأْن َُتَْمَل َوعُ ن ْ  َل، يَ جَتبَ  نَّ
ْصَنلَم آهِلًَة َوأَنْ َزُلوَهل َمْنزِلََة َمْن َيْسَمُع َوَجَولٌب آَخُك َوُهَو: أَنَّ ذِْيَك لهلَِْاليَِة َلَى  َوْجِه لْلَمَجلِز، َوَذِلَك َأنَّ لْلُمْركِِي َن َلمَّل لختََُّذول لأْلَ 

َمل مبَِ   ل يُ َاب َُّك َلمَّْن يَ ْاَىُ  َويَ ْاِقُل، َوُوِصَتْت ِاِصَتِة َمْن يَ ْاِقُل.َويَ ْاِقُل َلب ََّك َلن ْ
يُْذَهُب ااقولك ، ييف سويجت  ا ن هللا وا ن َخىقه، ولالجت  هذل هبذل، ولبامت هذل  أي: همل اللك  ( َفَما َلُكْم َكْيَف ََتُْكُمونَ  )

 ي من للضاللة اللابلدة وداه، وأخىصجت  إليه للالوة ولإلنلاة.وهذل؟ وهال أهكدمت للكب جل جالله لشمللك لاحلي  لهللد
  لسجتتملم قصا اه للجتاجيب من أدولهل  لليت عالو إ ى للاهرة وللغكلاة.(  َفَما َلُكْم َكْيَف ََتُْكُمونَ ) قوله عال ى 
للق لهللدي، لخىوقلت ال هتاى : مل للذي وقع لك ، ومل للذي أصلاك  يف لقولك  دَّت صكمت عركيون يف للابلدة مع هللا لْليأ

 انتسمل وإمنل هي يف دلجة إ ى من ُيىقمل ويمايمل.
  للدة مطكدة يف للقكآن، هقا دك  ًل ،ثلني وللى  أن لالسجتاالل لى  وجود للصلنع الْلىق أوال مث الهلالية:  يالراز قال 

 ( .ْمِايِن للَِّذي َخَىَقيِن هَ ُمَو ي َ )  لن إاكلهي  أنه ذيك ذلك هقلل نهسبحل
 ( . رَا َُّنل للَِّذي أَْلط  ُيلَّ َشْيٍء َخْىَقُه مُثَّ َهاى ل )ولن موس  أنه قل

َر هَ َماىَسبِ ِح لْسَ  رَاِ َك لأْلَْلَى . للَِّذي َخَىَق َهسَ  ) اذلك هقلل  لً وأمك ُمما   ( . وَّى، َوللَِّذي َقاَّ
روح، هلالسجتاالل لى  وجود للصلنع اأدولل لجلسا هو لْلىق،  وهو يف لاحقيقة دليل شكيف، ألن لإلنسلن له جسا وله 

أعباه ( َمْن يَ ْبَاُؤل لْْلَْىَق مُثَّ يُِايُاُه  ه )لْلىق يف لْلية لألو ى وهو قول ولالسجتاالل اأدولل للكوح هو لهلالية، هملهنل أيضل شمل ذيك دليل
 ة .االيل لهلالية يف هذه لْلي

 َوقَ ْولِِه:  (ِذي َخَىَقيِن هَ ُمَو يَ ْمِاينِ للَّ )ْااَلُل اِلهلَِْاليَِة اَ ْاَا لاِلْسجِتْااَلِل اِلْْلَْىِق َوَقَع َيِثريًل يف لْلُقْكآِن َيَقْولِِه: َولاِلْسجتِ :  وقال الشوكاين
َر هَ َماى . للَِّذي َخَىَق َهَسوَّى)َوقَ ْولِِه:  (لَّ َشْيٍء َخْىَقُه مُثَّ َهاىللَِّذي أَْلط  يُ )  . (َوللَِّذي َقاَّ

 لمل أصلاه منم  من إسلءلت. عوايخ آخك هل  لى  لنقيلده  لألوهلم وللظنون، وعسىية لىكسول ( َوَما يَ تَّبُِّع َأْكثَ ُرُهْم إِّالَّ ظَنًّا  )
خللقم  سوى للظنون ولألوهلم لليت : إن هؤالء للذين ألكضول لن دلوعك يل ُمما، ال يجتباون يف لقلئاه  ولبلدهت  لغري يأ

 ورثمل لألانلء لن لْلالء.
 ُمْ ، َلَْ يَكِْد م ( َوَمل يَ جتَِّبُع َأْيثَ ُكُهْ  ِإالَّ ظَنًّل)  : قال البغوي ُمْ ، يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ لأْلَْصَنلَم آهِلٌَة، َوِإن ََّمل َعْرَتُع هَلُْ  يف لْْلِخَكِة ظَنًّل ِمن ْ ن ْ

يَع َمْن يَ ُقوُل َذِلكَ َرُسوٌل، َوأَرَلَد اِلأْلَْيثَِك: ِاِه ِيجَتلٌب َواَل   . مجَِ
  ًل ، ودساًل وجحود لً أانلءه ، ولكنم  ال يجتباونه لنلدوخص أيثكه  اللذيك، ألن هنل  قىة منم  ياكهون لاحق يمل ياكهون  

اُوَنَك َولِكنَّ للظَّلِلِم َن ِاآيلِت لَّللَِّ عال ى )  يمل قلل  ( . جَيَْحُاوَن هَِإن َُّمْ  ال ُيَكذِ 
 خص أيثكه  اللذيك، لإلشلرة إ ى أن هنل  قىة منم  عاكف لاحق، وسجتجتباه يف للوقت للذي يكياه هللا سبحلنه وجيوز أن يكون

 عال ى.
ُمْ  ِمْن َلَذلِب لَّللَِّ َشْيًئل. وَ أ ( َإنَّ الظَّنَّ اَل يُ ْغِنِّ مَِّن اْْلَق ِّ َشْيًئا)   . ِقيَل: اَل يَ ُقوُم َمَقلَم لْلِاْى ِ ْي: اَل يَْاَهُع َلن ْ
َا يَ ْفَعُلونَ  )  أنه سيجلزيم  لى  ذلك أمت لجلزلء. ووليا شايا؛ ألنه عال ى أخرب هتايا هل ، ( إِّنَّ اَّللََّ َعلِّيٌم ِبِّ
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 [ . 37] يونس : 

---------- 
نه ال يقار لى  ومل يلن يجتميَّأ ألدا أن يأيت هبذل للقكآن ِمن لنا غري هللا، أل(  َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأن يُ ْفتَ َرى مِّن ُدونِّ اَّللَِّّ ) 

 . ذلك أدا من لْلىق
شأن هذل للقكآن لشماجز، أن ُيارله أو ُيجتىقه أدا من لإلنس أو لجلن أو غريمهل ألن مل لشجتمل لىيه من إلجلز واالغة ىيس من ه

 وعركيالت دكيمة، وآدلب قومية، وهاليلت جلماة ... يرما اأنه من يالم خللق للقوى وللقار.
 يأعول مبثىه، وال اارك سور وال اسورة من مثىه ألنه  هذل ايلن إللجلز للقكآن، وأنه ال يسجتطيع للبرك أن:  ابن كثري قال

 عال ى اتصلدجته واالغجته ووجلزعه ودالوعه ولشجتملله لى  لشمالِن للغزيكة للنلهاة يف للانيل ولْلخكة، ال يكون إال من لنا هللا
: عال ى م لشمخىوق ن، وهلذل قللللذي ال يربمه شيء يف ذلعه وال يف صتلعه، وال يف أهالله وال يف أقولله، هكالمه ال يربه يال

  .ْن يُ ْتاَرى ِمْن ُدوِن لَّللَّ َومل يلَن هَذل لْلُقْكآُن أَ 
 ِمَن لْلَولِضَحِة يُ ْتجتَ َكى َأْي: َوَمل َصحَّ َوَمل لْسجتَ َقلَم أَْن َيُكوَن َهَذل لْلُقْكآُن لْلُمْرجَتِمُل َلَى  لاحَُْجِ  لْلبَ يِ َنِة، َولْلبَ كَلِه ِن :  قال الشوكاين

َل ُهَو ِمْن ِلْنِا لَّللَِّ َلزَّ َوَجلَّ، وََيْيَف َيِصحُّ َأْن َيُكوَن ُمْتجتَ ًكى، َوقَ  ، َوِإمنَّ عْ َيلِن ِاُسورٍَة ِمْنُه لْلَقْوُم لْْلَْىِق ِمْن ُدوِن لَّللَِّ ْا َلَجَز َلِن لإْلِ
 . للَِّذيَن ُهْ  أَْهَصُح لْلَاَكِب ِلَسلنًل َوأََدق ُُّمْ  أَْذَهلنًل

قل لىكجتب لليت أنزهلل لى  أنبيلئه؛ ( أي :  َوَلكِّن َتْصدِّيَق الَّذِّي بَ ْْيَ َيَدْيهِّ )   . ألن دين هللا ولداولكن هللا أنزله مصاِ 
 مكلد اللذي ا ن يايه: للكجتب للسلاقة لى  للقكآن يللجتورلة ولإلجنيل وللزاور.و 

اي مل مض  من للكجتب اأهنل ا ن ي سبحلنه ريء يكون أملمه، هوصفهيه نوع جملز ألن مل ا ن ياي لل( اَ  ْنَ يََاْيِه ) وقوله 
 . للقكآن لراة ظمورهل ولشجتملرهل

لنا  ، ومن أمك العبلع للكسول عال ى وماىن عصايق للقكآن لىكجتب للسلاقة: عأيياه شمل لشجتمىت لىيه من دلوة إ ى ودالنية هللا 
 ظموره.

 من وجم ن : للسلاقة  للقكآن لىكجتب وعصايق 
 للوجه لألول: أنه دليملً هلل اللصاق، أي: دك  اأهنل صاق من لنا هللا لز وجل.

للوجه للثلِن: أنه صاقمل ألهنل أخربت اه هوقع مصاقًل هلل، هإن للكجتب للسلاقة أخربت هبذل للقكآن، وأن سينزل، ووصتت للنِب 
 ه لليت يلنول ياكهونه هبل يمل ياكهون أانلءه .للذي سينزل لىيه اأوصله 
 :ويلن نزوله يمل أخربت اه ممل زلدهل صاقلً لنا دلمىيمل من ذوي للبصلئك للذين لنقلدول ألمك هللا ولعباول شكلئع  قال ابن كثري

 هللا.
  : وعقكيك هذه لاحجة من وجوه(  ولكن َعْصِايَق للذى اَ  ْنَ يََاْيهِ ) له قو قال الرازي : 
يلن رجاًل أميلً مل سلهك إ ى اىاة ألجل للجتاى  ، ومل يلنت مكة اىاة للاىملء ، ومل يلن هيمل شيء من    أن ُممالً  أحدها : 



 أع  هبذل للقكآن ، هكلن هذل للقكآن مرجتماًل لى  أقلصيص لألول ن ، وللقوم يلنول يف غلية للاالوة له ، يجتب للاى  ، مث إنه 
هىو َل عكن هذه لألقلصيص مولهقة شمل يف للجتورلة ولإلجنيل لقادول هيه ولبللغول يف للطان هيه ، ولقللول له إنك جئت هبذه 
لألقلصيص ال يمل ينبغي ، هىمل َل يقل أدا ذلك مع شاة دكصم  لى  للطان هيه ، ولى  عقبيح صورعه ، لىمنل أنه أع  اجتىك 

إمنل أخرب لن  ولإلجنيل ، مع أنه مل طللاممل وال عىمذ ألدا هيممل ، وذلك يال لى  أنه  لألقلصيص مطلاقة شمل يف للجتورلة
 هذه لألشيلء اودي من قبل هللا عال ى.

: أن يجتب هللا لشمنزلة دلت لى  مقام ُمما لىيه للسالم ، لى  مل لسجتقصينل يف عقكيكه يف سورة للبقكة يف عتسري قوله  اْلجة الثانية
عصايقًل شمل يف عىك للكجتب ، من للبرلرة  وإذل يلن لألمك يذلك يلن جميء ُمما  ( أُوِف ِاَاْماُِي ْ  يَوأَْوهُوْل ِاَاْماِ )  ى عال

 ، هكلن هذل لبلرة لن عصايق للذي ا ن يايه. مبجيئه 
لَل ُغِىَبِت ): ، يقوله عال ى، ووقات مطلاقة لذلك لْلربللكثرية يف لشمسجتقبلأخرب يف للقكآن لن للغيوب  أنه  اْلجة الثالثة :

َوَلَا هللا للذين ءلَمُنوْل ِمْنُكْ  َوَلِمُىوْل للصلاحلت لََيْسجَتْخِىَتن َُّمْ  )ويقوله  (لََّقْا َصَاَق هللا َرُسوَلُه للكؤيل الاحق) ، ويقوله عال ىلْلية (للكوم
، هكلن ذلك لبلرة لن ، إمنل دصل اللودي من هللا عال ىذلك يال لى  أن لإلخبلر لن هذه للغيوب لشمسجتقبىة و  ( لالرض يف 

عصايق للذي ا ن يايه ، هللوجملن لألوالن : إخبلر لن للغيوب لشملضية وللوجه للثللث : إخبلر لن للغيوب لشمسجتقبىة ، وجممولمل 
 لبلرة لن عصايق للذي ا ن يايه.

َمِة مَ :  اينقال الشوك َلَْ َيطَِّىْع َع َأنَّ للنَِّبَّ َونَ ْتُس َهَذل للجتَّْصِايِق ُمْاِجَزٌة ُمْسجَتِقىٌَّة، أِلَنَّ أَقَلِصيَصُه ُمَولِهَقٌة ِلَمل يف لْلُكجُتِب لْلُمجتَ َقاِ 
  لعََّصَل مبَْن لَُه ِلْىٌ  ِاَذِلَك،َلَى  َذِلَك َواَل عَ َاىََّمُه َواَل َسَأَل َلْنُه َواَل 

يَل اْلكَِّتابِّ  ، ال شك يف أن هذل للقكآن مودً  من رب ويف هذل للقكآن ايلن وعتصيل شمل شكله هللا ألمة ُمما أي : ( َوتَ ْفصِّ
 للالشم ن.

 .شمل لشجتمىت لىيه هذه للكجتب من عركيالت وآدلب وأدكلم وموضحلً  أن يكون متصالً 
  َمل يف ُيجُتِب لَّللَِّ لشمجتقا مة، وللكجتلب: لىجنس ُ َ يف لْلُقْكآِن ِمَن لأْلَْدَكلِم، هَ َيُكوُن ، وللجت تصيل: للجتَّْبِي ُن َأْي: يُ بَ  نِ  وقيل: أرلد َمل اُ  نِ 

 . لْلُمَكلُد اِلْلِكجَتلِب: لْلُقْكآنَ 
 سجتغكق للكجتب يىمل.وللظلهك أن عاكيف للكجتلب عاكيف لجلنس هي:  قال ابن عاشور 

، ودلهع شمل ال مصىحة لىنلس يف دولم دكمهوماىن يون للقكآن عتصياًل هلل أنه مب ن شمل جلء جمماًل يف للكجتب للسللتة ، ونلسخ 
يف سورة  ( ومميمنًل لىيه)، وهو ماىن قوله عال ى ، هكل ذلك دلخل يف ماىن للجتتصيللليت ضل هبل أهل للكجتلبمجترلهبلت لى

 . للاقود
رب  عال ى من هللا : هذل للكجتلب ال ريب وال شك يف يونه منزال لى  رسوله ُمما يأ( ن رَّب ِّ اْلَعاَلمَِّْي     اَل رَْيَب فِّيهِّ مِّ ) 

  ن .للالشم
 للكيب هو للرك مع للقىق همو أخص من للرك .

 ال ى ) عنزيل للكجتلب ال ريب هيه من رب للالشم ن ( .ال شك وال ريب أنه مود  من لنا هللا ، يمل قلل ع فالقرآن 
 ال شك أنه يباث لى  لام للكيب وللرك . والقرآن
 ال شك وال ريب أنه ولقع موقا ه . والقرآن
 ال يجتضمن أمورلً عباث لى  للكيب وللرك . والقرآن
 ال يوجا هيه مجتنلقض لت . والقرآن



 . ال ريب هيه وإن لرعلب هيه لشمكعلاون والقرآن
 همذل للكجتلب مرجتمل : ونتي للكيب لنه يسجتىزم ضاه، إذ ضا للكيب وللرك لليق نهيه : ال ريب  قال الشيخ السعدي ،

، ، ال اا أن يكون مجتضمنًل لضاهاح، وهذه قللاة متياة : أن للنتي لشمقصود اه لشم، لشمزيل لىرك وللكيبلى  لليق نلى  
 م لحملض ال ماح هيه .                           ، وللااوهو للكملل، ألن للنتي لام

  هيه دليل لى  أنه ال ينبغي لىمسى  أن يكعلب يف هذل للكجتلب ، ألن يل مل هيه من منم  هللا ُمتوظ منذ احظة نزوله إ ى قيلم
 للسلل ة .

 ذي أنزل لى  لباه للكجتلب وَل جيال هذل للجتنويه هبذل للقكآن يف يملله ولام عنلقضلعه يسجتوجب ْحا هللا عال ى ) لاحما هلل لل
 ( . له لوجلً 

 للكب هو لشمللك لشمجتصكف لشمابود لشمااك لرؤون خىقه لشمكيب هل  اللنا  للظلهكة وللبلطنة .(  ( َرب ِّ اْلَعاَلمِّْيَ ) 
رجتمل لى  مكلرم ومن ألظ  أنولع عكايجته أن أنزل لىيم  هذل للكجتلب للذي هيه مصلاحم  للاينية وللانيوية، لشمقال السعدي : 

 لألخالق وُملسن لأللملل.
 وعكايجته عال ى ْلىقه نوللن : للمة وخلصة : قال الشيخ السعدي رمحه هللا : 

 هي خىقه لىمخىوق ن ، ورزقم  ، وهاليجتم  شمل هيه مصلاحم  لليت هيمل اقلؤه  يف للانيل . فالعامة :
  له ، ويكمىم  ، وياهع لنم  للصولرف ، وللاولئق لاحلئىة اينم  واينه ، عكايجته ألوليلئه ، هريايم  الإلميلن ، ويوهق م واْلاصة :

 ودقيقجتمل : عكاية للجتوهيق لكل خري ، وللاصمة من يل شك .
 : لخجتىف مل لشمكلد اللالشم ن لى  أقولل : العاملْي 

 : يل موجود سوى هللا ، وهذل قول قجتلدة ورجحه للقكطِب ولان يثري .  قيل

 زملن للَل لقوله عال ى ) أعأعون للذيكلن من للالشم ن ( أي من للنلس . : أهل يل وقيل
 : لجلن ولإلنس ، لقوله عال ى ) ليكون لىالشم ن نذيكلً ( . وقيل
 : للالََل لبلرة لمل ياقل وه  لإلنس ولجلن ولشمالئكة وللريلط ن . وقيل

ل ى ) قلل هكلون ومل رب للالشم ن . قلل رب للسمولت ، ألنه شلمل لكل لخىوق وموجود ، ودليىه قوله عا والصحيح األول
 ولألرض ومل اينممل ( .

  العاملْي : مجع عاََل: 
 لقِم  وصلنام  ، وهذل هو للصحيح مأخوذ من للَاالمة ، ألهن  َلىٌ  لى  خل قيل : 

 . ى  لنتكلده الشمىكة ولجتالنية هللا ولى  لظم ويف جزء منه ، آية عال لى  ود، هإن هذل لْلىق يف يل هكد منه 
 قلل للرللك :

 لجللداُ  هأم ييف جيحا    ييف يُاص  لإللُه    هول لجبلً 
 ه ولداُ    ى  أن       ال ل          ع       ةٌ              ه آي       ل شيٍء ل               يويف  

 ( . ِإنَّ يِف َخْىِق للسََّملَولِت َولأْلَْرِض َولْخجِتالِف للىَّْيِل َوللن ََّملِر َْليلٍت أِلُوِل لأْلَْلَبلبِ قلل عال ى )
ااض لأللكلب لن وجود هللا هقلل : إن للباك ليال لى  للباري ، وإن أثك لألقالم ليال لى  لشمسري ، هسملء ذلت أاكلج ،  وسئل

 وأرض ذلت هجلج ، وحبلر ذلت أمولج أال يال لى  وجود للىطيف لْلبري .
 جسمك ورودك هيه من لْليلت مل يبمك للاقول .



 ق ال يصار إال لن لى  وماكهة اأدولهل  .مأخوذ من للِاى  ، ألن هذل لْلى وقيل :
 : عطىق أديلنلً ويكلد اه لإلنس ولجلن  العاملْي: 

 .يمل قلل عال ى ) عبلر  للذي نزل للتكقلن لى  لباه ليكون لىالشم ن نذيكلً ( 
 :وأديلنلً عطىق لى  للبرك 

 يقوله عال ى ) أعأعون للذيكلن من للالشم ن ( .
 لى  أن عكايجته عال ى لخللتة لاراية غريه ، وايلنه من وجوه :قلل ااض للاىملء : ول 

 أنه عال ى يكيب لبياه ال لغكض نتسه ، وغريه يكاون لغكض أنتسم  ال لغكض غريه  .األول : 
ال ى : أن غريه إذل رىب هبقار عىك للاراية يظمك للنقصلن يف خزلئنه ويف ملله وهو مجتالل لن للنقصلن وللضكر ، يمل قلل عالثاين : 

 .)َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِلْنَانَل َخزَلئُِنُه َوَمل نُ نَ ز ِلُُه ِإالَّ ِاَقَاٍر َمْاُىوٍم( 
: ) إن هللا  أن غريه من لحملسن ن إذل أحل للتقري لىيه أاغضه ودكمه ومناه ، ولاحق عال ى خبالف ذلك ، يمل قلل الثالث : 

 عال ى حيب لشمىح ن يف للاللء ( .
أن غريه من لحملسن ن مل َل يطىب منه لإلدسلن َل ياط ، أمل لاحق عال ى هإنه ياطي قبل للسؤلل ، أال عكى أنه رال  دلل  :  الرابع

ينت جنينًل يف رد  لألم ، ودلل مل ينت جلهاًل غري للقل ، ال َتسن أن عسأل منه ، ووقل  وأدسن إليك مع أنك مل سألجته 
 ومل يلن لك لقل وال هالية .

 يبة أو لشموت ، ولاحق عال ى ال ينقطع إدسلنه للبجتة .أن غريه من لحملسن ن ينقطع إدسلنه إمل اسبب للتقك أو للغْ س : اْلام
أن غريه من لحملسن ن ُيجتص إدسلنه اقوم دون قوم وال ميكنه للجتامي  ، أمل لاحق عال ى هقا وصل عكايجته وإدسلنه إ ى السادس : 

 .َوِسَاْت ُيلَّ َشْيٍء (  ) َوَرْْحَيِت للكل ، يمل قلل : 
 الفوائد :

 أنه ال ميكن هلذل للقكآن أن يكون من ارك . -1
 وجوب لإلميلن اأن هذل للقكآن يالم رب للبرك . -2
 ال أدا يسجتطيع أن يأيت مبثل هذل للقكآن .-3
 أن للقكآن مصاق لىكجتب للسلاقة . -4
 أن هذل للقكآن ال ريب هيه أنه من رب للالشم ن . -5
 أن للجتمسك اللقكآن يالو إ ى للثبلت وللبصرية ولالطمئنلن . -6
 إثبلت راواية هللا عال ى . -7
َا َلَْ يِّ 38دِّقَِّْي )َأْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ َراُه ُقْل فَْأُتوْا بُِّسورٍَة م ِّْثلِّهِّ َواْدُعوْا َمنِّ اْسَتَطْعُتم م ِّن ُدونِّ اَّللَِّّ إِّن ُكنُتْم َصا )  يُطوْا ( َبْل َكذَّبُوْا ِبِّ

 ( .( 39مَِّْي )بِّعِّْلمِّهِّ َوَلمَّا يَْأِتِِّّْم تَْأوِّيُلُه َكَذلَِّك َكذََّب الَّذِّيَن مِّن قَ ْبلِّهِّْم فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِّبُة الظَّالِّ 
 [ . 39 -38] يونس : 

------------- 
   .نتسه؟ هإهن  ياىمون أنه ارك مثىمال أيقولون: إن هذل للقكآن لهارله ُمما من لنا  (َأْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ َراُه  )

: قل هل : يل ُمما لى  سبيل للجتبكيت ي أ( َواْدُعوْا َمنِّ اْسَتَطْعُتم م ِّن ُدونِّ اَّللَِّّ إِّن ُكنُتْم َصادِّقَِّْي  فَْأُتوْا بُِّسورٍَة م ِّْثلِّهِّ  ُقلْ ) 
أنجت  يل هصحلء للاكب اسورة مثل سوره يف وللجتحاي: إن يلن لألمك يمل زلمجت  من أَّن أنل للذي لخجتىقت هذل للقكآن، هأعول 



للبالغة ولهلالية وقوة للجتأثري، وقا أحبت لك  مع ذلك أن عالول شمالونجتك  ومسللاعك  يف اىوغ غليجتك  يل من عسجتطياون دلوعه 
  .عال ى سوى هللا

يأعول اأية سورة من مثل سور للقكآن،  منككة، لإلشلرة إ ى أنه ال يطللبم  اسورة ماينة، وإمنل أالح هل  أن(  سورة) وجلءت يىمة 
 دَّت ولو يلنت يأصغك سورة منه.

ياود إ ى للقكآن للككمي، ولشمكلد مبثىه هنل: مل يرلهبه يف دسن للنظ ، ومجلل لألسىوب، وسالد لشماىن، وقوة ( ِمْثِىِه ) وللضمري يف 
 للجتأثري.

 غلءه  وشاكلءه  ويل من يجتوَسون هيه للاون ولشمسللاة.عرمل آهلجتم  واى( َمِن لْسجَتَطْاجُتْ   ) ويىمة َمِن يف قوله
 : وقا وقع للجتحاي اللقكآن لى  أوجه 

 :  َتداهم أن يأتوا بقرآن ِبثل هذا القرآن
ْنُس َولجلِْنُّ وقلل عال ى )( هَ ْىَيْأُعول حِبَِايٍث ِمْثِىِه ِإْن َيلنُول َصلِدِق نَ قلل عال ى ) َلَى  َأْن يَْأُعول مبِْثِل َهَذل لْلُقْكآِن ال ُقْل لَِئِن لْججَتَمَاِت لإْلِ

 ( .يَْأُعوَن مبِْثِىِه َوَلْو َيلَن اَ ْاُضُمْ  لِبَ ْاٍض َظِمريلً 
 :  وَتداهم أن يأتوا بعشر سور مثله

ِ إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ ْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بِعَْشِر ُسَوٍر ِمثِْلِه ُمْفتََريَاٍت َوادُْعوا َمِن قال تعالى ) أ  ( . اْستََطْعتُْم ِمْن دُوِن اَّلله

  :وَتداهم أن يأتوا بسورة من مثله 
 . يمل يف هذه لْلية
 ( ُدوِن لَّللَِّ ِإْن ُيْنجُتْ  َصلِدِق نَ  َالءَُيْ  ِمنْ  َوِإْن ُيْنجُتْ  يِف رَْيٍب ممَّل نَ زَّْلَنل َلَى  َلْبِانَل هَْأُعول ِاُسورٍَة مِ ْن ِمْثِىِه َولْدُلول ُشمَ ويف قوله عال ى ) 

قيل : ألولنك  ونصكلءي  ، وقيل : آهلجتك  ، وقيل : لئجتول ارمالء يرماون لك  أن مل  ( َالءَُيْ  ِمْن ُدوِن لَّللَِّ  َولْدُلول ُشمَ وقوله ) 
 أعيجت  اه يالدل للقكآن أو يقلراه .

جتحاي شمن للناه وَتاله : لذهب ولئت مبن عسجتطيع من أصحلاك وألولنك وهذل غلية للجتحاي هل  . وهذل يمل يقول لشماِجز لشم
 وأوليلئك لجتسجتا ن هب  .

 ومن عااك للقكآن وجا هيه من وجوه لإللجلز هنونًل ظلهكة وختية من ديث للىتظ ومن جمة لشماىن ، ...  قال ابن كثري :
لت ملضية يلنت ووقات طبق مل أخرب سولء اسولء ، وأمك هكٌل من لتظه ومانله هصيح ال حيلذى وال يالَّن ، هقا أخرب لن مغيب

لم ، هكىه اكل خري ، وهن  لن يل شك يمل قلل عال ى ) ومتت يىمة راك صاقلً ولااًل ( أي صاقلً يف لألخبلر ولااًل يف لألدك
 ... ال ُيىق لن يثكة للكد ، وال ميل منه للاىملء .دق وصاق ولال وهاى ، 

 اسورة من مثل هذل للقكآن ولو دلل من دلل إليه ليالون ه ، يمل قلل عال ى ) ال يأعون مبثىه ولو يلن هال أدا يسجتطيع أن يأيت 
 ااضم  لباض ظمريلً ( أي ماينلً .

َا ََلْ يِّيُطوْا بِّعِّْلمِّهِّ )  ان اه قبل أن يتقموه ويجتااكول أي : ال يذب هؤالء لشمركيون اللقكآن للاظي  ، وسلرلول إ ى للط( َبْل َكذَّبُوْا ِبِّ
 مل هيه .

ْنَصل:  قال الشوكاين ِف، اَْل يَ ُكدُُّه َوَهَكَذل َصَنَع َمْن َعَصىََّب يف للجتقىيا وَل يبلل شمل َجلَء اِِه َمْن َدَلل ِإ َى لاحَْقِ  َومَتَسََّك ِاُذيُوِل لإْلِ
َنلُه،َيَمل عَ كَلُه َلَيلنًل، َوعَ ْاَىُمُه ُوْجَالنًل. وَ مبَُجكَِّد َيْونِِه َلَْ يُ َولِهْق َهَولُه، َواَل َجلَء لَ  لاْحَلِصُل َى  طََبِق َدْلَولُه قَ ْبَل أَْن يَ ْاِكَف َمْاَنلُه، َويَ ْاَىَ  َمب ْ

َِة َولْلبُ ْكَهلِن لْلَولِضِح قَ ْبَل أَْن حيُِيَط ِاِاْىِمِه، هَ ُمَو َلَْ يَ جَتمَ  سَّْك ِاَرْيٍء يِف َهَذل للجتَّْكِذيِب ِإالَّ جُمَكََّد َيْونِِه َجلِهاًل َأنَّ َمْن َيذََّب اِلاحُْجَِّة للن َّريِ 
ُك َللَلٍِ ِاِه، َهَكلَن هِبََذل للجتَّْكِذيِب ُمَنلِديًل َلَى  نَ ْتِسِه اِلجلَْْمِل اَِأْلَى  َصْوٍت،  اًل ِاُقُصورِِه َلْن عَ َاقُِّل لاحَُْجِ  ِلَمل َيذََّب ِاِه َغي ْ َوُمَسجِ 



 ِغ َعْسِجيٍل، َولَْيَس َلَى  لاحُْجَِّة َواَل َلَى  َمْن َجلَء هِبَل ِمْن َعْكِذيِبِه َشْيٌء:اِأَاْ ىَ 
ُىُغ لجْلَلِهُل ِمْن نَ ْتِسهِ  ُىُغ لأْلَْلَالُء ِمْن َجلِهٍل ... َمل يَ ب ْ  . َمل يَ ب ْ

 أن يتقموه وياىمول ينه أمكه وقبل أن ولشماىن أهن  سلرلول إ ى للجتكذيب اللقكآن يف اايمة للسملع قبل :  قال ابن عاشور
 يجتااكوه.

 وإمنل يكون مثل هذل للجتكذيب لن مكلاكة ولالوة ال لن للجتقلد يونِه مكذوالً.
 ولاحلل َل يأهت  ااا للقبة مل هيه من للوليا . : أي( َوَلمَّا يَْأِتِِّّْم تَْأوِّيُلُه ) 
  : هيه وجملن : (ِويُىُه َوَلمَّل يَْأهِتِْ  عَأْ  قوله عال ى )قال املاوردي 

 أدامهل : لى  مل هيه من للربهلن.
  للثلِن : مل يؤول إليه أمكه  من للاقلب.

ُمْ  َوَقَع قَ ْبَل لإلدلطة ااىمه، وقبل أن ياكهول مل يؤول ِإلَْيِه ِمْن ِصْاِق َمل لْشجَتمَ : قال الشوكاين  َل َلَىْيِه ِمْن َولْلَمْاىَن: َأنَّ للجتَّْكِذيَب ِمن ْ
ِم َن َولأْلَُمِ  للسَّلِاِق َن، َوِمْن ِدَكليَلِت َمل َسَيْحُاُث ِمَن ِدكَ  َمل ليَِة َمل َسَىَف ِمْن َأْخَبلِر للكُُّسِل لْلُمجتَ َقاِ  لأْلُُموِر لْلُمْسجتَ ْقبَ َىِة للَّيِت َأْخبَ َك َلن ْ

ُلُقوهُلُْ ، هَِإن َُّمْ  َلْو َعَاا َُّكوُه ُيىِ يََّة للجتََّااُِّك َلَتِمُموُه َيَمل يَ ْنَبِغي، َوَلَكُهول َمل لْشجَتَمَل  قَ ْبَل َيْوهِنَل، أَْو قَ ْبَل َأْن يَ ْتَمُموُه َدقَّ لْلَتْمِ  َوعَ جتَ َاقََّىهُ 
َاا ََّكُه ِمَن لْلَمَالِن للكَِّشيَقِة ِلَمْن عَ َلَىْيِه ِمَن لأْلُُموِر للاَّللَِّة أَاْ َىَغ َداَلَلًة َلَى  أَنَُّه َياَلُم هللا ولى  هذل: هماىن: عأويىه، مل يؤول ِإلَْيِه 

 . َوللىَّطَلِئِف لأْلَنِيَقةِ 
  وقيل لىحس ن ان للتضل : هل َتا يف للقكآن ) من جمل شيئًل للدله ( قلل نا  ، يف موضا ن : اَاْل َيذَّاُول مبَل َلَْ حيُِيُطول

 ( .                      ) عتسري للقكطِب ( .ذآ ِإْهٌك َقِامٌي ه َوِإْذ َلَْ يَ ْمجَتُاوْل ِاِه َهَسيَ ُقوُلونَ  )ِاِاْىِمِها وقوله 
 أي : مثل عكذيب هؤالء يذات لألم  لْلللية قبىم  ( َكَذلَِّك َكذََّب الَّذِّيَن مِّن قَ ْبلِّهِّْم ) 
قوم نوح وللد ومثود، هكلنت لن جمل وجحود: يذب للذين من قبىم  أنبيلءه ، ي : يمل يذب لشمركيون نبيم  ُممال يأ

 أخذ لزيز مقجتار. عال ى نجتيجة هذل للجتكذيب أن أخذه  هللا
ُم ْ ): عال ى قلل ُمْ  َمْن َأَخَذْعُه للصَّْيَحُة، َوِمن ْ ُمْ  َمْن أَْرَسْىنل َلَىْيِه دلِصبلً، َوِمن ْ َمْن َخَسْتنل ِاِه لأْلَْرَض،  َهُكالًّ َأَخْذنل ِاَذنِْبِه، َهِمن ْ
 . (ُمْ  َمْن أَْغَكْقنل َومل يلَن لَّللَُّ لَِيْظِىَمُمْ  َولِكْن يلنُول أَنْ ُتَسُمْ  َيْظِىُموَن َوِمن ْ 
  : َكلِهيِنِه، لَّللَِّ َوا َ َأْي: ِمْثَل َذِلَك للجتَّْكِذيِب َيذََّب للَِّذيَن ِمْن قَ ْبِىِمْ  ِمَن لأْلَُمِ  ِلْنَا َأْن َجلَءعْ ُمُ  للكُُّسُل حِبَُجِ  وقال الشوكاين

َبُة للظَّلِلِم َن ِمَن لأْلَُمِ  للسَّللَِتِة ِمْن ُسوِء هَِإن َُّمْ  َيذَّاُول اِِه قَ ْبَل أَْن حيُِيُطول اِِاْىِمِه، َوقَ ْبَل أَْن يَْأعِيَ ُمْ  عَْأِويُىُه هَلْنظُْك َيْيَف يلَن للقِ 
ُمْ ، َولْشجَتَمَىْت َلَىْيِه ُيجُتُب لْلَالِقَبِة اِلْلَْْسِف، َولْلَمْسِخ، َوحَنِْو َذِلَك ِمَن  لْلُاُقواَلِت للَّيِت َدىَّْت هِبِْ ، َيَمل َدَك  َذِلَك لْلُقْكآُن َلن ْ

 لَّللَِّ لْلُمنَ زََّلُة َلَىْيِمْ .
  وممل يقصا من هذل للجتربيه أمور:: قال ابن عاشور 

 ون لألم  لليت يذات للكسل هياجتربول اذلك.أداهل : أن هذه للدة لشمالناين للكلهكين لياى  لشمركيون أهن  مملثى
 للثلِن : للجتاكيض اللنذلرة هل  حبىول للاذلب هب  يمل دل اأولئك لألم  لليت لكف للسلماون مصريهل وشلهاول ديلرهل.

 اأنه مل لقي من قومه إال مثل مل لقي للكسل للسلاقون من أقولمم . للثللث : عسىية للنِب 
أي: هلنظك ييف أهىكنله  اجتكذيبم  رسىنل ظىًمل ولىول، ويتكل ولنلًدل وجمال هلدذرول ( نظُْر َكْيَف َكاَن َعاقَِّبُة الظَّالِّمَِّْي فَا)  

 أيمل لشمكذاون أن يصيبك  مل أصلهب .
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