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 . (( 53َوَيْسَتنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَرّبِِ ِإنَُّه ََلَقٌّ َوَما أَنُتْم ِبُْعِجزِيَن )) 
 [ . 53] يونس : 

--------- 
 .ول تعاىل: ويستخربونك ( يق َوَيْسَتنِبُئوَنكَ ) 

 اً .األجداث بعد صريورة األجسام ترابأي: املعاد والقيامة من (  َأَحقٌّ ُهوَ  )
 ه .نعم وريب إنه حلق ال شك في -أيها الرسول-قل هلم ( ِإي َوَرّبِِ ِإنَُّه ََلَقٌّ  ُقلْ  )

َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا َأْن يَ ُقوَل  ) مبعجز هللا عن إعادتكم كما بدأكم من العدم أي: ليس صريورتكم تراباً  ( َما أَنْ ُتْم ِبُْعِجزِينَ ) وَ  ِإَّنم
 ( .وُن َلُه ُكْن فَ َيكُ 

ليت ال تدفع من أي : فائتني العذاب باهلرب والتحيل الذي ال ينفع ، واملكابرة ا (َوَما أَنُتم مبُْعِجزِيَن  : قوله تعاىل ) قال الشوكاين
 .قضاء هللا شيئاً 

 على من أنكر املعاد هوهذه اآلية ليس هلا نظري يف القرآن إال آيتان أخريان، يأمر هللا تعاىل رسوله أن يقسم ب: قال ابن كثري. 
اَعُة ُقْل بَ َلى َوَريبِِ لََتْأتِيَ نمُكْم )  يف سورة سبأ  ( .َوقَاَل المِذيَن َكَفُروا ال تَْأتِيَنا السم

ُؤنم مبَا َعمِ  ) ويف التغابن  َعُثنم ُُثم لَتُ َنب م َعُثوا ُقْل بَ َلى َوَريبِِ لَُتب ْ  ( .ْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اَّللِم َيِسرٌي َزَعَم المِذيَن َكَفُروا أَْن َلْن يُ ب ْ
 الفوائد :

 ثبات البعث .إ -1
 إنكار الكفار للبعث . -2
 أمر هللا لنبيه أن يقسم على إثبات البعث . -3

ا رََأُوْا الْ )   نَ ُهم بِاْلِقْسِط َوُهْم اَل َوَلْو َأنَّ ِلُكلِِ نَ ْفٍس َظَلَمْت َما ِف اأَلْرِض اَلفْ َتَدْت بِِه َوَأَسرُّوْا النََّداَمَة َلمَّ َعَذاَب َوُقِضَي بَ ي ْ
 ( .( 54يُْظَلُموَن )

 [ . 54] يونس : 
--------- 

ولو أن لكل نفس أشركت وكفرت باهلل مجيع ما يف األرض، أي : (  َوَلْو َأنَّ ِلُكلِِ نَ ْفٍس َظَلَمْت َما ِف اأَلْرِض اَلفْ َتَدْت بِهِ ) 
 ه .ذلك العذاب الفتدت ب فداء هلا منوأمكنها أن جتعله 

 (الَفْ َتَدْت ِبِه  . ) أي ملكاً  (َما يف األرض  )أي أشركت وكفرت.( َوَلْو أَنم ِلُكلِِ نَ ْفٍس ظََلَمْت  ):قوله تعاىل  قال القرطيب 
ْلُء األرض ِإنم المِذيَن َكَفُروْا َوَماُتوْا َوُهْم ُكفماٌر  )أي من عذاب هللا ، يعين وال يقبل منها ؛ كما قال  فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم مِِ

 ( .َذَهباً َوَلِو افتدى ِبِه 
 . والظلم هنا الشرك والكفر

ا رََأُوْا اْلَعَذاَب  )  . هبم مجيًعا اً  واقعوأخفى الذين ظلموا حسرهتم حني أبصروا عذاب هللا (َوَأَسرُّوْا النََّداَمَة َلمَّ
خفى هؤالء الظلمة الندم ، ملا عاينوا العذاب ، قال اإلمام اجلالل : أي أ: و أي رؤساء ، الذين أسروا الوقال بعض العلماء : 

  .عفاء الذين أضلوهم خمافة التعيريأخفاها رؤساؤهم عن الض
 : السبب يف هذا اإلخفاء وجوه 

ًا سوى إسرار الندم كاحلال : أهنم ملا رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتني متحريين ، فلم يطيقوا عنده بكاء وال صراخ األول 
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 فيمن يذهب به ليصلب فإنه يبقى مبهوتاً متحرياً ال ينطق بكلمة.
 : أهنم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم وخوفاً من توبيخهم.الثاين 

يه هتكم هبم وبإخالصهم خلصوا هلل يف تلك الندامة ، ومن أخلص يف الدعاء أسره ، وفأ: أهنم أسروا تلك الندامة ألهنم لثالث ا
 ف .ا وقت التكليمل ينفعهم ، بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا به يف دار الدني أتوا هبذا اإلخالص يف غري وقته يعين أهنم ملا

 َنا رَب مَنا َغَلبَ ) وهذا قبل اإلحراق بالنار ، فإذا وقعوا يف النار أهْلتهم النار عن التصنع ؛ بدليل قوهلم :  قال القرطيب ْت َعَلي ْ
 ( .ِشْقَوتُ َنا 

 جاء على لفظ املاضي ، والقيامة من األمور املستقبلة إال أهنا ملا كانت واجبة (  َوَأَسرُّوْا الندامةتعاىل ) وله : ق قال الرازي
 .كاملاضي   الوقوع ، جعل هللا مستقبلها

  اللفظة مبعىن اإلخفاء فظاهر وأما ورودها مبعىن واعلم أن اإلسرار هو اإلخفاء واإلظهار وهو من األضداد ، أما ورود هذه
 اإلظهار فهو من قوهلم سر الشيء وأسره إذا أظهره.

نَ ُهم بِاْلِقْسِط )   ل . وقضى هللا عز وجل بينهم بالعد (َوُقِضَي بَ ي ْ
  .لكمال عدل هللا ، فإنه سبحانه ال يظلم أحداً (  ُهْم اَل يُْظَلُمونَ وَ ) 

 الفوائد :
 وم القيامة .شدة عذاب ي -1
 أن من شدة عذاب يوم القيامة يتمىن الكافر لو يفتدي منه بكل شيء . -2
 أن أعظم الظلم الشرك باهلل . -3
 ندامة الكفار يوم القيامة . -4
 فضيحة الكفار يوم القيامة زيادة يف عذاهبم . -5
 أن هللا يقضي بني الناس يوم القيام  ة بالعدل . -6
 لكمال عدله .نفي الظلم عن هللا  -7

َماَواِت َواأَلْرِض َأاَل ِإنَّ َوْعَد الِلَِّ َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم الَ يَ ْعَلُموَن ))    ( . (55َأال ِإنَّ لِِلِِ َما ِف السَّ
 [ . 55] يونس : 

--------- 
َماَواِت َواأَلْرضِ )    ض .ت واألر خيرب تعاىل أنه مالك السموا ( َأال ِإنَّ لِِلِِ َما ِف السَّ

 أي : كل ما يف السماوات واألرض له سبحانه وتعاىل خلقاً وملكاً وتدبرياً .
 خلقاً وملكاً وتصرفاً . قال أبو بكر اجلزائري : 

 وقد جاءت آيات كثرية يف القرآن الكرمي تدل على هذا العموم :
َماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوِإىَل   اَّللِم تُ ْرَجُع اأْلُُموُر( . قال تعاىل )َوَّلِلِم َما يِف السم

يطاً( . َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض وََكاَن اَّللُم ِبُكلِِ َشْيٍء ُمُِ  وقال تعاىل )َوَّلِلِم َما يِف السم
َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم( .  وقال تعاىل )لَُه َما يِف السم

 انه باأللوهية ، وذلك من جانبني :وهذه اجلملة تؤيد تفرده سبح 
حيث إن اجلميع عبيد له جل جالله ، وليس للعبد أن يعبد غري مالكه ، أو ُيشرِك غريه معه يف العبادة ، وقد هناه عن  األول :
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 ذلك .
 العبادة مع املالك، وُيرتك املالك ، أو ُيشَرك مملوك يف -كائنًا من كان   -وحيث إن اجلميع عبيد له، فكيف يُعبد مملوك  الثاين :

 وقد هنى عن ذلك . 
 : والفائدة من إمياننا بأن هلل ملك السموات واألرض يفيد 

الرضا بقضاء هللا ، وأن هللا لو قضى عليك مرضًا فال تعرتض ، ولو قضى عليك فقرًا فال تعرتض ، ألنك ملكه يتصرف  أواًل :
 فيك كما يشاء ..

ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنما َّلِلِم َوِإنما ِإلَْيِه رَاِجُعوَن ( .يدل لذلك ما أمرنا هللا به أن نقول   عند املصيبة ) المِذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ
إن ) البنته اليت أشرف ابنها على املوت، حينما أرسلت إليه ليأيت ، فأرسل يقرأ السالم ويقول: ويدل لذلك أيضاً ما بيِنه النيب 

 ( .عنده بأجل مسمى ، فلتصرب ولتحتسبوكل شيء هلل ما أخذ وله ما أعطى ، 
 الرضا بشرعه وقبوله والقيام به ، ألنك ملكه . ثانياً : 

أن كل ما يف الكون ملك هلل األحد سبحانه وتعاىل من غري شريك ، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً لنا بل هو  ثالثًا :
واالختبار ، كما قال تعاىل )آِمُنوا بِاَّللِم َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ممما َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي ِفيِه ملك هلل ، وإَّنا حنن مستخلفون فيه لالبتالء 

 فَالمِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنْ َفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكِبرٌي ( .
 اه مسلم .) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون .. ( رو  وقال 

 ة .إن وعده بالبعث واجلزاء حق كائن ال ُمال ي :أ (َأاَل ِإنَّ َوْعَد الِلَِّ َحقٌّ  ) 
ال يعلمون ذلك فيقولون ما  ولكن أكثر الناس لقصور عقوهلم ، واستيالء الغفلة عليهم ،أي : ن ( َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمو  َوَلِكنَّ ) 

 ن .يقولو 
 الفوائد :

 . عز وجل للسماوات واألرض تقرير ملك هللا -1
اختصاص ملك السماوات واألرض هلل عز وجل ال ميلكهما أحد سواه ، قال تعاىل : ) َوالمِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما مَيِْلُكوَن -2

ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم وَ   يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم َوال يُ َنبُِِئَك ِمْثُل َخِبرٍي( .ِمْن ِقْطِمرٍي . ِإْن َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو َسَِ
 عموم ملك هللا لكل شيء . -3
 أن وعد هللا حق . -4
 حق قوي إميانه ويقينه وكرمه وشجاعته .هللا  أن من أيقن بأن وعد -5
 على غري احلق . الناس أن أكثر -6
 هللا والثقة به وخشيته . فضل العلم الذي يقود إىل معرفة -7
 ( . (56ُهَو ُُيِْيي َوُُيِيُت َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن )) 

 [ . 56] يونس : 
---------- 

ي: بيده اخللق وإليه يرجع األمر، وال حييا أحد وال ميوت إال مبشيئته وقدره، وال يُزاد يف عُمر أحد وال أ( ُهَو ُُيِْيي َوُُيِيُت ) 
 وقدره. يُنقص منه إال بقضائه

 ل املوَت ملن يشاء من حيث يشاء، واملميت من يشاء  قال الطربي : يعين جل ثناؤه بقوله: )وهللا حييي ومييت( وهللا املعجِِ
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 كلما شاء، دون غريه من سائر خلقه.
ن قل عددهم وهذا من هللا عز وجل ترغيٌب لعباده املؤمنني على جهاد عدوه والصرب على قتاهلم، وإخراج هيبتهم من صدورهم، وإ

وكثر عدد أعدائهم وأعداء هللا وإعالٌم منه هلم أن اإلماتة واإلحياء بيده، وأنه لن ميوت أحٌد وال يقتل إال بعد فناء أجله الذي  
 كتب له وهنٌي منه هلم، إذ كان كذلك، أن جيزعوا ملوت من مات منهم أو قتل من قتل منهم يف حرب املشركني. أ ه 

 بعد املوت ، فيجازيكم على أعمالكم . ( ونَ َوِإلَْيِه تُ ْرَجعُ ) 
 الفوائد :

 الذي بيده احلياة واملوت هو هللا . -1
 الشجاعة واإلقدام وعدم اخلوف ، ألن أمر احلياة واملوت بيد هللا ال بيد املخلوق . -2

ن رَّبُِِكْم َوِشَفاء لَِِما ِف )   ( ُقْل ِبَفْضِل الِلَِّ َوِبَرْْحَِتِه 57الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْْحٌَة لِِْلُمْؤِمِننَي ) يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِِ
َّا ََيَْمُعوَن ) ٌر ّمِِ  . ( (58فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا ُهَو َخي ْ

 [ . 58 -57] يونس : 
------------- 

ن رَّبِِكُ )  كرمي: ول تعاىل ممتنا على خلقه مبا أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله اليق(  مْ يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِِ
 . زاجر عن الفواحشأي:  (ُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِِكْم يَا أَي َُّها النماُس َقْد َجاَءتْ  )
 . من أوصاف القرآن أنه موعظةفالتذكري بالعواقب لرتق القلوب،  الوعظ هوو 
 هذه آية خوطب هبا مجيع العامل، واملوعظة: القرآن؛ ألن الوعظ إَّنا هو بقول يأمر باملعروف ويزجر ويرقق :  ةقال ابن عطي

 فما يف القرآن من األوامر والنواهي داع إىل كل مرغوب وزاجر عن كل مرهوب.  ويوعد ويعد، وهذه صفة الكتاب العزيز.
  حث البشر على االحتفاء هبا.ها، و لبيان قيمتها وأمهيتويف قوله ) من ربكم .. ( هذا 

 ( . َهَذا بَ َياٌن لِلنماِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتمِقنيَ )  سبحانه أن القرآن وما فيه من قصص وأحكام موعظة وقد بنِي 
 ( . ا ِمْن قَ ْبِلُكْم َوَمْوِعَظًة لِْلُمتمِقنيَ َوَلَقْد أَنْ َزْلَنا ِإلَْيُكْم َآيَاٍت ُمبَ يَِِناٍت َوَمَثاًل ِمَن المِذيَن َخَلوْ )  قال تعاىلثانية ويف آية 

ُكْم     ِة يَِعظُ َواذُْكُروا نِْعَمَة هللا َعَلْيُكْم َوَما أَنْ َزَل َعَلْيُكْم ِمَن الِكَتاِب َواحِلْكمَ ) ظنا بالقرآنأكد سبحانه على أنه إَّنا يع ثالثةويف آية 
 .(ِبهِ 

 بره وفهم معناه، وأرعى له َسعه، وفرغ له قلبه.والقرآن مملوء مبا يتعظ القارئ به إذا تد
 س .أي: من الُشَبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس وَدنَ  (َوِشَفاء لَِِما ِف الصُُّدوِر ) 

 لقد َسى هللا القرآن العظيم شفاء يف ثالثة مواضع :
 يف هذه اآلية .

َكاٍن بَِعيٍد(ال تعاىل )ُقْل ُهَو لِلمِذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاوق  ء َوالمِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن يف آَذاهِنِْم َوقْ ٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُْولَِئَك يُ َناَدْوَن ِمن مم
 )َونُ نَ ِزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْْحٌَة لِِْلُمْؤِمِننَي َواَل يَزِيُد الظماِلِمنَي َإالم َخَسارًا(. قال تعاىلو 

 أي: بيان وداللة، أي: أي هاد ملن اتبعه وعمل مبا فيه لكل خري وسعادة يف الدنيا واآلخرة. (ًدى َوهُ ) 
  فالقرآن العظيم يُطلق هداه على اهلدى العام، ويطلق هداه على اهلدى اخلاص، فاهلدى العام معناه بيان الطريق وإيضاح

ومنه )َوأَمما ََثُوُد فَ َهَديْ َناُهْم( أي: بينا احلق على لسان نبينا صاحل،  احملجة البيضاء، وبيان احلق من الباطل، والنافع من الضار،
ِبيَل(. وأما اهلدى اخلاص فمعناه توفيق هللا لعبده حىت يهتدي إىل ما يرضي ربه، ويكون سب ب ومنه قوله تعاىل )إِنما َهَديْ َناُه السم
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 ُمْهَتِدي(.دخوله اجلنة، ومنه قوله )َمْن يَ ْهِد اَّللُم فَ ُهَو الْ 
  وكون اهلدى يُطلق إطالقًا عامًّا وإطالقًا خاصًّا إذا فهم اإلنسان ذلك زالت عنه إشكاالت يف كتاب هللا، ومناقضات يظنها

 )ِإنمَك اَل تَ ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت( مع قوله فيه )َوِإنمَك لَتَ ْهِدي ِإىَل ِصرَاطٍ  اجلاهل ببعض آيات هللا، كقوله تعاىل يف نبينا 
ْسَتِقي ثبت له يف قوله )َوِإنمَك لَتَ ْهِدي ِإىَل ِصرَاٍط مُّ

ُ
ْسَتِقيٍم( فنفى عنه اهلدى يف آية وأثبته له يف آية، فاهلدى امل ٍم( هو اهلدى مُّ

ة البيضاء حىت تركها ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك مبعناه العام، وهو البيان واإليضاح. وقد بني  ما أ  هذه احمَلجم
يُرِِد اهلدى املنفي عنه يف قوله )ِإنمَك ال تَ ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت( فهو التفضل بالتوفيق وسعادة املرء؛ ألن هذا بيد هللا وحده )َوَمن 

َر قُ ُلوبَ هُ  َنَتُه فَ َلن ََتِْلَك لَُه ِمَن اَّللِم شيًئا أُْولَِئَك المِذيَن ملَْ يُرِِد اَّللُم أَن يَُطهِِ ْم( )ِإن ََتِْرْص َعَلى ُهَداُهْم فَِإنم اَّللَم اَل يَ ْهِدي َمن اَّللُم ِفت ْ
     ُيِضلُّ(.

 فاملراد باهلدى هنا اهلدى اخلاص، وهو التوفيق والتيسري لألعمال اليت حيبها هللا.
َكاٍن بَِعيٍد( قال تعاىل )ُقْل ُهَو لِلمِذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاء َوالمِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن يِف آَذاهِنِمْ   َوقْ ٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُْولَِئَك يُ َناَدْوَن ِمن مم

 وقوله )َونُ نَ ِزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْْحٌَة لِِْلُمْؤِمِننَي َواَل يَزِيُد الظماِلِمنَي َإالم َخَسارًا(.
ن يَ ُقوُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَانًا فََأمما المِذيَن آَمُنوا ف َ  ُهم مم ( َوأَمما 124زَاَدتْ ُهْم ِإميَانًا َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن )وقوله )َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة َفِمن ْ

َرٌض فَ زَاَدتْ ُهْم رِْجًسا ِإىَل رِْجِسِهمْ   َوَماُتوا َوُهْم َكاِفُروَن(. المِذيَن يف قُ ُلوهِبِم مم
 فإن العمل بكتاب هللا رْحة وهداية ونور للبشرية، وهبا َتصل السعادة واخلري الكثري. (َوَرْْحٌَة لِِْلُمْؤِمِننَي ) 

 ( .ِإال َخَسارًا  َونُنزُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي َوال يَزِيُد الظماِلِمنيَ  ) كما قال تعاىل:
 .(َناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ َك ي ُ ُقْل ُهَو لِلمِذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالمِذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن يف آَذاهِنِْم َوقْ ٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُولَئِ ) وقال تعاىل 
 يمة من املوعظة ، والتنبيه على التوحيد ، ودواء : املعىن قد جاءكم كتاب جامع هلذه الفوائد العظ قال صاحب الكشاف

 م .إىل احلق ، ورْحة ملن آمن به منكالصدور من العقائد الفاسدة ، ودعاء 
لذي ال ابن عباس : فضل هللا القرآن ، ورْحته ااِلسالم واملعىن : ليفرحوا هبذا اق( ُقْل ِبَفْضِل الِلَِّ َوِبَرْْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا ) 

 . جاءهم من هللا ، من القرآن وااِلسالم ، فإنه أوىل ما يفرحون به
 الفضل القرآن ، والرْحة أن جعلهم من أهله.وقيل : 

 : املراد بالفضل من هللا سبحانه : هو تفضله على عباده يف اآلجل والعاجل مبا ال حييط به احلصر ، والرْحة :  قال الشوكاين
 رْحته هلم.

 س أنه قال : فضل هللا : القرآن ، ورْحته : اإلسالم.وروي عن ابن عبا
 وروي عن احلسن والضحاك ، وجماهد وقتادة ، أن فضل هللا : اإلميان ، ورْحته : القرآن.

 ْحل الفضل والرْحة على العموم ، ويدخل يف ذلك ما يف القرآن منهما دخواًل أِولياً  واألوىل :
َّا ََيَْمُعوَن )  ٌر ّمِِ  ة .ي: من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة ال ُمالأ (ُهَو َخي ْ

 الفوائد :
 الثناء العظيم على القرآن العظيم . -1
 أن القرآن شفاء لكل األمراض اجلسدية والنفسية . -2
 احلث على تالوة القرآن وتدبره . -3
 أن القرآن أعظم موعظة ملن أراد أن يتعظ . -4
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 يعظ الناس بالقرآن .على كل داعية أن  -5
 أن هذا القرآن هدى لكل طريق خري وسعادة . -6
 ينبغي على املسلم أن يفرح باإلسالم واإلميان والقرآن . -7
 ذم مجع الدنيا واالعتناء هبا . -8
 أن حطام الدنيا زائل ، فما يبقى خري مما يزول . -9

ن رِِزْ )  ْنُه َحَراًما َوَحاَلاًل ُقْل آلِلَُّ َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى الِلَِّ تَ ْفتَ ُروَن )ُقْل َأرَأَيْ ُتم مَّا أَنَزَل الِلَُّ َلُكم مِِ ( َوَما َظنُّ 59ٍق َفَجَعْلُتم مِِ
 ( .( 60ْشُكُروَن )ُهْم الَ يَ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى الِلَِّ اْلَكِذَب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ الِلََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَ رَ 

 [ . 60 -59] يونس : 
------------- 
ن رِِْزٍق )  ما خلقه هللا لكم من الرزق يها املشركون ، عأار العرب ، واملعىن : أخربوين خطاب لكف( ُقْل َأرَأَيْ ُتم مَّا أَنَزَل الِلَُّ َلُكم مِِ

 ل .احلال
ْنُه َحَراًما َوَحاَلالً )   .كالبحرية ، والسائبة ، وامليتة   تم بعضه وحللتم بعضهفحرمأي : ( َفَجَعْلُتم مِِ

 م .بحائر والسوائب ، واحلرث واألنعاعلى املشركني فيما كانوا حيْلون وحيرمون من ال اً قال ابن عباس : نزلت إنكار  
ل لكم إذن من هللا بالتحليل والتحرمي ، فأنتم ي قل هلم يا ُممد أخربوين : هل َحصَ أ( َعَلى الِلَِّ تَ ْفتَ ُروَن  ُقْل آلِلَُّ َأِذَن َلُكْم َأمْ ) 

 فيه ممتثلون ألمره ، أم هو جمرد افرتاء وهبتان على ذي العزة واجلالل ؟
 أي: ما ظنهم أن ُيصَنع هبم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة.( َوَما َظنُّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى الِلَِّ اْلَكِذَب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ) 
 قال ابن جرير: يف تركه معاجلتهم بالعقوبة يف الدنيا. (الِلََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس  ِإنَّ ) 
 : لت: وحيتمل أن يكون املراد لذو فضل على الناس فيما أباح هلم مما خلقه من املنافع يف الدنيا، ومل حيرم ق قال ابن كثري

 عليهم إال ما هو ضار هلم يف دنياهم أو دينهم.
 . ال يشكرون النعم بل جيحدون ويكفرون: ي أ (ْكثَ َرُهْم الَ َيْشُكُروَن ِكنَّ أَ َولَ ) 
 وهذا قد اً حرام اً وبعض حالالً  اً أنفسهم، فيجعلون بعضعليهم، ويضيقون على  بهل حيرمون ما أنعم هللا : ب قال ابن كثري .

 ينهم.وقع فيه املشركون فيما شرعوه ألنفسهم، وأهل الكتاب فيما ابتدعوه يف د
 : َوَلِكنم أكثر الناس ال يشكرون، إما أن ال يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا هبا على معاصيه، وإما أن حيرموا  قال السعدي

منها، ويردوا ما منم هللا به على عباده، وقليل منهم الشاكر الذي يعرتف بالنعمة، ويثين هبا على هللا، ويستعني هبا على 
 طاعته.

اآلية على أن األصل يف مجيع األطعمة احلل، إال ما ورد الشرع بتحرميه، ألن هللا أنكر على من حرم الرزق الذي  ويستدل هبذه
 أنزله لعباده.

 الفوائد :
 . تقرير الوحي وإثباته للنيب  -1
 أن التحرمي والتحليل حق هلل تعاىل دون سائر خلقه . -2
 .َترمي الكذب على هللا يف التحليل والتحرمي -3
 أن األصل يف مجيع األطعمة احلل إال ما دل الدليل على َترميه . -4
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 إثبات علو هللا تعاىل على خلقه .-5
 هتديد للذين يكذبون على هللا يوم القيامة . -6
 عظم فضل هللا على عباده حيث مل يعاجلهم بالعقوبة . -7
 ما أعظم نعم هللا على عباده ومع ذلك قليل من يشكر . -8
 منزلة من يقوم بشكر هللا على نعمه .علو  -9

ُلو ِمْنُه ِمن قُ ْرآٍن َواَل تَ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإذْ )  َوَما يَ ْعُزُب َعن   تُِفيُضوَن ِفيهِ َوَما َتُكوُن ِف َشْأٍن َوَما تَ ت ْ
ثْ َقاِل َذرٍَّة ِف اأَلْرِض َواَل ِف ا َماء َواَل َأْصَغَر ِمن َذِلَك َوال َأْكبَ َر ِإالَّ ِف ِكَتاٍب مُِّبنٍي )رَّبَِِك ِمن مِِ  (( 61لسَّ

 [ . 61] يونس : 
--------- 

خيرب تعاىل، عن عموم مشاهدته، واطالعه على مجيع أحوال العباد يف حركاهتم، وسكناهتم، ويف ضمن هذا، الدعوة ملراقبته على 
 فقال: .الدوام 

 أي: حال من أحوالك الدينية والدنيوية. (  َشْأٍن َوَما َتُكوُن ِف  )
ُلو ِمْنُه ِمْن قُ ْرآٍن  )  أي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه هللا إليك.( َوَما تَ ت ْ
 . صغري أو كبري ( َوال تَ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل  )

 يه، واستمراركم على العمل به.أي: وقت شروعكم ف(  ِإال ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيهِ ) 
فراقبوا هللا يف أعمالكم، وأدوها على وجه النصيحة، واالجتهاد فيها، وإياكم، وما يكره هللا تعاىل، فإنه مطلع عليكم، عامل 

 بظواهركم وبواطنكم.
 .أي: ما يغيب  عن علمه، وَسعه، وبصره ومشاهدته  ( َوَما يَ ْعُزُب َعْن رَبِِكَ  )
َماِء ِمْن ِمثْ قَ  )  لة صغرية يف األرض وال من زنة َّن -أيها الرسول-وما يغيب عن علم ربك ( أي : اِل َذرٍَّة ِف األْرِض َوال ِف السَّ

 . يف السماء
 والذرة النملة الصغرية .

 أكرب منها. وسواء كانت أصغر من النملة أو( أي : َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَ َر ) 
 ( أي : يف كتاب عند ربك ، واملراد به اللوح احملفوظ .اٍب ُمِبنٍي ِإال ِف ِكتَ ) 
 للوح احملفوظ الذي كتب هللا فيه مقادير اخلالئق: َساه القرآن بالكتاب كما يف هذه اآلية ويف قوله تعاىل )َأملَْ تَ ْعَلْم أَنم اَّللمَ ا 

َماِء َواأْلَْرِض ِإنم َذِلَك يف ِكتَ   اٍب ِإنم َذِلَك َعَلى اَّللِم َيِسرٌي(.يَ ْعَلُم َما يف السم
َناُه يِف ِإَماٍم ُمِبنٍي(.  وباإلمام املبني ، كما يف قوله تعاىل )وَُكلم َشْيٍء َأْحَصي ْ

 وبالكتاب املسطور ، كما يف قوله تعاىل )َوالطُّوِر. وَِكَتاٍب َمْسُطوٍر(.
 اِب َلَديْ َنا َلَعِليٌّ َحِكيٌم(.وبأم الكتاب ، كما قال تعاىل )َوِإنمُه يف أُمِِ اْلِكتَ 

 . ِف هذه اآلية عموم علم هللا تعاىل 
يعلم مجيع أحواله وأحوال أمته، ومجيع اخلالئق يف كل ساعة وآن يه، صلوات هللا عليه وسالمه أنه خيرب تعاىل نب: قال ابن كثري 

منها وال أكرب إال لسموات وال يف األرض، وال أصغر وحلظة، وأنه ال يعُزب عن علمه وبصره مثقاُل ذرة يف حقارهتا وصغرها يف ا
 . يف كتاب مبني
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ِإال يَ ْعَلُمَها َوال َحبمٍة يف ظُُلَماِت  َوِعْنَدُه َمَفاِتُح  اْلَغْيِب ال يَ ْعَلُمَها ِإال ُهَو َويَ ْعَلُم َما يف اْلبَ رِِ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقةٍ  ) كقوله
 ( .ْطٍب َوال يَاِبٍس ِإال يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي األْرِض َوال رَ 

َوَما ِمْن َدابمٍة يف األْرِض َوال طَائٍِر  ) فأخرب تعاىل أنه يعلم حركة األشجار وغريها من اجلمادات وكذلك الدواب السارحة يف قوله 
 ( .ْن َشْيٍء ُُثم ِإىَل َرهبِِِْم حُيَْشُروَن َيِطرُي ِِبََناَحْيِه ِإال أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فَ رمْطَنا يِف اْلِكَتاِب مِ 

 ( .َعَها ُكلٌّ يِف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ َوَما ِمْن َدابمٍة يف األْرِض ِإال َعَلى اَّللِم رِْزقُ َها َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرمَها َوُمْستَ ْودَ ) وقال تعاىل
عظم يف الوزن ،  إنكربها و أياء وإن خف يف الوزن ، وال األش نه ال خيفى عليه أصغرأواآلية خرب منه تعاىل  : قال الطربيو 

 . يها الناس فيما يرضي ربكم ، فإنا ُمصوها عليكم وجمازوكم هباأفليكن عملكم 
 الفوائد :

 عموم علم هللا تعاىل لكل شيء . -1
 أواًل: هللا تعاىل يعلم كل شيء ، يشمل اجلزئيات والكليات.

 َأَحَاَط ِبُكلِِ َشْيٍء ِعْلماً(.قال تعاىل )َوَأنم اَّللَم َقْد 
َماَواِت َوال يف اأْلَْرِض َوال َأْصَغُر ِمْن ذَ   ِلَك َوال َأْكبَ ُر ِإالم يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي(.وقال تعاىل )َعاملِِ اْلَغْيِب ال يَ ْعُزُب َعْنُه ِمثْ َقاُل َذرمٍة يِف السم

 ثانياً: يعلم سبحانه املاضي واملستقبل.
 يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم(.قال تعاىل )

 )ما بني أيديهم( احلاضر واملستقبل )وما خلفهم( املاضي.
 ثالثاً: هللا يعلم اخلفايا وما يف الصدور:

 كما قال تعاىل )ِإنم اَّللَم َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر(.
 وقال تعاىل )ِإنمُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر(.

ْنَساَن َونَ ْعَلُم َما تُ َوْسِوُس بِِه نَ ْفُسُه َوحَنُْن أَقْ َرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِ  وقال يِد(. وقال تعاىل )ُقْل ِإْن ُُتُْفوا َما يف تعاىل )َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
.)  ُصُدورُِكْم أَْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْمُه اَّللُم

 د من األرض إىل السماء إال قد أحاط هللا به علماً.رابعاً: وليس شيء يصل إىل األرض أو يصع
َماِء َوَما يَ ْعرُُج ِفيَها َوهُ  َها َوَما يَ ْنزُِل ِمَن السم  َو الرمِحيُم اْلَغُفوُر(.قال تعاىل )يَ ْعَلُم َما يَِلُج يِف اأْلَْرِض َوَما خَيْرُُج ِمن ْ

 خامساً: ويعلم األمور اليت لن تكون كيف تكون لو كانت.
 قال تعاىل عن الكفار حني يكونون يف النار )َوَلْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما نُ ُهوا َعْنُه َوِإن مُهْم َلَكاِذبُوَن(. كما

ا َيِصُفوَن(.  وقال تعاىل )َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإالم اَّللُم َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اَّللِم َربِِ اْلَعْرِش َعمم
ًة واملتخلفون عن غزوة ت وا لَُه ُعدم بوك ال حيضروهنا أبدًا ، ألن هللا هو الذي ثبطهم عنها حبكمته بقوله )َوَلْو أَرَاُدوا اخْلُُروَج أَلََعدُّ

كان كيف يكون وعال أن لو   َوَلِكْن َكرَِه اَّللُم انِْبَعاثَ ُهْم فَ ثَبمَطُهْم َوِقيَل اقْ ُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن( وهذا اخلروج الذي ال يكون قد علم جل
َنةَ  ُغوَنُكُم اْلِفت ْ  (.، كما صرح به يف قوله )َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالم َخَبااًل َوأَلَْوَضُعوا ِخالَلُكْم يَ ب ْ

 سادساً: ويستوي يف علم هللا السر والعالنية ، والصغري والكبري والغيب والشهادة.
َماِء َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَ َر ِإالم يِف ِكَتاٍب ُمِبنٍي(. قال تعاىل )َوَما يَ ْعُزُب َعْن رَبِِكَ   ِمْن ِمثْ َقاِل َذرمٍة يف اأْلَْرِض َوال يف السم

رم َوَأْخَفى(.  وقال تعاىل )َوِإْن جَتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنمُه يَ ْعَلُم السِِ
َماَواِت َواأْلَْرِض ِإنمُه َكاَن َغُفوراً َرِحيماً(.وقال تعاىل )ُقْل أَنْ َزلَُه المِذي يَ ْعَلُم السِِ   رم يف السم
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َهاَدِة اْلَكِبرُي اْلُمتَ َعاِل. َسوَ اَّللُم يَ ْعَلُم َما ََتِْمُل ُكلُّ أُنْ َثى َوَما َتِغيُض اأْلَْرَحاُم َوَما تَ ْزَداُد وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه مبِْقَداٍر. عَ  اٌء امِلُ اْلَغْيِب َوالشم
 ِمْنُكْم َمْن َأَسرم اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللمْيِل َوَساِرٌب بِالن مَهاِر(.

 سابعاً: وعلم هللا مل يسبقه جهل وال يلحقه نسيان.
 قال تعاىل ) ... قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِِ يِف ِكَتاٍب ال َيِضلُّ َريبِِ َوال يَ ْنَسى(.

 ال تعاىل ) ... َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسِياً(.وق
َهاِتُكْم ال تَ ْعَلُموَن َشيْ   ئاً(.أما علم ابن آدم فمسبوق ِبهل ويلحقه نسيان كما قال تعاىل )َواَّللُم َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمم

 ثامناً: علمنا قليل بالنسبة لعلم هللا.
 ِم ِإالم قَِلياًل(.قال تعاىل )َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعلْ 

 وجوب اخلوف من هللا. - 2
 احلذر من إبطان الشر والنفاق والرياء يف القلب ، ألن هللا ال خيفى عليه شيء. - 3
 يف هذه اآلية أعظم زاجر ، وأكرب واعظ عن اقرتاف املعاصي. - 4
هللا تعاىل عامل حباله مطلع على باطنه وظاهره ، اخلوف من هللا وخشيته ، ومراقبته يف السر والعلن ، ألن العبد إذا أيقن أن  -5

 فإن ذلك يدفعه إىل االستقامة على أمر هللا ظاهراً وباطناً.
اليقني بشمول علم هللا تعاىل لكل شيء يف السماوات واألرض ، وللبواطن والظواهر ، يثمر يف قلب العبد تعظيم هللا تعاىل  -6

خلص من اآلفات القلبية اليت ُتفى على الناس ولكنها ال ُتفى على هللا كآفة الرياء وإجالله واحلياء منه ، كما يعني على الت
 واحلسد والغل والعجب والكرب.

 


