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ُقوَن )62َأال ِإنَّ َأْولَِياء اَّللَِّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم ََيَْزنُوَن ))  نْ َيا َوِف 63( الَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يَ ت َّ ( ََلُُم اْلُبْشَرى ِف اْْلَياِة الدُّ
 (( 64اآلِخَرِة اَل تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )

 [ . 64 -62] يونس : 
------------ 

ُقوَن الَِّذيَن آمَ  َلْيِهْم َواَل ُهْم ََيَْزنُونَ َأال ِإنَّ َأْولَِياء اَّللَِّ اَل َخْوٌف عَ )  ن آمنوا وكانوا رب تعاىل أن أولياءه هم الذيخي( ُنوْا وََكانُوْا يَ ت َّ
َوال  ) مةفيما يستقبلون من أهوال القيا  أي(  ال َخْوٌف َعَلْيِهْم  )نه أًا م، فل  من كان تقيا كان  هل وليرهب يتقون، كما فسرهم

 على ما وراءهم يف الدنيا. (ُهْم ََيَْزنُوَن 
واملعىن: أال إن أولياء هللا الذين صدق إمياهنم، وحسن عملهم، ال خوف عليهم من أهوال املوقف وعذاب اآلخرة، وال هم َيزنون 

 سبحانه، فمىت فعلوا ما يؤدى إىل ذلك هان ك  ما سواه. دنيا، ألن مقصدهم األمسى رضا هللاعلى ما تركوا وراءهم من ال
 وهم :

 ه .با هل ومالئلته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشر ( الَِّذيَن آَمُنوْا ) 
ُقونَ )  فل  من كان مؤمًنا تقًيا كان  هل ،  جتناب النواهيصدقوا إمياهنم، باستعمال التقوى، بامتثال األوامر، وا( أي : و  وََكانُوْا يَ ت َّ

 . ولًيا]تعاىل[ 
 .وعرب عن إمياهنم بالفع  املاضي، لإلشارة إىل أنه إميان ثابت راسخ. ال تزلزله الشلوك، وال تؤثر فيه الشبهات 
  قال ه ، كما أوامره ، وجيتنبون نواهييلتزمون هم أه  اإلميان والتقوى ، الذين يراقبون هللا تعاىل يف مجيع شؤوهنم ، ف لياء هللاأو

 ن ( .َن آَمُنوا وََكانُوا يَ ت َُّقو هللا تعاىل : )الَِّذي
الوالية متفاوتة حبسب إميان العبد وتقواه ، فل  مؤمن له نصيب من والية هللا وحمبته وقربه ، وللن هذا النصيب يتفاوت حبسب 

  :ىل هللا ، وعليه ميلن تقسيم درجات الوالية إىل ثالث درجاتاألعمال الصاحلة البدنية والقلبية اليت يتقرب هبا إ
  درجة الظامل لنفسه : وهو املؤمن العاصي ، فهذا له من الوالية بقدر إميانه وأعماله الصاحلة أواًل :
ف  : وهذا أعلى درجة املقتصد : وهو املؤمن الذي َيافظ على أوامر هللا ، وجيتنب معاصيه ، وللنه ال جيتهد يف أداء النواثانيًا : 

  يف الوالية من سابقه
السابق باخلريات : وهو الذي يأيت بالنواف  مع الفرائض ، ويبلغ بالعبادات القلبية  هل عز وج  مبالغ عالية ، فهذا يف  ثالثًا :

  .درجات الوالية العالية
نْ َيا )   زيادة تلرمي وتشريف هلم.( ََلُُم اْلُبْشَرى ِف اْْلَياِة الدُّ

والبشرى والبشارة: اخلرب السار، فهو أخص من اخلرب، ومسى بذلك ألن أثره يظهر على البشرة وهي ظاهر جلد اإلنسان، فيجعله 
 متهل  الوجه، منبسط األسارير، مبتهج النفس.

 د يف البشرى باحلياة الدنيا :اواختلف العلماء يف املر 
 له .: الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن أو ترى  القول األول

ْرَداِء ، قَاَل : َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ  نْ َيا َويِف اآلِخَرةِ )َعْن َهِذِه اآليَِة :  َعْن َأِب الدَّ الرُّْؤيَا  : قَاَل النَِّبُّ  (هَلُُم اْلُبْشَرى يِف احْلََياِة الدُّ
 الصَّاحلَُِة يَ رَاَها اْلُمْؤِمُن أَْو تُ َرى لَُه.

 .بذلك  بشرى املالئلة للمؤمن عند احتضاره باجلنة واملغفرة املراد  :  القول الثاين
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َوأَْبِشُروا بِاجْلَنَِّة الَّيِت ُكْنُتْم ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اَّللَُّ ُُثَّ اْستَ َقاُموا تَ َتنزُل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَلُة َأال ََتَافُوا َوال ََتَْزنُوا  ) كما يف قوله تعاىل
نْ َيا َويف اآلِخَرِة َوَلُلْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنْ ُفُسُلْم َوَلُلْم ِفيَها مَ ُتوَعُدوَن   م ( .ُعوَن نزال ِمْن َغُفوٍر َرِحيا َتدَّ ََنُْن أَْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ

اخرجي أيتها الروح الطيبة إىل أن املؤمن إذا حضره املوت، جاءه مالئلة بيض الوجوه، بيض الثياب، فقالوا: ء ) ويف حديث الربا
 اء ( .مه، كما تسي  القطرة من فم السقروح ورَيان، ورب غري غضبان. فتخرج من ف

 ( .وأبشروا باجلنة  ( )وبشر الذين آمنوا  )أهنا ما بشر هللا به يف كتابه من جنته وثوابه ، كقوله  :  القول الثالث
 واختار بعض العلماء العموم .

ائِِه اْلُمتَِّقَن اْلُبْشَرى يف احْلََياِة أَْوىَل األَقْ َواِل يِف تَْأِويِ  َذِلَك بِالصََّواِب َأْن يُ َقاَل : ِإنَّ اَّللََّ تَ َعاىَل ذِْكرُُه َأْخبَ َر أَنَّ أِلَْولِيَ وَ  قال الطربي :
نْ َيا الرُّْؤيَا الصَّاحلَُِة ي َ  نْ َيا ، َوِمَن اْلِبَشارَِة يف احْلََياِة الدُّ َها ُبْشَرى اْلَمالَِئَلِة ِإيَّاُه ِعْنَد ُخُروِج نَ ْفِسِه ِبَرْْحَِة الدُّ رَاَها اْلُمْسِلُم أَْو تُ َرى َلُه ؛ ِمن ْ

  َرْْحَِة اَّللَِّ َورِْضَوانِِه.: ِإنَّ اْلَمالَِئَلَة الَّيِت ََتُْضرُُه ِعْنَد ُخُروِج نَ ْفِسِه ، تَ ُقوُل لِنَ ْفِسِه : اْخُرِجي ِإىَل  اَّللَِّ ، َكَما ُرِوَي َعِن النَِّبِي 
َها : ُبْشَرى اَّللَِّ ِإيَّاُه َما َوْعَدُه يف ِكَتابِِه َوَعَلى ِلَساِن َرُسولِِه  َوِبشَِّر الَِّذيَن آَمُنوا )ِمَن الث ََّواِب اجلَْزِيِ  ، َكَما قَاَل َج َّ ثَ َناُؤُه :  َوِمن ْ

نْ َيا َبشََّرُه هِبَا ،  (اٍت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها األَنْ َهارُ َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُُم َجنَّ  اآليََة . وَُك ُّ َهِذِه اْلَمَعاِن ِمْن ُبْشَرى اَّللَِّ ِإيَّاُه يِف احْلََياِة الدُّ
ُ ِمْن َذِلَك َمْعىًن ُدوَن َمْعىَن ، َفَذِلَك ِمَّا َعمَُّه َج َّ ثَ َناُؤُه َأنَّ  نْ َيا) وملَْ خُيَصِيِص اَّللَّ  َوأَمَّا يف اآلِخَرِة فَاجْلَنَُّة. (هَلُُم اْلُبْشَرى يف احْلََياِة الدُّ

أما البشارة يف الدنيا، فهي: الثناء احلسن، واملودة يف قلوب املؤمنن، والرؤيا الصاحلة، وما يراه العبد من لطف :  قال السعديو 
 مساوئ األخالق.هللا به وتيسريه ألحسن األعمال واألخالق، وصرفه عن 

  .واحداً ، وذلك هو الَفْض  اللبري أَمَّا بشَرى اآلخرة ، فهي باجلنَِّة ؛ بال خالف قوالً :  قال الثعاليب( َوِف اآلِخَرِة ) 
 اْستَ َقاُموا ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اَّللَُّ ُُثَّ  ) وأما يف اآلخرة، فأوهلا البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تعاىل:  قال السعدي 

 ( .تَ َتنزُل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَلُة َأال ََتَاُفوا َوال ََتَْزنُوا َوأَْبِشُروا بِاجْلَنَِّة الَّيِت ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن 
 ويف القرب ما يبشر به من رضا هللا تعاىل والنعيم املقيم.

 األليم.ويف اآلخرة متام البشرى بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب 
 ال ََيْزُنُ ُهُم اْلَفزَُع األْكبَ ُر َوتَ تَ َلقَّاُهُم اْلَمالِئَلُة َهَذا يَ ْوُمُلُم الَِّذي   ) وأما بشراهم يف اآلخرة، فلما قال تعاىل:  قال ابن كثري

 ( .ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن 
بَ ْنَ أَْيِديِهْم َوبَِأمْيَاهِنِْم ُبْشرَاُكُم اْليَ ْوَم َجنَّاٌت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها األنْ َهاُر يَ ْوَم تَ َرى اْلُمْؤِمِنَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُوُرُهْم  ) وقال تعاىل 

 ( .َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
 ة .ال حمال أي: هذا الوعد ال يبدل وال خيلف وال يغري، ب  هو مقرر مثبت كائن( اَل تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ ) 
  ب  ما وعد هللا فهو حق، ال ميلن تغيريه وال تبديله، ألنه الصادق يف (  اَل تَ ْبِديَ  ِلَلِلَماِت اَّللَِّ ) تعاىل قال السعدي : قوله

 قيله، الذي ال يقدر أحد أن خيالفه فيما قدره وقضاه.
ذور، والظفر بل  مطلوب حمبوب، وحصر الفوز فيه، ألنه ال فوز ألنه اشتم  على النجاة من ك  حم( ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َذِلكَ ) 

 لغري أه  اإلميان والتقوى.
 واحلاص  أن البشرى شاملة لل  خري وثواب، رتبه هللا يف الدنيا واآلخرة، على اإلميان والتقوى، وهلذا أطلق ذلك، فلم يقيده.

 الفوائد :
 عظم منزلة والية هللا .-1
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 أن يلون ولياً  هل . على املسلم أن جيتهد -2
 أن والية هللا ليست بالدعاوى والتمين ، وإمنا باإلميان والعم  الصاحل . -3
 أنه ال خوف وال حزن على من كان  هل ولياً .-4
 كلما كان اإلنسان أكثر والية  هل كان أكثر أمناً واطمئناناً .  -5
 البشرى يف الدنيا ملن كان ولياً  هل . -6
 هو أعظم فوز .الفوز باجلنة  -7
 مات هللا وأوامره وأحلام  ه .لأنه ال تبدي  لل -8
ِميُع اْلَعِليُم ))  يًعا ُهَو السَّ  ( (65َواَل ََيُْزنَك قَ ْوَُلُْم ِإنَّ اْلِعزََّة َّلِلِه َجَِ

 [ . 65] يونس : 
--------- 

اليت يتوصلون هبا إىل القدح فيك، ويف دينك فإن أقواهلم ال  أي: وال َيزنك قول امللذبن فيك من األقوال(  َواَل ََيُْزنَك قَ ْوَُلُمْ ) 
 . تعزهم، وال تضرك شيًئا

 كقوهلم : لست برسول ، جمنون ، كذاب وَنوها .
 واحلزن ضد السرور .

يًعا )    . أي: مجيعها له ولرسوله وللمؤمنناً ،  هل مجيعوالغلبة والقوة والقهر فإن العزة  (ِإنَّ اْلِعزََّة َّلِلِه َجَِ
ِميُع )   ه .أي: السميع ألقوال عباد (ُهَو السَّ
 العليم بأحواهلم. (اْلَعِليُم ) 
  : أي: مسعه قد أحاط جبميع األصوات، فال خيفى عليه شيء منها. (ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ تعاىل ) قولهقال السعدي 

 السماوات واألرض، وال أصغر من ذلك وال أكرب.وعلمه قد أحاط جبميع الظواهر والبواطن، فال يعزب عنه مثقال ذرة، يف 
 .وهو تعاىل يسمع قولك، وقول أعدائك فيك، ويعلم ذلك تفصيال فاكتف بعلم هللا وكفايته، فمن يتق هللا، فهو حسبه

 الفوائد :
 حيث يوجهه مبا يقاب  به األعداء . عناية هللا برسوله  -1
 .أن كالم األعداء والطعن يف الدعوة ال يضر  -2
 تسلية لل  داعية إىل هللا يواجه مصاعب يف دعوته من الناس . -3
 أن من أيقن أن العزة  هل ، فإنه ال يبايل بلالم الناس وطعنهم ، ب  يزداد ثباتاً وقوة . -4
 مسيع ألقوال هؤالء األعداء ، وسيجازيهم عليها . هللا أن -5
 أن هللا ال خيفى عليه شيء . -6

َماَوات َوَمن ِف اأَلْرِض َوَما يَ تَِّبُع الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ ُشرََكاء ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ َأال ِإنَّ َّلِلِه  )  الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َمن ِف السَّ
 ( . (66ََيُْرُصوَن )

 [ . 66] يونس : 
--------- 
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َماَوات َوَمن ِف األَ  )  خلقاً ومللاً وتدبرياً .(  ْرضِ َأال ِإنَّ َّلِلِه َمن ِف السَّ
ع ، وما يتبع هؤالء املشركون آهلة على احلقيقة ، ب  يظنون اهنا تشفع وتنف أي :(  َوَما يَ تَِّبُع الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ ُشرََكاء )

 اً .وال نفعاً وهي ال متلك هلم ضر 
  .باطالً  اً ون إال ظنما يتبع أي :( ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ  )

 ق .يلذبون ، يظنون األوهام حقائ: ي أ (ْن ُهْم ِإالَّ ََيُْرُصوَن َوإِ ) 
 الفوائد :

 عموم ملك هللا تعاىل . -1
 أن ك  آهلة غري هللا باطلة . -2
 وجوب عبادة هللا تعاىل .-3
 أن ك  من عبد غري هللا فهو متبع هلواه . -4
َهاَر ُمْبِصًرا ِإنَّ ِف َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم َيْسَمُعوَن )ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم ا)   ( . (67للَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالن َّ

 [ . 67] يونس : 
--------- 

 م .أي: يسرتَيون فيه من َنَصبهم وكالهلم وَحرَكاهت( ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه ) 
  : النوم والراحة بسبب الظلمة، اليت تغشى وجه األرض، فلو استمر الضياء، ملا قروا، وملا سلنوا.يفقال السعدي  

َهاَر ُمْبِصًرا)   م .ملعاشهم وسعيهم، وأسفارهم ومصاحله اً أي: مضيئ(  َوالن َّ
ا، ويستدلون على عظمة خالقها، ي: يسمعون هذه احلجج واألدلة، فيعتربون  هبأ( ِإنَّ ِف َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن  )

 ومقدرها ومسريها.
  : ن هللا، مسع فهم، وقبول، واسرتشاد، ال مسع تعنت وعناد، فإن يف ذلك ( علَِقْوٍم َيْسَمُعوَن قوله تعاىل )قال السعدي

الرحيم  الرؤوفأنه آليات، لقوم يسمعون، يستدلون هبا على أنه وحده املعبود وأنه اإلله احلق، وأن إهلية ما سواه باطلة، و 
 العليم احلليم.

  ) يف مواضع من كتابه :وقد ذكر هللا تعاىل هذه اآلية ) اللي  للسلن والنهار للمعاش 
 ( .يُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم فَاِلُق اإِلْصَباِح َوَجَعَ  اللَّْيَ  َسَلًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلَك تَ ْقدِ كما قال تعاىل ) 

 النَّاِس َوَلِلنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال َيْشُلُروَن(.ال تعاىل )اَّللَُّ الَِّذي َجَعَ  َلُلُم اللَّْيَ  لَِتْسُلُنوا ِفيِه َوالن ََّهاَر ُمْبِصراً ِإنَّ اَّللََّ َلُذو َفْضٍ  َعَلى قو 
 وا ِفيِه َولَِتْبتَ ُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّلْم َتْشُلُروَن(.وقال تعاىل )َوِمْن َرْْحَِتِه َجَعَ  َلُلُم اللَّْيَ  َوالن ََّهاَر لَِتْسُلنُ 

 ْي : لَِتْسُلُنوا يِف اللَّْيِ  ، َولَِتْبتَ ُغوا ِمْن َفْضِلِه بِالن ََّهاِر يف السَّْعِي لِْلَمَعاِش .أ
ُر اَّللَِّ يَْأتِيُلْم ِبِضَياٍء أََفال َتْسَمُعوَن(.وقال تعاىل )ُقْ  أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َجَعَ  اَّللَُّ َعَلْيُلُم اللَّْيَ  َسْرَمداً ِإىَل    يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإلٌَه َغي ْ

 ْوٍم يُ ْؤِمُنوَن(.وقال تعاىل )َأملَْ يَ َرْوا أَنَّا َجَعْلَنا اللَّْيَ  لَِيْسُلُنوا ِفيِه َوالن ََّهاَر ُمْبِصراً ِإنَّ يف َذِلَك آَلياٍت لِقَ 
 ( . َنا نَ ْوَمُلْم ُسَباتًا َوَجَعْلَنا اللَّْيَ  لَِباًسا َوَجَعْلَنا الن ََّهاَر َمَعاًشاَوَجَعلْ وقال تعاىل ) 

 الدالة على أنه  -ج  وعال  -فاإلتياُن بالليِ  بدَل النهاِر واإلتياُن بالنهاِر بدَل الليِ  من أعظِم آياِت اَّللَِّ :  قال الشنقيطي
ع كوِن الليِ  والنهاِر آيتن فَ ُهَما أيًضا نعمتاِن عظيمتاِن من أعظِم نَِعِم اَّللَِّ على َخْلِقِه، املعبوُد وحَده، وأنه الربُّ وحَده، وم
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 َ َ أهنما آيتاِن بقولِه )َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُ  َوالن ََّهار( َوبَ نَّ  أهنما نعمتاِن وآيتاِن فهما جامعاِن بَن كوهِنما آيتن وكوهنما نعمتن، َوبنَّ
ِم اْلِقَياَمِة َمْن كثريٍة من أصرِحها سورُة القصِص حيث قال فيها: )ُقْ  أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َجَعَ  اَّللَُّ َعَلْيُلُم اللَّْيَ  َسْرَمًدا ِإىَل يَ وْ   يف مواضعَ 

ُر اَّللَِّ يَْأتِيُلْم ِبِضَياٍء أََفاَل َتْسَمُعوَن ) ُر اَّللَِّ ( ُقْ  أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َجَعَ  اَّللَُّ عَ 71ِإَلٌه َغي ْ َلْيُلُم الن ََّهاَر َسْرَمًدا ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغي ْ
َ أهنما نعمتاِن بعَد بياِن أهنما آيتاِن قال: )َوِمن رَّْحَْ  ِتِه َجَعَ  َلُلُم اللَّْيَ  َوالن ََّهاَر يَْأتِيُلم بَِلْيٍ  َتْسُلُنوَن ِفيِه أََفاَل تُ ْبِصُروَن( ُث بَ نَّ

والتعِب  فجع  الليَ  ُمْظِلًما ُمَناِسًبا للسلوِن واهلدوِء وعدِم احلركِة ليسرتيَح الناُس من َكدِي األعمالِ ،  ْسُلُنوا ِفيِه( يعيِن النهارلِتَ 
تيلٍة والَ يف النهاِر، ُث جيعُ  النهاَر ُمِضيًئا ُمِنريًا ُمَناِسًبا لَِبثِي الناِس يف حوائِجهم واكتساِب معايشهم يف نوٍر ساطٍع من غرِي ف

 زيٍت واَل حاجٍة إىل مؤنة.
 الفوائد :

 لعم  .رْحة هللا بعباده حيث جع  اللي  للسلىن واهلدوء ، والنهار مبصراً للمعاش وا -1
 إثبات احللمة يف أفعال هللا . -2
 أن جع  اللي  مظلماً والنهار مبصراً من أعظم اآليات الدالة على وحدانية هللا تعاىل .-3
 أن هذه اآليات ال يعترب هبا إال من يسمع آيات هللا مسع فهم وتدبر وتعق  .-4
 ذم من ال يسمع آيات هللا مسع تدبر وتفهم . -5
 برْحته يبن لعباده اآليات وينوعها لعلهم يهتدون ويتوبون . أن هللا تعاىل -6

َماَوات َوَما ِف اأَلْرِض ِإْن ِعندَُكم مِهن)   ُسْلطَاٍن ِِبََذا أَتُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َما  قَاُلوْا اَّتَََّذ اَّللَُّ َوَلًدا ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغِِنُّ لَُه َما ِف السَّ
 ( (68اَل تَ ْعَلُموَن )
 [ . 68] يونس : 

--------- 
ََذ اَّللَُّ َوَلًدا)  هذا إخبار عن النصارى عليهم لعائن هللا ، وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ِمن جع  (  قَاُلوْا اَّتَّ

 املالئلة بنات هللا .
 هللا، قد جاء مفصاًل يف آيات أخر: هذا الولد املزعوم على زاعمه لعائن  قال الشنقيطي. 
وا ِمْن اَّللَِّ َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ َذِلَك قَ ْوهُلُْم بِأَفْ َواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفرُ  اَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبنُ كقوله تعاىل: ) َوقَ   

ََّ يُ ْؤَفُلوَن( وقوله قَ ْبُ  قَاتَ َلُهُم اَّللَُّ   َّلِلَِّ اْلبَ َناِت ( .) َوجَيَْعُلوَن  َأ
 أي: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤالء اجلهلة الضالون من األوالد واألنداد، والنظراء والشركاء.( ُسْبَحانَُه  ) 

 الغىَن اللام  ، الذي ال َيتاج إىل أحد ، وك  أحد حمتاج إليه سبحانه .( ُهَو اْلَغِِنُّ ) 
َماَوات َوَما ِف )   خلقاً ومللاً وتدبرياً .(  اأَلْرِض َلُه َما ِف السَّ

 ويف البقرة ) َب  لَُّه َما يِف السََّماَواِت َواأَلْرِض ُك ٌّ لَُّه قَانُِتوَن ( .
ي: ه  عندكم من حجة وبرهان يدل على أن  هل ولًدا، فلو كان هلم دلي  ألبدوه، فلما َتداهم أا ( ِإْن ِعندَُكم مِهن ُسْلطَاٍن ِِبَذَ ) 

 م .إقامة الدلي ، علم بطالن ما قالوه. وأن ذلك قول بال عل وعجزهم عن
 فإن هذا من أعظم احملرمات. (أَتُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َما اَل تَ ْعَلُموَن ) 

 مباحث :
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 .فادعاء  هل الولد أمر خطري وكبري 
 (. كما قال تعاىل )ِإنَُّلْم لَتَ ُقوُلوَن قَ ْواًل َعِظيماً 

رُّ اجْلَِباُل َهدياً. َأْن َدَعْوا َذ الرَّْْحَُن َوَلداً. َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإدياً. َتَلاُد السََّمَواُت يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنُه َوتَنَشقُّ اأَلْرُض َوَتَِ وقال تعاىل )َوقَاُلوا اَتََّ 
  السََّمَواِت َواأَلْرِض ِإالَّ آيت الرَّْْحَِن َعْبداً(.لِلرَّْْحَِن َوَلداً. َوَما يَ ْنَبِغي لِلرَّْْحَِن أَْن يَ تَِّخَذ َوَلداً. ِإْن ُك ُّ َمْن يف 

يُبُه ِإيَّاي فَ َزَعَم قَاَل )قَاَل اَّللَُّ َكذََّبيِن اْبُن آَدَم وملَْ َيُلْن َلُه َذِلَك، َوَشَتَميِن وملَْ َيُلْن لَُه َذِلَك، فََأمَّا َتْلذِ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َعِن النَِِّبِي 
َذ َصاِحبَ َأِنيِ الَ   ًة أَْو َوَلداً( رواه البخاري. أَْقِدُر َأْن أُِعيَدُه َكَما َكاَن ، َوأَمَّا َشْتُمُه ِإيَّاي فَ َقْولُُه يل َوَلٌد ، َفُسْبَحاِن َأْن َأَتَِّ
 )ال أحد أصرب على اذى مسعه من هللا ، إهنم جيعلون له ولداً ، وهو يرزقهم ويعافيهم( متفق عليه وقال 
 ا تضمنته هذه اآلية اللرمية: من أنه ملا ذكر وصف اللفار له مبا ال يليق به ، نزه نفسه عن ذلك ، معلمًا خلقه يف كتابه وم

 أن ينزهوه عن ك  ما ال يليق به ، جاء موضحاً يف آيات كثرية:
 كقوله تعاىل )َوقَاُلوا اَتَََّذ اَّللَُّ َوَلداً ُسْبَحانَُه(.

 وَن(.َّلِلَِّ ُشرََكاَء اجلِْنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه بَِنَن َوبَ َناٍت ِبَغرْيِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّا َيِصفُ  وقوله تعاىل )َوَجَعُلوا
 وقوله تعاىل )قَاُلوا اَتَََّذ اَّللَُّ َوَلداً ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغيِنُّ(.

 ْبَحانَُه َوهَلُْم َما َيْشتَ ُهوَن(.وقوله تعاىل )َوجَيَْعُلوَن َّلِلَِّ اْلبَ َناِت سُ 
 وقوله تعاىل )َوقَاُلوا اَتَََّذ الرَّْْحَُن َوَلداً ُسْبَحانَُه َبْ  ِعَباٌد ُمْلَرُموَن(.

 اىَل َعمَّا يَ ُقوُلوَن ُعُلوياً َكِبرياً(.عَ وقوله تعاىل )ُقْ  َلْو َكاَن َمَعُه آهِلٌَة َكَما يَ ُقوُلوَن ِإذاً اَلبْ تَ َغْوا ِإىَل ِذي اْلَعْرِش َسِبياًل. ُسْبَحانَُه َوت َ 
 وقوله تعاىل )َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإالَّ اَّللَُّ َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن اَّللَِّ َربِي اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن(.

 :وهللا منزه عن الولد ألمور متعددة 
 مبايناً له يف ك  األحوال. ألنه مالك ك  شيء ، واملالك ال بد أن يلون اململوك أواًل:

 ( . قَاُلوْا اَتَََّذ اَّللَُّ َوَلًدا ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغيِنُّ كما يف هذه اآلية ) 
 .أنه ليس له زوجة ، واالبن إمنا يلون غالباً ِمن له زوجة  ثانياً:

ُهْم َوَخَرُقوْا لَُه بَِنَن َوبَ َناٍت ِبَغرْيِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّا َوَجَعُلوْا َّلِلِي ُشرََكاء اجلِْنَّ َوَخَلقَ ) كما ذكر هللا ذلك يف سورة األنعام   
ََّ َيُلوُن لَُه َوَلٌد وملَْ َتُلن لَُّه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُك َّ َشيْ  .َيِصُفوَن   م ( .ٍء وُهَو ِبُل ِي َشْيٍء َعِليبَِديُع السََّماَواِت َواألَْرِض َأ

لد إمنا يلون ملن َيتاج للبقاء ، أي: بقاء النوع باستمرار النس  ، والرب عز وج  ليس حباجة إىل ذلك ، ألنه احلي أن الو  ثالثاً:
 الذي ال ميوت.

 . أن االبن إمنا َيتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره، وهللا سبحانه وتعاىل غين رابعاً:
 غين(. ... ]قاله الشيخ ابن عثيمن[.وقد أشار إىل ذلك بقوله )سبحانه هو ال 

: إن الولد إمنا يتخذ للحاجة إليه يف اللرب ورجاء االنتفاع مبعونته حال عجز األب عن أمور نفسه، فعلى هذا إجياد قال الرازي
عاىل حماالً الولد إمنا يصح على من يصح عليه الفقر والعجز واحلاجة، فإذا كان ك  ذلك حمال كان إجياد الولد عليه سبحانه وت

واعلم أنه تعاىل حلى يف مواضع كثرية عن هؤالء الذين يضيفون إليه األوالد قوهلم، واحتج عليهم هبذه احلجة وهي أن ك  من يف 
السموات واألرض عبد له ، وبأنه إذا قضى أمرًا فإمنا يقول له كن فيلون، وقال يف مرمي )ذلك ِعيَسى ابن َمْرمَيَ قَ ْوَل احلق الذي 

َا يَ ُقوُل لَُه ُكن فَ َيُلون( وقال أيضاً  ِفيهِ   يف آخر هذه السورة )َوقَاُلوا مَيْتُ ُرون َما َكاَن َّللَِّ أَن يَ تَِّخَذ ِمن َوَلٍد سبحانه ِإَذا قضى أَْمرًا فَِإمنَّ
األرض َوَتَِرُّ اجلبال َهديًا * أَن َدَعْوا للرْحن َوَلداً * َوَما  اَتذ الرْحن َوَلدًا * َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإديًا َتَلاُد السموات يَ تَ َفطَّْرَن ِمْنُه َوتَنَشقُّ 
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 يَنَبِغي للرْحن َأن يَ تَِّخَذ َوَلداً * ِإن ُك ُّ َمن يِف السموات واألرض ِإالَّ آيت الرْحن َعْبداً(.
 . أن من أمساء هللا الغين 

خلقه ، كما قال تعاىل )فَِإنَّ اَّللََّ َغيِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمَن( له ملك  فا هل غين عن ك  ما سواه ، غين يف نفسه للثرة ما عنده ، غين عن
َوِإْن ِمْن السموات واألرض ، وخزائن السموات واألرض كلها بيده ، كما قال تعاىل )َوَّلِلَِّ َخزَاِئُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض( وقال تعاىل )

زيِلُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم( ، فخزائنه عز وج  مأل ، ال يغيضها كثرة اإلنفاق ، وليس حباجة إىل خلقه ، ال َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نُ ن َ 
 تنفعه طاعة الطائعن ، وال تضره معصية العاصن ، وك  شيء فقري إليه.

 .قال ابن القيم: هو الغين بذاته الذي ك  ما سواه حمتاج إليه ، وليس به حاجة إىل أحد 
  وقال السعدي: هو الغين بذاته، الذي له الغىن التام املطلق، من مجيع الوجوه، واالعتبارات للماله، وكمال صفاته، فال

يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، وال ميلن أن يلون إال غنياً، ألن غناه من لوازم ذاته، كما ال يلون إال خالقاً قادراً رازقاً 
بوجه من الوجوه، فهو الغين الذي بيده خزائن السماوات واألرض، وخزائن الدنيا واآلخرة، املغين حمسنًا فال َيتاج إىل أحد 

 مجيع خلقه غىن عاماً.
 قال: ومن كمال غناه: أنه مل يتخذ صاحبة وال ولداً وال شريلاً يف امللك ، وال ولياً من الذل.

لله، فليست به حاجة إليهم، وهم إليه فقراء وقال اخلطاِب: الغين: هو الذي استغىن عن اخللق وعن نصرهتم و 
ُ
تأييدهم مل

 حمتاجون.
  فغىن هللا يتضمن شيئن: األول: الغىن الذايت ، للثرة ما ميلله ، إذ ك  شيء ملله ، والثاِن: الغىن عن الغري ، فال َيتاج إىل

 أحد وغريه حمتاج إليه.
 :اآلثار املرتتبة على معرفتنا هبذا االسم 

 تعاىل بالعبادة ، ألنه سبحانه هو الغين الغىن املطلق ، والغىن وصف له سبحانه ذايت وما سواه من اخلالئق مفتقر إفراد هللا أواًل:
 إليه ، فاألمر كله له وامللك كله له ، ومجيع اخللق مربوبون ِملوكون ، فليف يتخذ منهم معبوداً مع هللا تعاىل؟

ن الفقر صفة ذاتية مالزمة للعبد يف مجيع أحيانه وال حول وال قوة إال با هل تعاىل ، وال االفتقار التام إىل هللا عز وج  ، أل ثانياً:
 يستغين عن ربه سبحانه طرفة عن ، ألنه سبحانه الغين ذو الغىن املطلق الذي ال َيتاج إىل أحد ، وك  أحد حمتاج إليه.

حلديث )ليس الغىن عن كثرة العرض، وللن الغىن غىن القلب( أن هذا االسم يثمر يف قلب املؤمن الغىن القلِب كما يف ا ثالثاً:
وهذا يثمر االستغناء با هل تعاىل وحده عن الناس وعزة النفس ، والتعفف والزهد مبا يف أيدي الناس ، وعدم التذل  هلم وعدم 

يد اللرمي الوهاب الذي ال تفىن التعلق بأعطياهتم وإعانتهم ، ب  جيرد العبد تعلقه وقضاء حوائجه وطلب رزقه با هل الغين احلم
 خزائنه.

 أن هللا غين عن عباده ، ومع ذلك فهو حمسن إليهم ، رحيم هبم ، وهذا من كمال غناه وكرمه ورْحته. رابعاً:
 أما العباد فإهنم َيسنون إىل بعضهم البعض لتعلق مصاحلهم بذلك إما عاجالً وإما آجالً.

  الولد إمنا َيتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره ، وهللا سبحانه وتعاىل ومن غىن هللا أنه منزه عن الولد ، ألن
 اأَلْرِض(. غين ، وقد أشار إىل ذلك بقوله )قَاُلوا اَتَََّذ اَّللُي َوَلداً ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغيِنُّ َلُه َما يِف السََّماَوات َوَما يف 

 الفوائد :
 .د تنزيه هللا عن الول -1
 تنزيه هللا عز وج  عن ك  عيب ونقص .وجوب -2
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 بيان غىن هللا عن اَتاذ الولد ، حيث أنه سبحانه وتعاىل مالك السماوات واألرض وما فيهما .-3
 إثبات اسم الغين من أمساء هللا تعاىل ، املتضمن لصفة الغىن اللام  .-4
 َترمي القول على هللا بغري علم . -5

 
 
ِديَد ِبَا  69يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب اَل يُ ْفِلُحوَن )ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن )  َنا َمْرِجُعُهْم ُثَّ نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَّ نْ َيا ُثَّ ِإلَي ْ ( َمَتاٌع ِف الدُّ

 ( .( 70َكانُوْا َيْكُفُروَن )
 [ . 70 – 69] يونس : 
------------- 

 ح .من كذب على هللا ال يفوز وال ينجك  :ي ( أ َلى اَّللَِّ اْلَكِذَب اَل يُ ْفِلُحونَ ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن عَ ) 
 : أي: ال ينالون مطلوهبم، وال َيص  هلم مقصودهم قال السعدي . 

نْ َيا  )  . مدة قريبةأي:  (َمَتاٌع ِف الدُّ
َنا َمْرِجُعُهْم  )  . يوم القيامةأي:  (ُثَّ ِإلَي ْ
ِديدَ ُثَّ نُِذيُقُهُم  )  .أي: املوجع املؤمل  ( اْلَعَذاَب الشَّ
 أي: بسبب كفرهم وافرتائهم وكذهبم على هللا، فيما ادعوه من اإلفك والزور. ( ِبَا َكانُوا َيْكُفُرونَ  )
  ،املتاع: ما يتمتع به ويزول، فمتاع هذه الدنيا قلي  من حيث نوعه ومن حيث مدته، فمتاع الدنيا يزول، أو أنت تزول عنه

 كذلك نعيمه فهو قلي  بالنسبة لنعيم اآلخرة.و 
 ومتاع الدنيا قلي  .

نْ َيا قَِلي ٌ كما قال تعاىل ) ق    ( َمَتاُع الدُّ
 .قال القرطِب: ومساه قلياًل ألنه ال بقاء له 

نْ َيا َمَتاعٌ  َا َهِذِه احْلََياُة الدُّ  َوِإنَّ اآْلِخرََة ِهَي َداُر اْلَقرَاِر(. قال سبحانه وتعاىل عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه )يَا قَ ْوِم ِإمنَّ
 وقال القرطِب: متاع: أي يتمتع هبا قلي  ُث تنقطع وتزول. ودار اآلخرة هي دار االستقرار واخللود.

( وقال هللا تعاىل عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه )يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار القرار قال ابن رجب:
 واملتاع: هو ما يتمتع به صاحبه برهة ُث ينقطع ويفىن.

فما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحواهلا، وهو أدل دلي  على انقضائها وزواهلا، فتتبدل صحتها بالسقم، ووجودها 
باخلراب واجتماعها بفرقة األحباب بالعدم، وشبيبتها باهلرم، ونعيمها بالبؤس، وحياهتا باملوت، فتفارق األجسام النفوس وعمارهتا 

وك  ما فوق الرتاب تراب قال بعض السلف يف يوم عيد وقد نظر إىل كثرة الناس وزينة لباسهم: ه  ترون إال خرقا تبلى أو حلما 
 يأكله الدود غدا كان اإلمام أْحد رضي هللا عنه يقول: يا دار َتربن وميوت سلانك.

  جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء( رواه الرتمذي.)لو كانت الدنيا تزن عند هللا ال ق
 )الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله ... ( رواه الرتمذي. وقال 
 )الدنيا سجن املؤمن وجنة اللافر( رواه مسلم. وقال 



9 

 

 واه الرتمذي.)ما مثلي ومث  الدنيا إال كراكب استظ  َتت شجرة ُث راح وتركها( ر  وقال 
 )ما الدنيا يف اآلخرة إال كما جيع  أحدكم إصبعه يف اليم فلينظر مبا يرجع( رواه مسلم وقال النِب 

ذي قال النووي رْحه هللا: ما للدنيا بالنسبة لآلخرة يف قصر مدهتا وفناء لذاهتا ودوام اآلخرة ودوام لذاهتا ونعيمها إال كنسبة املاء ال
 البحر. يعلق باإلصبع إىل باقي

البن عمر )يا ابن عمر كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبي ( رواه البخاري ويف رواية )وعد نفسك من أه   وقال 
 القبور(.
 فائدة :

ٌر ِلَمِن ات ََّقى( أي: آخرة املتقي خري من دنياه.  قال تعاىل  )َواآْلِخَرُة َخي ْ
 وأبقى(.قال تعاىل )ب  تؤثرون احلياة الدنيا واآلخرة خري و 
 وإمنا قلنا: إن اآلخرة خري لوجوه:قال الرازي : 

 األول: أن نعم الدنيا قليلة، ونعم اآلخرة كثرية.
 والثاِن: أن نعم الدنيا منقطعة ونعم اآلخرة مؤبدة.

 والثالث: أن نعم الدنيا مشوبة باهلموم والغموم وامللاره، ونعم اآلخرة صافية عن اللدرات.
 الفوائد :

 ب على هللا .َترمي اللذ-1
 ك  من كذب على هللا فإنه لن يفلح . -2
 ذم االغرتار بالدنيا .-3
 أن متاع الدنيا قلي  .-4
 أن متاع اآلخرة هو املتاع الباقي . -5
 هتديد ك  ملذب وظامل بأنه سريجع إىل هللا لينال عقابه .-6
 


