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ُْتْم َأْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ َراُه ُقْل فَْأُتوْا بَِعْشِر ُسَوٍر مِ ْثِلِه ُمْفتَ َريَاٍت َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِ ن ُدوِن اّللَِ )  فَِإن ََّلْ  (13َصاِدِقنَي ) ِكن ُُ
 ( .(14َه ِكالَ ُهَو فَ َهْل أَنُتم مُّْسِلُموَن )َيْسَتِجيُبوْا َلُكْم فَاْعَلُموْا َأََّنَا أُنِزِل ِبِعْلِم اّللَِ َوَأن الَ ِكلَ 

 [ . 14 – 13] هود : 
------------- 

 م .بل أيقولون: إن هذا القرآن افرتاه حممد من عند نفسه؟ فإهنم يعلمون أنه بشر مثله( َأْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ َراُه ) 
: قل هلم: يا حممد على سبيل التبكيت ي أ(  ُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِ ن ُدوِن اّللَِ ُقْل فَْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِ ْثِلِه ُمْفتَ َريَاٍت َوادْ ) 

 والتحدي: إن كان األمر كما زعمتم من أىن أنا الذي اختلقت هذا القرآن، فأتوا أنتم يا فصحاء العرب 
مساعدتكم يف بلوغ غايتكم كل من وقد أحبت لكم مع ذلك أن تدعوا ملعاونتكم و بعشر سورة مفرتيات كما زعمتم أن يفرتى ، 

  .تعاىل تستطيعون دعوته سوى هللا
ُْتْم )  كنتم صادقني يف زعمكم أىن افرتيت هذا القرآن، فهاتوا أنتم عشر سور مثله مفرتيات من عند   إن أي : ( َصاِدِقنيِكن ُُ

 أنفسكم.
  ما يشاهبه يف حسن النظم، ومجال األسلوب، وسداد املعىن، يعود إىل القرآن الكرمي، واملراد مبثله هنا( ِمْثِلِه ) والضمري يف :

 وقوة التأثري.
 تشمل آهلتهم وبلغاءهم وشعراءهم وكل من يتومسون فيه العون واملساعدة.( َمِن اْسَتَطْعُتْم  ) وكلمة َمِن يف قوله

 : وقد وقع التحدي بالقرآن على أوجه 
 يف الطور ( .)  :  حتداهم أن يأتوا بقرآن مبثل هذا القرآن

ْنُس َواْلِْنُّ َعَلى َأْن يَْأُتوا مبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال ( ، وقال تعاىل ) فَ ْلَيْأُتوا حِبَِديٍث ِمْثِلِه ِإْن َكانُوا َصاِدِقنيَ قال تعاىل ) ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْْلِ
 ( . يَْأُتوَن مبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهريا  

 ) يف هود ( . :  وحتداهم أن يأتوا بعشر سور مثله
 ( . ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ  ْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ رَاُه ُقْل فَْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفتَ َريَاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اّللَِ ) أ كما قال هنا

 البقرة ويونس ( . ) يف  وحتداهم أن يأتوا بسورة من مثله .
 ( َداءَُكْم ِمْن ُدوِن اّللَِ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ  َوِإْن ُكْنُتْم يِف رَْيٍب ِمَا نَ زَْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوا ِبُسورٍَة مِ ْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشهَ يف قوله تعاىل ) 

 فَْأُتوْا ِبُسورٍَة مِ ْثِلِه َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِ ن ُدوِن اّللَِ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ  أَْم يَ ُقوُلوَن افْ تَ رَاُه ُقلْ وقال تعاىل يف سورة يونس ) 
  ( َداءَُكْم ِمْن ُدوِن اّللَِ  َواْدُعوا ُشهَ وقوله )  قيل : أعوانكم ونصراءكم ، وقيل : آهلتكم ، وقيل : ائتوا بشهداء يشهدون لكم أن

 آن أو يقاربه .ما أتيتم به يعادل القر 
وهذا غاية التحدي هلم . وهذا كما يقول املعِجز املتحدي ملن عانده وحتداه : اذهب وائت مبن تستطيع من أصحابك وأعوانك 

 وأوليائك لتستعني هبم .
 ( صيغة األمر هنا للتعجيز . فَْأُتواْ قوله ) 
  ِم .األخبار وعدل األحكاأي : يف الفصاحة والبالغة وصدق  ( َعْشِر ُسَوٍر مِ ْثِلهِ ) ب 
  منكرة، لإلشارة إىل أنه ال يطالبهم بسورة معينة، وإمنا أباح هلم أن يأتوا بأية سورة من مثل سور (  سورة) وجاءت كلمة

 القرآن، حىت ولو كانت كأصغر سورة منه.
 ثري للفظ ومن جهة املعىن ، ... : ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه اْلعجاز فنونا  ظاهرة وخفية من حيث ا قال ابنُ 



 2 

فكٌل من لفظه ومعناه فصيح ال حياذى وال يداىن ، فقد أخرب عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخرب سواء بسواء ، وأمر 
بكل خري ، وهنى عن كل شر كما قال تعاىل ) ومتت كلمة ربك صدقا  وعدال  ( أي صدقا  يف األخبار وعدال  يف األحكام ، فكله 

 صدق وعدل وهدى ، ... ال خيلق عن كثرة الرد ، وال ميل منه العلماء .حق و 

  فال أحد يستطيع أن يأيت بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاون ه ، كما قال تعاىل ) ال يأتون مبثله ولو كان
 بعضهم لبعض ظهريا  ( أي معينا  .

 فِإن مل يستجب لكم من دعومتوهم للمعاونة وعجزوا عن ذلك :أي ( فَِإن ََّلْ َيْسَتِجيُبوْا َلُكْم ) 
وال يقدر على ا ، ِم اّللَِ وحده، وبقدرته وحدهفَاْعَلُموا أيها الناس أن هذا القرآن أُْنزَِل ِبِعلْ أي : ( فَاْعَلُموْا َأََّنَا أُنِزِل ِبِعْلِم اّللَِ ) 

 إنزاله بتلك الصورة أحد سواه.
، ، وختضع له القلوب ، الذي تعنو له الوجوهفهو اْلله احلق سبحانه أنه ال إِلَه ِإاَل ُهوَ  -ا  أيض- علمواوا( ِكاَل ُهَو  َوَأن اَل ِكلَهَ ) 

 وتتجه إليه النفوس بالعبادة والطاعة.
 ه .عد كل تلك األدلة الواضحة الدالة على وحدانية هللا، وعلى أن هذا القرآن من عندب(  فَ َهْل أَنُتم) 
 داخلون يف اْلسالم، متبعون ملا جاءكم به الرسول صلى هللا عليه وسلم.ي : أ( مُّْسِلُموَن  )
  يرى بعض العلماء أن اخلطاب يف هذه اآلية موجه إىل النيب و  واملسلمني، أو إليه وحده  وعليه  ،سبيل التعظيموعلى

أعرضوا عن دعوة احلق، بعد أن ثبت عجزهم عن اْلتيان هؤالء الذين  -أيها املؤمنون- فإن مل يستجب لكم : يكون املعىن
الذي ال يعزب عنه شيء، « إمنا أنزل بعلم هللا»، بأن هذا القرآن وثباتا   ويقينا   فازدادوا علما   يأ (فَاْعَلُموا)مبا حتديتموهم به 

ثابتون على  يأ (ْسِلُمونَ مُ )مستحق للعبادة والطاعة، فهل أنتم بعد كل ذلك  سبحانه وازدادوا علما بأنه ال إله إال هو
 اْلسالم، وملتزمون بكل أوامره ونواهيه.

 الفوائد :
 إعجاز هذا القرآن . -1
 عظمة القرآن حيث حتدى هللا كفار قريش أن يأتوا مبثله . -2
 وجوب العناية بالقرآن حفظا  وتدبرا  وفهما  . -3
 هذا القرآن العظيم . أن من أعظم آيات النيب  -4
 أحد أن يأيت مبثل هذا القرآن . ال يستطيع -5
نْ َيا َوزِيَْتَ َها نُ َوفِ  ِكلَْيِهْم َأْعَماََلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل يُ ْبَخُسوَن ))   اَن يُرِيُد اْْلََياَة الدُّ ( ُأْولَِئَك اَلِذيَن لَْيَس ََلُْم ِف 15َمن َُ

انُوْا يَ ْعَمُلوَن ) اآلِخَرِة ِكالَ الَْاُر َوَحِبَط َما َصَْ ُعوْا ِفيَها  ( . (16َوبَاِطٌل َما َُ
 [ . 16 -15] هود : 

------------ 
نْ َيا َوزِيَْتَ َها)  اَن يُرِيُد اْْلََياَة الدُّ : من كان يريد بأقواله احلسنة وبأعماله الطيبة على حسب الظاهر، احلصول على يأ(  َمن َُ

 ك من املتع الدنيوية، بدون التفات إىل ما يقربه من ثواب اآلخرة.)احلياة الدنيا وزينتها( من مال وجاه ومنصب وغري ذل
 مثار جهودهم وأعماهلم يف هذه الدنيا. -بإرادتنا ومشيئتنا- : نوصل إليهميأ( نُ َوفِ  ِكلَْيِهْم َأْعَماََلُْم ِفيَها ) 
ال  ا  دهم وأعماهلم، حىت ولو كانت جهودج جهو وهم يف هذه الدنيا ال ينقصون شيئا من نتائأي : ( َوُهْم ِفيَها اَل يُ ْبَخُسوَن ) 

 إخالص معها وال إميان.
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: أولئك الذين أرادوا بأقواهلم وأعماهلم احلياة الدنيا وزينتها، ليس هلم يف أي( ُأْولَِئَك اَلِذيَن لَْيَس ََلُْم ِف اآلِخَرِة ِكاَل الَْاُر )  
 عماهلم احلسنة يف الدنيا وبقيت عليهم أوزار نياهتم السيئة يف اآلخرة.اآلخرة إال النار، ألهنم استوفوا ما تقتضيه صور أ

منا قصدوا هبا الرياء وإ تعاىل وفسد ما صنعوه يف الدنيا من أعمال اخلري، ألهنم مل يقصدوا هبا وجه هللا (َوَحِبَط َما َصَْ ُعوْا ِفيَها ) 
 س .ورضى النا

 واحلبوط : اهلالك واالضمحالل .
انُوْا يَ ْعَمُلوَن َوبَاِطٌل )  وباطل يف نفسه ما كانوا يعملونه يف الدنيا من أعمال ظاهرها الرب والصالح، ألنه ال مثرة له وال أي : ( َما َُ

ثواب يف اآلخرة ألن األعمال بالنيات، ونيات هؤالء املرائني، مل تكن تلتفت إىل ثواب هللا، وإمنا كانت متجهة اجتاها كليا إىل 
 وزينتها، إىل إرضاء املخلوق ال اخلالق. احلياة الدنيا

 والباطل : الزائل املضمحل .
 وهْا مباحث :

 1مبحث : 
 يف اآلية ذم من يريد بعمله الصاحل الدنيا .

نْ َيا َوَما َلُه يف اآلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق )قال تعاىل )  نْ َيا ( ِوِمن ُْهم مَ 200َفِمَن الَناِس َمن يَ ُقوُل رَبَ َنا آتَِنا يف الدُّ ن يَ ُقوُل رَبَ َنا آتَِنا يف الدُّ
 ( . َحَسَنة  َويف اآلِخَرِة َحَسَنة  َوِقَنا َعَذاَب الَنارِ 

ْرَهِم َواْلَقِطيَفِة َواخْلَِميَصِة ِإْن أُْعِطَي َرِضَي َوِإْن ملَْ يُ ْعَط ملَْ يَ ْرضَ ويف احلديث )  يَناِر َوالدِ   ( . َتِعَس َعْبُد الدِ 
 2مبحث : 

 ة : لتَ ْفِسرِي يف َهِذِه اآْليَ اْختَ َلَف أَْهُل اوَ 
 .اِر َواْخَتارَُه الَنَحاُس نَ َزَلْت يِف اْلُكفَ  :فقيل 

 .يق إال بالكفارال يل ( اِطٌل َما َكانُوْا يَ ْعَمُلونَ اآلخرة ِإالَ النار َوَحِبَط َما َصنَ ُعوْا ِفيَها َوبَ  أُْولَِئَك الذين لَْيَس هَلُْم يف ) ألن قوله تعاىل 
نْ َيا ُيَكافَأُ ِبَذِلكَ  اآْليَُة َوارَِدٌة يف الَناِس َعَلى اْلُعُموِم َكاِفرِِهْم َوُمْسِلِمِهْم. َواْلَمْعىَن َأَن َمْن َكاَن يُرِيُد ِبَعَمِلهِ  : َوِقيلَ   .َحَظ الدُّ

 نزلت يف أهل الرياء . وقيل :
 كانوا يطلبون بغزوهم مع الرسول عليه السالم الغنائم من دون أن يؤمنوا باآلخرة وثواهبا.أن اآلية نزلت يف املنافقني الذين   وقيل :
 أن املراد : اليهود والنصارى ؛ وهو منقول عن أنس. وقيل :

 اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال ::  قال ابن اجلوزي 
 أحدها : أهنا عامة يف مجيع اخللق ، وهو قول األكثرين.

 3مبحث : 
 ذه اآلية مقيدة باآلية األخرى يف سورة اْلسراء .ه

 ( .ا  َمْدُحورا  َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعَجْلَنا لَُه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّرِيُد ُُثَ َجَعْلَنا َلُه َجَهَنَم َيْصالَها َمْذُموم) من   قال تعاىل
( نْيا نُ ْؤتِِه ِمْنهاَمْن كاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ ى )َك اآْليَُة اَلِِت يف الشور ىَل َأَن َهِذِه اآْليََة ُمْطَلَقٌة، وََكَذلِ َذَهَب َأْكثَ ُر اْلُعَلَماِء إِ  يب :قَاَل اْلُقْرطُ 

 د .يِفيها َما َنشاُء ِلَمْن نُرِ  قَ َيَدتْ َها َوَفَسَرتْ َها اَلِِت يف ُسْبَحاَن: َمْن كاَن يُرِيُد اْلعاِجَلَة َعَجْلنا لَهُ 
 4مبحث : 

 إشكال وجوابه :
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هذه اآلية الكرمية فيها التصريح بأن الكافر ُُياَزى حبسناته ؛ كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن :  قال الشْقيطي
نيا ، ُث نَص على بطالهنا يف يعين احلياة الد (نُ َوفِ  ِإلَْيِهْم أَْعَماهَلُْم ِفيَها  )املكروب ، يف الدنيا دون اآلخرة ؛ ألنه تعاىل قال : 

 اآلية . (ِإالَ الَناُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعوْا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن أُْولَِئَك اَلِذيَن لَْيَس هَلُْم يف اآلِخَرِة  )اآلخرة بقوله :
َها ِة نَزِْد َلُه يف َحْرثِِه َوَمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اَمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآلِخرَ  ) ونظري هذه اآلية قوله تعاىل نْ َيا نُؤتِِه ِمن ْ  ( .لدُّ

 ا .أن الكافر ُُيازى حبسناته يف الدني وقد صَح عنه 
 ها التصريح ببطالنه يف الدنيا معمع أنه جاءت آيات ُأخر تدلُّ على بطالن عمل الكافر واضمحالله من أصله ، ويف بعض

 كفر الر َِدة ويف غريها .  اآلخرة يف
 :أما اآليات الدال ة على بطالنه من أصله 

 ( .الر ِيُح يف يَ ْوٍم َعاِصٍف  أَْعَماهُلُْم َكَرَماٍد اْشَتَدْت ِبهِ ه ) فكقول
 ( .ْعَماهُلُْم َكَسرَاٍب أَ  ) وكقوله
 ( . ء َمنُثور اَجَعْلَناُه َهَباَوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل فَ ) وقوله 

 : وأما اآليات الدالة على بطالنه ِف الدنيا مع اآلخرة
نْ َيا )فكقوله يف كفر املرتد   ( .َواآلِخَرِة  َوَمن يَ ْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأْولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يف الدُّ

نْ َيا َواآلِخَرِة ) إىل قوله ( يَن َكَفُروْا ِبآيَاِت اّللَِ ذِ ِإَن الَ  )وكقوله يف كفر غري املرتد  َوَما هَلُم مِ ن أُولَِئَك اَلِذيَن َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم يف الدُّ
 ( .نَاِصرِيَن 

 واجلواب من أربعة أوجه :
 الدنيا ، كما دَلْت عليه آيات أن من الكفار من يثيبه هللا بعمله يف ه :هر القرآن علييظهر يل صوابه لداللة ظاوالذي  األول

، وهذا ُمشاهد فيهم يف دلت عليه آيات وصَح به احلديث وصَح به احلديث ، ومنهم من ال يثيبه هللا بعمله يف الدنيا ، كما 
 الدنيا ، فمنهم من هو يف عيش رغد ، ومنهم من هو يف بؤس وضيق .

َها َما َنَشاء من َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعَجْلَنا َلُه ِفي )التخصيص باملشيئة يف قوله ليه بووجه داللة القرآن على هذا ، أنه تعاىل أشار إ
 م ( .أَْعَماهلَُ نُ َوفِ  ِإلَْيِهْم  )فهي خمصصة لعموم قوله تعاىل ( ِلَمن نُّرِيُد 

َها َوَمن َكاَن يُرِيُد َحرْ ) وعموم قوله تعاىل  نْ َيا نُؤتِِه ِمن ْ  ( َث الدُّ
ْسرَ  )ذا التخصيص قوله يف بعض الكفار ويدل هل نْ َيا َواآْلِخرََة َذِلَك ُهَو اخلُْ  ( .اُن اْلُمِبنُي َخِسَر الدُّ

 ومجهور العلماء من محل العام على اخلاص ، واملطلق على املقيد ، كما تقرر يف األصول . 
نُ َوفِ  )، كما صرح به تعاىل يف قوله لكاألوالد وحنو ذأن الكافر يُثاب عن عمله بالصحة وسعة الرزق و  :وهو وجيه أيضا   الثاين :

 وبظاهرها املتبادر منها كما ذكرنا .( َوُهْم ِفيَها الَ يُ ْبَخُسوَن ) يعين الدنيا ، وأكد ذلك بقوله  (لَْيِهْم أَْعَماهَلُْم ِفيَهاإِ 
 هم ابن جرير .فسرها ابن عباس ، وسعيد بن جبري ، وجماهد ، وقتادة ،والضحاك كما نقله عن 

بطالن أعماهلم يف الدنيا مبعىن أهنا مل يعتد هبا شرعا  يف عصمة دم ، وال مرياث وال نكاح ، وال غري ذلك ، وال ف: وعلى هذا 
 ( .يَ ْرفَ ُعُه َواَلِذيَن اِلُح ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَيِ ُب َواْلَعَمُل الصَ  )د إىل هللا تعاىل ، بدليل قوله تفتح هلا أبواب السماء ، وال تصع

 وال ُتَدخر هلم األعمال النافعة ، وال تكون يف كتاب األبرار يف عليني ، وكفى هبذا بطالنا  . 
نْ َيا ِإالَ َمَتاُع َوَما احْلَيَ )  يُنايف بطالهنا ؛بدليل قوله أما مطلق النفع الدنيوي هبا ، فهو عند هللا ال شيء ، فال  ( .اُة الدُّ

 ن ( .خرة هلي احليوان لو كانوا يعلمو وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب وإن الدار اآل) وقوله  
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 واآليات يف مثل هذه كثرية .(  للمتقني) إىل قوله  (وَن الَناُس أَُمة  َواِحَدة  َوَلْوال أَن َيكُ ) وقوله  
 ء .وضة ما سقى منها كافرا  شربة مالو كانت الدنيا تزن عند هللا جناح بعث : وِما يوضح هذا املعىن حدي

 الفوائد :
 ذم من يطلب بعمله الصاحل الدنيا . -1
 أن طلب الدنيا بعمل اآلخرة يبطل ثواهبا . -2
 خطر الرياء .-3
 خطر فتنة الدنيا . -4
 ثواب أعماله . أن هللا قد ُيازي الكافر يف الدنيا على حسناته ، وكذا طالب الدنيا ، فال يبقى معه يف اآلخرة شيء من-5
 أن الشرك يبطل األعمال .-6
َُِتاُب ُموَسى َكَماًما َوَرْْحًَة ُأوْ  )  ُْْه َوِمن قَ ْبِلِه  ُلوُه َشاِهٌد مِ  اَن َعَلى بَ يِ ٍَْة مِ ن رَب ِِه َويَ ت ْ ِمُْوَن ِبِه َوَمن َيْكُفْر بِِه ِمَن َأَفَمن َُ ْْ لَِئَك يُ 

ِمُْوَن )اأَلْحَزاِب فَالَْاُر َمْوِعُدُه َفالَ  ْْ ثَ َر الَْاِ  اَل يُ  ُْ ُْْه ِكنَُه اْْل ُُّ ِمن رَبِ َك َوَلِكَن َأ  ( . (17 َتُك ِف ِمْريٍَة مِ 
 [ . 17] هود : 

-------- 
اَن َعَلى بَ يِ ٍَْة مِ ن رَبِ ِه  ) واملؤمنون، وجوابه  أفمن كان على نور واضح، وبرهان ساطع من هللا تعاىل، وهو النيب : أي ( َأَفَمن َُ

 . حمذوف أي كمن كان يريد احلياة الدنيا؟ يريد أن بينهما تفاوتا  كبريا ، وتباينا  بعيدا ، فال يستوي
  يف املشار إليه ب "َمْن" قوالن :: قال ابن اجلوزي 

 ، قاله ابن عباس واْلمهور. أحدمها : أنه رسول هللا 
ُْْه َويَ ت ْ )    م .ويتبعه شاهد من هللا بصدقه قال ابن عباس: هو جربيل عليه السال: أي ( ُلوُه َشاِهٌد مِ 
  : هو جربيل يف قول أكثر املفسرين .قال الواحدي 
  : ومعناه: أفمن  قيل: يف اآلية حذف(  ِمْن رَب ِِه )  بيان( أََفَمْن َكاَن َعَلى بَ يِ َنٍة  ) قوله تعاىلقال البغوي ِف تفسري اآلية ،

 . على بينة من ربه كمن يريد احلياة الدنيا وزينتها، أو َمْن كان على بينة من ربه كمن هو يف الضاللة واْلهالة كان
ُلوُه َشاِهٌد ِمْنُه  .) واملراد بالذي هو على بينة من ربه: النيب   أي: يتبعه من يشهد به بصدقه. واختلفوا يف هذا الشاهد  ( َويَ ت ْ

 ابن عباس، وعلقمة، وإبراهيم، وجماهد، وعكرمة، والضحاك، وأكثر أهل التفسري: إنه جربيل عليه السالم.فقال 
  : اين نْ َيا فَ َقْط، َوَمْن َكاَن طَالِب ا ِلْْلِخَرِة، تفاوتا عظيما، وتبوقال الشُو اينا بعيدا بَ نَيَ ُسْبَحانَُه َأَن بَ نْيَ َمْن َكاَن طَالِب ا لِلدُّ

نْ َيا َوزِيَنِتَها َوِقيَل: اْلُمرَاُد مبَْن َكاَن  أََفَمْن َكاَن َعَلى بَ يِ َنٍة ِمْن رَبِ ِه يِف اتباع النيب   املعىن: ميَاِن بِاّللَِ َكَغرْيِِه ِمَْن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ َواْْلِ
أََفَمْن َكاَن َمَعُه بَ َياٌن ِمَن اّللَِ َوُمْعِجَزٌة َكاْلُقْرآِن َوَمَعُه َشاِهٌد َكِجرْبِيَل، َوَقْد َبَشَرْت بِِه :  َأيْ ،  َعَلى بَ يِ َنٍة ِمْن رَب ِِه: الَنيِبُّ 

نْ َيا َوزِيَنتَ َها. َوَمْعىَن اْلبَ يِ َنِة: اْلبُ ْرَهانُ   . َعَلى احلَْق ِ  اَلِذي يَُدلُّ  اْلُكُتُب الَسالَِفُة، َكَمْن َكاَن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ
َُِتاُب ُموَسى)   أي : ومن قبل هذا الشاهد التايل للبينة شاهر آخر ، وهو كتاب موسى ، واملراد به التوراة .(  َوِمن قَ ْبِلِه 

ب موسى" ، فيكون "كتا قال الزجاج : واملعىن : وكان من قبل هذا كتاب موسى دليال  على أمر النيب قال ابن اجلوزي : 
 يف التوراة واِْلجنيل. أي : ويتلوه كتاب موسى ، ألن موسى وعيسى بَشرا بالنيب  (ويتلوه شاهد منه  )عطفا على قوله : 

 ونصب "ِإماما" على احلال.
 فإن قيل : كيف تتلوه التوراة ، وهي قبله؟
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 ته بالتصديق له.قيل : ملا بَشرت به ، كانت كأهنا تالية له ، ألهنا تبع
 الدين ويقتدى به . يف اْلمام : هو الذي يؤمت به (َكَماًما ) 
  : ع .يعين أنه كان إماما  هلم يرجعون إليه يف أمور الدين واألحكام والشرائقال اخلازن 
َزَلُه َعَلْيِهْم َوَعَلى َمْن بَ ْعَدُهْم بِاْعِتَباِر َما اْشَتَمَل َعَلْيِه ِمَن اأْلَْحَكاِم الَرمْحَُة: النِ ْعَمُة اْلَعِظيَمُة اَلِِت أَنْ َعَم اّللَُ هِبَا َعَلى َمْن أَن ْ  (َوَرْْحًَة ) 

 . ُمَواِفَقِة حِلُْكِم اْلُقْرآنِ الَشْرِعَيِة الْ 
 ة .ي من الضالل وذلك سبب حصول الرمحوكونه رمحة ألنه اهلاد:  قال اخلازن 
ِمُْوَن ِبِه )  ْْ  ق .أولئك املوصوفون بأهنم على نور من رهبم يصدقون بالقرآن حق التصدي: أي  (ُأْولَِئَك يُ 
 . ن ، أو بالنيب آأي : بالقر ( َوَمن َيْكُفْر ِبِه ) 
 املراد كل حزب ، سواء كان من النصارى ، أو من اليهود ، أو من اجملوس ، أو من غريهم .( ِمَن اأَلْحَزاِب )  

 ة .ن ، فله نار جهنم يدخلها ال حمالن يكفر بالقرآن ، من أهل امللل واألدياوم: أي  (فَالَْاُر َمْوِعُدُه ) 
 عامة ْلميع الناس . وقد كثرت النصوص يف أن دعوة ورسالة النيب ،  ويف هذا دليل على عموم رسالة النيب 

 قال تعاىل )َوَما أَْرَسْلَناَك ِإاَل َكافَة  لِلَناِس ( .
يعا  ( .وقال تعاىل )ُقْل يَا أَي ُّ   َها الَناُس ِإّن ِ َرُسوُل اّللَِ ِإلَْيُكْم مجَِ

 وقال تعاىل )َوأُوِحَي ِإيَلَ َهَذا اْلُقْرآُن أِلُْنِذرَُكْم بِِه َوَمْن بَ َلَغ ( َأْي: َوأُْنِذَر َمْن بَ َلَغُه.
ا (   .َوقَال تعاىل ) َوأَْرَسْلَناَك لِلَناِس َرُسوال  وََكَفى بِاّللَِ َشِهيد 

 َوقَاَل تعاىل ) تَ َباَرَك اَلِذي نَ َزَل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي نَِذير ا ( .
اَعَة، وََكاَن الَنيبُّ يُت الَشفَ ) أُْعِطيُت ََخْس ا ملَْ يُ ْعَطُهَن َأَحٌد ِمَن اأْلَنِْبَياِء قَ ْبِلي : ُنِصْرُت بِالرُّْعِب َمِسريََة َشْهٍر، ...، َوأُْعطِ  َوقَاَل 

َعُث ِإىَل قَ ْوِمِه َخاَصة  َوبُِعْثُت ِإىَل الَناِس َعاَمة ( متفق عليه .  يُ ب ْ
 ) وأرسلت إىل اخللق كافة ( رواه مسلم . وقال 

 ويف رواية ) وبعثت إىل كل أمحر وأسود ( .
 س ، واألسود اْلن: األمحر اْلن وقيل: املراد باألمحر العجم ، واألسود العرب ،  قيل

 ( رواه مسلم .) اَل َيْسَمُع ِب َرُج ٌل ِمْن َهِذِه اأْلَُمِة يَ ُهوِديٌّ َواَل َنْصرَاّنٌّ ُُثَ اَل يُ ْؤِمُن ِب ِإاَل َدَخَل الَنار  َوقَاَل 
ْْهُ )   املرية : الشك ، أي : التكن يف شك .(  َفاَل َتُك ِف ِمْريٍَة مِ 

 لكنه قد يؤمر وينهى تشريعا  لغريه .ال يشك ، و  والنيب 
 اين  . ٌم َعِن الَشكِ  يف اْلُقْرآنِ أِلَنَُه َمْعُصو  َوِفيِه تَ ْعرِيٌض ِبَغرْيِِه :  قال الشُو
 د أنه مطابق للواقع ال كذب فيه .أي : هذا القرآن هو احلق ، الثابت الذي ال يزول وال يضمحل ، واملرا (ِكنَُه اْْل ُُّ ِمن رَبِ َك  ) 

ث َ  ُْ ِمُْوَن َوَلِكَن َأ ْْ ، فأهل النار هم األكثر ، كما جاء يف آيات  هذه اآلية تدل على أن أكثر الناس ليسوا مبؤمنني ( َر الَْاِ  اَل يُ 
 كثرية وأحاديث .

 كما قال تعاىل )َوَما َأْكثَ ُر الَناِس َوَلْو َحَرْصَت مبُْؤِمِننَي(.
 تعاىل )َوِإْن ُتِطْع َأْكثَ َر َمْن يف اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اّللَِ(. وقال

 وقال تعاىل )َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الَشُكوُر(.
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقوَن(.  وقال تعاىل )َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيا  هَلُْم ِمن ْ
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 قال تعاىل يف شأن نوح )َوَما آَمَن َمَعُه ِإاَل قَِليٌل(.و 
 )إمنا أنتم يف األمم كالشعرة السوداء يف جلد الثور األبيض( متفق عليه. وقال 
 يأيت يوم القيامة النيب وليس معه أحد(.)  وقال 

 الفوائد :
 ال يستوي من كان على بينة من ربه ومن ليس كذلك . -1
 العلم الشرعي ليكون اْلنسان على بينة من ربه . احلرص على طلب -2
 األدلة كثرية ومتنوعة على إثبات رسالة النيب وأنه على نور من ربه . -3
 إثبات نبوة موسى وكتابه التوراة .-4
 . أن الكتب املتقدمة تثبت نبوة النيب -5
 وجوب اْلميان بالقرآن . -6
 أن من كفر بالقرآن فهو كافر بالنار . -7
 أن القرآن ال شك فيه وال مرية . -8
ُْالِء الَ )   ِذبًا ُأولَِئَك يُ ْعَرُضوَن َعَلى َرّبِ ِْم َويَ ُقوُل األْشَهاُد َه َذبُوا َعَلى َرّبِ ِْم َأال َلْعَُْة اّللَِ َوَمْن َأْظَلُم ِمَِن افْ تَ َرى َعَلى اّللَِ َُ ِذيَن َُ

اِفُروَن )( اَلِذيَن َيُصدُّ 18َعَلى الظَاِلِمنَي ) ُغونَ َها ِعَوًجا َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم َُ ولَِئَك ََّلْ َيُكونُوا ُمْعِجزِيَن أ( 19وَن َعْن َسِبيِل اّللَِ َويَ ب ْ
انُوا َيْسَتِطيُعوَن ا اَن ََلُْم ِمْن ُدوِن اّللَِ ِمْن َأْولَِياَء ُيَضاَعُف ََلُُم اْلَعَذاُب َما َُ انُوا يُ ْبِصُروَن )لَسمْ ِف اأْلَْرِض َوَما َُ ( 20َع َوَما َُ

انُوا يَ ْفتَ ُروَن ) ُهْم َما َُ  ( . (22( اَل َجَرَم أَنَ ُهْم ِف اآْلِخَرِة ُهُم اأْلَْخَسُروَن )21ُأولَِئَك اَلِذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم َوَضَل َعْ ْ
 [ . 22 -18] هود : 
----------- 

ِذبًا )  بأن زعم بأن األصنام تشفع  تعاىل ِمن تعمد الكذب على هللا ا  ال أحد أشد ظلمأي :  (َوَمْن َأْظَلُم ِمَِن افْ تَ َرى َعَلى اّللَِ َُ
 .سبحانه لعابديها عنده، أو زعم بأن املالئكة بنات هللا، أو أن هذا القرآن ليس من عنده

يعرضون يوم احلساب، على رهبم ومالك  تعاىل ئك املوصوفون بافرتاء الكذب على هللاأي : أول(  مْ ُأولَِئَك يُ ْعَرُضوَن َعَلى َرّب ِِ ) 
 أمرهم، كما يعرض اجملرم للقصاص منه، ولفضيحته أمام الناس.

 : ذكر عرضهم توكيدا  حلاهلم يف االنتقام منهم ، وِإن كان غريهم يعرض أيضا . قال الزجاج 
 مْ تعاىل ) : قوله  قال الرازي وما وصفهم بذلك ألهنم خمتصون بذلك العرض ، ألن العرض عام (  أُْولَِئَك يُ ْعَرُضوَن على َرهبِ 

بأن يقول األشهاد عند عرضهم  وإمنا أراد به أهنم يعرضون فيفتضحون (  َوُعرُِضوْا على رَب َك َصَفا)يف كل العباد كما قال : 
مْ )  ه .من اخلزي والنكال ماال مزيد علي فحصل هلم (َهُؤالء الذين َكَذبُوْا على َرهبِ 

على  -األشهاد: مجع شهيد كشريف وأشراف. أو مجع شاهد مبعىن حاضر كصاحب وأصحاب واملراد هبم(  َويَ ُقوُل األْشَهادُ  )
 .مجيع أهل املوقف من املالئكة الذين كانوا يسجلون عليهم أقواهلم وأعماهلم، ومن األنبياء واملؤمنني -الراجح

 هم املالئكة الذين كانوا حيفظون أعماهلم عليهم يف الدنيا.: قيل 
 الناس كما يقال على رؤوس األشهاد ، يعين على رؤوس الناس. وقيل :
 هم األنبياء عليهم الصالة والسالم. :وقيل 

 لفائدة يف اعتبار قول األشهاد املبالغة يف إظهار الفضيحة.وا ( فَ َلَنْسئَ َلَن الذين أُْرِسَل ِإلَْيِهْم َولََنْسئَ َلَن املرسلني) قال هللا تعاىل 
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 : وفائدة ِإخبار األشهاد مبا يعلمه هللا : تعظيم باألمر املشهود عليه ، ودفع اجملاحدة فيه. قال ابن األنباري 
َذبُوا َعَلى َرّبِ ِْم  ) ُْالِء اَلِذيَن َُ ِء اجملرمون هم اَلِذيَن َكَذبُوا َعلى َرهبِ ِْم بأن نسبوا افرتوا الكذب على هللا هُؤال أي : هؤالء الذين  (َه

 ، بادعاء الولد ، والشركاء تعاىل هللا عما يقولون علوا  كبريا  . إليه ما هو منزه عنه
 : ويف قوله : هؤالء إشارة إىل حتقريهم وإصغارهم بسوء مرتكبهم. قال أبو حيان 

يهم وميلك نواصيهم ، وكانوا جديرين أن ال يكذبوا عليه ، وهذا كما تقول إذا رأيت أي : على من حيسن إل (على رهبم)ويف قوله 
 جمرما  : هذا الذي فعل كذا وكذا.

 ك .الذين وضعوا األمور يف غري مواضعها، فأوردوا أنفسهم املهال (َأال َلْعَُْة اّللَِ َعَلى الظَاِلِمنَي ) 
 هن السامع ملا بعدها .و ) أال ( حرف تنبيه ، ومن فوائدها إحضار ذ

 والظاملون : الذين يضعون األشياء يف غري موضعها ، والذي يعبد غري هللا يضع العبادة يف غري موضعها .
عن احلق بل حياولون صرف غريهم عنه ويطلبون  الذين من صفاهتم أهنم ال يكتفون بانصرافهم(  اَلِذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اّللَِ ) 

 . م العوج ويصفوهنا بذلك تنفريا للناس منهامللة اْلسال
 َيُصدُّوَن من صد مبعىن صرف الغري عن الشيء ومنعه منه. يقال صد يصد صدودا وصدا.

 وَسِبيِل اّللَِ طريقه املوصلة إىل رضائه. واملراد هبا ملة اْلسالم.
 وأضيفت إىل هللا ألنه هو الذي شرعها ووعد سالكيها بالثواب .

ُغونَ  )  يطلبون هلا العوج، يقال: بغيت لفالن كذا إذا طلبته له. يأ ( ا ِعَوجاً َويَ ب ْ
 امليل والزيغ يف الدين والقول والعمل. وكل ما خرج عن طريق اهلدى إىل طريق الضالل فهو عوج. -بكسر العني -والعوج

اِفُروَن )   أي: جاحدون هبا مكذبون بوقوعها وكوهنا. (َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم َُ
عن إنزال العذاب  ا  عاجز  سبحانه هللا الكذب مل يكنأولئك الذين افرتوا على أي :  (ِئَك َّلَْ َيُكونُوا ُمْعِجزِيَن ِف اأْلَْرِض ولَ أ )

 الشديد هبم يف الدنيا.
ع امللوك ، كما حيدث لبعض الناس يف عصيان امللوك ، ُث الفرار منهم ، فال يستطي أي ليسوا مفلتني من عذاب آهلل وِان أمهلهم

ِر اَلِذيَن  القبض عليهم ، خبالف رب العاملني ، فال يفوته شيء .كما قال تعاىل )  ُر ُمْعِجزِي اّللَِ َوَبشِ  َوِإن تَ َولَْيُتْم فَاْعَلُموْا أََنُكْم َغي ْ
 ( . َكَفُروْا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ 

اَن ََلُْم ِمْن ُدوِن اّللَِ ِمْن َأْولَِياءَ   هنم من عقابه.مينعو (  َوَما َُ
والويل : كل من انعقد بينك وبينه سبب ُيعلك تواليه وُيعله يواليك ، واملراد : ليس هلم أولياء يدفعون عنهم عذاب هللا ومينعوهنم 

 من ذلك .
  : ثري ل أي: بل كانوا حتت قهره وغلبته، ويف قبضته وسلطانه، وهو قادر على االنتقام منهم يف الدار الدنيا قبقال ابنُ 

ُرُهْم لِيَ ْوٍم َتْشَخُص ِفيِه األْبَصاُر  )اآلخرة، ولكن   ه .للظامل، حىت إذا أخَذه مل يُ ْفلتويف الصحيحني: "إن هللا لُيملي  (يُ َؤخِ 
 أي : يضاعف هلم ضعفا  مكان إضالهلم وصدهم غريهم ، وضعفا  مكان ابتغائهم اعوجاج الطريق .(  ُيَضاَعُف ََلُُم اْلَعَذابُ )  

 ( . َولََيْحِمُلَن أَثْ َقاهَلُْم َوأَثْ َقاال  َمَع أَثْ َقاهلِِمْ ال تعاىل ) كما ق
 إىل يوم القيامة ( .) من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا  وقال 

انُوا يُ ْبِصُروَن )   انُوا َيْسَتِطيُعوَن الَسْمَع َوَما َُ العناد واْلحود أهنم ما كانوا أن هؤالء اجملرمني بلغ هبم اْلهل و  أي( َما َُ
يستطيعون السماع للحق الذي جاءهم من رهبم لثقله على نفوسهم الفاسدة، وما كانوا يبصرون املعجزات الدالة على صدق 
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 . نبيهم 
 يف هذه اآلية الكرمية للعلماء أوجه ، بعضها يشهد له القرآن ::  قال الشْقيطي 

أهنم  (َما َكانُوْا َيْسَتِطيُعوَن السمع  ): أن معىن  -ابن جرير الطربي يف تفسريه ، ونقله عن ابن عباس وقتادة  وهو اختيار -األول 
ال يستطيعون أن يسمعوا حلق مساع منتفع ، وال أن يبصروه إبصار مهتد ، الشتغاهلم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمني عن 

 عاىل : وقد كانت هلم أمساع وأبصار.استعمال جوارحهم يف طاعة هللا ت
ُهْم مَسُْعُهْم َواَل أَْبَصاُرُهْم َواَل أَْفِئَدتُ ُهْم  )ويدل هلذا قوله تعاىل  مِ ن َشْيٍء ِإْذ َكانُوْا َوَجَعْلَنا هَلُْم مَسْعا  َوأَْبَصارا  َوأَْفِئَدة  َفَمآ أغىن َعن ْ

 ( .َُيَْحُدوَن ِبآيَاِت هللا 
: أن عدم االستطاعة املذكورة يف اآلية إمنا هو للختم الذي ختم هللا على قلوهبم وأمساعهم ،  -ا عْديوهو أظهره -الثاّن 

 والغشاوة الِت جعل على أبصارهم.
 ( .َخَتَم هللا على قُ ُلوهِبْم وعلى مَسِْعِهْم وعلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة ) ويشهد هلذا القول قوله تعاىل 

 وحنو ذلك من اآليات. (على قُ ُلوهِبِْم َأِكَنة  َأن يَ ْفَقُهوُه َويف آَذاهِنِْم َوْقرا   ِإنَا َجَعْلَنا )وقوله 
وذل اخلتم واألكنة على القلوب جزاء من هللا تعاىل هلم على مبادرهتم إىل الكر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم كما دلت 

 .عليه آيات كثرية 
َها) كقوله   ( .يِف قُ ُلوهِبِم َمَرٌض فَ زَاَدُهُم هللا َمَرضا  ) وقوله (  زاغوا أَزَاَغ هللا قُ ُلوبَ ُهم فَ َلَما) وقوله  (ِبُكْفرِِهْم  َبْل طََبَع هللا َعَلي ْ
ْبَصاَرُهْم َكَما ملَْ يُ ْؤِمُنوْا بِِه أََوَل َونُ َقلِ ُب أَْفِئَدتَ ُهْم َوأَ  )اآلية وقوله  (َوأََما الذين يف قُ ُلوهِبِم َمَرٌض فَ زَاَدتْ ُهْم رِْجسا  إىل رِْجِسِهْم ) وقوله 

 إىل غري ذلك من اآليات. (َمرٍَة 
أن املعىن ما كانوا يستطيعون السمع اي لشدة كراهيتهم لكالم الرسل على عادة الرسل على عادة العرب يف قوهلم : ال :  الثالث

 . استطيع أن امسع كذا إذا كان شديد الكراهية والبغض له
ُلونَ  )هلذا القول قوله تعاىل  ويشهد   َوِإَذا تتلى َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا بَ يِ َناٍت تَ ْعِرُف يف ُوُجوِه الذين َكَفُروْا املنكر َيَكاُدوَن َيْسُطوَن بالذين يَ ت ْ

 ( .َعَلْيِهْم آيَاتُ َنا 
 ( .َوقَاَل الذين َكَفُرواْ اَل َتْسَمُعوْا هلذا القرآن  )وقوله تعاىل 

 ( .ِإّن ِ ُكَلَما َدَعْوتُ ُهْم لِتَ ْغِفَر هَلُْم جعلوا َأَصاِبَعُهْم يف آَذاهِنِْم وَ وقوله ) 
ُقْل ِإَن اخْلَاِسرِيَن اَلِذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم خر أهنم خسروا ايضا  أهليهم ) ودلت آيات أ( ُأولَِئَك اَلِذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم  ) 

 ( . اَمةِ َوأَْهِليِهْم يَ ْوَم اْلِقيَ 
 ( .خسارة عظيمة : حىت أمنية الكافر يوم القيامة املوت ) ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 

انُوا يَ ْفتَ ُروَن )  ُهْم َما َُ  ة .وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة اآَلهل: أي  (َوَضَل َعْ ْ
 ال حمالة وال شك يف أهنم يف اآلخرة هم األخسرون. أي :(  اَل َجَرَم أَنَ ُهْم ِف اآْلِخَرِة ُهُم اأْلَْخَسُرونَ  )

 وأصل اخلسران يف لغة العرب: هو نقصان مال التاجر، سواء كان نقصا  يف ربح املال، أو نقصا  يف رأس املال.
 واخلسران يف اصطالح الشرع: هو غنب اْلنسان يف حظوظه من ربه )جل وعال(؛ ألن اْلنسان إذا ُغنب يف حظوظه من ربه )جل

 وعال( فقد َخِسَر اخُلْسرَان املبني.
أال وهي )سورة العصر(  -وكل سورة منه كرمية -يف سورة كرمية من كتابه  -وهو أصدق من يقول  -وقد أقسم هللا )جل وعال( 

نسَ  اَن َلِفي ُخْسٍر( )ِإَن أن اخلسران ال ينجو منه إنسان كائنا  ما كان إال بأعمال معينة مبينة، وذلك يف قوله )َواْلَعْصِر. ِإَن اْْلِ
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نَساَن( معناه: إن كل إنسان كائنا  من كان )َلِفي ُخْسٍر( )ِإاَل اَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصاحِلَاِت َوتَ َواَصْوا  بِاحلَْقِ  َوتَ َواَصْوا بِالَصرْبِ( اْْلِ
إال اْلميان واألعمال الصاحلات، والتواصي باحلق، فهذا اخلسران ال يُنجي منه شيء أبدا  كما أقسم عليه رب السماوات واألرض 

 والتواصي بالصرب، هذا الذي يُنجي من اخلسران.
وأكرب األدلة على خسراهنم أنفسهم: أهنم إن صاروا إىل النار أكرب ُمْنيٍة يتمنوهنا، وأكرب غرض يطلبونه: هو أن ميوتوا وتعدم 

َنا رَبَُّك قَاَل ِإَنُكم َماِكُثوَن(.أنفسهم فتصري ال شيء؛ ولذلك يقولون )َونَاَدْوا يَ   ا َماِلُك لِيَ ْقِض َعَلي ْ
 َعن ُْهم مِ ْن َعَذاهِبَا  ولكن أمنيتهم الُعْظَمى اَلِِت ِهَي املوت ال حيصلوهنا أبدا ؛ ألن هللا يقول )اَل يُ ْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيُموُتوا َواَل خُيََففُ 

 )جل وعال( يف الكافر )َويَْأتِيِه اْلَمْوُت ِمن ُكلِ  َمَكاٍن َوَما ُهَو مبَيِ ٍت( )فَِإَن لَُه َجَهَنَم اَل مَيُوُت ِفيَها َكَذِلَك جَنْزِي ُكَل َكُفوٍر( ويقول
 َواَل حَيْىي(.

 : عرب عم ا حلقهم من الضر باخلسارة استعارة ألنه ضر أصاهبم من حيث كانوا يرجون املنفعة فهم مثل  قال ابن عاشور
 الذين أصابتهم اخلسارة من حيث أرادوا الربح. التجار

 وإمنا كانوا أخسرين ، أي شديدي اخلسارة ألهنم قد اجتمع هلم من أسباب الشقاء والعذاب ما افرتق بني األمم الضالة.
ياة الدنيا قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال  الذين ضل  سعيهم يف احل) ىل وألهنم شُقوا من حيث كانوا حيسبونه سعادة قال تعا

 فكانوا أخسرين ألهنم اجتمعت هلم خسارة الدنيا واآلخرة. (ون صنعا  وهم حيسبون أهنم حيسن
 الفوائد :

 أن االفرتاء على هللا تعاىل أعظم أنواع الظلم. -1
 أن من عقوبة االفرتاء على هللا كذبا  الفضيحة والتشهري به يوم القيامة . -2
 إثبات العرض على هللا . -3
 ن هللا ال يظلم أحدا  لكمال عدله .أ-4
 إثبات شهادة الشهود يوم القيامة . -5
 إثبات لعنة هللا على املشركني الظاملني .-6
 أنه ال أحد يستطيع أن يهرب أو أن يفلت من هللا . -7
 أن من افرتى على هللا كذبا  خسروا يف الدنيا واآلخرة .-8
 إثبات اآلخرة . -9
اأْلَْعَمى 23ُْوا َوَعِمُلوا الَصاِْلَاِت َوَأْخَبُتوا ِكََل َرّبِ ِْم ُأولَِئَك َأْصَحاُب اجْلََِْة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن )ِكَن اَلِذيَن آمَ )   ( َمَثُل اْلَفرِيَقنْيِ َُ

 ( . (24َواأْلََصمِ  َواْلَبِصرِي َوالَسِميِع َهْل َيْسَتوِيَاِن َمَثاًل َأَفاَل َتَذَُُروَن )
 [ . 24 -23: ] هود 
----------- 

  . ا ذكر تعاىل حال األشقياء ثَ ىَن بذكر السَُّعداءمل
 اعلم أنه سبحانه وتعاىل ما ذكر يف القرآن آية يف الوعيد إال وذكر جبنبها آية يف الوعد، وذلك لفوائد: ل الرازي:قا

على الكفر وجب أن حيكم بالنعيم الدائم على أحدها: ليظهر بذلك عدله سبحانه، ألنه ملا حكم بالعذاب الدائم على املصرين 
 املصرين على اْلميان.

 وثانيها: أن املؤمن ال بد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه.
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 وثالثها: أنه يظهر بوعده كمال رمحته وبوعيده كمال حكمته فيصري ذلك سببا  للعرفان.
 بقلوهبم .( ِكَن اَلِذيَن آَمُْوا )  

 جبوارحهم من واجبات ومستحبات . (َوَعِمُلوا الَصاِْلَاِت ) 
  واْلميان إذا أفرد ومل يذكر معه )وعملوا الصاحلات( فإنه يشمل مجيع خصال الدين من اعتقادات وعمليات، وأما إذا ُعطف

العمل الصاحل على اْلميان كقوله )والذين آمنوا وعملوا الصاحلات( فإن اْلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب األعظم وهو 
 االعتقاد القليب، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا، وبكل ما ُيب اْلميان به.

 :والعمل الصاحل ال يكون صاحلا  إال بشرطني 
 ل امرٍئ ما نوى( متفق عليه.)إمنا األعمال بالنيات وإمنا لك الشرط األول: أن يكون خالصا  هلل، قال 

 )من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد( رواه مسلم. ، لقوله الشرط الثاّن: أن يكون متابعا  للنيب 
 ته الدنيوية : ووصفت أعمال اخلري بالصاحلات، ألن هبا تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياقال السعدي

 واألخروية، ويزول هبا عنه فساد األحوال، فيكون بذلك من الصاحلني الذين يصلحون جملاورة الرمحن يف جنته.
 ( قيل : خشعوا ، وقيل : أنابوا . َوَأْخَبُتوا ِكََل َرّبِ ِمْ )

 : اخلشوع والتواضع . قال ابن جرير
 شعوا له .: وأخبتوا إىل رهبم : اطمأنوا إليه وخ قال اآللوسي 
 أي: خضعوا له، واستكانوا لعظمته، وذلوا لسلطانه، وأنابوا إليه مبحبته، (  َوَأْخَبُتوا ِإىَل َرهبِ ِمْ : قوله تعاىل )  قال السعدي

 وخوفه، ورجائه، والتضرع إليه.
 " اخْلَْبُت " يف َأْصِل اللَُّغِة: اْلَمَكاُن اْلُمْنَخِفُض ِمَن اأْلَْرِض.و

: التَ َواُضِع، َوالسُُّكوِن ِإىَل اّللَِ َعَز َوَجلَ :  مقال ابن القي  َوَهِذِه اأْلَقْ َواُل َتُدوُر َعَلى َمْعنَ يَ نْيِ
 وقد وعد هللا املخبتني باجلْة .

 كما يف هذه اآلية .

 وبشرهم هللا تعاَل .
ِر اْلُمْخِبِتنَي )فقال تعاىل )  َلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوالَصاِبرِيَن َعَلى َما َأَصابَ ُهْم َواْلُمِقيِمي الَصالِة َوِمَا َرزَقْ َناُهْم ( اَلِذيَن ِإَذا ذُِكَر اّللَُ َوجِ 34َوَبشِ 

 ( . يُنِفُقونَ 
تها وسكْاهتاإلخبات عمل قليب و  ا .يبدو على اجلوارح فيْتظم حُر

 ( .فَ ُتْخِبَت َلُه قُ ُلوبُ ُهْم َك فَ يُ ْؤِمُنوا بِِه َولِيَ ْعَلَم اَلِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم أَنَُه احلَْقُّ ِمن رَب ِ قال تعاىل ) 
 ْخَباِت َومَتََكَن ِفيَها اْرتَ َفَعْت مِهَُتُه، َوعَ :  قال ابن القيم َلْت نَ ْفُسُه َعْن َخْطَفاِت اْعَلْم أَنَُه َمىَت اْستَ َقَرْت َقَدُم اْلَعْبِد يف َمْنزِلَِة اْْلِ

يف ُعُبوِديَِة رَبِ ِه.  يَ ْفرَُح مبَْدِح الَناِس. َواَل حَيَْزُن ِلَذمِ ِهْم. َهَذا َوْصُف َمْن َخرََج َعْن َحظِ  نَ ْفِسِه، َوتََأَهَل لِْلَفَناءِ اْلَمْدِح َوالَذمِ . َفاَل 
َواْلُوقُوُف ِعْنَد َمْدِح الَناِس َوَذمِ ِهْم  اِن َواْلَيِقنِي قَ ْلُبُه.َوَصاَر قَ ْلُبُه ُمطَرِح ا أِلَِشَعِة أَنْ َواِر اأْلَمْسَاِء َوالصِ َفاِت. َوبَاَشَر َحاَلَوَة اْْلِميَ 

 ِإلَْيِه.يَُذْق َحاَلَوَة التَ َعلُِّق بِِه َوالطَُّمْأنِيَنِة  َعاَلَمُة اْنِقطَاِع اْلَقْلِب، َوُخُلو ِِه ِمَن اّللَِ، َوأَنَُه ملَْ تُ َباِشْرُه ُروُح حَمََبِتِه َوَمْعرِفَِتِه، وملَْ 
 اْلشارة إىل الذين تقدمت صفاهتم . ( ُأولَِئَك َأْصَحاُب اجْلََِْة ) 

 والصحبة تطلق على كل شيئني وقعت بينهما مالزمة طويلة .
 وإمنا مسوا أصحاب اْلنة ألهنم مالزموها .
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 ؤمنني .واْلنة : يف اللغة البستان ، واملراد هبا هنا دار الكرام  ة الِت أعدها هللا لعباده امل
 ( أي : ماكثون ، واملراد باخللود هنا الدميومة والبقاء األبدي الذي ال انقطاع فيه . ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ) 

 كما قال تعاىل ) عطاء غري جمذوذ ( وقال تعاىل ) إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ( .
 به( رواه مسلم.)من يدخل اْلنة ينعم وال ييأس، ال تبلى ثيابُه، وال يفىن شبا وقال 
)يناد مناد: إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا ، وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا ، وإن لكم أن تشبوا فال هترموا أبدا ،  وقال 

 وإن لكم أن تنعموا فال تيأسوا أبدا ( رواه مسلم.
كبش فيذبح، فيقال: يا أهل اْلنة خلود فال   )إذا دخل أهل اْلنة اْلنة، وأهل النار النار، فيؤتى باملوت على شكل وقال 

 يه .موت ... ( متفق عل
 هذا من أعظم متام النعيم، أن أهل اْلنة خالدون فيها أبد اآلبدين.و 

وهذا من أعظم النعيم وبه يتم النعيم، ألن أكرب ما ينكد اللذائذ، وينغص اللذات، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها، وأهنا زائلة 
 يم بعده موت فليس بنعيم، والنعيم إذا تيقن صاحبه االنتقال عنه صار غما .عنه، فكل نع

يأمرهم أن يكثروا من ذكر املوت، ويقال للموت: هاذم اللذات، ألن  فالفكرة بالزوال تكدر اللذات احلاضرة، ولذا كان النيب 
 وهلذا قال )خالدين فيها( ال يزول عنهم ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم. من تذكره ضاعت عليه لذته الِت هو فيها، ألنه يقطعها،

 ، وفريق السعداء. أي: فريق األشقياء(  َمَثُل اْلَفرِيَقنْيِ )  
اأْلَْعَمى َواأْلََصمِ  َواْلَبِصرِي َوالَسِميِع   )   ثل السعداء.م(  َواْلَبِصرِي َوالَسِميعِ ) هؤالء األشقياء، (  َكاألْعَمى َواألَصم ِ ) ( َُ

ضرب هللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية املثل للكافر باألعمى واألصم ، وضرب املثل للمؤمن بالسميع والبصري ، وبني أهنما ال 
 . يستويان ، وال يستوي األعمى والبصري ، وال يستوي األصم والسميع

 : ي ال يسمع شيئا  البتة ، والبصري وهو الذي يبصر كاألعمى وهو الذي ال يهتدي لرشده واألصم وهو الذ … قال اخلازن
األشياء على ماهيتها ، والسميع وهو الذي يسمع األصوات وُييب الداعي فمثل املؤمنني كمثل الذي يسمع ويبصر وهو 

 ه .يسمع وال يبصر وهو الناقص يف نفسالكامل يف نفسه ومثل الكافر كمثل الذي ال 
 اين مثال  وهو تشبيه فريق الكافرين باألعمى واألصم  ، وتشبيه فريق املؤمنني بالبصري والسميع ، ضرب للفريقني :  وقال الشُو

على أن كل فريق شبه بشيئني ، أو شبه مبن مجع بني الشيئني ، فالكافر شبه مبن مجع بني العمى والصمم ، واملؤمن شب ه مبن 
 . مجع بني السمع والبصر

 ق حقا  ، وال الباطل باطال  ، صم األذان : ال يسمعون الكالم احلسن الذي ينفعهم .فالكافر : عمي البصائر ، ال يرون احل
 : ثري فالكافر أعمى عن وجه احلق يف الدنيا، ويف اآلخرة ال يهتدي إىل خري وال يعرفه، أصم عن مساع احلَجج،  قال ابنُ 

 .( َعُهْم َوَلْو َأمْسََعُهْم لَتَ َوَلْوا َوُهْم ُمْعرُِضوَن َوَلْو َعِلَم اّللَُ ِفيِهْم َخي ْر ا ألمسَْ )  يسمع ما ينتفع بهفال  
: وهذا مثل للفريق املؤمن : فهم يرون ببصائرهم ويعقلون ويسمعون ما ينفع فيأخذون به ، وما يضر فيجتنبونه  َواْلَبِصرِي َوالَسِميعِ 

ثري ه وبني الباطل، فيتبُع اخلري ويرتك الشر، مسيع للحجة، يفرق وأما املؤمن فَفِطن ذكي لبيب، بصري باحلق، مييز  بين:  قال ابنُ 
 بينها وبني الشبهة، فال يَ ُروج  عليه باطل، فهل يستوي هذا وهذا.

 . وقد جرت العادة أن هللا تعاىل يضرب األمثال يف القرآن للمعقوالت باحملسوسات ، حىت تصري املعقوالت كاحملسوسات 
 ينتفع باألمثال إال أهل البصائر . ولكن هللا أخرب سبحانه أنه ال

 ( . َوتِْلَك اأَلْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلَناِس َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَ اْلَعاِلُمونَ فقال تعاىل ) 
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 بل أخرب تعاىل أن تلك األمثال ال تزيد الكافر إال ضالال  .
َما بَ ُعوَضة  َفَما فَ ْوقَ َها فََأَما اَلِذيَن آَمُنوْا فَ يَ ْعَلُموَن أَنَُه احلَْقُّ ِمن َرهبِ ِْم َوأََما اَلِذيَن  َن اّللََ اَل َيْسَتْحِيي َأن َيْضِرَب َمَثال  كما قال تعاىل ) إ

 ( . اْلَفاِسِقنيَ   ِإالَ َكَفُروْا فَ يَ ُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد اّللَُ هِبََذا َمَثال  ُيِضلُّ ِبِه َكِثريا  َويَ ْهِدي ِبِه َكِثريا  َوَما ُيِضلُّ بِهِ 
فَِإنَ َها ال تَ ْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكن ، قال تعاىل )ال يضر عمى البصر مع نور البصرية، و ح البصريةن البصر احلقيقي هو صالواحلقيقة أ

 ( .تَ ْعَمى اْلُقُلوُب اَلِِت يف الصُُّدورِ 
هل تستوي صفاهتم وما يرتتب عليها يف الدنيا واآلخرة ؟ ال شك أن صفتهم ال ، ( أي : الفريقان السابقانَهْل َيْسَتوِيَاِن َمَثاًل ) 

 تستوي ، وهم ال يستوون .
 ( .أََفَمن مَيِْشي ُمِكبًّا َعَلى َوْجِهِه أَْهَدى أََمن مَيِْشي َسوِيًّا َعَلى ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم قال تعاىل ) 

 ( .اُب الَناِر َوَأْصَحاُب اْْلََنِة َأْصَحاُب اْْلََنِة ُهُم اْلَفائُِزوَن ال َيْسَتِوي َأْصحَ  ى )كما قال يف اآلية األخر 
 َوال األْمَواُت ِإَن اّللََ ُيْسِمُع َوَما َيْسَتِوي األْعَمى َواْلَبِصرُي َوال الظُُّلَماُت َوال النُّوُر َوال الظِ لُّ َوال احلَُْروُر َوَما َيْسَتِوي األْحَياءُ ) وقال 

 ( .ر ا َوِإْن ِمْن أَُمٍة ِإال َخال ِفيَها نَِذيٌر َيَشاُء َوَما أَْنَت مبُْسِمٍع َمْن يِف اْلُقُبوِر ِإْن أَْنَت ِإال نَِذيٌر ِإنَا أَْرَسْلَناَك بِاحلَْقِ  َبِشري ا َونَِذي َمنْ 
 ى ( .َو أعمرَبِ َك احلق َكَمْن هُ  أََفَمن يَ ْعَلُم أمََنَآ أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن )وقوله 

 . عتربون وتفرقون بني هؤالء وهؤالءأفال ت( َأَفاَل َتَذَُُروَن ) 
 والتذكر : االتعاظ .

 الفوائد :
 وجوب اْلميان باهلل ومبا ُيب به من اْلميان به . -1
 أن اْلميان والعمل الصاحل سبب لدخول اْلنان . -2

 اِت أُولَِئَك َأْصَحاُب اْْلََنِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن(.قال تعاىل )َواَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصاحلَِ 
 وقال تعاىل )ِإَن اَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجَناُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزال (.

 ْم أُولَِئَك َأْصَحاُب اْْلََنِة ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن(.وقال تعاىل )ِإَن اَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصاحِلَاِت َوَأْخَبُتوا ِإىَل َرهب ِِ 
 فضل اْلخبات هلل واخلضوع والتواضع . -3
 أن اْلنة تنال بالعمل واْلميان . -4
 أعظم نعيم اْلنة هو اخللود . -5
نْ َيا مَ إن  -6  َتاٌع َوِإَن اآْلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقرَاِر( فال خلود يف الدنيا.من عيوب الدنيا املوت والرحيل عنها )يَا قَ ْوِم ِإمَنَا َهِذِه احْلََياُة الدُّ
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