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ُهْم َعَذاَب ا)  نْ َيا َوَمت َّْعَناُهْم ِإََل فَ َلْواَل َكاَنْت قَ ْريٌَة آَمَنْت فَ نَ َفَعَها ِإميَانُ َها ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّآ آَمُنوْا َكَشْفَنا َعن ْ خلِْزِي ِف اْْلََياَة الدُّ
 ( .( 98ِحنٍي )

 [ . 98] يونس : 
--------- 

أي: ما آَمَن أهُل قريٍة ِمن الُقرى اهلالكِة يف وقٍت ينَفُعهم إمياُُنم فيه، إَّلا َقوَم النابِي (  َنْت فَ نَ َفَعَها ِإميَانُ َهافَ َلْواَل َكاَنْت قَ ْريٌَة آمَ ) 
الُم، آَمنوا ُكلُّهم يف وقٍت يَنَفُعهم فيه اإلمياُن، حني رأَوا آيًة تُدلُّ على العذاِب قبل نُزولِ   م .هبه يُوُنَس عليه الصاالة والسا

 يقول تعاىل: فهال كانت قرية آمنت بكماهلا من األمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من :  قال ابن كثري
 . قبلك يا حممد من رسول إَّل كذبه قومه، أو أكثرهم 

 ( .ِبِه َيْستَ ْهزُِئوَن يَا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإَّل َكانُوا  ) كما قال تعاىل
 ( .َكَذِلَك َما أََتى الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإَّل قَاُلوا َساِحٌر أَْو ََمُْنوٌن   وقال تعاىل )

َرُفوَها ِإناا َوَجْدنَاوقال تعاىل )  ٍة َوِإنا  وََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك يف قَ ْريٍَة ِمْن نَِذيٍر ِإَّل قَاَل ُمت ْ  (  ا َعَلى آثَارِِهْم ُمْقَتُدونَ آبَاَءنَا َعَلى أُما
 ى .         ) تفسري ابن كثري ( .بكماهلا بنبيهم ممن سلف من القر  قرية آمنت والغرض أنه مل توجد

ا رَأَْوا بَْأَسَنا قَاُلوا آَمناا بِاَّللِا َوْحَدُه وََكَفْرنَا ِبَا كُ )  وكما قال تعاىل ا رَأَْوا بَْأَسَنا ُسناَة اَّللِا فَ َلما َفُعُهْم ِإميَانُ ُهْم َلما ناا ِبِه ُمْشرِِكنَي * فَ َلْم َيُك يَ ن ْ
 ( .الاِِت َقْد َخَلْت يف ِعَباِدِه 

 ( .رَْكُت َكال َحَّتا ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِي اْرِجُعوِن َلَعلِيي * أَْعَمُل َصاِِلًا ِفيَما ت َ  )وقال تعاىل 
طره إىل اإلميان لرجع واِلكمة يف هذا ظاهرة فإن اإلميان اَّلضطراري ليس بإميان حقيقة ولو صرف عنه العذاب واألمر الذي اض

 ن .إىل الكفرا
 نا أْهَل الُقرى قد انَقَضْوا، و) لوَّل( حرٌف يَرُِد ِلَمعاٍن ِمنها التاوبيُخ، وهو هنا ُمستعَمٌل يف َّلزِم التاوبيِخ، ِكنايًة عن التاغليِط؛ أل

، فإذا دخَلت على فعٍل قد فات وقوُعه كانت ُمستعَملًة يف  وذلك أنا أصَل معىن )لوَّل( التاحضيُض، وهو طلُب الفعِل حَبثٍي
؛ فهي هن ا ُمستعَملٌة يف َّلزِم التاوبيِخ،  التاغليِط، والتاندمِي، والتاوبيِخ على تَ ْفويِته، ويكوُن ما بَعَدها يف هذا اَّلستعماِل ِفْعَل ُمضيٍي

 ظ .كنايًة عن التاغلي
نْ َيا َوَمت َّْعَناُهْم ِإََل حِ  ) ُهْم َعَذاَب اخلِْزِي ِف اْْلََياَة الدُّ يَنوى ، إَّل قوم يونس، وهم أهل نِ  (نٍي ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّآ آَمُنوْا َكَشْفَنا َعن ْ

لعذاب الذي أنذرهم به رسوهلم، بعد ما عاينوا أسبابه، وخرج رسوهلم من بني أظهرهم، من وصول ا اً وما كان إمياُنم إَّل خوف
فعندها جأروا إىل هللا واستغاثوا به، وتضرعوا لديه. واستكانوا وأحضروا أطفاهلم ودواهبم ومواشيهم، وسألوا هللا تعاىل أن يرفع عنهم 

ا آَمُنوا   ) عنهم العذاب وأخروا، كما قال تعاىلالعذاب الذي أنذرهم به نبيهم. فعندها رمحهم هللا، وكشف  ِإَّل قَ ْوَم يُوُنَس َلما
ْعَناُهْم ِإىَل ِحنٍي  نْ َيا َوَمت ا ُهْم َعَذاَب اْْلِْزِي يف اِْلََياِة الدُّ  ( .   ) ابن كثري ( .َكَشْفَنا َعن ْ

  : م .اِب قبل نُزولِه هبني رأَوا آيًة تُدلُّ على العذأي ح،  بعد ما عاينوا أسبابهفقول ابن كثري 
 وممن ذهب إىل القول : وهو أُنم رأوا عالمات دالة على العذاب دون العذاب عينه ، فآمنوا فتاب هللا عليهم .

 الزجاج ، والواحدي ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطب ، وابن تيمية ، وابن كثري ، والشوكاين ، وابن عاشور .
 خصوا من بني األمم بأن تيب عليهم ملا آمنوا بعد معاين  ة بعد معاينة العذاب . : إن قوم يونس وذهب بعض العلماء

 والسعدي .وهبذا قال : الطربي ، 
 ا آَمُنواِإَّل)قوله :  قال السعدي ْعَنا)بعدما رأوا العذاب (  قَ ْوَم يُوُنَس َلما نْ َيا َوَمت ا ُهْم َعَذاَب اْْلِْزِي يف اِْلََياِة الدُّ ُهْم ِإىَل َكَشْفَنا َعن ْ
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 .وَّل بد لذلك من حكمة لعامل الغيب والشهادة مل تصل إلينا ومل تدركها أفهامنا، فهم مستثنون من العموم السابق (ِحنيٍ 
ْعَناُهْم ِإىَل ِحنٍي َوأَْرَسْلَناُه ِإىَل ِمائَِة أَْلٍف أَْو يَزِيُدوَن * فَآَمُنوا فَ  )إىل قوله ( َوِإنا يُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي ) قال هللا تعاىل  ولعل  (َمت ا

 ه .لكني لو ردوا لعادوا ملا ُنوا عناِلكمة يف ذلك أن غريهم من امله
 م .     ) تفسري السعدي ( .وثبتوا عليه وهللا أعل ستمر فعالً وأما قوم يونس فإن هللا علم أن إمياُنم سيستمر بل قد ا

 ُهمْ : قوله تعاىل ) ك قال املاوردي نْ َيا  َشْفَنا َعن ْ  وفيه وجهان :( َعَذاَب اْْلِْزِي يف اِْلََياِة الدُّ
 أُنم تابوا قبل أن يروا العذاب فلذلك قبل توبتهم ، ولو رأوه مل يقبلها كما مل يقبل من فرعون إميانه ملا أدركه الغرق. أحدمها :

م العذاب بعد أن تدىل عليهم ومل يكن بينهم أنه تعاىل خصهم بقبول التوبة بعد رؤية العذاب ، قال قتادة : كشف عنه الثاين :
 وبني العذاب إَّل ميل.

 وذهب الطربي إىل أن قوم يونس خصوا من بني األمم بأن تيب عليهم من بعد معاينة العذاب ذكر ذلك  بن عطية :قال ا
بشخص اإلنسان كقصة  عن مجاعة من املفسرين وليس كذلك ، واملعاينة الِت َّل تنفع التوبة معها هي تلبس العذب أو املوت

 د .وأما قوم يونس فلم يصلوا هذا اِلفرعون ، 
وقال الطربي : خص قوم يونس من بني سائر األُمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب ؛ وذكر ذلك عن :  قال القرطيبو 

 مجاعة من املفسرين.
 على العذاب ، ولو رأُوا عني العذاب ملا نفعهم اإلميان.وقال الزجاج : إُنم مل يقع هبم العذاب ، وإمنا رأُوا العالمة الِت تدلي 

قلت : قول الزجاج حسن : فإن املعاينة الِت َّل تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون ، وهلذا جاء بقصة قوم يونس 
 على أثر قصة فرعون ألنه آمن حني رأى العذاب فلم ينفعه ذلك ، وقوم يونس تابوا قبل ذلك.

 .   إن هللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر م : ُضد هذا قوله عليه السالويَ عْ 
 والغرغرة اِلشرجة ، وذلك هو حال التلبس باملوت ، وأما قبل ذلك فال.

وقد روى معىن ما قلناه عن ابن مسعود ، أن يونس ملا وعدهم العذاب إىل ثالثة أيام خرج عنهم فأصبحوا فلم جيدوه فتابوا وفرقوا 
 . األُمهات واألوَّلد ؛ وهذا يدلي على أن توبتهم قبل رؤية عالمة العذاببني 

ُهْم َعَذاَب اْلزي   )ويكون معىن  وَّل خمايلة ؛  اً ينزل هبم ، َّل أُنم رأُوه ِعيان أي العذاب الذي وعدهم به يونس أنه (َكَشْفَنا َعن ْ
 وعلى هذا َّل إشكال وَّل تعارض وَّل خصوص ، وهللا أعلم.

 ) تفسري القرطب ( .                  كان أهل نينوى يف سابق العلم من السعداء.وباجلملة ف
 : واختلفوا يف قوم يونس هل رأوا العذاب عياناً أم َّل  وقال اخلازن: 

( كشفنا عنهم عذاب اْلزي ) رأوا دليل العذاب فآمنوا ؛ وقال األكثرون إُنم رأوا العذاب عيانًا بدليل قوله : فقال بعضهم 
 والكشف َّل يكون إَّل بعد الوقوع أو إذا قرب وقوعه.

 ف عنهم يف الدنيا فقط؟ على قولنياختلف املفسرون: هل ُكشف عنهم العذاب األخروي مع الدنيوي؟ أو إمنا كش : 
 إمنا كان ذلك يف اِلياة الدنيا، كما هو مقيد يف هذه اآلية.  أحدمها: 

ْعَناُهْم ِإىَل ِحنٍي َوأَْرسَ  ) فيهما لقوله تعاىل والقول الثاين فأطلق عليهم اإلميان، واإلميان ( ْلَناُه ِإىَل ِماَئِة أَْلٍف أَْو يَزِيُدوَن َفآَمُنوا َفَمت ا
 منقذ من العذاب األخروي، وهذا هو الظاهر، وهللا أعلم.

 : هُ  )قَ ْولُُه تَ َعاىَل  قال الشنقيطي ا آَمُنوا َكَشْفَنا َعن ْ ْعَناُهْم ِإىَل ِحنيٍ ِإَّلا قَ ْوَم يُوُنَس َلما نْ َيا َوَمت ا ظَاِهُر ( ْم َعَذاَب اْْلِْزِي يف اِْلََياِة الدُّ
نْ َيا ُدوَن اآْلِخَرِة، لَِقْولِِه: ُهْم َعَذاَب اْْلِْزِي يف اِلَْ   َهِذِه اآْليَِة اْلَكرميَِة َأنا ِإميَاَن قَ ْوِم يُوُنَس َما نَ َفَعُهْم ِإَّلا يِف الدُّ نْ َيا.َكَشْفَنا َعن ْ  َياِة الدُّ
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نْ َيا) َويُ ْفَهُم ِمْن َمْفُهوِم اْلُمَخاَلَفِة يف قَ ْولِِه:  ميَاِن ِمْن َغرْيِ  ( يِف اِْلََياِة الدُّ َأنا اآْلِخَرَة لَْيَسْت َكَذِلَك، َوَلِكناُه تَ َعاىَل أَْطَلَق َعَلْيِهُم اْسَم اإْلِ
ميَ « الصاافااتِ »قَ ْيٍد يف ُسورَِة  َ يف ، َواإْلِ نْ َيا َوَعَذاِب اآْلِخَرِة، َكَما أَناُه بَ نيا أَْيًضا َكثْ َرَة َعَدِدِهْم، « الصاافااتِ »اُن ُمْنِقٌذ ِمْن َعَذاِب الدُّ

ْعَناُهْم ِإىَل حِ  ) وَُكلُّ َذِلَك يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل   ( .نٍي َوأَْرَسْلَناُه ِإىَل ِمائَِة أَْلٍف أَْو يَزِيُدوَن َفآَمُنوا َفَمت ا
 الفوائد :

 تكذيب األمم لرسلهم .-1
 أن اإلميان َّل ينفع عند معاين  ة العذاب . -2
 أن اإلميان والتوبة تنفع وتقبل إذا كانت قبل نزول العذاب . -3
 حكمة هللا يف جعل قوم يونس يتوبون ويرجعون .-4
 أن اهلداية بيد هللا . -5
 أن املوت ُناية كل حي .-6

 ملوت على كل نفس:فإن هللا كتب ا 
رِي َواْلَْرْيِ  ُلوُكْم بِالشا َنا تُ ْرَجُعوَن( وقال تعاىل قال تعاىل )ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت( وقال تعاىل )ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َونَ ب ْ َنًة َوِإلَي ْ  ِفت ْ

َنا تُ ْرَجُعوَن( وقال تعاىل )أَيْ َنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم يِف بُ ُروٍج ُمَشياَدٍة( وقال تعاىل )ُكلُّ  )ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت ُُثا ِإلَي ْ
َقى َوْجُه رَبِيَك ُذو اجلَْالِل َواإْلِْكرَاِم(. َها فَاٍن. َويَ ب ْ  َمْن َعَلي ْ

يًعا أَ )   ( َوَما َكاَن لِنَ ْفٍس َأن تُ ْؤِمَن ِإالَّ 99فَأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحَّتَّ َيُكونُوْا ُمْؤِمِننَي )َوَلْو َشاء رَبَُّك آلَمَن َمن ِف اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجَِ
 ( .( 100بِِإْذِن اَّللَِّ َوََيَْعُل الر ِْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل يَ ْعِقُلوَن )

 [ . 100-99] يونس : 
------------- 

 . هل األرض كلهم يف اإلميان ِبا جئتهم به، فآمنوا كليهم، ولكن له حكمة فيما يفعله تعاىليا حممد ألذن أل(  َوَلْو َشاَء رَبُّكَ ) 
ًة َواِحَدًة َوَّل يَ زَاُلوَن خُمَْتِلِفنَي ِإَّل َمْن َرِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك خَ )  كما قال تعاىل   بِيَك َلَقُهْم َوََتاْت َكِلَمُة رَ َوَلْو َشاَء رَبَُّك جلَََعَل النااَس أُما

 ( .ألْمألنا َجَهناَم ِمَن اجْلِناِة َوالنااِس َأمْجَِعنَي 
 ( .اَّللُا َما َأْشرَُكوا َوَلْو َشاَء وقال تعاىل ) 

َنا ُكلا نَ ْفٍس ُهَداَها تعاىل )  َوقَ ْولِهِ  َنا آَلتَ ي ْ  ( .َوَلْو ِشئ ْ
 ى ( .دَ  جلَََمَعُهْم َعَلى اهلُْ َوَلْو َشاَء اَّللاُ تعاىل )  َوقَ ْولِهِ  
 يًعا  : قوله تعاىل ) قال ابن عاشور إن الذين حقت عليهم   )عطف على مجلة ( َوَلْو َشاَء رَبَُّك آَلََمَن َمْن يِف اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ

 على ما لقيه من قومه. لتسلية النب  (كلمات ربك َّل يؤمنون 
 . أي: تلزمهم وتلجئهم (  َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاسَ )  
ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َفال َتْذَهْب نَ ْفُسَك  )أي: ليس ذلك عليك وَّل إليك، بل إىل هللا  ( َحَّتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ  ) 

 ( .َعَلْيِهْم َحَسرَاٍت 
 ( .لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنا اَّللَا يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء  كما قال تعاىل )

 ( .َلَعلاَك بَاِخٌع نَ ْفَسَك َأَّل َيُكونُوا ُمْؤِمِننَي ال تعاىل ) وق
 ت ( .َك َّل تَ ْهِدي َمْن َأْحَببْ ِإنا  وقال تعاىل )
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َنا اِلَِْساُب  وقال تعاىل ) َا َعَلْيَك اْلَبالُغ َوَعَلي ْ  ( .فَِإمنا
ٌر َلْسَت َعَلْيِهمْ وقال تعاىل )  َا أَْنَت ُمذَكِي ْر ِإمنا إىل غري ذلك من اآليات الدالة على أن هللا تعاىل هو الفعال ملا يريد،  (ِبُصْيِطٍر  َفذَكِي

 . ضل ملن يشاء، لعلمه وحكمته وعدلهاهلادي من يشاء، امل
 : املعىن أن هذا الذي تقدم إمنا كان مجيعه بقضاء هللا عليهم ومشيئته فيهم ، ولو شاء هللا لكان اجلميع مؤمناً  قال ابن عطية

تأسف أنت يا حممد على كفر من مل يؤمن بك ، وادع وَّل عليك فاألمر حمتوم ، أفرتيد أنت أن تكره الناس بإدخال  فال
 اإلميان يف قلوهبم وتضطرهم إىل ذلك وهللا عز وجل قد شاء غريه.

 إنكاري ، فنزيل النب ( أفأنت ُتكره الناس  )اَّلستفهام يف : و  قال ابن عاشور ل مكة وحثيث سعيه ِلرصه على إميان أه
 لذلك بكل وسيلة صاِلة منزلة من حياول إكراههم على اإلميان حَّت ترتب على ذلك التنزيل إنكاره عليه.

 : ويف هذا تسلية للنب  قال اخلازن  ألنه كان حريصاً على إمياُنم كلهم فأخربه هللا أنه َّل يؤمن به إَّل من سبقت له العناية
 م .مياُنألزلية فال تتعب نفسك على إا

وما صح وما ي : أ تأكيد ملا اشتملت عليه اآلية السابقة من قدرة نافذة هلل تعاىل ( َوَما َكاَن لِنَ ْفٍس َأْن تُ ْؤِمَن ِإال بِِإْذِن اَّللَِّ  ) 
 : إَّل بإرادته ومشيئته وتوفيقه وهدايته.يأ  (إَّل بإذن هللا ) يف حال من األحوالاستقام لنفس من األنفس، أن تؤمن 

عطوف على حمذوف يدل عليه الكالم السابق دَّللة الضد على الضد، والرجس: م ( َعَلى الَِّذيَن ال يَ ْعِقُلونَ  َوََيَْعُل الر ِْجسَ  )
 يطلق على الشيء القبيح املستقذر.

الكفر وما يرتتب  :ي أ، واملعىن: وما كان لنفس أن تؤمن إَّل بإذن هللا، فيأذن ملن يشاء من تلك األنفس باإلميان، وجيعل الرجس 
عليه من عذاب على القوم الذين مل يستعملوا عقوهلم فيما يهدى إىل اِلق واْلري، بل استعملوها فيما يوصل إىل األباطيل 

 والشرور.
 : يتدبرون  واملراد بالذين َّل يعقلون : هم الكفار الذين َّل يتعقلون حجج هللا ، وَّل يتفكرون يف آياته ، وَّل قال الشوكاين

 ة .ا نصبه هلم من األدلفيم
 ب .وهو يف هذه اآلية ِبعىن العذا( الريِْجَس : قوله تعاىل ) قال ابن عطية 
 وأطلق هنا على الكفر ، ألنه خبث نفساين ، والقرينة مقابلته ،  والرجس : حقيقته اْلبث والفساد:  وقال ابن عاشور

واملعىن : ويوقع الكفر ( ، فزادهتم رجساً إىل رجسهم  )م إمياناً إىل قوله فأما الذين آمنوا فزادهت )باإلميان كاملقابلة الِت يف قوله 
 على الذين َّل يعقلون.

 واملراد نفي العقل املستقيم ، أي الذين َّل هتتدي عقوهلم إىل إدراك اِلق وَّل يستعملون عقوهلم بالنظر يف األدلة.
 الفوائد :

 حكمة هللا يف عدم إميان كل الناس . -1
 اِلكمة هلل تعاىل .إثبات  -2
 َّل إميان إَّل بإذن هللا وقضائه . -3
 ينبغي على الداعية أَّل حيزن إن مل يؤمن الناس ، ألن هللا كتب عليهم .-4
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نَتِظُروَن ِإالَّ ِمْثَل أَيَّاِم ( فَ َهْل يَ 101ُقِل انُظُروْا َماَذا ِف السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما تُ ْغِِن اآليَاُت َوالنُُّذُر َعن قَ ْوٍم الَّ يُ ْؤِمُنوَن )) 
َنا نُنِج 102الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن قَ ْبِلِهْم ُقْل فَانَتِظُروْا ِإين ِ َمَعُكم مِ َن اْلُمنَتِظرِيَن ) ( ُثَّ نُ َنجِ ي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َكَذِلَك َحقًّا َعَلي ْ

 . (( 103اْلُمْؤِمِننَي )
 [ . 103 – 101] يونس : 

--------------- 
لقومك: انظروا وتأملوا وتفكروا فيما اشتملت عليه  -أيها الرسول الكرمي -: قلي أ( ُقِل انُظُروْا َماَذا ِف السََّماَواِت َواأَلْرِض ) 

 السموات من مشوس وأقمار، وكواكب وجنوم، وسحاب وأمطار ...
 ار، ومن حيوانات ودواب متنوعة.وفيما اشتملت عليه األرض من زروع وأُنار، ومن جبال وأشج

انظروا إىل كل ذلك وتفكروا، فإن هذا التفكر يهدى أصحاب العقول السليمة إىل أن هلذا الكون إهلا واحدا عليما قديرا، هو 
 وحده املستحق للعبادة والطاعة.

  : ة لذوي األلباب، مما آليات الباهر وما خلق يف السموات واألرض من ا تعاىل عباده إىل التفكر يف آَّلئهيرشُد قال ابن كثري
من كواكب نريات، ثوابت وسيارات، والشمس والقمر، والليل والنهار، واختالفهما، وإيالج أحدمها يف اآلخر، يف السموات 

حَّت يطول هذا ويقصر هذا، ُث يقصر هذا ويطول هذا، وارتفاع السماء واتساعها، وحسنها وزينتها، وما أنزل هللا منها من 
أحيا به األرض بعد موهتا، وأخرج فيها من أفانني الثمار والزروع واألزاهري، وصنوف النبات، وما ذرأ فيها من دوابي مطر ف

ن العجائب واألمواج، خمتلفة األشكال واأللوان واملنافع، وما فيها من جبال وسهول  وقفار وعمران وخراب. وما يف البحر م
 سفنهم، وجيري هبا برفق بتسخري القدير له، َّل إله إَّل هو، وَّل رب سواه.مسخر مذلل للسالكني، حيمل وهو مع هذا 

 وقد عمم ما يف السماوات واألرض لتتوجه كلي نفس إىل ما هو أقرب إليها وأيسر استدَّلًَّل عليه لديها.:  وقال ابن عاشور 
  :الرب تبارك وتعاىل يدعو عباده يف القرآن إىل معرفته من طريقني:قال ابن القيم 

 حدمها: النظر يف مفعوَّلته، والثاين: التفكر يف آياته وتدبرها، فتلك آياته املشهودة، وهذه آياته املسموعة.أ
َهاِر َواْلُفْلِك الاِِت ََتْرِي َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتالِف اللاْيِل َوالن ا َفعُ  فالنوع األول كقوله )ِإنا يف َخْلِق السا  النااَس ... (. يِف اْلَبْحِر ِبَا يَ ن ْ

َهاِر آَلياٍت أِلُوِل اأْلَْلَباِب( وهو كثري  َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتالِف اللاْيِل َوالن ا  يف القرآنوقوله )ِإنا يف َخْلِق السا
ب اُروا اْلَقْوَل( وقوله )ِكَتاٌب أَ  ب اُروا آيَاتِِه(.والثاين كقوله )أَفال يَ َتَدب اُروَن اْلُقْرآَن( وقوله )أَفَ َلْم يَدا  نْ َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدا

 مبيناً من يعترب بآيات هللا الكونية والشرعية: : وقال رمحه هللا 
هودة العيانية أُنا آياته املش قال تعاىل )ِإنا يِف َذِلَك آَليًَة ِلُكلِي َعْبٍد ُمِنيٍب( وقال )ِإنا يف َذِلَك آَلياٍت ِلُكلِي َصبااٍر َشُكوٍر( فأخرب عن

ن إمنا ينتفع هبا أهل الصرب والشكر، كما أخرب عن آياته اإلميانية القرآنية أُنا إمنا ينتفع هبا أهل التقوى واْلشية واإلنابة وَمن كا
َقى ِإَّلا َتْذِكَرًة ِلَمْن خَيَْشى( قصده اتباع رضوانه، وأُنا إمنا يتذكر هبا من خيشاه سبحانه كما قال )طه َما أَنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتشْ 

َا أَْنَت ُمْنِذُر َمْن خَيَْشاَها(.  وقال يف الساعة )ِإمنا
وأما من َّل يؤمن هبا وَّل يرجوها وَّل خيشاها فال تنفعه اآليات العيانية وَّل القرآنية، وهلذا ملا ذكر سبحانه يف سورة هود عقوبات 

دنيا من اْلزي، قال بعد ذلك )إن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة( فأخرب أن يف األمم املكذبني للرسل وما حل هبم يف ال
 عقوباته للمكذبني عربة ملن خاف عذاب اآلخرة.

أي: وأي شيء َُتدي اآليات السماوية واألرضية، والرسل بآياهتا وحججها ( ُنوَن َوَما تُ ْغِِن اآليَاُت َوالنُُّذُر َعن قَ ْوٍم الَّ يُ ْؤمِ ) 
ِإنا الاِذيَن َحقاْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة رَبِيَك َّل يُ ْؤِمُنوَن َوَلْو َجاَءتْ ُهْم ُكلُّ آيٍَة )  هينها الدالة على صدقها، عن قوم َّل يؤمنون، كما قالوبرا
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 ( .َحَّتا يَ َرُوا اْلَعَذاَب األلِيَم 
أي: فهل ينتظر هؤَّلء املكذبون لك يا حممد من النقمة والعذاب إَّل ( قَ ْبِلِهْم  فَ َهْل يَنَتِظُروَن ِإالَّ ِمْثَل أَيَّاِم الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن) 

 م .مثل أيام هللا يف الذين خلوا من قبلهم من األمم املكذبة لرسله
 بوقائعهم قال قتادة: يعىن وقائع هللا يف قوم نوح  ياأليام هنا ِبعىن الوقائع، يقال فالن عامل بأيام العرب أ : قال القرطيب

، وكل ما مضى لك من خري  -تعاىل -وعاد ومثود وغريهم، والعرب تسمى العذاب أياما والنعم أياما، كقوله ْرُهْم بِأَيااِم اَّللِا َوذَكِي
 م .اأو شر فهو أي

 يدهم.بأن يستمر يف هتديدهم ووع لنبيه  -تعاىل -أمر من هللا( ُكم مِ َن اْلُمنَتِظرِيَن ُقْل فَانَتِظُروْا ِإين ِ َمعَ ) 
معكم  هلؤَّلء اجلاحدين للحق الذي جئت به: إذا فانتظروا العذاب الذي نزل بالسابقني من أمثالكم، إين -يا حممد -: قليأ

 من املنتظرين لوعد ريب ِل، ولوعيده لكم.
 . الذين أرسلناهم إلخراج الناس من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان (ُثَّ نُ َنجِ ي ُرُسَلَنا  )

 م .الذين آمنوا برسلنا وصدقوه -اً أيض -وننجي ( يَن آَمُنواْ َوالَّذِ ) 
 وُنلك املكذبني .( َنا نُنِج اْلُمْؤِمِننَي َكَذِلَك َحقًّا َعَلي ْ   ) 

 الفوائد :
 اِلث على اَّلعتبار والتفكر يف خملوقات هللا وآياته العظيمة الدالة على وحدانيت  ه . -1
 عبداً كتب أزًَّل أنه من أهل النار . َّل تنفع املوعظ   ة مهما بولغ فيها-2
 هتديد لكل ظامل مكذب ، وأُنم َّل ينتظرون إَّل ما حل ِبن قبلهم من العذاب والنكال . -3
 وعد هللا الذي َّل يتغري وَّل يتبدل وهو : إجناء املؤمنني وهالك املكذبني . -4


