


٢٢٥)٤("الأية يونس؛ سورة 

بقوله؛مي-ماا سورة في بيمها ولكنه إياه، وعدها التي الموعدة هذه هتا يبين لم لأية؛ ا
]مريم[..ه حظ ي، َغكت إيؤ ;ؤآ ئك سأنتعفر عثك ثلم 

مٍبمِبجعيقذ تا ثلثي ءي؛يز أثيهظم تن وئولق ،؛'صحأ يجقك '■ تعالى نوله 
هذابعث أن على تدل الكريمة لأية ا هذه • إ.أه تحمثر رء'رز آلموهمه؛ ثكمحكم 
وغايةالكمال، بغاية المشعرة الصفات بهده متصف هو الذي أنفسنا من هو الذي الرسول 

أحر؛مواصع في ذلك بين وقد علينا، نعمه وأجزل تعالى، الله منن أعفلم هو علينا شفقته 
[،١٦٤■،مران; ]آل ه أنسم تق تثولأ فؤم تذ إد ألثكين عثر أئ تن تعالى: كقوله 

هيم[، ١٠٢]];.4 آوهمأي دار ممهم هوأ 'قرإ آئي يسق بدلؤأ آفيث ئر!ق أثم ه ؤ وقول؛ 
الاياصمن ذلك غير  JIل\لأهآأ .i تته إلا \ثنس وقوله: 

■آتظيوِه آمحري رب ؤهؤ مءءغ1ث عشه ؤ تعالى: قوله 
•- وعلا جل - عليه بالتوكل ه، نبيه الآقريمة الأية هذْ في تعالى أمر 
والتوكلوسلامه، ائته صلوات عليه المتوكلين سيد فهو ذلك، ممتثل أنه شك، ولا 

وسلامه.عليهم الله صلوات المرسلين من إخوانه شأن وهو تعالى، الله على 
الصلاةنبينا وعلى عليه هود عن كقوله أخر، أيان في ذللئ، تعالى بين كما 

Mو؛   i الثر ينعا هذوب دوبهء ين و دتيخق ئنا برئء أق ؤآئتدوأ ك أنهد إق ٠^٥١^ م
كنثيعق رئ، أة يابميبؤ ءاجد هو إلا دآبؤ يءأ، ثا وزذلأ رن، أش عق وقق إتج، . ثظمحغ 
َكان ٩١ثمني لثومهء ءاث، آد مج بآ نوح؛ عن تعالى وقوله ]هود[، و4 سثقت؛ 

^لا ه نقِةم أتء صأ وًةدق آش ع أي قجس، ثممة، تقاِى هوؤ َةث 
الرمل؛جملة عن تعالى وقوله ]يؤتى[، ثظتح؛؛.4 ولا إة آقئوأ قر ئثه عوؤ ' ٣١
[.١٢]إبراهيم؛ ءاديتمؤأه تآ عق رثثهق سجثغ هاويا وئد أممه عق ئوحتقل ألا ثنآ ؛^^١ 

علمح،وهو حنتن' يوم قوله اش' عر . يئنا توكل عفلم على الأدلة أوضح ومن 
العظيم!الوقف ذلك في بغلة 

الخطلبعبد ن ابا أنكذب لا ي بنالأنا 

ص
يونسسوره 

الأية.ب تئ ماق ثئن ءئثوأ 0ٌَ مار: قوله 
■الحميم،بشرب القيامة يوم يعذبون كفروا الذين أن الكريمة؛ الأية هذه في ذكر 
أحر،آيات ض الحميم هذا أوصاف وذكر الحار، الخاء والحميم؛ الأليم، وبالعذاب 



(١ ٢ — ١ ٠ ) ت يونس صورة  ٢٢٦

هر^أمعاء ممطع خمث ْآء ت وقوله ]الرحمن[، و(ه ءان ير ؤأتث ؛؛؛؛، كقوله؛ 
منساب كز هعمئ حكشأ ;؛هم فا تشمّمؤأ -خئثاتي( ^٥^١)^ وقوله! [، ١٥]محمد: 

حجا،ا-ال.4 وأمحد بمبيم ب، ما ه بمهر . آشم ربموًم ق ين ب مب4 
وقوله[، ٢٩؛S^! ]lJلأية ١ . . • آرمهيم يئبى َةلثهل يمآو بماؤأ تمثؤأ ( Lju4وقوله؛ 
٠]الواقعة[ ).4 أئير شب ئثنيوئ ؤا لثم يل ى 4ققؤن 

لميينا ؤإخواننا اش أعاذنا — يد صد يسقون الذي الماء أن آخر موصع في وذكر 
ماؤمن ويتئ جهم وربي، 4تن تعالى؛ قوله في وذلك ورحمته_، بفضله ذلك من 

[.١٧]إبرامم: شسيئثه ييتقاد ه .يثيرثو صثتديل 
خمّثرظتتدؤقوه كقوله؛ الغساق، الحميم مع يسقون أنهم آخر موصع في وذكر 
.تمء ولا بردا فها يدومئ 4لأ وقوله؛ ]ص[، وغ.4 من وءاحر_ وثثاف. 

٠٠منها والمسكين اش أعاذنا — النار أهل صديد اق؛ والع. ]النبأ[ أ.؛4 ؤعثاها لجيا إبُ 
الائي؛والحميم المتن، البارد لغة، هو وقيل؛ دمعها، سال العين غسقت من وأصله 
والرصاص،النحاس من المذاب أو الزيت، درئي والمهل؛ الحرارة، غاية البالغ اّء 
جدآ.كثيرة النار أهل عداب لأنواع المبينة والآيادت، ذللث،، ونحو 

الجنةأهل تحية أن الأية هذه في تعالى ذكر ظنم4. فبما تعالى- قوله 
لموتالخلائكة، على لمون ويعبدلك، بعفس على بعضهم يممعلم أي سلام، الجنة في 

طمؤئميؤم أؤممثتهم كقوله؛ أخر؛ مواضع في هدا تعالى بين وقد بدلك،، الملائكة عليهم 
هعوم سقم . »^، 1jإ من ٤^٠٢  L^-J؛وف،؛ وق[، ٤٤]الأح—زاب: ه سلم 

نتنون^لأ وقوله؛ [، ٦٢]رم: ثكآ4 إلا لما يا نتنوث 4لأ وقوله: [، ٢٤، ٢٣]الرعد: 
ربنن م4 4ظتم ه: ولوقة[، واقُ]ال.4 ^^١^١ .آلا ثؤثأ َة  (ء^١ 

الأيات.من ذلك غير إلى ]ص[، .4 جمر 
الأفات.من السلامة الدعاء اللام! ومعنى 

حياتك.أؤنال لمعنى الله حياك مصدر واكحية 
عنهَكئنا ٠^١ ؤا أو هاعدا آو لجسهء دءاد1 أقن }يممح؛ ص تعالى؛ نوله 

الإنسانأن لكريمة ١ لأية ا هده في تعالى ذكر س£ره. ضز إق دعثا ؤ يتفأن مز صزم 
أعرضكربه، اش فرج فإذا أحواله حميع في بالدعاع ربه إلى يبتهل الدب، وت في 
قط.فيه يكن لم كانه فيه كان ما وني ربه، ذكر عن 

إدام إقه ثنتا يتمم دعا ضز ألإنس مس كقوله؛ أحر مواضع في هذا وبين 
نشؤ؛دا ه؛ وقول٨[، زمر! ]اللأية ا ءه محن إقي يقرأ كاف ما ئى يته نتأ حؤل/ 

[!٤٩زم_ر: ]انة الآيعو^ عق أؤتئم إقمآ هاد ينا سه حؤكه إدا م دءادا مؤ ألإذثتن 
ؤاهعيبمي دءثاخ ءدو ألشؤ مئة رإدا بمافيء ^؛،1 أممِر "ألاذس ْإا أقسا ه؛ وقول

كثيرة.ذلك مثل في والآارت، ]نمك[، 



٢٢٧( ٢٤-  ١٥)I يونس سورة 

هودتسورة فى بقوله المؤمنين، عباده الدميمة الصمات هذ0 من ١ لثه ا أن إلا 
إلا. نمو لذج إة ؤ ألثتثات ذهث ثمإن ستة صجء بمد سه أدقه لن وؤ 

قالوقئ ، ]هود[ .ه ًُقة نأجر ثعفث، له،ر أؤليش ألمتيحتت رعمؤأ ئزإ أؤ؛و1 
حيرأكان فصبر صراء أصابته إن له، حيرأ كان إلا قضاء له اممه يقضي لا لالمؤمن ارعجبا 

.إلا لأحو ذلك وليس له، حيرأ كان فشكر سراء أصابته وإن له، 
هذهفي تعالى اش أمر مسئه. يقاه من كيلي أن يآ يمحى ما ت تعالى قوله 

نفسه،تلماء من القرآن من قميئا يبدل أن له يكون ما إنه يقول! أن نبيه لآكريمة ا ية ألا 
شاء.بما شاء ما منه يبدل تعالى الله أن ، ■ . • بقايا قوله- من ؤيفهم 

وافءاثؤ ثبمتتكالى ءايتة بدلثا أؤو.إذا ت كقوله أحر؛ مواصع في المفهوم بهذا وصؤح 
١٠:تالنحل يروه معا أعثر  ضهاهآز ببأ تثير ثأت ثذسها آو ءايد من ثنمح ت وقوله [، ١

.ثهاؤى4 أتلا ثيئة تن ثنثإ فهًظم لئث تعالى؛ قوله 
إليهميبعث لم . الني لأن ٌكة؛ كفار على واصحة حجة الكريمة لأية ا هده في 

وأمانته،صدقه، فعرفوا محنة، أربعون ذلك وقدر الزمن، من عمرأ فيهم لبث حتى رسولا 
الجاهطليةفي وكانوا تعالى، طه ا على كاذبا يكون أن من البعد كل بعيد وأنه وعدله، 
وقوله! وهو آخر، موضع في الحجة بهده حجرأ افه ألقمهم وقد الأمين، يسحمونه 

أباالروم ملك هرقل محمال لما ولذا ]المؤسون[؛ لم يهم صغم لعيفؤأ 
قبلبالكدب تتهمونه كنتم هل سفيازت لأيي هرقل قال ، صفاته عن معه ومن محمفيان، 

زعيمالوقت ذلك، في سفيان أبو وكان لا، ت فقلت I سفيان أبو قال قال؟ ما يقول أن 
الأعداء.يه شهدت ما والحق بالحق، اعترفط ذلك ولع المشركين، ورأس الكفار، 

يذهبثم الماس، على الكذب لميع يكن لم أنه أعرف فقد هرقل: له فقال 
ثقأوفه.^١٥؛^ : هنابقوله تعالى افه وبخهم ولذلك اه، افه، على فيكذب 

.ؤلمومِقوله: إلى آلتثاءه من أنزلئته َةني أندنا أئحثوق تثن أؤإثا تعار: قوله 
بعضهالمختلقل الناعم بالنبات للدنيا المثل الكريمة الأية هذه في تعار ١طه صرب 

أيضالها وصرب قتل، يكن لم كأنه يابسا حصيدآ ويكون ييبس، قليل وعما ببعص، 
منأينكه َكإغ آلدثأ ئلإئؤ ثثل لم قوله: في للالكهقا(أ في المذكور المثل 

بقولهالمثل لهذا وأشار [، ٤٥]الكهف: شء مل عق آإل4 أؤةا0 قوله؛ إر آلسمذه، 
لأولوئى دؤى ق إة ئعلنثا هئظ ئر مصقغل ثعية يهيج م رة: زمل ا رر ي ف

شنهتعيج ثم ناقم آلكمار آهمب ثث 'ؤَةتفي : رر١لحديدآ؛ في وقوله ؛، ٢١]الزمر: ،^ ١٣٠٥١^
[.٢٠]الحدJد: لأية ا . . حطنماه. ؛ءف ثم ممبمثثإ 

وجهلأن المركب؛ التشبيه مجن البلاغيين عند المذكورة الأيات فى التشبيه تنبيه: 



الآطن)>م.ام(٢٢٨

ايله،ثاء ما يمكث به والمشبه المشبه من كل كون وهو أشياء، من منتزعة صورة الشبه 
تعالى.الله عند والعلم ؤيزول، يضمحل قليل عما ثم وكمال، إقبال في وهو 

القيامةيوم أنه الكريمة، لأية ا هذْ في ذكر •مثاه. تثتئأ ■ تٌالءا قوله 
كثيرة.ذللئ، بمثل والايات جميعا، الناس يجمع 

يتمهدادر ۶ بقوله: أح-دأ، منهم يترك لا بأن ر>الكهمااا في وصرح 
[.٤٧]الكهف: تدا4 

ه؛لأية.أنتني مآ مي مل باوأ ؤئناإك تعالى'. قوله 
ماوتعلم تحبر أي تبلو، القيائ يوم نفس كل بأن الكريمة، لأية ا هذه في صرح 

ألإشت كقوله كثيرة آيات فى المعنى هذا وبين وشر، حير من فدمت أي أسلفت، 
ققوقوله; ]الطارق[، ألئثآير دؤ ؤ؛وم وقوله• ]القيامة[، ؤاه وثم مدم بما جيم 

وهثثتأ عقك آثنم ثسك َةى كنتش آو . نذؤد\ ؟ثته يكثثا محثمة يوم لإ 
أحصنهاإلا َةاره ه صغيره يعاير لا آلهتكثف ٥^١ تال ينوينتا وقوله• ]الإ'سراء[، 

[.٤٩]اتكهف؛ حاصمإه _L^i ما وؤحدؤأ 

وجهان:الأية مض ففي باءين تطو قراءة على وأما 
الأولى.إلى فيرجع قدمت، ما جميع أعمالها كتاب في تقرأ بمعنى تطو أنها : أحدهما

فيتحتعيده؛ كانت ما أمة كل آرلتتع لقوله عملها، نتع أمة كل أن وثانيهما؛ 
الحديث.. . . أ،لشمس ا الشمس، يعيد كان من 

رش؛ئوآ'لأبمتر ألثتع أش وأ'لآزبج، ألثك ثن ينددعم ش تعالى؛ قوله 
دمن4.^ ٠١قوله: إلى دءئ4 أكن ين ألم 

هو— وعلا جل — بأنه يقنون الكفار بأن الكريمة، لأية ا هذه في تعالى نثه ا صِح 
اعترافهمفي صريح وهو يشاء، بما ملكه في المتصرف للأمور المدبر الرازق ربهم 

-•وعلا جل — به أشركوا هذا ومع ، بربوبيته 
ذلكينفعهم ولم — وعلا جل — بربوبيته مقرون المشركين أن على الدالة والأيات 

٧ثأنهم كقوله: كثيرة، - وعلا حل - حقوقه في غيره معه لإشراكهم 
.ختئهنلم_لى وآلآيس أيقموت حلى س تمنث ؛^٧٩ وقوله؛ [، ٨٧أثءب؛ 

.علتؤث طتتم إن فيهتآ رش أ'لآمح ئش م ؛ؤ وقوله؛ ]الز-مف[ لوا4 أثعيث أمر 
الآياتا؛من ذللث، غير إلى [ ٨٩-  ٨٤]المؤمنون: م[مإبمثه ؤءأن قوله؛ إلى ّّيقدلأ 

ّ]يوسف[ .4 مئجف يئم إلا يأش لتقرهم يفيى ؤوما تعالى: قال ولذا 
فييكفي لا — وعلا جل . بربوبيته الاعتراف أن في صريحة المذكورة والأيات 

فيأوصحنمثاه وقد ؤإثباتا، نفيا افه إلا إله لا معنى بتحقيق إلا الإسلام دين في الدخول 
٥[.]الفاتحة: نعبده أؤإياك تعالى: قوله على الكلام في ررالفاتحةأا سورة 



٢٢٩( ٣٧٠٣٤)الايات ّررةيرض: 

ؤيبرنا يعهمن ^،3، قوله! فى — وعلا جل — لريوبيته الله لعنه فرعون تجاهل أما 
تعالى؛قوله عليه دل كما مريوب، عيد لأنه عارف تجاهل فانه ]الشعراء[؛ ه رج^ا آلعشه 

[،١٠٢لالإس_راءت ة لأي١ يثيره ألثثؤإت رب إلا هتؤثج أننل ثآ ثن كد ؤ،}؛ 
[.١٤]الممل؛ ؤعلره ظنا أنفسهم ؤآستمتها :ها وقوله■ 

ئرقؤتى4.قوله: !لى آلخأق4 تدرأ ثن محجبم>ؤ ثن هز سار؛ قوله 
منيعبدونيا الش الشركاء بأن حجرأ، الأيات هذه في لمشركن ا تعالى افه ألقم 

ثم.الخلق يبدأ الذي • وعلا جل — وحده هو وأنه ، شيغء فعل على لها قدرة لا دونه 
يشاء.مجن يهدي وأنه أخرى، مرة يالاحياء يعيده 

ثؤسهنكم ثر ررقثأم ثر ألني ^١^١٥ ت كقوله كثيرة آيات في هذا بمثل وصؤح 
قهن.4هما ثبمك سحنندُ >قآإ ين ٣ ين بمنث، ثن بن فن، هاؤ 

يتهعثه ؛قسا محهم سقا ؛ممحى لا ءالهه ديبج؟ ين وآمح-دوأ أؤ ت تعالى وقوله ]الروم[، 
ألقاشوئوله؛ ٣[ ]المرقان: قثؤزه ؤلإ حيوأ أ ميثا نتيى؛ ولا ثثا ولا مثإ لأنفّهتم 

!ه وق_ول٣[، ]ف_اط_ر! وآمحرءسه ألتماؤ من يئزهكم أش غثر جإ3، س هل ءآ؟ر أش نمت ١^٤! 
'كخلقهءهنقث\ ئئء ف جتوأ ; وقوله [، ١٧]النحل: ١؟^ لا.قوه َةر( تتق أؤا؛من 

كنثشتاهن هل بمر أش إن أش لمحن ين نذعؤن تا تر أقتم 4^3 وقوله؛ [، ١٦]الرعد! 
^إىوقوله؛ [، ٢١]الملك؛ وزلإه آتسق، ل0 يّرع أةلتما ندا وقوله؛ ]الزمر[، ه محض 
[.١٧]الصكبوت؛ أأنئفه أش عند  ١٠٣^^يشفا ثكم بميمي لا أش دوي؛ ين شدنك أهنس 

علىيقدر ولا يفع ولا يضر لا ما تسوية أن ومعلوم كثيرة، ذلك مثل في والأياتء 
كماله، عقل لا ممن إلا تصدر لا شاء، ما بكل التصرف كله الخير بيده من مع شيء 

.٠.أشي آُئشا و 'ئ ما سد آث. ثح متا لو ت ذلك، أصحاب عن تعالى قال 
أتإة؛؛؛c أكمحا ثتديث رللإؤغ أش دمحيخ' ين يئئها أن آلمءان هتذا كاف رثا ؤ تعالى؛ قوله 

أنالكريمة، لأية ا هذه ش تعالى صرح • .اه ألمحن ثب ين فيه شيب ثُ أؤثت ودشيل 
ربمن أنه فى شك، لا وأنه عليه، به مكذوبا فه ا دون من مفترى يكون لا القرآن هذا 

وتفصيلهقبله المنزلة الماؤية للكتوسا تصديقه أن إلى وأشار — وعلا جل — العالمين 
علىدليل -؛ وعلا جل - الله من أنه شك لا مما ذلك، ونحو والحرام والحلال للعقائد 

أخر،مواصع في هذا وبتن الحالمين. رب من كونه في ريب لا وأنه مفترى، غير أنه 
ئصدؤوكطن يئركب ثديقا َةا0 تا أُلأثف ِلآوفي ءترْ ظنيؤ ي َكاى I ىووإ< 

وقوله;]يرسف[، افبو0 ؤم هميمحه وهئنكا _:J حكل ويئمبميل ؛، Aiآمح؛كا 
أؤوإ-لسوقوله؛ ]الش-مراء[، ه ثنثطيعؤنؤتا ثم ثاب؟نجا( اج^اوثا آلثيثجلخن يب ئك 

كثيرة.ذلك مثل في والأيات [، ١٠٠]آلإسراء؛ زده وإ-اى آمكه 
البرهانأقام افه، على يفترى أن كان ما القرآن هذا بأن هنا صرح لما تعالى إنه ثم 



(٤٥-)٩٣اس يونس: سورة  ٢٣٠

منلكن لو أنه شك ولا مشله، واحدة بسورة الخلق جمح فتحدي الله، من أنه على القاطع 
حصلكلهم ذلك عن عجزوا فلما ، الإتيان على الخلق لقدر الخلق كلام حنس 

تلمورة ا هذه بي ٠ وعلا قال-جل _، وعلا جل - لله ا من أنه لضروري ا لعلج وا يقين، لا 
هصنياقنكهم إن آتي لؤلؤ س آستعلعتمّ من همآدعؤأ تئإه-ه ذسورؤِ فاثؤأ قز أفاردته يمواون ^٦٢ 

نثارم_ا ؤ( تكنم ■؛^UO بقوله! مثله، من واحدة بسورة سورة في أضا تحداهم 
مثلهسور يعشر ^٥^^ في هم وتحدا [، ٢٣]البقرة: لأية ا تن يثورز ئأنوآ تديأ ؤ رن 

[،١٣]هود: الآد_ة . . مئشأتنج. سؤر يخر فأنؤإ قق أقرئه بقوله؛ 
]العلور[.).اه َكالوأ إن ثمحدنث ت يقوله ئه به ررالعلور،، في هم وتحدا 

بقوله؛بمثله الإبان عن الخلائق جمع بعجز ،^ ١^^١٢رربني سورة في وصرح 
ل؛عمنبمممم َ،دك وأو بنيوع يآنون لا آلقرءان هثدآ ينل يأمأ آن عق ؤآلجن آلإذس آجشمتط يير 

ممعلوألم ت بقوله أيضا يمثلمه يأتون لا أنهم وبين قدمنا، كما ]الإسراء[، ء1هإمل 
[.٢٤الآية]اوقرة: .ب 

تأويلهأن التحقيق لأولهه. همم ؤو خي؛' بجهلنأ ثذ يما َقدثإ • تعالى قوله 
ويدل، ١٠٥١^٠۶وآل أول في قدمنا كما القيامة، يوم الأمر إليه يؤول ما حقيقة هو هنا، 

ئوءآكُينح يقول لأؤيلهز ي-أذ، يوم لأييئم إلا يثلمون ^؛1، ؛ ررالأعراف؛؛في قوله هذا لصحة 
قولهلأية ا ونفلير [، ٥٣]الأعراف: شفعاءه من لتا ثهل يتتا رسل جاءت ض ثل ين 

٨[.]ص: عدالإ4 يدُبجأ ة .S دؤى ثن ثك ؤ، م ظ تعالى؛ 
تثابرهءُ ثأئأ أعند مثآ ييمن أثر وم ء ؤ، سل َكثؤق تعالى؛ موله 

أعمالمن البراءة يفلهر أن الآكريمة، الأية هدم في ه نبيه تعالى افه أمر • ه سلؤن
قولهفي المعنى هدا وبتن عتها، التباعد لوجوب ؤإفلهارآ لها، إنآقارأ القبيحة ا٧^١ر 

إبراهيمقول وننليرذلك، ا_ا"[، ؤولإد؛نه]الخامول: قوله: إلى ه ه آلخكتي0 كي 
.٤[ ت ]الممتحنة لأية ا آمميه دؤن من مدؤن همهما مكأ ؛رِ%وأ ؤإثالقومه؛ — عه وأتبا — الخليل 

فوائدْمن منهم؛ والبراءة والأوثان اممار، اعتزال أن آخر موضع في تعالى ونمن 
تدؤقوما آعرأم ؤءلنا ؛  ١١مريم  ١١في قوله وهو الصالحة، القليبة يالدرئة تعالى اه تفضل 

[.٥٠-  ٤٩]مريم! ؤعاق.اه \ قوله إلى هميعقؤياه إإسءص ق7 همتا آش لهمن ين 
منسوجةلأية، ا . . عنيره. ؤ ثئل َكثؤق ؛ؤوإ0 آية؛ إن ؛ وغيره زيد، ابن وقال 

.يف، البآيات 

.مشروعيتها ء بقا في شك، لا السوء عمل من اض إلى ءة البرا لأن محكم؛ ها معنا أن لظاهر وا 
الأية-أم4 ئ ه إلا قرأ ؤ ئ بمثثئم وج تعار؛ قوله 
فيمكثهم مدة استقلوا حشروا إذا الكفار أن الكريمة، لأية ا هذْ في تعالى نمن 

قيكقوله أحر، مواضع في المعنى هدا وبين شثل.هم، ساعة قدر كأنها حتى الدنيا، ■دار 



٢٣١( ٤٠)يرض: سورة 

إلابهلق تهل َبمأ مار ين سامي إلا ؤنأ ؤ بجبمدؤيى تا يتوق بجم ''أمم ؤ ■ إحر 
كوأؤ قزم ؤ؛ م  itcjUjUl#آخر في ، Jyj[، ٣٠الأية أ'شّقونه اوأ 

يميثِألث1عه ئمؤم أؤووأ ; ارالروم((آخر في وقوله ]الازء_ات[، .اه غثها أو عينه ]لا 
[.٠٠]الروم: لأية ا . . ثظء_هه. عم لمأ ،آ ألثميق 

بينالجمع وجه الكتاب( آيات عن الاصقلراب إيهام )دفع كتابنا في بإيفاح بينا وقد 
كاكثرعندهم أنها المقتفية الايايتط وبين كساعة، عندهم الدنيا أن المقتفية ١لآJادتا هده 
ثناوقوله ]طه[، ءئ/او(ه إلا ليم إن يمم تعالى؛ كقوله ذلك،؛ من 
اءالمومنون أفلح ارقد ؛ مورة في فيه نفلره فا ]الموصون[؛ آتميادن فنتل يخيو ئتض أو يؤما 
•]المؤمنون[ .؛4 آيادن ئل يرمحِ تص أو بجما لثنا ^٥١؛^ قوله؛ على الكلام في 

سإتمه.تعالى؛ قوله 
pLViفيعرف بعضآ بعفمجهم يعرف المحشر أهل أن الكريمة لأية ا هده في صرح 

يسألفلا لها، أثر لا رقة لمعا ا هد0 أن أحر مواصع في بين ولكنه كالعكس، الأبناء، 
[،١١، ١٠لالعارجت إو^ادصروبه خمي—ما حميمِ يستل كقوله! شيئا، بعضا يعضهم 

•يئتاءئ ،١٠ لهمصد ينهر أنساب ٥^؟ أيتّؤر ق نيخ ^؛،؛١ ت وقوله 
الجمعوجه أيضا، الكتاب( آيات عن الاضطراب إيهام )دفع كتابنا في ينا وقد 

قوله!وبين [، ١٠١]المؤمنون! دئساءئه ولا لهمسي ننهر محاب ت قوله بين 
أيضا.المؤمنونءأ، أفلح ررقد سورة* في ]الصافات[، يملافخ بعممى عق مضم 

■مازأ وما أقي يلمز كدمأ ١^؛؛ ير قد ؤ تحار: قوله 
يكونوالم وأنهم بلقائه، المكيبض بخسران ت الكريمة الأية يرد0 في تعالى صؤح 

أسابمن أسابا كثيرة مواضع في وذكر حسر، لقوله به المفعول هنا يبين ولم مهتدين، 
لهذ0المماثلة الأيات فمن هنا، المحذوف لمفعول ا أحر مواضع في وبين الخسران، 

^كاعة■جاءت؛م ^١ حمحآ أش ؛1^ 'كدثوأ ق! لجر ت ررالأنعامآا في تعالى قوله ية، ألا 
تة لبقرة ا رر في تعالى وقوله ، ّآ[ ١ ]الأنعام! الأية . . دياه. ظنبهآ ما عق ثءس/ثا ثالوأ بمثة 

ؤ(وشدوى غبمد آن يهء أقه أمز تآ ويثهلثوف مقمهء بمد ئ أثي عهد تفمحؤث 
مؤ\هآ أيضا: ل١المقرةأء في وقوله ]١^[، الشزوى.i ئأ أزلتش ألأزؤ 

]اله_ةورة[،آلجمأِدا هم ثآهمكلئا هء محز ومن يهء يفيئوف أوكك ؤلآومحِء >ى تلو؛د ألككنه 
ا.اهألكسروة ألثوم إلا أثي شمحفز يأمن آثئ؛؛S ءهقر ؤأئ1منوأ ؛ ل١الأعراف((في وقوله 

هأيإجشبميل، وش آلثهتدى يهو أه يد ^ش : أيضاررالأعرافءآ في وقوله ]الأءراف[، 
وقت}؛١^^٧ فنيي مثالي ه ارالزمرأآ: في وقوله ]الأء_راف[، .ه أكئؤن هم 

.]؛^،y[ .ه ألضئؤن ثم لإلتائا أش قاننم، ِقثرمحأ 
منهينجو لا الخسران هذا أن على تعالى أقسم وقد كثيرة، هذا مثل في والأيات 

أمور:باربعة إلا إنسان؛ 



(٤٦)الأية يونس! سررة  ٢٣٢

الصالح.العمل ؛،; ylijiالإيمان. الأول؛ 
■بالصبر التواصي الراح؛ بالخق• التواصي الثالث؛ 
السورةآخر إلى ٢[ ١، ]العص_ر: \بىأاه إذك )و ؤوألثن-ر قوله: في وذلك 

هوالخراف عليه الواقع المحل.وف المفعول أن أخر، مواضع في وبين الكريمة، 
يثاآنسيم •ثس,ثوأ أؤ;ي، ،أوكك V^_؛؛ ثئق ; راالأعراف((في كقوله هم، أنف

^^٥■مرق؛نهو -ثمت، وش ؤ ت منون، ^ ٠١١®في وقوله ]الأعراف[، رو(ه  iS^lLia؛يئايقا 
أفي;ثررهود،؛ في وقوله ،[ 3j_>J]؛غلأون.4 جهنم j قئثئز شثثأ أؤ;ن 

]هود[.مسم؛،.4 ءقأؤأ ثا عنتم أسيثر حيمئأ 
إةؤءل ررالزمرج؛ في كقوله النفي، مع الأهل ن خرا أخر مواضع في وزاد 

وقوله[، ١٠]؛لزمر: ا'شق4 آقءن م ئ'ق، ألأ أكئ ج  'ش ١٥١تيزأ ن وي 
آثمينمؤبجم ؤأنيهم أشثبم ش/وأ ون إل -!ثو ون ؛ ٠ كوري  ١٠في 
■[ ٤٠مقيم4 عواو_، i، آلهكلمإئأ إة ألأ 

تقوله وهو والاخرة، الدنيا يشمل قد الخاسرين ن خسرا أن آخر موصع في وبين 
ؤجهلاععك آنفنلب فننذ أصادنمح ؤإن بهء أظمأن حمس ليي ثان حري خ؛ أذله ند س آلةاس ^٥!، 
[.١١]الحج: .(ه آبين آلسرإ.ن هو ؛١^، إلأيفره ألينا نر 

■؛قنا ميئق أؤ مدم مء، بمم، لمتنلئ< نعار؛ قوله 
يعدما بعض حياته في يريه أن إما أنه ه لنبيه الكريمة الأية هذه في تعالى اطه بين 

شيءيفوته لا — وعلا جل — إليه فمرحعهم ، ذلك قبل ٠ يتوقا أو والانتقام، لكال ا من الكفار 
المعنىهدا وبين . فيهم — وعلا جل — مشيثته ونفوذ عليه، قدرته لكمال بهم يفعله أن يريد مما 

نتوهثتكأؤ نملم ءى بعض ترب؛ك اما أؤف_سورة في كقوله أخر، مواصع في أيضا 
آؤ^فؤرنة منهم يش؛قا ندهان أؤ؛ما : ررالزخرف،، في وقوله ، [ ٧٧]غافر: يرج*ونه قيّا 

الايات.من ذنك غير ، ٤٠^٠]الزحرف[، ئئثدرون.ه عنجم ؤبمديهم؛ثأ نردنقا 
)ما(في المدعمة الشرمحلية )إل( يعد مض1رع فحل العفليم القرآن في يأت لم تنبيه■ 

الأية،ه يقف ؤرلئا هتا'• كقوله الثقيلة، الخوكيد سون مقترنا إلا الشرط، لخوكيد مزيد٥ لا 
ثنتثاهمئ\ 'ؤوإثا [، ٥٧فال: ]الأنؤiؤما [، ٤١زخرف: ]الالأية ثدهأزه أؤ؛ثا 
[.٥٨]الأنفال: لأية ا . . ٠ ووه 

فيلمدكورة ا بالنون يع ا.لمضا اقتران وجوب العربية علماء يعفس زعم ولذلك 
الشاعر:كقول جائز، بها اقترانه عدم أن والحق المل،كورة، الحال 

اهبأودى وادث حالفان لمة ي ولريني تا إمف
الأخر:وقول 



٢٣٣(٥١.  ٤٧)ت يونس سورة 

حلتياغر الأصأبينوها دي يأمت ا إمأنني صر تما نعت 
أمةلكل أن اعريمة الأية هدم في تعالى مرح رسوله. محؤ ؤوتيًقفي تعالى؛ قوله 

]النحل'.محن ًًقل i، بمئثا I كقوله أحر، مواضع في هذا وبين رمولأ، 
هادهم ُؤول؛لإ، ه! وقول[، ٢٤اهلر؛ ]فيره فنا حلا إلا أئؤ يل ُؤوإن وقوله; [، ٣٦

حاولث،في أمة سعون الأمم ءلاد أن ه بين وفل الآيادتا، من ذللئ، غير إلى [ ٢٣]الزم: 
اش؛ا،على وأكرمها حيرها، أنتم أمة سعين توفون ررأنتم ؛ القئيري حيدة بن معاوية 

الجمعووجه الكتاب،(، آيايتط عن لاصقلواب، ا إيهام )دفع كتابنا في لأيالت، ا هذه بتنا وقد 
الكلامفي لرعد؛؛ ار١ سورة في ٦[، ]يس! ء١باؤهمه أدر ثا مما لنذر ؤ قوله؛ وبين بينها 
٧[.]اب: ئاده م ^jp تعالى: قوله على 

بمللززه.ب رم آليتط. بينهم ثنى وحوؤثن بجآء ^^١ تعالى.' قوله 
ؤوأثرك.تات بقوله ١رالزمرأأ سورة في لكريمة ا لأية ا هده محنى تعالى الله أوضح 

قترنلا م م :تبم نشئ ص ألممن ثتأى؛ ألكمح، ننج؛ ي بجر ٦^، 
]١^[..ه بمأؤي، تا آعام وع ظخ ثا ج ص ؤمت، ؤ. 

١تنثيموئه ؤ(؟ ثاثه نلأ تتهم حآي إدا ثل أمؤ ذلإ، ؤ تعالى؛ قوله 
أحلهأحد بق يلا وأنه أحلا، أمة لكل بأن الكريمة لأية ا  c.Xftفي تعالى صرح 

عنه.يتأخر ولا له، المحدد 
هدستثاءرؤنوما أمؤ من يسبّق وما كقوله. كثيرة ايايت، في المعنى هل.ا وبين 
ؤإنؤ وقوله! ٤[، I ]نوح ثلموزه كنتم ؤ يؤم لا جاء إدا آش ثل ^إة وقوله؛ ]الحجر[، 

.الآياءت،من ذلائأ غير ٤]؛، [، ١١]الناممون: ثثهأه ذؤ ^١ دمثا ه يرجن 
•.اه دس؛تيخق يهء َقم رقد ؟؛)؛ ١٠ي  ٢٠١٠رثإ ما ^١ ؛^١^ I تحار قوله 

كفرأالحاJابا تعجيل الدنيا في يهللبون الكفار أن الكريمة، الأية ط، في تعالى بين 
يقبللا وحضوري العذاب، معاينة عند الإيمان وذللثط آمنوا، الحذاي، عاينوا فإذا وعنادأ، 
أيضانفى يمءه، ءامنم وثإ ما إدا أتم ؤ ; بقوله هنا عليهم تعالى ذللئ، أناكر وقد منهم، 

١ث1تمأءلوذايم هء كم مبمد ؤ٠١؟؛)، بقوله؛ الحين ذللثط في إيمانهم ط فول
ئندمالله ءامنا هاؤأ إخ تآؤأ ^٥؛^، كقوله! أحر، آيايتط في المحنى هدا وأوضح 

كئ،قد آؤ آثم ثت باّء رأؤإ ثث؛ إيثث؛م بمعهم يك قم ق سريى يهء َق؛ لما وءق-ميا 
آئم،^، ١٠)، ١٥آلثنبما آدرتتتقه إدآ ؤ->ئ وقوله! ]غافر[ ؤاه هثا.إلث، ؤحءر بمادوء قط 
ثنومحك، مل عثيثؤ وقئ آلئن . ين وأنا اتغ؛يل برا يدء أ\نتن ٌ إلا إلت لا 

حقلإد١ حئ■ ألكثثئاج، يمملون لةنمأكت\ أوبة وقوله ، ]يونس[ .اه ألممسدابيى 
واّتئنىالآيادتج، مجن ذلاثإ غير إلى [، ١٨]النساء: الآية ألث؛ر،ه قت إق قاد آ-ءدئلم 

يوذسؤ؛ إبُ إشيا قشهآ ءامنتؤ ميت ّقاثتإ ؤثلوب بقوله! غيرهم دون يونس قوم تعالى افه 
؟[ ٩٨]يونس: .ه ^ ٨٠إث، ثثتتنم' ألينا أيصزن ؤ، آليئى عياب عمم كثدا »اموأ ئث1 



(٩٩- )١٨ الأيات ت يونس سورة  ٢٣٤

إنقال! أنه لأية ا هده في موص عن تعالى ذكر أق ^[٤ تعالى! محوله 
فرعون.سمحرة سحر سمميطل له لا 

اللهإطال من سمع، إنه موسى، قال الذي ذلك دأن أحر مواصع في وص-رح 
هنالأثا^ايذوأ تمتوث َكاذوأ ما وممتد أ-لى كقوله! ،الفرل؛ بوقع أنه لسحرم، 

ت.لأيا ا من ونحوها ]الأعراف[ ه ؤ( ؤأثنوأ 
بوأأنه الأبة هذْ في تعالى ذكر ه- صدي تنأ تئ وأنا ت تعالى قوله 

صدق.موأ إسرائيل بتي 
مثثربم؛ثدنتصّئتول َكاذوأ آةيمّثت> ألثوم ! كقو^ أخر أيان في ذلك وبين 

.صن نقت ي، أؤءآمتثهم وقوله: [، ١٣٧]الأعراف: يغ4 بنرقأ آؤ رثكنرهأ آمحنج، 
ثندرئآ ُؤَئ> وقوله: ]الث--<ء-راء[، .ه ٩^^، ؤآ ثأمحثمبمها َكثإش مر. تمايَ وقنز 
ءاشفؤا ؤأئثها ؤَقث,لف ت قوله إلى ،-خ!ن[ ]4.١١ َؤيءِ ثمماو وممغ . ثبمون نقي، 

حنا.مرضيا منزلا نزلناهم : توآإنر؛يث، بؤآ ؤ؛وأد؛ ومعنى ]الدخان[. 
ئآءتممنؤ . يفيزن لأ ره حقبمت، عقبمم حمئ، آقيى 4،إن الى؛ تعه قول

منأن \}كويسة، لأية ا ط، في تعالى صرح • 4 ل. أ'لآيئ ألعدام، مئأ كئ ءايذ ننتقل 
الحق،أدلة وصؤح ينفعه لا الشقاوة ١طه علم في له وسقت العذاب، كلمة عليه حقت 
المومحّ عن ؤآلئدر أُلآد1ت تش ؤوئ\ تعالى! كقوله كثيرة، آيات فى المعنى هذا وذكر 

١]يونس: يفيِوث4  ٠ ينئبير 4ونا وقوله ٢[، ]القمر: أتيوإه ءاتث تنيا ؤوأان وقوله! [، ١
ف،ءايز ثذ ■ ه ولوقام[، ع]الأنلوا4 ُنية ءأ؛ا 'كامأ إلا رغم ءابمقا بذ ءائز 

ءلخهن4َس>آأ ه؛ وقولءا[، ]بوّثنيثوذ.4 عم ونم عقنا تثزمث ثأ'لآرني الثأؤن، 
ّجا-أ كثيرة ذللثط بمثل والايايتط ٦[■ ]البقرة: يفيةو0ه لا ئ-ذدءأ ؤ أم ءآندرئيم 

ؤمممألدتا ألثوت ق ألخني عداب عمتر 'هشمتا ثنآ ؤدس ؤم ءؤ،إلأ • تعالى قوله 
دونالل-نيا في إلا نفعهم ما يونس قوم إيمان أن الكريمة لأية ا ط0 ظاهر . 4 حي، إق 

.^G4أنم؛ ق ألخرى عذاب عئثم ُؤَةثئنا لقوله! الآ-مه، 
ت،ليالأخر؛ أن 4 ألينا ألح؛وء ُؤفي قوله! في المخالفة مفهوم من ويفهم 

رر!لمافات((،سورة في قيد غير من الإيمان اسم عليهم أطلق تعالى ولكنه كذلك، 
كثرةأيضا آ( لمافات رر١ في بين أنه كما لاخرة، ا وعداب الدنيا عذ،اب من منقذ والإيمان 

قامؤأو( رزثو>كث. آو آف يأقة إك 4وأرثلظ تعالى! قوله في ذلك، وكل عددهم 
]الحافات[.ييرثرج^؛ه إثا 

الآيةاجمعا4 ًكلهم آلممحنج، 4 تن لأس ره قق 4رؤ تعالى؛ قوله 
لامنوالأرض ا أهل حميع إيمان ساء لو أنه لكريمة ا لأية ا هذه في تعالى صرح 

ذلكوبين القدرية• الكونية بمشيثته واقع كفرهم أن على واصح دليل وهو حميعا، كلهم 



٢٣٥_٩•١( ٩٩الآLت)ررءيوس: 

وقوله:[، ١٠٧تالأنمأم: أئثؤأ4 ثأ  ٥٢قآئ ظ تعالى: كقوله كثيرة آيات في أيضا 
عئلج1عهلم  ٥٢شاء I وقوله [، ١١"لالسج_دةث نهاه هد شى َؤ شئنا ؤو_ؤ 

الايات.س ذلك غير إلى ْمأ[، ]الأنمام: آل4دئ4 
■محيرى4 ذؤؤإ ثئ آلناس قم، وآثأتت تعالى؛ قوله 
يمكنولا له، هادى فلا اطه يهده لم من أن الكريمة الأية هدْ في تعالى بتن 

ذلك.به اه أراد إذا إلا الإيمان إلى الانشراح على قله بمهر أن أحدأ 
بميو ئ».إأى ئش فئقم أثث وثن ؤ كقوله؛ كثيرة آيات في المعتى ذلك وأوضح 

]المحل؛ه يْبمإ، ٌن تلم-نييى لا أف ؤأ هدي؛هم عق آ محيبملؤ.إن وقوله؛ [، ٤١]المائل،،: شيثاه آثو 
هادىثثلأ أث، ؤس؛٥٦!^، إ وقوله [، ٠٦]القمص; أ-محبك.ه مت، تيدى لا ؤ,إةث وقوله: [، ٤٧

.ااالنساءااسورة في مدم، كما جدأ كثيرة ذللا، بمثل والايات [، ١٨٦]الأءرافأ لإه 
ضا إلا الخير إلى ويوحهها القلوب، يهدى لا أنه معناها وأن وحة، ْنغير أنها هر والفإا 

.أس^ إلا ويكن. أن يتيط 'كارِتث' رثاؤ • بقوله أتبعه اممه أن ذك على دليل وأفلهر تعالى، 
جميع- وعلا حل - اف أمر • وآثمتي؛راه  ijمادا أثلثوأ تعالى: قوله 

عفلمعلى الدالة المخلوقات من والأرض ماوات الفي حلق ماذا ينفلروا أن عبادْ 
.- وعلا حل - وحده يعبد لأن واسحقاقه وجلاله، وكماله، حالقها، 

آئدلهم يثي، حئ أشمم وفآ ا'و'داي، ؤ، ءاثينا ؤساريهحّ بقوله: ذلك، لمثل وأثار 
قل،بأنه وها،ده الأمر هد،ا يمتثل لم من ه،؛ زرالأعراقسّوره فى ووبخ [، "١٥]فصلت،; ص؛، 
لينبهفيه ينغلر أن - وعلا جل - الله أمره فيما ينفلر أن قبل أجله فينقفي الموت يعاجله 
تحالى:قوله في وذللاط - وعلا جل — الله أمر امتثال في المبادرة وجوب، على بدلخط 

ائمي-اؤ  ijJ؟آن تك ثآذ ي ين أثث -ثاث رما وأك؛رمر، ألثثيإُث، مت،؛ؤت، ؤ، يقثوأ ولو أؤ 
[.١٨٥]الأعراف: وهإه 

يقتضيالأمر أن على واضحة دلالة تدل ذكرنا ال-ي، هذه ،اا ااالأءرافآية تنبيه: 
وغيرهم.الشافعية من لجماعة حلافا الأصوليين، جمهور عليه الل.ى وهو الغور، 

و-جهلث،قوله: في المحنى هذا أوضح • ,بمد؛ثه ؤيهك فير وأل ؤ تعالى: قوله 
[.١٠٠]آنروم: ١لأية . . . آلناس ئهلر أني، أثه فهلتدت، حنيهأ إإتي1تي 

١لأية.يضاه ؤو تثعف، لأ ما أثه يؤن ين ئيع تعاني،• قوله 
هاِللقامو،ء كز هو إلا إلته ب ءاؤ إلها أثي مع ثيع ^،٦ بقوله: أيفا معناه أوضح 

]القصص[.مءوق.اه ؤإقي لثلإ -أثه مبمهة إلا 
بهفه ا حكم ما هتا يبتن لم ٠ أ.قنك؛او(ه ؤبمو.ثم آثه هذئأ تخ ؤ)[تخن تعار؛ قوله 

علىدينه ؤإحلهار عليهم، ينصره حكم أنه كثيرة آيات في بين وقد أءل.اوه، وبين نبيه بين 



)١(؟؛؛،، fl؛ ٠^٠٥سورة ب  ٢٣٦

وقوله:و;ْ، ال[حر !ر ]الصر[ و4 وآلئ£ح آف مم ؛^٠ ؛^إدا كقوله; دين، كل 
يىثق، أمحس ه أئا ُؤأولم؛ثرو\ وقوله؛ آ-حرها، ]لى رو(يم قث ثتثا إك قط 

الآات.س ذلك غير !لى [، ٤١]١^: ِلهيء4 ثثث لا -م وأسُ آوفها 

سورة

©4.ض ؤب ئ ين محك ۶ محئ:وثم كئث تحار: قوله 
امحلافآالسور أوائل في الضلمة بالحروف افراد في امحلفوا اساء أن اعلم 

المذكورالخلاف وسنذكر الأمحوال، تلك من واحدأ يرجح العفلم القرآن واستقراء كثيرأ، 
تنستعين — وعلا جل - وباطه فنقول، بالاستقراء منه القرآن يرجحه وما 

ا؛ن عمرا ررآل في بيناه كما يعلمه، تعالى الله استأثر مما هي ! العلماء بعض قال 
نهقمسعود وابن وعلي، وعثمان، وعمر، بكر، أبو النول؛ هذا عنه روي وممن 

حبان.بن حاتم أبو واختاره خيئم، بن والربيع الثوري، وسفيان والشعيي، وعامر، 
بنالرحمن عبد القول؛ بهذا قال وممن بها، افتتحت التي للسور أسماء هي وقيل؛ 

قالأسلم، بن وزيد وقتادة، مجاهد، عن القول لهذا يدل ما ويروى أسلم، بن زيد 
ويعضدعليه. نص أنه سيبويه عن ونقل الأكثر. إطباق وعليه تفسيره؛ في الزمخشري 

صلاةفي يقرأ كان نثه ا رسول أن هريرة؛ أبي عن ١لصجح ش ثبت بما القول هذا 
١[.]الإنسان; ألإقزه و أق ووهل السجاسة، ررألم؛؛ الجمعة يوم الصبح 

الجمل،يوم نه الله عبيد بن طلحة بن السجاد محمد قاتل قول أيضا عليه ويدل 
المزمن؛سورة أول في صحيحه في البخاري ذكره كما العبسي؛ أوفى أبي بن شريح وهو 

تقدمالبل قحاميم تلا فهلا احر ثوالرمح حاميم يذكرني 
ينمحمد قتل الذي إنه قائلات النخعي للأشتر البيت هذا أن إسحاق ابن وحكى 

,مدلج بن كحب ويقال! السعدي، كعب بن لدلج أنه مختف أبو وذكر الذكور، طلحة 
المرزباني؛قال مقشعر. بن عصام قتله الذي أن على الأكثر أن بكار بن الزبير وذكر 
روقبله الذكور. البيت له وأنشد الثبت، وهو 

مسلمالحين ترى فيما الأذى قليل ه ربات بايوام قوأشعث 
لفموللليدين صريعا فخر قميصه جيب بالرمح له هتكت 

يندمالحق يتبع لا ومن عليا تابعأ لتس أن غير شيء غير على 




